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DOKSAN DÖRDÜNCÜ İÇTİMA 

16 Teşrinievvel 1337 Pazar 

Birinci Celse 

REİS : Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi. 

KÂTİP : Mahmut Sait Bey (Muş) 

REİS — Müzaker kuşat edildi. Zaptı sabık hulâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

DOKSAN ÜÇÜNCÜ İÇTİMA 

15 Teşrinievvel 1337 Cumartesi 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Reisi Sanı Adnan Beyefendinin tahtı riyasetlerin

de bilinikad zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen ka
bul olundu. Tarafı Riyasetten rüfekayı kiram İtilâf-
namenin heyeti umumiyesiyle mevaddına ait memzuç 
beyanatta bulunduklarından usulü müzakereye na
zaran ret veya tasvibe mütedair mütalaat dermeyanı 
itibariyle aynı nikatın tekrar edilmemesi temenniyatı 
badeliblağ verilen söz üzerine Trabzon Mebusu Ha
fız Mehmet Bey İtilâfnamenin tetkik ve müzakeresin
de siyaseti umumiyeden mes'un Hükümetin izahat ita
sını ve İtilâf nameye vâz'ı imyazı müteakip tasdik la-
zimesine rağmen bilakis Hükümetin mesuliyetten ih-
tirazen mikyas dahi irae etmiyerek tenviri Meclisten 
talebi muvafık olmadığını, Hariciye Vekâletinden ya
zılan mektup metninde Fransız menafii siyasiyetine 
âm ve şâmil tabir istimali doğru olmayıp (Türkiye 
ve şirketin menafii) denilmesini, şirket sabıka mev
cut ve gayri münfesih olduğundan ancak yerine kaim 
olacak şirketi tasdik edebileceğimizi, şimendiferlere 
mütedair mektup frkrayı saniyesinde mukayyed te
minatı grubun bize vermesi ve mesuliyetin şirkete 
müteveccih olması icabedeceğini, şimendifer hattın
da inzibat ve asayişin temin edilemiyeceğini; Aydın 
Mebusu Dr. Mazhar Bey İtilâfnamenin heyeti umu-
miyesine aleyhtar bulunduğunu, Türklerle meskûn 
aksamın terki caiz olmadığım, şimendiferin hattı hu
dut olması halinde asayişin takrir edilemiyeceğini, 
Bağdat hattı imtiyazının aynen devri takdirinde mil
lî bir iktisat takibine imkân kalmıyacağını, imtiyaz-
name münfesih Hükümette olduğundan yeniden mü
zakere ve ihale icabedeceğini, Fransızların akalliyete 
bahşettikleri aynı hukukun ahali tarafından reddedil
diğini, tarafımızdan tasdik şartfyle valii umumî tayi

ni gibi salâhiyetlerin ilâvesini, Cebeli Lübnan'a mü
masil bir şekli hukukiye istinaden muhtariyet verilme
sini; Bursa Mebusu Şeyh Servet Efendi İtilâf name 
ahkâmının istiklâli tamımızı takyit etmekte, ahdü mi-
sak eylediğimiz davadan inhiraf ettirmekte olduğunu 
bu babdaki esbab ve avamilin meçhul bulunduğunu, 
Heyeti Vekilenin takdimen izahat vermesini ifade et
tiler. Hariciye Vekili Beyefendi evvelen meselenin ta
rihçesi, saniyen imza için hazırlanan ve bazı nokta
larının tekrar gözden geçmesi kabil olan müsvedde
nin maddebemadde, fıkrabefıkra tetkik, sâlisen böy
le bir itilâfname akdine bugünkü vaziyeti umumiyei 
siyasiye, maliye, dahiliye, hariciyemizin bizi mecbur 
tutup tutmadığı hususatına dair ariz ve amik izahat 
ve irad edilmiş olan es'ileye cevaplar vererek tenef
füs için tatil olundu. 

Dördüncü Celse 

Birinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendinin 
tahtı riyasetlerinde kuşat edilerek Hariciye Vekili Bey 
izahat ve teşrihatına devam eyledikten ve Mustafa 
Kemal Paşa Hazretleri Celalettin Arif Beyin Paris' 
ten gönderdiği mektubu kıraat buyurduktan sonra 
kararı katî ittihazı için ekseriyet bulunmadığından 
Pazar günü bermutad içtima edilmek üzere celseye 
niyet verildi. 

Birinci Reisvekili İkinci Reisvekili 
Hasan Fehmi Adnan 

Kâtip 
Mahmut Said 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalaa var mı? 

YUSUF KEMAL BEY HARİCİYE VEKİLİ 
(Devamla) — Bendenizin maruzatım pek muhtasar 
yazılmıştır* 
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REİS — Zabıtta aynen vardır, bu hulâsadır efen
dim. 

ADNAN BEY (istanbul) — Dünkü celse çok 
uzundu. Onun için rica ettim. Dünkü celsei aleniye-
lerde olduğu gibi, zaptı sabık hulâsalarının daha 
muhtasar olmasını istedim. (Muvafık sesleri) Birinci 

1. — Fransızlarla yapılacak itilaf name. 
REİS — Türk - Fransız iti laf namesinin müzake-

ratına geçiyoruz. 
Söz Mardin Mebusu İbrahim Beyindir. Buyurun 

efendim. 
İBRAHİM BEY (Mardin) — Arkadaşlar; Fran

sızlarla akdedilecek itilafnamenin en mühim kısmını 
hudut meselesi teşkil ettiği ve dairei intihabiyem me
busu olan arkadaşlar tarafından icap eden müdafaat 
yapıldığı ve mazarratı tadat edildiği için ben, belki 
Mardin'e ait kısım için maruzatta bulunacağım: 

Fransızlarla cereyan etmekte olan müzakeratın 
merkezi sikleti, zannederim, Mardin livasiyle civar 
kısmının en mühim kıtasının cenup kısmındaki arazi
den alıyor. Heyeti Âlinizden o havaliye giden, gören 
zevat tasdik ederlerki, şimendifer hattının şimal ciheti 
dağlık ve taşlıktan, ibarettir. Ziraate gayri sâlihtir. O 
havalinin serveti iktisadiyesini temin eden hattın ce
nup kısmında, livamızın serveti azimesini teşkil eden 
ziraat ve mevaşisi hattın cenubunda temerküz et
mektedir. (1) Şimendifer hattı kasabanın üç dört saat 
mesafesinden geçtiği vs şimal kısmın kuvvei inbatiyesi 
dûn bulunduğu için ziraatın kısmı küllisi cenuptaki 
arazide yapılmaktadır. Bu araziyi terketmek, liva hal
kını iktisaden mahvetmek demektir. Aşairimizin ana-
net ve itiyadı kadimeleri veçhile, senenin altı, yedi 
ayı bu hudut ile mahdut kura arasındaki arazide im-
rar ediyor ve etmek mecburiyetindedir. Yalnız Mar
din değil, Diyarbekir, Siverek, Maden ahalisi de bu 
zaruret altında olduğu gibi, bu kurada bu hudut da
hilinde meskûn aşair ve kabail, azim bir islâm kit
lesi teşkil ediyor ve burada gayri müslimlerden bir 
tek nefer bile mevcut değildir Bunlar Türkiye Hükü
metine karşı merbutiyetlerini her suretle izhar etmiş
tir ve ediyor. Öyle zannediyorum ki, bu aşair, ana-
natı kadimeleri iktizasınca hergününü bu ovanın bir 
vahaasında geçirmek istiyen bir ahalidir... Oldukları 
bir idarenin onlara bahşedeceği bir idareden bihak
kın istifade edebilsinler ve her gün bir mevkide bu
lunan liva ahalisinin inzibatini temin edebilsinler. Di
ğer aşiretle bir karyenin, diğer bir karye ile arazi 

zaptı esaside söylenen sözlerin aynen zaptı sabıka 
geçmesi mümkün değildir. 

REİS — Efendim, bu müzakerenin şeklini gös
terir bir hülâsadır. 

Zaptı sabıkı kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Zaptı sabık kabul edilmiştir. 

meselesinden münbais herhangi bir davayı, bir Hü
kümet hal ve fasl ve rüyet etmek istesin, mümkün 
değil halledemez. Binaenaleyh her iki Hükümet müş
kül mevkide kalacaktır. Fransızlar bir müzakere ze
mini bulmak bir sulh yapmak isterlerse bu liva ve 
kazalar ahalisinin hududu kadimelerine el uzatmama-
lıdır. Şimendifer hattını hudut göstermek ve ona..v 
muharebelere zemin ihzar etmektir. Bize terkedecek-
leri bir arazide, belki Mardin'in bir kaç mislini al
mak istiyorlar. Bu hudutla altı kazadan ibaret olan 
Mardin sancağının merkezi olan Reyülayn, Cezair'e, 
yi tamamen terkediyorlar. Bu livanın, daha doğrusu 
umum Diyarbekir vilâyetinin iktisadiyatını mahvet
miş oluyoruz. Hayatı ticariyeden mahrum etmiş olu
yoruz. Hududun Nusaybinden Arata, Dicle nehrine 
kadar şimale, Cezairei İbni Ömer'i... kendi hudutla
rı dahilinde bırakmak, şüphesiz Musul vilâyetine ait 
hakkı hükümranimizi ibtal etmek demektir. Malûmu 
Âliniz Azak kariyesi bir Süryanî köyüdür. Fesad 
ocağıdır. 

O havalide bulunan Süryanî kabaili fesat ocağı
dır. Seferberlikte bu kariye ahalisi büyük fenalıklar 
yapmıştır. Fransızların şimendifer hattını bırakıp da 
cenup tarafına çıkarmak, hududu çıkarmak veçhile 
edip... elde edip bunlar vasıtasiyle orada meskûn aşa-
irin başına fesat, vatana büyük, büyük gaileler, asa
yişsizlik ihdas ederek, Cezire Nusaybin..., siyasetine 
vesile aramaktır. Fransızlar Elcezire kıtasını bugün 
istilâya avni Hakla muvaffak olamazlar. Zira bura
da 300 bin nüfus vardır. Ancak ve ancak oradaki 
aşair rüessaını elde etmekle olur. Rüesayı mezkûre 
ise Musul'da din kardeşleri hakkında edilen mezalimi 
müşahede etmiş, ilmi yakin hasıl ettikleri için aşairi 
mezkûre kariyyen bir ecnebi hükümetinin boyundu
ruğu altında kalamaz ve hizmetlerini kabul etmezler, 
Geçen sene yapılan bir hatadan dolayı liva haricine, 
Dirzur cihetlerine çıkarılan İbrahim Paşa zade diğer 
aşair rüesasiyle müttehit hedeflerine kaniim... Bu 
hatamın artık tashih zamanı gelmiştir ve tashih edil
melidir. Ben tekrar ediyorum ki, Fransızlar hakika
ten bizimle bir sulh yapmak isterlerse, dost olmak 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAT 
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isterlerse bizi bir emri vakî karşısında bulundurma-
yıp Misakı Millimizi muhafaza ederek, civar kaza
larımızın yani Mardin livasının hududu kadimi olan 
Resülayn cenubundan Cebeliebyadı, Sencar kazası 
olmalıdır. Bu liva için bundan başka çarei hallola-
maz. Bunun hilâfında da yapılacak her şey neticesiz
dir. Yeni harp, yeni gaile Bağdat şimendifer hattı
nın Derbisey hattından ve bu şubesi müntehasın-
dan Diyarbekir'e temdit olan hat için tefsilât gör
medim. Beş altı saatlik dekovil hattına ait itilâfna-
mede bir kayıt ve sarahat görmedim. Dekovilin geç
tiği Ömerağa Pinari mevkiinde bir kömür madeni, 
bir de Tomadığı mevkiinde pek azim, pek büyük ve 
azim ormanlıklar vardır. Almanlar şimendiferlerini 
bu ormanlıktan idare ediyorlar. Bu babta Hariciye 
Vekilinin nazarı dikkatini celbederim. O havalide, 
Adana'da yapıldığı gibi, buralarda büyük fenalıklara 
sebep oluyor. Pek azim tahribat vaki olacak ki, 
bunun iktisaden zararı dahi azimdir. Marazzikir hu
dudun, maruzatı sabıkam dairesinde, tashihini ve bu
nun aksi halinde yapılacak sulha muhalif olduğumu 
beyan ederim., 

VEHBİ EFENDİ (Konya) — Efendim, gerek rü
fekayı kiram ve gerek Hükümet tarafından Bekir Sa
mi Beyin yapmış olduğu itilâfnameyi bu Meclis red
detmiş değildir. Yok olan bir şey. Efendim biz bunu 
yapacaktır amma, Bekir Sami Bey öyle bir itilâf yap-
tıda, bizim kazançlarımıza mani oldu demek doğru 
değildir. Bekir Sami Beyin itilâfnamesi Meclisçe ka
bul edilmedikçe onun ne mukavelede, ne mükâleme-
de, ne. itilâf namede bahsi olamaz. Bunu bir kerre 
unutmalı, Hükümet de unutmalı, rüfekayı kiram da 
unutmalı. 

ikinci meseleye gelince: Hariciye Vekili Beyin 
buyurduğu gibi efendiler, sözün kıymeti revacı, 
süngünün ucunda, kılıcın ağzındadır. Süngü ve kılıcı 
olmıyan- sözün, ne kıymeti ne de sözü olur. Hepiniz 
biliyorsunuz ki, Sakarya Muzafferiyeti olmasaydı, 
Fransız murahhası buraya gelmiyecekti. Sakarya Mu
zafferiyeti üzerine buraya geldi. Yunan Eskişehir'i 
henüz işgal etmemiş olsaydı, Eskişehir'den ileri gön
dermiş olsaydık, bu müzakerenin cereyanı başka bir 
tarzda olurdu. Fakat bugün Eskişehir hâlâ Yunan iş
gali altında oldukça ve biz de - affedersiniz - bu mes
kenet diyeceğim, daha doğrusu Heyeti Vekiiede olan 
bu kadar aciz oldukça bu müzakere daha bundan ile
ri gitmez. Olacağı budur. 

MAHMUT CELÂL İKTİSAT VEKİLİ (İzmir) — 
Fakat Efendi Hazretleri siz... 

VEHBİ EFENDİ (Devamla) — Hiç bir fark gör
müyorum. (Devam sesleri) 

Efendim, şimdi Eskişehir'i Yunan hâlâ işgal et
tikçe müzakerenin olacağı bundan ibarettir. Bunun
la beraber efendiler, her gün görüyorsunuz, arabaları 
götüren kimlerdir? Çorum'dan, Yozgat'tan, daha öte
den öküzü, danaları götüren kadınlardır. Bizim bir 
şeyimiz kalmadı, müracaat edecek. Her şeye müra
caat ettik. Başka menba kalmadı. Yalnız kadınlar da 
harbe iştirak etsin. Bu kaldı. Bundan başka bir şey 
kalmadı. (İki plâna hasredilmesin sesleri) Binaenaleyh 
efendiler, Rüfekayı kiramdan bir çokları itilâfname-
de muzir olan mühüm noktalan gösterdiler. Müm
kün olduğu kadar bir şey koparılırsa koparılsın, 
koparılamaz ise bu itilâfname tasdik edilsin. Belâ
nın biri üzerimizden kalksın. Eskişehir'in işgali, efen
diler, gağnıyı çeken kadınlardır. Başlanılan mukad-
demat ile netice... Ben diyorum efendiler. Her şeye 
müracaat olunmuştur. 

İBRAHİM BEY (Mardin) — Bitecekse iyidir, 
Bitecek mi?... 

VEHBİ EFENDİ (Devamla) — Belânın biri ek
sik olur. (Olmaz sesleri) Efendiler, bu yükü götüren 
bu havzadır. Bunu kabul etmeli, bunu- bitirmelidir. 

REİS — Söz Basri Beyindir. 

BASRİ BEY (Karesi) — Bendeniz Hoca Vehbi 
Efendi Hazretlerinin kanaatlerine tamamen aykırı 
mülâhazat serdedeceğim. Hiç mübalağa yapmadan 
diyeceğim ki, bu itilâfname bizim haysiyet ve şerifi 
millimizle kabili itilâf olmıyan bir vesikaı hüsran ve 
esarettir, Biz ki, Osmanlıları, Fatihleri, Yavuzları, 
yetiştirmiş Kafkaslardan, Atlaslara kadar Viyana ve 
Lehistan'dan Umman ve Sudan'a kadar icrayı salta
nat ve hâkimiyet etmiş olan ecdadımızın evlâtları 
olan biz, bu muhilli istiklâl ve haysiyet sevikaları ka
bulde mazurum. Ben kendi namına bu vesikai hüs
ranı baştan nihayete kadar reddediyorum. Efendiler, 
biz inkılâbı niçin yaptık? Bu harekâtı milliyeye hangi 
maksatla başladık? Dün Şeyh Servet Efendi Hazret
lerinin ve muhterem Mazhar Beyefendinin buyurduk
ları gibi tam hakimiyet ve istiklâlimizi temin etmek 
için... O halde başlangıç nedir? Bu müntehayı esaret 
nedir? Efendiler, Peygamberi Zişanın kıymetli hedi
yelerini, 1300 senelik memleketimizi, İslâm yerlerini, 
Cezair, Tunus gibi dahi... imkân ediyor. Bunlardan 
sarfınazar hattı Vilsonun milliyet prensibine tama-
miyle aykırı olmak üzere kendi hududu millimizden 
fedakârbk yapıyoruz. Sonra şimendifer gibi, maadin 
gibi iktisadî hâkimiyetimize, mektepler, mütehassıs-
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lar namı altında siyasî ve hasrî istiklâlimize müthiş 
darbeler vuruluyor. Veli nimetleri Süleyman kanuni
nin bugünkü ahfadını Fransızlar imhadan başka si
yaset takip etmiyor. Milliyet prensipleri - Bana ister
seniz çıldırmış deyin - Efendiler, maruzatımdaki cid
diyet ve samimiyeti lütfen kabul ve beni istima buyu
racak olursanız bu husustaki bazı dertlerimizi bu ve
sile ile arz etmek istiyorum. Bana isterseniz çıldırmış 
deyin, isterseniz ahmak deyiniz, ne derseniz deyiniz; 
ben, Misakı Milliye bile kaani ve taraftar olmıyan bir 
kimseyim. Miktarı yüz milyonları bulan müslüman-
ları ben, ümmeti vahide tamyorum. tslâmda din ve 
milliyet birdir. Eğer biz ötedenberi bu nazariyei âli-
yeyi takip etmiş..* 

BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Misal gös
ter. 

BASRÎ BEY (Devamla) — Bendeniz şurada ke
mali sükûnetle her vakit hatiplerin sözlerini dinlerim. 
Rica ederim sözümü kesmeyin. Şimdiye kadar hiç 
kimsenin sözünü kesmedim. Eğer biz ötedenberi bu 
nazariyei âliyeyi takip etmiş, vicdanları bir ve müş
terek olan islâm alemiyle teşriki ve tevhidi mesai, 
teşriki efalü âmâl etmiş olsaydık davamız daha bü
yük, daha muntazam, daha kudsî bir şekil alırdı. 
Halbuki biz dar bir muhit içerisinde, milliyet pren
sipleri etrafında çalışmağa kendimizi mecbur addet
tiğimiz için bugün koca islâm âleminde ayrı ve mün
ferit bir halde yaşıyoruz. Islâmin bayrağım asırlar
dan beri omuzlarında taşıyan Türk, tslâm âleminin 
manivlasına sahip bir yerdir. Bu yerin cazibesi, bu 
yerin dimağı bütün akvamı islâmiyeyi bize raptede-
bilirdi. 

BİR MEBUS — Asıl maksada gelsin Reis Bey,.. 

BASRÎ BEY (Devamla) — îslâm alemiyle o de
rece meşgul olmadığımız halde bile, bugün her tara
fa bizi, Türkiye'yi, başgöstermek istiyor. Bir çok te-
sirat altında kalan, bunalan Rusya islâmlarınm va
ziyetine yakından vakıf olan arkadaşlarımız Meclis
te vardır. İhtisaslarını Meclise arz etsinler. Demek is
tiyorum ki, efendiler, biz davayı dar bir muhit içine 
soktuk. Bu muhitin haricine fazla ehemmiyet ver
mek istemedik. Hatta Türkiye dimağından ayrı ka
lan islâm unsuruna, onların bu infiradına bigâne kal
dık. Sevin bülbül sevin, dilin saf kaldı diye mersi
yeler yaptık. Arkadaşlardan bazılarının hatırına ge
len ve dillerinden sızan şeyleri görüyor ve işitiyorum. 
Diyorlarki, Harbi umumide ^sdar olunan cihat fet
vası neye yaradı? Evet harbi umumide hakikaten bir 
cihat fetvası neşredildi. Fakat efendiler, gerek bu 

fetvanın kahramanı ve gerek onun arkadaşları islâm 
siyasetine tamamiyle taraftar zevattan değillerdi.. Ka
villeri ile fiilleri yekdiğerine tevafuk etmiyordu. (Sa
dede sesleri, gürültüler) 

REİS — Sadede gelelim. 

BASRt BEY (Devamla) — Efendiler, siz bu sa
mimiyeti bulunuz, temin ederimki, dünya yerinden 
sarsılır, kâinatı yerinden sarsarız. Dahilde sarsılmaz 
bir adalet, hariçte bir islâm siyaseti efendiler. Aklım 
ermiyor. Biz bir çok aksamı vatanı ecnebilere veri-. 
yoruz. Bunlardan Suriye elimizden gidiyor. Sonra bi
zim dar muhitimize göre, dar nispetimize göre doğ
rudan doğruya ecnebilerin tahtı hükmüne giriyor. 
Misakı Milliden daha vâsi düşünenlerdenim, ben. 
(Sadede geliniyorsun sesleri) 

YASİN BEY (Ayıntep) — Basri Beyin kanaatini 
takdis ediyorum, fakat sadede gelsinler. 

BASRİ BEY (Devamla) — Efendiler, meselâ, Su
riye'yi laalettayin memleketimizden ayırıyoruz. Bu
nu ya, kendi memleketimiz olarak veriyoruz, veya
hut bizim memleketimizden hariç olarak veriyoruz. 
Eğer kendi memleketimiz olarak vermeğe razı olu
yorsak, bu memleketleri temsil eden murahhasların 
aramızda bulunması lâzımdır. Yok Suriyelilerin malı 
olarak veriyorsak o vakit gayrın malında hakkı ta
sarruf iddiasında bulunmuş oluyoruz. Bir memleketi 
vermek veya vermemek o memleket sahiplerine ait 
bir haktır. 

Misakı Milli diyoruz. Fakat efendiler on üç asır-
danberi aramızda pek iyi kavi rabıtalar bulunan ko
ca islâm memleketlerinin ecnebilere verileceğini ben 
Misakı millide görmedim. Yalnız dedikki, Suriye ve 
havalisinde bunların ahalisine bir hakkı inkişaf ve
rilecek. Yoksa bu memleketler ecnebilere peşkeş çe
kilemez. (Kim verdi sesleri) 

Sonra efendiler; koca bir şimendifer, on üç asır-
danberi aramızda pek kavi rabıtalar, pek samimi mu
habbet bulunan bu memleketi islâm âleminin tenkili 
için adeta Fransızlara veriyoruz. Düşünün, bunun ne 
mühim tesirat icra edeceğini düşünün. Şimdiye ka
dar hiç bir milletin başaramadığı bir inkılâbı meyda
na getirdik. Bundan sonra ise arz ettiğim siyaset ta
kip edilerek, memleketimizin daha büyük bir azmi 
dindarane ile bu mücahedesine devam edeceği ka-
naatındayım. Eğer biz bu itilâfnameyi kabul edecek 
olursak yarın daha rezil, diğer devletlerin muvace
hesinde daha büyük fedakârlıklar yapmağa mecbur 
kalacağımızı şimdiden bilelim. Bu itilâfname bir esas, 
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bir numune olmak üzere bizim suratlarımıza çarpıla
cak, Yarın Çingâne devletler bizden daha büyük par
çalar koparmağa kalkışacaklar, 

Efendiler, uzun zamandanberi Büyük Millet Mec
lisinin meşruiyeti değil mevcudiyetini bile tanımak 
istemiyen düşmanlarımız inönü muzafferiyetinden 
sonra ayağımıza gelerek sulha talip oldular. Belki 
Vehbi Efendi hazretlerinin buyurdukları gibi, Yunan 
davasını katî bir neticeye iktiran ettiremediğimiz için-
dirki, Fransızlar bu muzir itilâfnameyi bize sunu
yorlar. Eğer Avni ilahi ile Yunanlıları denize dö-
kebilirsek o vakit korkmayınız ki, yüzsüz itilâfçılar 
bize müracaat edeceklerdir. Yunanlıları Avni ilâhi 
ile tamamen mağlûp edinceye kadar bir taraftan 
mümkün ise oyalama bir siyaset o bir taraftan ha
ricen daha vâsi ve daha şâmil bir siyaset takip etmiş 
olur isek, biz, tamamen kurtulmuş olacağımızdan 
eminim. Şayet oyalama siyaseti bir kaç aydan fazla 
devam edemezse bence mühim harekâtı harbiyeye 
(Geçmeleri de mümkün değildir.) (1) Çünkü mühim 
kudretleri olmıyan Fransızlar kışın hiç bir asker, 
hiç bir kuvvet sevk edemiyeceklerdir. Çıkarsalar, sevk 
etseler bile kışın esaslı harekâtı harbiye yapmağa im
kân yoktur. Benim kanaatıma göre kazanacağımız 
her gün bizim için kârdır, inşallah yakında Yunan 
beliyesinden kurtulacağız. Kurtulduktan sonra bittabi 
milletimiz daha geniş bir nefes alacak. Hülâsa efen
diler, gayemizden hiç olmazsa Misakı Millî taraftar
larının mahdut bir gaye içinde kalan şeylerden bir 
zerre bile feda edilmesine taraftar değilim. Ya hep 
ya hiç. Mamafi Cenabı Hak bize hep nasip edecek. 
Hiç nasip etmiyecekse, zelilâne yaşamaktan ise ölüm 
daha evlâdır. 

Efendiler, bu itilâfnameyi, bu hücceti hüsranı ka
bul-edersek ben akibetimizden korkuyorum. Kıyme
timiz gerek harice karşı ve gerek maatteessüf ehem
miyet vermediğimiz alemi ıslama karşı küçülmüş ola
cak, tamamiyel sıfıra enecek. Kıymetimizi beyhude 
öldürmiyelim. Davamızı günden güne daha canlı 
bir hale getirelim. Efendiler, Hüsrev Bey geçenlerde 
mütarekeye müteakip zamanlarda Fransız bandırası
nın şu bina kapusunda sallandığını söyledi. Evet o 
zamanlarda memleketimizin bir çok aksamında maa
lesef ecnebi bandırası sallanıyordu. Fakat buna rağ
men elimizde hiç bir kuvvetimiz olmadığı halde, bu 
milletin içinden çıkmış ve yükselmiş olan zevat ile 

(1) Parentez içindeki kelimeler tarafımdan ek
lendi*. M._ Ünver. 

beraber millet bütün dünyaya karşı meydan okumuş
tu. Rica ederim düşünelim; o vakit mi daha kuvvetli 
idik, bu zaman mı daha kuvvetliyiz? Efendiler, bu
gün elimizde, Allah muzafferiyetini, muvaffakiyetini 
mûzdat buyursun, bir ordumuz vardır, bugün elimiz
de bir Meclisimiz var, bir Hükümetimiz var. Dün 
bunların hiç birisi yoktu ve buna rağmen bütün dün
yaya karşı o vakit büyük tarihi celâdeti gösteren eş
hası tarihiye, ricali tarihiye, ricali muhtereme acaba 
bugün niçin zaaf gösteriyor? Ben sinirlerimizin bu
gün dünden daha kuvvetli olmasını istiyorum. Biz bu 
paçavrayı Fransızların suratına çarpacak olursak ne
tice lehimize çıkacak ve aleyhimize çıkmıyaeaktır. 
Ben tarihe karşı vazifemi yapıyorum. 

HAKKI BEY (Van) — Efendiler, bendenizin söy-
liyeceğim şeylerin daha fazlasını diğer zevat söyledi 
ler Yalnız bir şey arz edeceğim ki, Re'sülayından Ce
zireye kadar olan hudut pek fenadır. Bizim hudut 
haricinde 'kalması, bizim için felâket getirecektir. 
Uzun uzadıya söylemeğe hacet yoktur, bitenler bili
yorlar. 

Sonra itilâfnamede münakalât meselesi mevzuu-
bahis olmamış. Aceba bunun için bir şey konulmak 
lâzım mıdır, değil midir? Hariciye vekili takdir bu
yursun. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, söylenecek 
sözlerin hepisi söylendi. Bendeniz tekrar edecek de
ğilim. 

Misakı Milliden bahsediliyor. .Eğer, Misakı Mil
linin herhangi bir noktasını ihlâl ederek, bu itilâfna-
meye taraftar olmamızı tavsiye eden dostıîarımıız da 
yarm bundan istifade edecek mi, etmiyecek mi? Son
ra bunu müteakip girişeceği itüâfnamede aynı eseri 
daha kuvvetli takip etmeik emeli diğerlerinde vaki 
olacak mı, olmıyacak mı? Misakı Millinin birinci 
maddesi; Devleti Osmaniyendn münhasıran adedi ek-
seriyetii... Arap ekseriyetinin meskûn olup 18 Teşrini 
evvel 1918 tarihli mütarekenin hiyni akdinde muha-
sım orduların işgali altındaki toprakların miktarı aha
linin serbestçe tayin edecekleri miktarı, mezkûr hat 
mütareke dahilimde dinen, ırk an, aslen yek diğerine 
müttehit, ilâ... ve fedakârlık hissiyle meşhun ve hu
kuku ırkıyye ve cinsiyeferine tamamiyle sadık ve ri
ayetkar Osmanlı ekseriyetiyle meskûn aksamın ekse
riyeti, heyeti mecmuası bir kül, hiç bir suretle tefrik 
kabul etmez bir küldür. Binaenaleyh şu kabul edece
ğimiz itilâf namedeki hattı hudut ile 1918 senesi mü-
farekenamıesi aiktedildiği zaman bizim işgal ve idare
miz altında bulunan yerlerden bugün terkettiğimıiz 
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kısım var mı, yok mu?.. Soruyorum. O zaman orada 
bulunanlar bilir. 

Sonra efendim, şimendifer hakkında uzun söylen
di. Bir ecnebi ülkesinden geçecek şimendifer, Nusay-
binden Racuye yahut islâhiye'ye kadar veyahut islâ
hiye'nin beri tarafınJarı Çcbanbcyliden itibaren ec
nebi toprağından, yabancı bir memleketten geçecek. 
Askerirnıiz ve sairemiz ne suretle geçecek? Yarın her
hangi bir suretle transit ve saire vazedipte bizim bü
tün iktisadiyatımızı mahvetmek mümkün değil mi
dir? Sonra imtiyazname, o cavlarda verilecek imtiya
za* o şirkete ait olacaktır. Biz ileride bunun herhan
gi bir surette zararını görürsek şimendifer hattını, da
hide istediğimiz bir noktadan, birbiriyle birleştire
bilecek miyiz? Çünkü imtiyaznamede bu mevcuttur. 

Sonra, dün bendeniz sual tarzında Vekil Beye arz 
etmiştim. En mühüm noktasında, alt kısım hakkında 
veçhi tevili bulunabii'ir. Fakat Antakya, Antalya ille 
Suriye aksamı hakkında civarındaki Türk ekseriye
tiyle ve Türk ırk ıyla meskûn olan kısmı, doğrudan 
doğruya Fransızlara terk ediyoruz. Fransa idaresini 
kabul ediyoruz ve Türkleri de Fransızlara merbut 
gösteriyoruz. İtilâfnamenin bizim noktaı nazarımıza, 
gayemize muhaiüf olan en mühüm kısmını teşkil 
eden, sekenesi muhtelit bulunan İskenderun mıntıka
sı için Fransa Hükümeti bir usulü idarei mahsusa te
sis edecek ve mahallinde tesis edilecek değdi. Fransa 
Hükümeti bir idare yapacak, Yunanlıların İzmir'e 
yaptığı gibi. Türklere gelince: Türk ırkından olan 
sekeneye ev sahibi değil, oranın misafirleri olarak 
harslarınım inkişafı ve orada Arap ve Fransız lisan
ları (nın esas alınacağını beyan ve) (1) lütfen Tİürk li
sanının istimali hususunda her gûna teshiJât göster
meği kabpl ve taahhüt ederler. Yani Türkler oranın 
misafiri olacak ve Fransız'lar da lütfen bu misafirlere 
'lisanı (nı kullanmaya) (2) veyahut mahkemelerde dava
larım (türkçe olarak) (3) söylemeğe ve müdafaa et
meğe müsaade edecekler. Veyahut mekteplerde söy
lemeğe müsaade edecek. 1200 senedenbefi mekteple
rinde Türkçe görüşmeğe meydan verecek. Suriye hak^ 
kunda hiiç bir şey oilmadığı halde ara yerde doğrudan 
doğruya bir Fransız müstemlekesi, daha doğrusu doğ
rudan doğruya Fransa vilâyeti gibi bir idare yapa
cak. Bu madde çok yanlış, katiyyen kabul edilecek 
madde değil. Yırtılıp atılmalıdır. Şimdiye kadar ser
best bir surette temini mevcudiyet eden bunlar Os-

(1, 2, 3) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan 
eklendi, M. Ünver 

manii değü, Selçuk Türkü de değil, hepimizin bildiği 
oraya fatih olarak gelmiş yerleşmiş Türklerdir. Bi
naenaleyh muhatabımıza dermeyan edebiliriz ki, bu 
memleketin hakikî sahipleri, asıl sahipleri o memıle-
kette şimdiye kadar serbest ve son senelerde meşru
tiyete alışmışlardır. Bunlar (Fransızlara tâbi olmak
sızın serbest) (1) bir idare tesis eder. O idareye Fran
sa Hükümeti olsa olsa nazaret eder. Yahut Mısır'da
ki İngiliz vaziyeti gibi, bir idare tesis eder. Oradaki 
Türkler de onlara tabi olacak. Veya akarJliyette kala
cak, gibi bir şey, bu doğru değildir. Dün Heyeti Ve-
kilenin okunan mukabil bir teklifi varmış. Ledeîlıace 
Fransızlar tarafından ekseriyeti ibraz için Fellâhlar, 
Ermeniler getirilip iskân edilmek ihtimali vardır. Ya
rın oraya Mısır'dan, başka yerden bir çok Ermeni 
getirirler. Bunu nazarı dikkate almalıdır. Bu noktaya 
Meclis namına İsrar etmeği temin etmelidir. (Orada 
bu şekilde) (2) ekseriyeti elde ettikten sonra, (Orada
ki Türkleri) (3) imha etmek pek kolay bir iş olur ve 
omlar ezilir ise Alemi İslâm ile aramıza ebediyen hat
tı râsıl çekmeleri mümkündür. Bizim istikbali düşün-
mefcliğimiz lâzımdır ve bu, bugünkü ricalimizin en 
büyük vazifesidir. 

Sonra şirketin imtiyazı; dün de bahsedildi. Her
halde bendeniz, şirket imtiyazında hukuku beyned-
düvele mugayir olarak, devri sabıkta verilmiş olan 
bazı mevaddmın - Maatteessüf elde nüshaları olma
dığı için o maddeyi tetkik, edemiyoruz. - müsait bir 
kelime kullanılmalıdır. Almanların vaktiyle kuvve
tinden veya İmparatorunun Sultan Hamitle şahsî dost
luğundan istifade ederek bize yükletmek istediği yük
lerden bir az tahfif etmek lâzımdır. Dökülen kanla
rın kıymeti olmalıdır. Niçin harbediyoruz? 

Sonra, bendeniz zabıta hususunda fazla görüyo
rum. Çünkü Türkiye'de ne kadar şimendifer varsa, 
bunun bir usulü zabıtası vardır. Hiç bir valkit bu 
maddeye lüzum yoktur. Burada «şirketle bilitilâf» 
kaydına hacet yoktur. Çünkü Türkiye'de şimendifer
lere ait usul Meclisi Âlinizce kabul edilecek kanuna 
mevcut olan nizamnamelere müstenittir. Ayrıca bir. 
kaydı mahsus koymağa lüzum yoktur. Yük altına 
girmeğe lüzum yoktur. Hatta bu noktai nazarım 
mektebler hakkında dahi vardır. Türkiye'de herkes 
maarif kanununa ittibaen mektep açabilir. Bazı arka
daşlarımız Fransa'da klerikall'erin (derical) bulunma
sından böyle mektebe lüzum görürler, buyurdular. 

(1, 2, 3) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan 
eklendi, M. Ünver 
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Her halde böyle bir kaydın görüşmesini isterler. Ka-
vanini Osmaniyeye tebean herkes mektep açabilir ve 
Kavaninli Osmaniyeye tebaiyet şartıyla bu fesad ocak
ları devam edebilir. O şartı temin gerçi bize, bizim 
mekteblere düşer. Fakat ne kadar olsa anasırı hıiris-
tiyaniye gelecek orada fesat ocağını açacaktır. Bu 
fcayde ihtiyaç yoktur. Mekteb açabilir, herkes meka-
tübi umumiyenin tabi okluğu kuyut ve şuruta tabi 
olmak şartıyla.... 

Bilhassa Hicaz şimendifer hattı hakkında İsrar 
edeceğim. Hicaz şimendiferi bu milletin, bu Türkle
rin kanıyla yapılmıştır ve orada Hindistan'dan kim
se gelip kanını akıtmaz. (Bir müdahale). 

Efendi, sen, her zaman vesılei ihtilâf olacak söz
ler ihdas edersin. Ben sözümü bitiririm, sen gelir bu
rada söylersin. 

Bu, Türkiye'nin ve Türklerinin kanıyla yapılmış
tır. Benıim memleketim orada 'kanını akıtmıştır. Sen 
gelip aıkıtmamışıh efendi,, Binaenaleyh bilhassa o 
memleketin önünde kanım akıtmamış kimse yoktur, 
yerinde ölenlerin haddi hesabı yoktur. Binaenaleyh 
böyîe bîr itüâfnamede bunu meskûtunanh geçmek 
doğru değildir. Aledhusus hiç olmazsa yalnız bizde, 
namı bizde olan Bankı Osmanii Şahane Anadolu De
miryolu... ile her şeyi yüklenirler. Şimendiferin bir 
tarafı bizde kalacakmış diyerek bütün yükü bize tah
mil edecekler. Hiç olmazsa oralardan kurtarmak için 
Hicaz şimendiferi böyle meskût bırakacağımıza, ile
ride hicaz şimendiferinde alacağımıza mukabil bu 
gibi malî mesaile tekabül edebilmek çaresini düşü
nelim. Hicaz şimendiiferinin bir (kısmı aşağıda kata
caktır. Bazı arkadaşlarımız şimdi bahsetmeyiz, tefer
ruattır, diyorlar. Efendiler, Bekir Samî Beyin her 
nasılsa gidip çaktığı kazığı bütün bir millet sökemi
yor. Şimdi de zuhulen veya sehven bırakmak, sonra 
yaparız demek, hiç yapmamak demektir. 

Binaenaleyh bugün bundan bahsedifmeli ve hiç 
olmazsa zabıtnameye geçmelidir. Yani buradaki za
bıt değildir. İleride biç olmazsa bunlara bahsedecek 
bir girizgâh bulunmaHı. Bendeniz şu itflâfnamenin bu 
gibi mahazirini izale ettikten sonra tamamen amali 
milliyeyi tatmin etmediği halde bite bir şartla kabul 
edeceğim. O da salâhiyettar zevat gelir, burada, bu
nu 'kabul etmeğe mecburiyetimiz vardır, tarzında vu-
kubullacak beyanatHU (dinledikten ve buna kaani ol
duktan softra) (1) hepimiz bunda günahı üzerimize 

(/, 2, 3) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan 
eklendii M. Ünver 

alacağız? Hepimiz anlatılacak davaya göre fetva ve
receğiz. Binaenaleyh bu hususta Erkânı Harbiye Ria-
seti, Başkumandanlık, Maliye ve İktisat Vekâleti biz 
şimdiye kadar çalıştık, bunu elde ettik, bundan baş
ka bir şey elde etmek mümkün değildir, derlerse (ka
bul! edebiliriz). (2) Fakat değil burada bizden alacak-

. lan fikir üzerine, iki üç gün sonra gelerek ve Mecli
sin ibram ve İsrar (ettiği noktalarda) (3) geKp izahat 
vermeli. Yoksa bugün izahat verilirse doğru değildir. 
Ne Müdâfaa! Milliye Vekili, ne Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisinin bugün beyanı mütalaa etmesi 
doğru değildir. Burada Meclisin bütün noktai nazarı
nı toplayıp İki gün sonra Meclisi Âliye bu iş ancak 
bu kadar olabilir, derler. Biz son kararı verelim. 

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum) — Reis 
Bey, usulü müzakereye ait söyliyeceğirn. 

Şimdi efendim, arkadaşlarımız bu itilâf namenin, 
bilûmum noktasına, lâzım gelen sözleri söylediler. 
Fakat bu mesele ile alâkadar olan ve bu meseleyi 
minevvel ilâ ahiri her vakit bununla iştigal eden ve 
meseleyi iyi bilen ve askerî vaziyetimizi de bildire
cek olan Başkumandanımızın mütalaasını almağı şim
diden arzu ediyoruz. (Gürültüler). 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Bu itilâf na
meye dair bendeniz de bir kaç söz söylemek istÜyo-
rum. Meclisi Âlinizi, yanılmıyorsam, sekiz on gün 
meşgul etmiştir. Halbuki bu itilâfnamenin ihtidayı 
tanziminden bu güne kadar aylarca zaman güzaf an 
etmiş, Heyeti Vekile bununla sekiz gün değil aylar
ca meşgul olmuştur. Heyeti Vekileden her Vekili 
muhterem bizim haiz olduğumuz salâhiyeti haiz ol
makla beraber, bir de Umumumuzun emniyetini haiz 
olması itibariyle bizden daha ziyade salâhiyeti haiz
dir. Acaba sekiz gün zarfında düşünebildiğimiz me-
hafii vataniyeyi Heyeti Vekile aylarca zaman düşün
memiş midir? Bendeniz derim ki, ben nasıl menafii 
vataniyeyi düşünürsem Heyeti Vekilen'in her biri de 
öyledir. Netice itibariyle Heyeti Vekile bir itüâfna-
me vaz ediyor. Diyor ki, ben itiiâfnameyi şu suretle 
yaptım, bunu nazarı mütalaanıza arzediyorum. Tet
kik ediniz, daha ziyade yaptırmak imkânı olsa idi, 
yaptırırdım, diyor. Şimdi kendileri tashih buyurur
lar. Deyip demedikleri dedi, efendi demedi. Yalnız 
itilâf name üzerine görüşüyoruz. Bunun bazı mevad-
dtnı tatdUl etmek lâzım gelir. Meclis bunda ısrar eder
se, zannederim, Heyeti Vekilenin kabulden başka bir 
diyeceği yoktur. Bunu yapacaksın dendiği zaman ben 
bunu yapamam diyemez. Meclisin emri altında bulu
nan bir Heyeti Vekiledir. (İstifa eder, serbestir ses-

— 340 — 



İ : 94 16 . 10 , 1337 C : 1 

leri). Ne kadar serbest olursa olsun tebaiyyet etmek 
mecburiyeti vardır. 

Sonra diyoruz ki Heyeti vekile bize bu itilâfna-
meyi verdi. Biz vaziyeti siyasiyeden ve askeriyeden 
o derece haberdar değiliz. Vaziyeti maliyeden haber
dar değfliz. Fakat biz de haberdarız. Madem ki ha
berdar değüz. Bizim vazifemiz ne âdi? Bu milletin 
ahvali maiîiyestinıi, ahvali siyasiyesiıni bilmektir. Bunu 
içimizden herhangimiz bilmiyorsak Hariciye Vekili 
Beye müracaat ederler, siyaseti hariciyeden malûmat 
alırlar. Maliye Vekili Beye müracaat ederler, ahvali 
Maliyeden haberdar olurlar. Başkumandan Gazi Pa
şa Hazretlerine müracaat ederler, vaziyeti askeriye 
vesiyasiyeye vakıf olurlar. Biz haberdar değiliz di
yenlerden değilim. Fakat fevkalade -de değilim. O 
başka.. Şimdi efendim, bu itüâfnarneyi ceffelkalem 
kabul etmemek de bîr manasızlıktır ve encümenin 
herhalde bir manası vardır. Bu millet tekmil kuvve
tiyle, mevcudiyetiyle menafii vataniye için çalışıyor. 
Bir tarafta ufak bir menfaat görüyor, onu istihsal 
ediyor, daha o bir tarafata daha büyüğünü görür, 
onun ipin çalışır. Ya hiç, ya hep... Bu ne demektir? 
Ben bunu anlıyamadun. (Gürültüler), (istihzalar), 
(Darııknaym efendim, sadaları). Netice itibariyle ya
pılan itilâfnameye, hangi maddeye ne gibi şey ilâve 
etmek lâzım geliyorsa onu düşünelim. Bunu madde 
madde okumalı, tetkik etmeli ve müzakere etmelidir. 
(Gürültüler). 

Efendim, bizim, milletimizin bedbahtlığıdır. Her
hangi bir Devletle bir itilâf name yapmak lâzım geli
yor. Bir menfaat bize dokunuyorsa, on menfaat ona 
geçiyor. Kabahat bize tereddüp etmez. Bundan evvel 
bu milletin zamanı harp ile geçmiştir. Hala devam 
ediyor. Bu millet yakın zamana kadar padişahların, 
saraylarını mamur etmekten başka bir şeye çalışma
dı. Mevcudiyetinin bir kısmını, Arabistan çöllerinde 
şurada, burada ifna etti. Ne bir fabrika vücuda ge
tirmiş, ne de sanatta ileri gitmiştir. İhtidadan harbet-
meğe başlamış, halâ harbediyor. Daimi surette kan 
•döküyor. Menafii vataniyeyi temıin edebilmek için 
düşünmek lâzımdır. Uzun uzadıya ikan dökmek doğ
ru bir menfaat temin etmez. Fide mevcut olan bir 
menfaati kaçırmamak, onu istihsal ettikten sonra ikin
cisine geçmek lâzım geS'ir. Eğer bu itilâfnamenün tas
hihine imkân görülen noktalan varsa Heyeti Vekile 
buna, hamtttet etmelidir. Onu hiç bir zaman inkâr 
edemeyiz. Biz kendi yataklarımızda rahat yatarken, 
onlar, bunun için sabaha kadar çalışmışlardır. (Ooo 
sadaîan, maşallah, maşallah sadaları gürültüler). 

FERİT BEY (Dahiliye Vekili) (İstanbul) — Efen
dim, bendeniz maruzatımın başında Heyeti Celileni-
ze, vaktiyle, beîki hususî olarak, herbirinize ayrı ay
rı arzetmıiş olduğum veçhiSe, böyle düveli müttefika 
ile bu ve buna mümasil birtakım itilâfname aktedil-
diği vakit, memleketimizin siyasetinde hatve behatve 
ilerlemenin muvafık olduğunu arz etmek isterim. 
Devletin vaziyeti siyasiyesi ve maliyesi, harbiyesi nok-
tai nazarından mütalaayı âcizanem, bu gibi itilâf na
melerin esasını, ruhunu reddetmek değil bilakis ka
bul etmek ve manafi tahsil etmek ihtiyacını bana 
emrediyor. Yani bu yoldadır. Binaenaleyh bir itilâf 
akdi için bilhassa Fransa Cumhuriyetiyle aramızda 
menafii mütekabile mevcut olduğuna kani olanlarda
nım. Binaenaleyh itilâfın bir esası, bir zâtı itilâf bir 
de teferruatı vardır ki, bunların birincisine tamamen 
taraftar olduğumu arz ederek ancak ikincisi üzerin
de, bazı şerait ve teferruatı üzerinde azami menafii-
miizi temin taraftarıyım. Bugünkü maruzatım, bilhas
sa, bu mesaile dair hattı harekette bazı gayeler, bazı 
düsturlar vardır ki, bilhassa bu düstûrları, bütün iti
lâfın düsturlarını, tetkik ederken nazarı tetkikte bu
lundurmak. mecburiyetindeyiz. 

Bunlardan birincisi bidayetten beri takip ettiği
miz memleketin hâkimiyeti milliyesine muvafık düs
turlar ittihaz etmektir. İkincisi; bu esaslar mahfuz 
olmakla beraber manafii siyasiye, maliye, ticariyemi-
zi, bilcümle menafiimizi muhafazaya gayret etmek-
tür. Üçüncüsü, bilhassa böyle bir itilâfın akdinde na
zarı dikkatte tutulacak mesele, bizim arzuyu sulh-
perveranemiz dairesinde temadi edebilecek devamlı, 
esaslı ve salabetl'i birtakım itilâf nameler akdi. Yoksa 
pürüzlü, menafii siyasiyemize mugayir menafii mali
ye, ticariye ve sairimizi muhil itilâfname aktetmek 
doğru değildir. Binaenaleyh bu itilâfnarneyi de bil
hassa bu noktai nazardan tetkik etmek isterim. 

Evvelâ hudut meselesi, mesaili mühimmeden biri
dir. Arkadaşlarımızın işaret ettikleri yerlere yalnız 
bir işaret etmekle geçeceğim, bu hudud meselesinde 
karşımıza hudud olarak cenupta kalan Türkler, ırk-. 
daşlanmız, vatandaşlarımız çıkmaktadır. Efendiler, 
bendenize dediler ki, bu ırkdaşlarımızın bir murahha
sı Ankara'ya gelmiş, nerede milletler, diye sormuş. 
Gayet elim bir Vaziyettir. Yusuf Kemal Beyefendinin 
buyurdukları veçhile yüreğimizi dağıdar edecek va
ziyetlerdir. Onları hattı hudut arkasında bırakacak 
bir itilâfname gayet elim olmakla beraber, benderuz-
ce memleketin menafii umumiyesii icabı olmak öze
re fedakârlık etmek lazımdır. Ve bendeniz, bu feda
kârlığı, şahsıma kabul ediyorum. 
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HASİP BEY (Maraş) — Misakı Millide imzanız 
yok mudur? 

FERİT BEY (Devamla) — Bunun yanında hu
dudu bir az bu tarafa doğru gedecek olursak, Payas 
mevkiinin madenleri vardır. Fakat Halep hakkında 
düşmanlarımızla bir itilaf akdi mümkün olduğuna 
göre Haleb'in iskenderun ile alâkai 'katiyesi mevcut 
olduğu gibi, bu hususta yene fedakârlık yapmak mec-
buriyetiaıde olduğumuzu zannederim. Burada mühüm 
bir mesele mevcuttur. O da vaktiyle Hükümet tara
fından yapılan mukavelede Kanha ile Çobanbeyli ara
sında bir hattı ittisalin temini mevzuubahis olmuştur. 
Bu hattın daha yukarı kısmında, Çobanbeyli istika
metinde bir hat temdidi lâzım gelir. İşte burada, de
mek isteriimiki, Heyeti murahhasamız şimendifer me-
setesinıim esnayı hallinde gerek bu iki parçayı yekdi
ğerine rabtetmek veyahut daha doğrusu bütün şark
ta kaılacak diğer aksamı hadidiyeyi merkeze doğru 
rabtedecek diğer bit hat inşasını, eğer devredileceği 
guruba bir vazife olmak üzere kabul ettirilir ise mü
hüm bir menfaat olur. Bu noktayı ben mühüm bir 
nokta olarak, Heyeti Celilenize 'arz ederim. Her ne 
olursa olsun elimizde kalacak şimendifer hattının he
yeti içtümaiyemiz için ve Devletin istifadesi ancak 
böyle bir hat ile, peydaye ittisal etmekle olur. Bu 
olduktan sonra bu hattın üzerinde münakalât icra 
etmek bilhassa münakalâtı askeriye yapmak jrnkânı 
yoktur. Fransızlarm asker nakletmelerine mukabil 
bizim de istihsal etmefklliğimiz icabeden menafii o 
bahiste arz edeceğim. Binaenaleyh buradan geçiyo
rum. 

Hududun ikinci kısmı Çobanbeyliden geçiyor. Na
zarı dikkati âlilerinii celbederim ki, Meydanıekbaz 
istasyonunun Fransızlara kalacağı bahsedildiği halde 
beriki istasyonun kime kalacağı tasrih edilmemiştir. 
Bir cümleli mûtarıza ile Çobanbeyli o bir taraf Fran
sızlara kalacağına göre, bu tarafın bizde kalacağı tas
rih edilirse münazaanın halledileceğini ümit ederim. 
Fakat hatırıma geldiği için Heyeti Celilenize arzedii-
yorum. Buradan aşağı hududa geldiğimiz takdirde, 
göreceğimiz vaziyet, dünyada, zannederim, bugüne 
kadar görülmemiş garip bir vaziyettir. Buradan iti
baren Fransızlar tarafından teklif edilen, cenup hat
tı, bir hudut değildir. Bu bendenizce bir şehir ihtilâfı 
gibi gediyor. Hudut devletler arasındaki münazaatın 
en sehil bir surette halli faslını temin edecek, müm-
Ikün ise insan ayağı güç geçen mahallerden intihap 
edilmdiki vesilei münazaa olmasın. Halbuki şimen
difer hattını bu suretle bir hudut olarak kabul et
mek, müstakbel münasebat itibariyle arzu ettiğimiz 

gayeye bizi isal etmeyeceği gibi, bu itilâfın salabeti 
noktai nazarından her halde arzu edilmiyecek bir 
haldir. Burda bu suret, yani şimendifer hattının bil
hassa hudud itibar edilmesi bir kerre hâkimiyeti 
müiyemize bir darbe teşkil etmektedir. Aşağıda arz 
edeceğim veçhile, düşman askerine memleketimizde 
bir mıntakai nüfuz meselesi vücuda getirilmiştir. 
Sevr muahedesinde hat, hududu ta!kip edercesine ye
ni bir mıntakai nüfuzu iktisadî İcadettirmelk, arka
daşlarımızdan birisinin burada arz etmiş olduğu veç
hile hakikaten vesilei niza ve ihtilâf olacak şeyler
dendir. Hatta hat üzerinde vaki olacak herhangi ka
nuna muhalif harekete karşı bizim muhafız kuvvet-
îerîmiz hattın o bir tarafına, hat demek yol demek, 
alalûmum insanların içtima edeceği mahalde bu gi
bi nizalar. ihtilâflar tabaddüs edebilir ve edecektir. 
Orada vaki olacak herhangi muhallifi kanun bir ha
rekete karşı bir kurşun atmıyacaktır. Bizim jandar
mamızın kurşun atmak salâhiyeti bile mevcut değjil-
dir. O hududun ötesinde şüphesizdir ki Fransız hâ
kimiyet ve saltanatına veya arap hâkimiyet ve salta
natına tecavüz etmiş olacak ve derakap meselei siya
siye ve hariciye ihdas etmiş olacak. 

Yine zabıta meselesinde, arkadaşlarım tafsil etti
ler, «Şirketle bilitilâf» tabiri, mümkün ise bizim hu
kuk ve saltanatımıza muvafık bir suretle olmalı. Ba
lkınız efendiler, bu gibi şeylerin itilâfnameden kaldı
rılmak imkânı varsa çok temenni ederimki, bu da 
kaldırılmış olsun; şirk etile zabıta itilâf namesi yapıla
cak. Şirket diyecekki, on alaya ihtiyaç vardır. Ur
ban vardır, bu on alayı orada bırakmak tabiatiyle 
bizim bütçemize büyük rahne açacaktır. Herhangi 
vesileyle bir alayı almak istesek şirketle bilitiâf ala
cak, bunun zabıtası temin edilecektir. Tasavvur edi
niz ki, böylece bizim orada hattın emniyetlini temin 
için ayrıca bazı masrafat- tahammül etmekliğim'iz lâ
zım gelir. Sonra bunun üzerine bütün buraya koya
cağımız zabıtamız, şüphesiz arazinin cenubunda hiç 
bîr işe yaramadığından dolayı yine birtakım müşki-
lâta sebep olacaktır. 

Sonra efendiler, Teminat akçası meselesi de mü
himdir. Bu bütün Bağdat hattına şâmil olacak bir te
minat akçasıdır. Her postasını nakletmek itibariyle 
varidatı azime ...etmek itibariyle... ve teminat veril
miştir. Şimdi o vasıtanın muhtelif parçalan muhtelif 
Devletler lehinde olduğuna göre bizim elimizde kalan 
kısmın varidatıyla masarifini koruyup korumayışına 
göre yapılacaktır. Binaenaleyh tabii bir zararımız ola
caktır. Bundan mâda hattın civarında iktisaden frenk-
ler ve Suriyeliler ve yine hattın üzerinde Fransızlar 
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siyasi bir surette müstefit oldukları ...Teminat akça
sını bizim deruhde etmekliğimizi... tabii keyfî ...ma-
mafıi Fransızların bir darbı meseli vardır. Para ya
rası mühlik değildir, öldürmez. Binaenaleyh ben İs
rar etmiyorum. Hâkimiyetimize bir darbe almadığın
dan haizi ehemmiyet addetmiyorum. Binaenaleyh 
efendiler arz etmiş olduğum veçhile askerî meseleyi 
ve şimendifer hakkında mütalaatımı şu suretle kesi
yorum. Eğer Hükümetin vaktiyle daha temmuzdan 
evvel mukabil bir teklif olmak üzere vermiş olduğu 
yirmi kiilbmıetre, belki on kilometre bir saha Hükü
metimize terkedilmiş olsa bir çok efendim... Arka
daşlarımın pelk güzel beis buyurdukları veçhile bir 
çok aksamı memalik terkodeceğiz. Bir itilâf yapılır
ken mutlaka bir miktar zarar ihtiyar edeceğiz. Fa
kat dikkat edeceğimiz nokta nedir? Zararı zararları 
ihtiyar etmeliyiz, fuzulî zararları ihtiyar etmeliyiz. 
Kabili telafî zararları ihtiyar etmeliyiz, bir surette 
zararları kabul edelim ve Saltanat meselesine ait olan 
zararları ihtiyar etmek lâzımdır. Binaenaleyh hiç ol
mazsa bunun içtinap imkânı bulunur. Mesaili mü
himine gibi daima vesilei niza ve ihtilaf olacaktır. 
Bundan içtinap etmenin imkânı olmalıdır. 

12 nei maddeye ait mütalaatımı arza geliyorum 
Jci; Mardin, Urfa, Antep livalariyle Halep livası ara
sında mahsulâtı mahalliye için münasip bir usulü ru-
sumıiye tesis edileceği fıkrasıdır. Bendeniz bu mad
deye tamamiyle muarızım. Bu madde gerek menafii 
siyasiye ve gerek mıünasebatı iktisadiyemiz için mu-
zır olduğu gibi bilhassa hukuku hâkimiyetimiz, hu
kuku saltanatımız, yalnız istikbaili ticariyemiz ve Ur
fa, Mardin'in istikbaili ticaniyesi değil, malisi değil, 
istikbali sıiyasiyesine dahi muzirdir. Bu noktai nazar
dan mütalaatımı arz etmek isterim : 

Mahsulâtı arzıye, mahsulâtı mahalliye denifliyor, 
(Produit indiğene) Arapçanın kudreti itibariyle mas-
nuat ve mraimılât ayrı kullanılmıştır. Frenkçe de böy
ledir. Hangisi ilâve edilirse o olur. Bu kelimeden son
ra. prodüviıt (produit) denilirse «mahsulât» olur. Pro
duit agrtieal «zirai mahsulât» ölür. Halbuki burada 
(produit indiğene) denildiği için «mahsulâtı mahalli
ye»,' demek lâzımdır. Arkadaşlarımızdan bazıları mah
sulât tabir ediyorlar. Bu keyfiyeti arz ettikten sonra, 
bunun bize karsa arz edeceği vaziyeti müşkileyi ve 
mazarraıtıda arz ve izah etmek iisteriitni 

iMialhlsulâıtı mahalliye için münasip blir usulü ru-
surriiıye ihdas etdbcekMr. Münasip bir usulü ruısum&ye. 
Bu, aMıMâk bir cümle ille nihayet buJlnıaıkJtıaldır. Eğer 
ıbu oüimlenlih niih'aıyeliihdie; bunun için tarafeyn şöyle, 
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şöyle bir komisyon teşkil edecektür ve bu komiisyori 
tarif ei mütefavite bahsinde olduğu gibi, dese id'i iti
raz etmezdim. Çünkü uyuşulıam'adığı takdirde orta
dan kaldırmak ihtlknali kahırdı. Bu suretle mıeselıenıin 
liçjinlden kııfltuiimuş olurdu. Biz her ne sureltie olursa 
olsun şu aktedeceğilrnliz itiiâfhamenlin tatbikatı için 
başka bir şey yapmak mecbııriıyetinıdeyiz. ' Blizkii, bu 
böyfe pazarda bu yapılıncaya kadar gümjliğümüzü 
idaimıe ederiz. Sonra biz de kabul etmeyiz. Zaman ge-
diröırizdie bunu tatbik ettiremeyiz. Beyefendiler, eğer 
Ermıenlilstan yahut İran Hükümetiyle böyle bir şey 
aktdtımüş olsaydık hiç böyle, (hassasii'yeıt göstermeye 
lihtüiyaç duymayabilirdik.) (1) Çünkü ne zaman olsa 
emlel'lımiizi tatbik edeceğimizi ümit ederim. (Bu imkân
dan mahrum) (2) edilehileceğirriiz bir Hükümet kar
şısında bulunacağımız içlin lehimizde' (olacak madde
leri şimdiden koymamız lüzumu aşikârdır.) (3) Fa
kat maalesef böyle değildir. Bugüne kadar tarihlimiz 
göstieırlmiştirkli, mevzu bulunan maddeden alleyıhiırılize 
zarar geHmiş, lehitmlize hiç bir kâr ve menfaat olma
mıştır. Aynı suretle bir takım maddeler hatırıma ge
liyor. Berlin muahedestiınlin yirmi üçüncü maddesi ge
liyor. Meselâ diyorki, Girit adası için 1869 nizarnna-
rnles'i bazı tadilât ile tatbik edilecektir. Fakat Girit 
üzerimde vaki olan muamelât, vakî olan tatbikat dü
şünülenin aksi oldu. Yine aynı şey üzerinde böyle 
müphem bir nokta bırakılmıştır. Berlin muahedesinin 
61 nai maddesinde Devlet ErmenJilterle meskûn bulu
nan arazi üzerinde ahaliyi tatmin edecek. Efendlifer, 
bu idare hususundaki o küçücük kayıt bizilm üzeri-
müze dlalimî bir vesiilei niza olmuş, Ermenilerle bizi 
boğaz boğaza götürecek bir raddeye geıtirrnliştü. Ih-
ıtimıal böyle bir şey taahhüt etmiş olmasaydı, belci 
Eirrıieni meselesi de böyle muhik ve müşkül devre 
ıgirmliıyscefcfci. iyi ollmuş, kötü, ohmuş demiyorum. Şu 
suretle bir madde koyduk, bu madde bizi takyit et-
mliyor dernıelk doğru değildir. Daima bu tarzda kabul 
eütüğiımİz ve edeceğimiz itilâfnlam'elbr mefadının aley
himize tefsir edli'îeceğinli ve daima alfeyhftimfene tatbik 
olunacağını düşlünmli'yecek olursak çok zarar görü
rüz. EfenduHer; o halde ona dair bir şey yapmak mec-
buriyötünidie kalacağız. Yapmazsak, günün hhinıdle 
Fransızlar dİyeçeklerd'iırki, siz bunları tatbik etonfiyıor-
sıunuz, biz de tatbik etmüyoruz. Nereye giderseniz gü-
diltiz, Ceimliyeiti Akvama gliıdliniz, herhalde büzüm SUc 
önce alktedbceğSmii'z söylerde ilk önce düşüneceğimiz 
ndklta, bir tarafından tutulacağımıız nokta bıratoma-

(1, 2, 3) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan 
eklendi. M. ÜnverL 
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maktadır. Menfaatları nöktai nazarından o kadar 
dlns adamlardırkii, küçük parmağınızı vermiş olsa
nız ayağınıza kadar koparırlar. Beydendiler, binaen
aleyh, bu noktai nazardan ihiiiyait ile ayağımızı at-
ırtak lâzımıdır. Tabi aşağıda bir suali mukadder var-
dırk'i, onun cevabını arzötmefk isterim. Yani ka'bil mti-
dir, değül mİdiir? 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kasta
monu) — Bir kaç dakika bendenize müsaade buyur-
ntariızı rica ederim. Murahhasla şimdi buyurduğunuz 
daire dahlillinde görüşülmüştür. Bumun aslı vardır, tek
mil kaydedilmüştir. Zapta geçmSştiir, beodenizdedir. 
Bu endişelere katiyen mahal yoktur, görüşülmüştür. 

FERİT BEY (Devamla) — Filhakika zabta geç
me^. haizi ehemmiyettir. Bununla beraber zabıtları 
tabi ökıımıadığımız için ve hatta zabıtlarda mevcut 
olmakla beraber bendeniz o sarahatin mevcut oSma-
sı taraftarıyım, İtilâfa bir madde ilâve edilmek lâzım 
olmadığı içlin, bendeniz bu sarahatin mevcut olması 
taraftarıyım. 

Simidi tatbikatın iktisadî kısmına gekMm : Bu ci
heti hukukiyesii vesaliresi, şimdi tatbikatına ve tatbi
katın iktisadî kısmıma gelyorum. Efendiler, bir şey 
yapacağız, bunlarda eğer bu madde mevcut ise imal 
edilmek lâzımdır, edilecekliir, efcfirecekferdir. Mühim 
bir keitme, münasip bir usulü rasumiye, gayet mühim, 
bu üç liva ilte Hafep livası arasında serbestiii müba
dele mi kabul edeceğiz? Efendiler, serbestti mübade
le, bir memleketin istikbalini tayin etmek için kılıç
tan, silahtan, ehemımliıyetlli bir meseledir. Almanya'nın 
vahdeti siiyasiyesli olmadan vahdeti ticariyesi vasıta 
olmuştur. Binaenaleyh öyle bir vaziyet tahaddüs ede
cektir ki, bu üç livamızı münasebatı ticariye dölayı-
şiyle mutlaka Hailebe rabtedecektür. Biz bugün siyasî 
bir Vaziyet karşısındayız. • 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Veyahut 
temielılli halabi ıbize rabtedecekıtir. 

FERİT BEY (Devamla) — Bu meselede iki ta
rafın kudreti iktfeadiyeâinli nazarı itibara almalıdır. 
Karşumızda bulunan Fransız sermayesiyle Türk ka
biliyet ve sermayesinin çarpışmak noktasından ihti
mali yoktur. Bankaların merkezi Halep'te olacaktır. 
Şubeleri Urfa'da, Mardin'de olacaktır. Para ve me
nafi iktisadiye dolayısiyie daima oralara merbut ola
caktır. Yalnız Halep kasdedilmfiyecekrtir. Halep'te on
lar ayrıca bir hattı rüsum teşkil etmliyeeekterinden 
dolayı bütün Suriye'ye ait olacaktır. İstedikleri za
man kiendü arzularıyla açacaklardır. Bizim üç liva
mız Suriye'ye merbut bulunacaktır. Bütün Suriye'ye 

merbut olmak hususunu düşünürken bendeniz bir şey 
düşünüyorum. Diimyata pirince giderken evdeki bul
gurdan. da olacaktır. Binaenaleyh bu husulsıfca tama
men iıiıizal etmekliigimiiz bu maddede katfiiyyen bîr şey 
kabul efcm'amelklıiğimiz veyahut bu maddleyi arzettf-
ğiım veçhile diğer bir madde ile teyit veya bu mad
deyi tayyetmek lâzım gelir. Sonra efendililer, bu su
retle bizim menafii iktisadiyemiz münasip usulü rü-
sumiiye olduğu için izah ediyorum. Ya seribestiü mü-
raaseıbe veya başka bir resim ihdası ile, hattı hudlıd 
teşklil edilecek, bir defa bu üç liva için şfimendİfer 
hattına veya anın cenubuna bir Gümırük hattı çize
ceğiz. Suriye'den gelen eşya içlin bilfarz eşyadlan şu
nu bunu afaeağız. Tabiıidirki o eşyayı biz Mardin, 
Urfa, daha içerilere geçirtmeye kalkıştıkları takdliirdle 
rrtanii olmak isteyeceğimıiz için, bir hattı hudut ve 
bir gümrük hattını da onun arkasında çizeceğiz. Eğer 
o ikinci hattı çizmez isek oradan ithal edteöeğlimiz 
şey... Fakat bizim o havali iktisadî yatını, Suriye, 
Fransa'ya verecektir. Bu mesiele Adana'nın bilhassa 
menafii iktisad'iyesine muzirdir. Çünkü Adana pa
muk yetiştirir. Adana'da mevcut olan fabrikalar gi'bi 
onlardan daha kuvvetlileri Halep'te meıvcuıttur. Ha
lep kendisi pamuk yetiştirmediği için, Adana'dan pa
muğu alır, yeniden ithal eder. Adana'dan alacak, 
Adana fabrikalanyla rekabet edecek- Alaca dödMderî 
pamukları alacak ve mamul olarak bizini mömfleke-
(te sürecektir. Adana'nın doğrudan doğruya menafii 
iktisadiye ve t'icafiyesine halel gelecektir. 

Sonra Beyler, bir harita üzerinde bunu çızıpta 
dikkat edecek olursanız, Frenklerin bu defa yine bir 
iktisadî hat olmak üzere kabul ettikleri hudut tama-
mıiyîe Sevr hattı hudududur. Anıtep, Urfa'nın Oezıred 
İbni Ömere doğru giden hat tamarriiyle Sevr hudu
dudur. Demek kurnazlıkla bize tevcih ettiklerini zam-
nlattikDerİ şeyi, siyasî surette münasebatı ticariye ve 
Skiffeaidliye itibariyle bugün değil ise yarın almak isti
yorlar ve bu gayeyi takip ediyorlar. Binaenaleyh bu 
haıttı hududun üzerinde böyîle bütün şarktan garba, 
bütün Anadolunun münasip bir usulü ru&uırıliıye, büâ-
hara Vazı ihdas etmek istedikleri şey, bu üç tivatnızı 
arzuları dairesinde bütün şimendifer haıtlan, Sfâvr hu
dudunda çizdikleri veçhile, bu üç livamın kemldlillıeatoe 
ilhaikı maksadını istühdaf etmişlerdir ve bumu bugüo 
bir mukaddime olarak vazetrdişlferdiir. 

Sonra efendiler bir mieseleyi daha Heyeti Oelile-
niize arzetoek isterim. Takip edeceğliimliz nokMaırda, 
tetkik ettiğimiz maddelerde bilhassa düşünıeceğiimiız 
bir nokta vardır, ki o da hâkümüıyöt ve saitonastamza 
muvafık olmıyan herhangi kaydı kabul edersek, o 
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ikaydı hiç olmazsa o zaman ile takyit etmek zarure-
tfirideycz. Efendililer kapitülasyonların mazarratı nere
den ge'imiştir? Zamanla mukayyet olmadığından. 
Vakitliyle bizim en zayıf zamanlarımızda bizi iğfal 
ederek, onu zaman ile gayri mukayyet bir hale ge
tirdikleri için, kapitülasyon belâsından kurtulmak 
imkânı kalmamıştır. Binaenaleyh yenliden vereceğimJiz 
şeylerde nazarı dikkate alacağımız husus hâkimiyet ve 
saltanatlımızın temimi için zaman kaydetmieldlir. Bir 
kayıtt bize tdkliif edildiği zaman mecbur olduğumuz 
ihaıîdie bile onu zaman ile takyit etmek lâzımdır. 25 
serte mıi, 50 senle mi, her ne olursa olsun rıza göste
ririz. Bütün ensali müştak beleyi esarete giriftar ede
cek bir surette böyle bilamüddet, ilâ ahriömür hiç 
ıbir kimseye bir hak veremeyiz. Gümrük halttım bir 
zaiman ile takyit etmek lâzım gelir. Binaenaleyh o 
zaman geldliği vakit bu külfetten kurtulacağımızı ürniit 
İle yaşayacağımız gibi, hiç olmazsa emsal! âtftyemıîz bü
ze lağnıathan olmasın. Efendiler bunun yerine gayet 
bas'iıt bir madde konulabilirdi. Suriyellifer, Frenkler, 
Iken'dliıterlMn menfaatleri noktali nazarından bu tarafa 
•gelmek mecburiyetindedirler. Pek âlâ hazırız kendile
riyle gümrüık mukaveleleri yapmağa. Onların men
faatini kendi menfaatımızla mukabele ederek tev
ziin ederiz. Doğrudan doğruya kendi menfaatimizi sli-
yaiDeıt edecek surette gümrük muahedesi akdine mü-
hleyyayız. Bu bizim hakkımızdır. Atelhusus hakkını 
istimal eden diğer devletler gibi biz de Fransızlarla 
irtiilâfı efkâr dâhiillkıde onlarla görüşmeğe amadeyiz. 
Ancak bu tarzda değil, mıntaka tefrik ederek değil. 
Taı'ihlerde gösteriniiz, dünyada bana gösteriniz, bir 
davldtün bir kıtasının, bir iki vilâyetimin yanında di
ğer devlette hususî... gösteriniz kabul edeyim. Fran
sa ile İsviçre arasında mevcut olan mesele yalnız Je-
rteve ve o divaldaki Fransız arazisine mahdut ve mün
hasırdır. BinaiertaDeyh Yûsuf Kemal Beyefendi, bende-
ıriiz tekrar arzdd'iyorum. Beradenlizfin maruzatım, He
yeti Vdklenlin bu babta mümkün mesaiyi sarfetauesu 
«sasına. münteşiridir. Lüzumsuz külfetler, lüzumsuz 
taahhütlerden içliinap edellim. Lüzumsuz mazarrat
lardan, veslifeli n'iza olacak şeylerden içtinap ddülmie-
slinfı İsterim. Maksadım budur. Maruzatım buma alttür. 

'Nakliyatı askeriye m'esieîesdn'e göliyoruım. Şüphe
siz tafsille lüzum yoktur. Bir devletlin hukuk hâkfimd-
yetiim'i ihlâl edecek hardketferden birisidir. Fakat ih
tiyaç haCmldb muihıtdllif menafi, ternün etmek lâzım 
geldfiğii zamanda belki bu hususta fedakârlık yapıla-
ibİir. Fakat Alelıtlak bu kabul ettiğiniz eşkâl dahilin
de zannediyorum ki, Fransız' ordusunun bu hat üze
rinde serbesti i münakalesini, bu hattın Fransız olma

sından başka bir maksadı temin etmiyor. Bir devle
tin arazisinden asker geçirmek lâzım geldliği zaiman, 
muhtelif şarâitle o askerin o arazide bulunduğu müd
detçe karşılaşılması muhtemel bir takım münazaait 
meydarta gelmemesi için, bazı şerait koymak ica'be-
der. Mesdlâ, geçmeden bir zaiman evvel ihbar ve mah
dut bir zaman zarfında gelip geçmek... Alelıtlak bu 
hastın üzerinde nakliyatı askeriye hakkı verilıecek 
olursa, o hattın üzerinde daliimıi ikamet olur. Çünkü 
her hangi bir Fransız takımı o istasyonda durabilir. 
Diğer istasyonda duralbilir. Eğer mümkün olurda 
riaiklıiyatı askeriyeyi bir usul ve nıizam'a rabûederek 
hukukumuzu bir derece daha teyüt etmlek lâzım ge
lirse şüphesiz fevkalâde hayırlı olur. Bu hususta di
ğer bir şey arzefcrnek istiyorum. Eğer Frenkler musir-
ren bu araziden asker geçirmek istediikteri takdirde 
benden'iz hattı hududun şimendiiferin cenubunda bir 
arazide asker geçlirmesinie manii görünüyor. 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye V.) (Kastamo
nu) — Bilhassa buradan asker geçirmek ihtiyacından 
dlolayı istliyorlar. 

FERİT BEY (Devamla) — O afaziyi bize temin 
etkinler, ondan sonra biz yine kendilerine bu hakkı 
verelim. Yine tdkrar ediyorum, bu arazî üzerinde bu 
şümenldifer nakHiyat müddetini tahdit etmek lâzım
dır. Kaç sene için geçecdklerdir? Bu şekilde olunsa 
üldMtet 'geçeceklerdir. Arzermiş olduğum veçhile, ken
disiyle biitiilâf zabıtası tenlin edilen hattın Fransızla
ra terkinden başika bir nıetiice vertmlez. Cenuptaki şe
hirlerde oturian şimaliindiefci mıntakal nüfuza malik 
bütün bu ştekiil doğrudan doğruya bu havaliyi Fran
sızlara vermek demektir. Bundan başka bir mana 
çıkmaz. Binaenaleyh müddet katiyen tahdid edülme-
mek lâzım gelir. Dikkat buyurursunuz ki, maruza
tımda kanaatımca müzalkeresti kalbil mesail üzerinde 
metalip dermeyan ediyorum ve mevadda münhasır 
olsun diyorum. Havalarda gezerdk şunu bunu iste
yelim demliyorum. Mümkün olup olmiadığı hakkın
da kanaatimi şiirrtdi arzddeefeğiım. Harita üzerinde tet
kik ettiğimiz zaman göreceksiniz ki, hududumuz on
ların hattı hududu faş! edilse bile şarka doğru hu-
dud üzerinde bir müddet gezilirse sonra ş/imale doğ
ru kalbimlize bir dirsek gibi yükseliyor. Ne içim, ne
den? Bunun için iki sdbeb işjiıtîtikrı. Birisü; Fransuz mu
rahhası diyormuş ki, biz müttefiklerimlLzün de mena-
fiiiinİ düşünlmiek mecburiyetindeyiz. Binaıena'lieyh daihia 
cenupta kabul edeceğimüz herhangi bir hattı hudut 
zum-rten İngilizlerin de daha cenuptan bir hudüd tes-
bitinli zaruri kılar. Binaenaleyh Ceziirei İbnı Ömer su-
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meffiyife çıkmak mecburiyetindedir. Tafodiid edftkn&ş bu- I 
hinla.li mınıtakaya çikmış bulunuyortauış, I 

YUSUF KEMAL BEY (Haric&ye Vekilli) (Kasta
monu) — Ydk, yok öylfe değM ve öyle blir şey yofctur. [ 

FERİT BEY (Devamla) — BaMs bu<yundükîlan 
meseldler analda rrtdvcut bulunan artetüden îstüftıldle I 
eümlek arzusuldur. Dieılbye 'vâsül olmak ve Dficle vasi- I 
taliyle o aTaz&İen istifade atmaktiir. Bir kente Dfodfeye I 
vMl otealk idin Cezirdi îbnli Ömer'e çıkmağa! hacet I 
yoikltkır. Çünkü Oezlirdi İbnli Ömierdien itibaren yedi I 
bir Fıtanlsız veya Suriye hududu şaıMyesM mucüıb 1 
dkcato'ttr: O hududu şarkiye Dicle niehıftrikı ceneya- I 
nını taklip edieöeiktür. Diolenlin ayrıca 'bir hududu şar- I 
ikiiydsi olacalkltır. Ayrıca Sürüye ile bir hududu şiaırkiye I 
bulunacaktır. Bu hududu şaıMyanlin daha yukarısına, I 
şimaline çıklmak lâzısm. Bür kaç ldlometre btif sahaya I 
IiinfhÜsar etmle/aüıiv I 

HAStP BEY (Maraş) — Demfokuyuya. I 

FERİT BEY (Devamla) — Hududu cenuba doğru I 
kırmanın üsuiü vardır. Solara Beyefendiler, o edvarın I 
*isll1:hisialâiti!n!a hizmlett, imar ve ihya atimde için mutla!- I 
Uca \Mirn. hakkıirnıza tecavüz etmek surdtliylle (bunu I 
«erdin tarikinle tevessül ddeöeklerine orada yenffidlen) I 
(1) şinnten'düfler inşa dderek ihya etsinler. Niçjin blizfiım I 
<araiimliizdlen faydalanma yolunu terc&h ediyorlar?) I 
(2) O divan ihya edecekler, aktdddikidri itilâf mudi- I 
bönce. Malûmu âltriiz petroller hakkında bir îrfüdt I 
(mfeVcultitur. Niçin bizliim zararımıza oraları imar etsin- I 
fer? Bir az daha şimale doğru götürecek suHdÖte yap- I 
«unlar. Tdkıîar ediyorum, lâzım gelen müdafaat yapıl- I 
dılkltian sonra mtosölte halddilerdiyecek surette kalınsa, I 
her halde diğer şlirnienldlıfer güzergâhı ddrecesdndie, bel- I 
Ikıi, rrfazarralt ifa ddecek değildir. Fakat muhtelf cî- I 
ıhıaüîer tötlkJilk edilip muhtelif devablar vter̂ iklilkJtten son
ra itülâfnamedie kabul edieceğiımfiiz şekÜ bize gelme- I 
lidir. 

Eflanıdller, maruzaitümı teferruat kısmını ikmal edü- I 
yorum. Yalnız küçük biâr radklta vardıridi onıu anflaıt- j 
ntaik fcıterlim. Zannederini tercümle haftası vardır. Tür-
IkiSye'nlin. Fransa Cumhuriydüindlen sanayi mektepte- I 
rliride ınötdhassıs talep edeceği yazılıdır. Halbuki 
Frerikçieslinde («ecole professiionellle») (3) dır. Mesfek 
mdklteptertidlir, sanayi mektepleri değildir. 

YUÎ9UF KEMAL BEY (Hariciye V.) (Kastamo
nu) — Mdsflek mektepleridir.; 

(1, 2, 3) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan 
eklendi. M, Ünver. 

I FERİT BEY (Ddvamiı) — Bir ilim tabiridir. Bu 
I tabir maarifi uimuimliye mektepleri demektir. Eğer 
I nHaMup bu isie o halde «dducaltion generalle» dfiıye ter-
I cüimte etmek mektebi sanayi denıeniek lâzımdır- Mat-
I lup bu değilse Fransızca (eoole induStrielle) demek 
I lâzımdır. Malumu âl'riiz bizim liva idadileri oteak 
I üzere sıon yalpdığımız şeklil yok mudur? Bazalarında 
I bülmem muhtelif sanaıîları, programımıza koıyduğu-
I muz gjilbi klalbuÜ edeöeğimliz her hainlğİ bir şekli bfi&nl-
I yertek yanlıiş bir terüütaıe iîe k'abul eltmekdien iisle doğ-
I rudan ya şöyle, ya böyle demeldlir. HanıgîM Heyeti' 
I V«lkliiîece arzu edilirse onla görle islâh edHmteidiir. (Hu-
J duit mefvzuuna gelünce;) (1) derniekkii Beyeferidlîler, 
I hattı ittiisa'li yani şiinTienldiferlerilmıiziin bize verilecek 
I küsıim, Çdbambeyli'den itiibaren şaılkira klalacak kısım 

olacalkltır. Bizi teanlin edecek bir hfai, münıkün oMuğu 
I ttalkdliırdb, her halde bir mllfctar hinıteFİând arazî lâ-
I zftridır. Oez/ireli İbnıi Ömere kadar ri&sâ şkntendlifer 
I djyoırîarsa Nusaybin'den sonra da güzerigâıhı kaibuÜ' et-
I sieSer ya. Hayır. Binaenjaleyh ondan sonnat da guzer-
I gâhın tdmJnli... haritası mleısıeleslindb şlirikötüe Mâf me-
I seîeslinlin mümkıün ise refii. Usuhı rusuırnliyeye aüt fık-
I fa, ya tadil veya katiyen ilgası; nıakiyaıtı askeriye me-
I ssteisînlin ta'hdiidi, nasıilikli ÇobanbeylFdeın itibaren Nu-
I saybiln'e kadar, alelıtlak, yazılmıştır. MaikiHiyatı aske-
I rıye şîmien.'diferile... sonra iddia edeeefclierdlir, (Pozari-
I tıya kadar nafklirii iddia edeceklerdir. Bunu tasırlilhlte 
I beraber, nasıl onlara askeri nakliyat hakkı tanırız?) 
I (2) Güzergâh bizini arazidir, klim'in halklkı... Hiç ol-
I mazsa şiimiendliferi devredeceğinıliz gurubu b'izîlm as-
I kierÜirriiziin Kaitmıaözü'n'dbn geçertek o bir hattan i*s*ü-
I fade dtmesli gibi bir hakkı temlin dönek lâzım gelir. 
I Efendiler böyle olursa azıım fedakâriıkllajTimiEzflia bera-
I ber, bendeniiz bu itilâfın mütekabil mdnafaimdzî tenııin 
I dtlüğli kaniaaltındayını. 
I IBu möseîdde bilhassa nazarı dikkatti calip bir şey 
I de vardır. Biz bunları istiyoruz. Karşımızdaki de ver-
I mliyor. Acaba bu mesele ısrarımız halinde kırılır mı, 
I kırıUrnaz mı? (Kirilisin sesleri) BertdeMz kırılrnasıtıa 

kaî&yen taraftar değilim. Bu arzu etçiğimiz hâlkfiımfi-
I ydliîmlizii temlin edecek noktalardan dolayı kırıJmaBi 
I lüzuimuinla karti olanlardan değillim. Bu nneselenfin ıs-
I lâhına uğrlaşitığınuz takdirde kırılacağına Mmal ver-
I mliyorulm. Niçjin, neden? Efendiler, biz sayatsötömfcâ 
I müzakere ettiğimliz zaıman karşınııızdalkiinliıi' vaziyetti 
I uMUrriilyeslinli, îyalsliyesinli, imâli baîdtesfinıi, mütoasidba-
1 ti bahrilyesini ve rtihayet bu esnada bu siiyalseıti idare 

(1, 2) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan ek
lendi. M. Ünver. 
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dden adaimiîarın heyetti ümmnliyeslini, temayülatı mah-
sıisasıını birer birer n'azları dikkate atmamız lâzımdır. 
Benktöriiz bunu bilâhaıra, heyeti meömüasınlda, mtad-
deflerdle dtoğrukJan doğruya ısfar edecek itilâfı kırmak. 
Hayır bulridah ziyade bizliim merMifilmrizi temün ede-
öek, edbbilecielk fükririin câri ve vârfflt olduğu kanaatın-
ıda bulümiüyoruim. Dün bir ata râikJip oîan bir adamım, 
o atın ayağuna bulkağıîar vurması gayet hatalı bir ha-
rtelklelttirr. Efendiler... Gerek siyaseti umumiye Ve ge-
irtefk. şaırtk siyaseti noktasından ve gerek bugünün sâ-
yastertütnli idlar© eden adamın nofctali nazarından itilâ -
fın kınîaciağım tahmilin etmiyorum, 

BÎR MEBUS BEY — Neye istünadbn bunu söy
lüyorsunuz? 

FERİT BEY (Devamla) — Efendiler, Fransa Av
rupa Devleti muazzamasının ikinci derecede çok kuv
vetli bir devleti tabii kendimize nisbet edecek olur
sak. Fakat maruz bulunduğu vaziyet itibariyle ken
disine mutlaka muteMfler, müttefikler tedarikine mec
buriyet tevlit eden bir vaziyet gösterecek. Halen Al
manya mağlup olmamıştır. Bu günkü Almanya Hü
kümeti, bunların ültimatomunu imza etmiş hükümet
tir... O hükümetin istinatgahı sallanır bir şekildedir. 
Kendisini ta'htie ederek devirmeğe uğraşıyorlar. Efen
diler, (Ersiye Reger)'in katledildiğini biliyorsunuz. 
Doğrudan doğruya vatanperverler tarafından idam 
edilmiştir. Bugünkü mahdut şekille beraber gayet çok, 
56 milyonluk bir milletin faaliyeti, büyük bir mille
tin muvacehesinde bulunuyoruz. Silezyayı Almanya' 
nın elinden alarak kuvvetini, kudretini tenzil, tenkis 
ermek istiyorlar. Fakat bunlarla beraber birazda İn
giltere'ye 'istinat eden bir hasımdır. Zaten İngilizlerin 
daima muvazenesi sallatallahu elkelebü alelhınzir si
yasetidir. Binaenaleyh bunun karşısında bulunan bu 
heyulaya karşı nüfusu 36 milyona inmiş, bugün teh
like karşısında tiril, tiril titriyor, elinden gelen vesaiti 
yapıyor. Fakat elinden gelen vesaitle çalışmakla be
raber, Avrupanın içerisinde daima hoş geçinmek isti
yor, menfaatler tedarikine çalışıyor. Çünkü başka ça-
resli yoktur. Hatta bunun içindir ki efendiler, şimdi 
Biryanın bir notası, havalii şarkiyede ve bütün müs-
temlekâtta faaliyeti askeriyesini haddi asgariye tenz'il 
etmek mecburiyetinde bulunuyor. Fransız halkının 
bari malisi bizim paramızla üç milyar liradır. Beher 
Fransız'a beşik'den en son ihtiyarına kadar her Fran
sız'a 60 lira bir bari rüsum tahmil edilmiş buluyor. 
Jşte Şarkta ve diğer yerlerde itilâf akdetmek, onlara 
'istinat etmek bu suretle kendi menfaati müstakbelle
rini temin etmek istiyorlar. Zannetmeyiniz ki bizim 

- ? 

kara gözlerimiz içlin burada bizimle akdi M'laf etmek 
istiyorlar. Fakat heyeti ceHferiizî tamamiyle tahzir mî 
edeyim, biz büsbütün bu işden kaçalım mı? Hayır. 
Onların Vazıyeti öyle olmakla beraber biz de vaziye
timizi düşünelim. Bu vaziyetten kaçınmayalım, fakat 
karşımızdaki düşmanın vaziyetini de daima gözümü
zün önünde bulunduralım. 

Sonra efendiler; şarktaki vaziyetleri gayetle vazıh 
bir surette biliyorlar ki Türkiye hükümetiyle hali iti
lâf ve müsalimetier olmazsa onun için Suriye'de otur
manın ihtimali yoktur. Biziim yapdığımız fedakârlık 
feth ettiğimiz muvaffakiyetler az değildir. Onları 
durduracak derecede vâsidir. Bizim menafiim^ . 'ie-
cavüz ederek miskinlik gösteremezler. Bu vaziyeti 
gösteremiyeceklerinin en büyük delili, Meclislerinde 
cereyan eden bütçe müzakeratıdır. Celsei hafiyelerimi 
ve encümen celselerini bilmeyiz. Fakat bir celsei 
aleniyeleri vardır ki o celsei aleniyede hükümetin ar
zu ettiği milyonları vermek istemi yen Meclisin azası
nın itirazlarına karşı hükümetlerinin cevabı resmisini 
biliyoruz. Bu bize neyi gösterecektir? Bugün siyaseti 
idare eden adamların ihtiyacını ve kendi siyasetlerini 
idame için takip etmeleri lâzım gelen yolu gösteriyor. 
İşte o zaman bir fikir edineceğiz, karşımızda kim var 
ve ne istiyorlar? Ona mukabil ben ne veriyorum, ne 
vermeliyim; bunu düşünmek lâzımdır. Fransa Reisi 
Vükelası ve Hariciye nazarı bizim metalibatımızı, 
tamamen kabul edeceğimiz bir surette, bakmadan im
za edeceğimiz bir surette, bulunuyorlar. Eğer başı
nızı ağrıtmazsam okuyacağım. Kendilerinin istedik
leri 280 milyonluk listenin fazla olduğuna dair muh
telif siviller tarafından vaki olan tenkidat mevcuttur. 
Bir kısmı değil, yalnız Kilikya dedikleri Adana ve 
havalisinin değil Suriye'nin kamilen tahliyesini talep 
etmektedir. Buna karşı hükümetin verdiği cevap, bi-
lâ kaydû şart tahliyesini talep eylemektedir. Resmî. 
yanı gazete ifadesi olmakla beraber, Meclisi Mebu-
sandan yazılıp zabıttan doğrudan doğruya çıkarılmış
tır. (Hangi tarihte sesleri) Biri 13 Temmuz, biri 14 
Temmuzdur. Müsyü Biriyan diyor ki tabii Meclisin 
onu müteakip müzakerelerini bugün arzedemem ve 
bu mesele o gün müzakere edilmiştir. Şark meselesi
ni bir sulha doğru... çalışmakla ittiham edilecek ba
na... Firenkçesine çok benzes'in diye cümleleri çok 
değiştirmedim. îttiham edilecek adam varsa o da be
nim. Sevr ahitnamesinin tadili için büyük mesai sar-
fettim. Bunu anlamayan ve söylemeyen bir Türk 
kalmamıştır. Binaenaleyh mösyö Bromunun, kendi
sine İtiraz eden Mösyö Bilmerin müzakeratı savsak
ladığımız hakkındaki ittihamı doğru değildir. Bugü-
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ne kadar mühim netayiç hasıl olmuş. Londra'da An
kara mümessilleriyle Fransa arasında bir itilafname 
imzalandı. Bu itilafname Büyük Millet Meclisi tara
fımdan tasdik olunmadı. Esbabını vaktile arz etmiş-
Itim. Bunu nazarı dikkate almanın imkânı yoktur. 
Bunu takip eden ikinci müzakere çıkmıştır. Mösyö 
Brom ne istiyor? Kilikyada karşı karşıya Fransız ve 
Türle askerleri vardır. Çok kan akıttılar bunlar, ay
larca hali muhasamada kaldılar Londra konferansı
nın fevâidinden biri bu muharebeye nihayet vermek 
ofdu. Her halde bir nutuk irad etmekten daha büyük 
bir neticedir. Türkler bize çekiliniz diyorlar. Bu da 
pek tabii. Bir cevap veriyoruz. Bazı mesaili hallet
meden çekilemeyiz, ellerinde esirlerimiz vardır, elîm 
bir vaziyettedir. Bunların bize iadesi lâzımdır. Bu
nun için bugüne kadar bir şey yapılamamıştır. Eğer 
Mösyö Blokun takriri kabul edilecek olsa müzakere
ye mahal kalmayacaktır ve Türkiye ile sulh aktetmek 
istiyoruz. Bizim salâbet ve muhabbet şeraiti dahilin
de aramızda hiç bir süi tefehhüm kalmamalıdır. Biz 
'kabul ediyoruz' ki muhtelif bir komisyon arazi üze
rinde hudutları tayin etsin. İsteriz ki Halep şehri su 
yollarını temin etsin. İsteriz ki İskenderun gibi bazı 
noktaların emniyeti kâmilei askeriyeleri temin edil
sin. Bu çok iyi bir şeydir. Bu mesail 15 gün içinde 
halledilir. Müzakerat çök ilerilerdi. Fakat teklifiniz 
kabul edilecek; olursa teehhür etmek ihtimali vardır. 
Bakınız ben buraya vatanperver bir Fransız gönder
dim, Türkiye'de dostları vardır. Mösyö Franklen 
Buyyon. O da sizin gibi düşünüyor. Sizin gibi muha
keme ediyor... Böyle iken bana çekdiği bir telgrafta, 
tahsisatı harbiyenin ademi kabulü bu müzakeratı 
felce uğratacağını bildiriyor. Maliye encümeni hükü
metle müttefikan bü'içeyi tenzil etti. Makasıdı sulh-
perverane ve temayülatı siyasiyesini izhar için encü
men tenzilatı bir derece yapdı. Sulh akdi için kıtaatı 
geriye çekmek kâfi değildir. Şeraiti lâzımeyi istihsal 
etmek icabeder. Bizim hiç bir şey halletmiyor, Suri-
yeyi de pek tehlikeye ilk a eder. Kırk milyon bir ten
zilat 1923 senesinde kabul eder. 

Bir şey daha teklif ediyoruz. Demekki temayülatı 
sulhperveranemiz zahirdir. Fakat istiyoruz ki akde

deceğimiz sulh devamlı ve nizasız olsun. Bu bininci 
nutukdur. 

(İkinci nutku okudu) 
Muvazene encümeni tenkis etmek istedi. Şimdi 

bir küçük cümlesi vardır. Buna itiraz ediyor .o da si
yaseti umumiyemize taallûk edeceği için heyeti celi-
lenize arze'tmek isterim. Suriye'ye istinad ederek Tür
kiye ile akdedilecek itilaf nameden bahsediyor ve li
manımızdan da zamanı harpde istifade etmek istiyor. 
Şarktaki mevki ve (şerefini bu suretle korumak ve) 
(1) tarih irtfikâkirii ima ediyor. Binaenaleyh efendiler, 
düşmanın vaziyeti karşımızdaki vaziyetidir ve bu va
ziyet bizim için şayanı memnuniyet bir vaziyettir. 
Efendiler, dünyada hiç bir Devlet diğer müttefiklere 
istinat etmeden maalesef idamei mevcudiyet edemez. 
Briyanm konuşması ne kadar sarih olursa olsun, tek
rar arzediyorum, bizim vaziyetimizi de nazarı dikka
te almak lâzımdır. Binaenaleyh maksad nedir? Suri-
yeyi terketmek ve cenubunda bir takım arazi terket
mek ve Türklerin İslâmiyetle olan nüfuzu dolayısiyle 
Fransa'nın esasen mütezelzil bulunan vaziyeti bir ta
raftan Abdullah, bir taraftan İngilizler zaten müşte
rek olan vaziyeti, bizim nüfuzumuzla İslamların üze
rindeki nüfuzumuzla göstereceğimiz dostluklarla te
min edeceğimizi düşünerek şu suretle bu cihete tema
yül eden Fransızların şu hukukunu gözümüzün önün
de bulundurmakla beraber, bizim de Cenuptaki vazi
yeti islâh etmek, Hariciye Vekili Beyin söylediği gibi, 
Cenuptaki bir düşmanı aradan çıkarmak o düşmanı 
adeta müttefikimiz sırasına geçirmektedir. Mütakabil 
kongre konferanslarında onun müzaheretiyle istifade 
etmekliğimiz lâzım gelir. Fakat bendenizin asıl arzet-
mek istediğim budur, bir takım külfetler daha var ki 
bunlar fuzulidir. Bunları ihtiyar etmiyelim, biraz da
ha cesaretle müzakere edelim. Meselenin menafii 
milliye dairesinde olması esasına müstenittir. (Sürek
li alkışlar) 

REİS — Beş dakika teneffüs için celseyi tatil 
ediyorum. 

(!) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan ek
lendi. M. Ün ver 
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İkinci Celse 

ıvfiİS : Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİPLER : Mahmut Sait (Muş) 

REİS — Celse kuşat edildi, Süleyman Sırrı Bey, 
söz sizindir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Vaz geç-
«thft. 

REÎS — Pekâla efendim. Buyurun Ali Şükrü 
Bey. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendiler, böy
le mühim bir mesele için ufak bir tarihçe şeklinde 
bir şey yapmak lâzımdır. Fakat arkadaşlarımın 
bir çoğu bunu yaptığı için ben sarfı nazar ediyorum. 
Yalnız arkadaşlarımın bir çoğunun tekrar etmiş ol
duğu bir cümleyi bendeniz de tekrar edeceğim. 
Hakikaten bu bir buçuk seneden beri süren mücade
lemizin iyiliğe veya fenalığa doğru gitmesi için dü
ğümün mühim noktasında bulunuyoruz. Ya bizi 
doğru yola sevkedecek veya fena yola sevkedecek. 
Binaenaleyh vaziyeti siyasiyemizi gerek askerî, gerek 
malî, haltta lidarî ve dahilî mesaili, faüssüyata kapılmak-
sızın, düşünerek sonra da vaziyeti cihanı düşünerek 
akıl ve mantıkla karar vermek mecburiyetindeyiz. 
Evet en ufak bir cüzü arazimizi gaip etmek, hatta 
en ufak bir menfaati iktisadiyemizi gaip etmek gayet 
elim bir meseledir. Bunun acısını duymamanın im
kânı yoktur. Fakat bu fer'iyatın acısı, bize, asıl 
bedenin, ruhun acısını kurtarmağı unutturmamak lâ
zımdır. 

Efendiler, bendenizden evve! söz söyliyen muhte
rem bir arkadaşımızın gayet fasih beyanatını dinle
diğim, zaman zannettim ki mümkün mertebe dört 
başı mamur bir vaziyetteyiz. Binaenaleyh karşımız
da her kim olursa olsun kabul ettirecek bir vaziyet
teyiz, zannettim. Fakat gördümkü arkadaşımın ga
yet beliğ olan ve uzun süren mütalaatının neticesi, 
serdettiği mütalaa ile taban tabana zıt. Fransa Baş
vekili Mösyö Briyanın ağzıyla Meclisi Mebusan ve 
Ayanda söylemiş olduğu, gazete sahifesine geçmiş 
olan şu beyanat bizim maksadı Millimizi temine 
kâfidir. Binaenaleyh başka müzakereye lüzum yok
tur, kanaatim işrap eder şekilde beyanatta bulunur
ken ufak tefek bazı tadilâtla kabul edeceğimizi zan
nettim. Sonra zannediyordum ki, doğrudan doğruya 
bunu rettetmek lâzımdır; demek istiyor. Neticesiyle 
ortaya atmış olduğu bir çok esbabı mucibe biri birini 
tutmuyor. Efendiler, Ferit bey biraderimizin söy

lemiş olduğu veçhile, Fransızlar bugün muztar mev-
kidedirler. İtalyanlar da öyle. Ben zanediyorum ki, 
biz onlardan daha halli bir vaziyetteyiz. Bugün or
tada bir Misakı Millî meselesi vardır. Bendeniz 
İstanbul Meclisi mebusanında vaziyetin ıztırarı kar
şısında kabul mecburiyetinde kaldığım bir vesikadır. 
Yoksa ben bu millî vesikayı kabul taraftarı değilim. 
Bu benim kabul edeceğim asgarî metaliptir. Fakat 
ne yapalımki, vaziyeti umumiyei cihan arzumun hi
lâfına o vesikayı kabule mecbur etti. 

Efendiler, Bugün Yemen'de İmam Yahya elan 
bize olan tabiiyetini muhafaza ediyor. Bizim sanca
ğımız» muhafaza ve bizim ordumuz ve yine bizim 
memuriynimiz orada icrayı hükmediyor. Şimdi 
bu vesikanın kabulü; siz bizi kabul ediyorsunuz, 
fakat biz sizi istemiyoruz demektir. Maatteessüf 
bunu bize o günkü iztırar kabul ettirdi. Mütareke
den sonra vaziyeti düşününüz? Bilhassa dahil itiba
riyle, o iztırann karşısında insanın şaşırmamasının 
imkânı yoktur. Biz onu büyük bir menfaat telâkkî 
ettik, fakat ben kabul ederken iztirarî bir vaziyette 
idim. Çünkü görüyorum ki; cihanın bugün yürü
mekte olduğu gaye, bizi bu söylediğim yerlerle ve 
hatta Cezair ve Tunus ile birleştirecektir. Bugün 
efendiler biliyorsunuz ki, Avrupa müessesatı içtima-
iyesi tefessüh etmiştir. Yeni bir inkılâp geçiriyor. 
Avrupalılar demokrasi denilen hükümet için, iştira-
lriyon düsturuna tebaiyyet mecburiyetini hissediyorlar. 
fngilterede, Fransada olsun Rusyada her tarafata bu 
cereyan gittikçe kuvvetleniyor. Hele Rusyada fiili 
bir şekil almıştır. İştakiyon meslekini anlatmağa lü
zum yoktur. Uhuvveti beşeriyeyi istilzam ediyor. 
Halbuki o da bizim dinimizin emrettiği bir şekildir. 
Binaenaleyh Avrupa Komünizm meslekini kabul et
tiği takdirde gayet tabii bir şekil olarak bu müslü-
manlar bizimle birleşecek ve bir islâm cemiyeti teşek-
ıkjül edecektir. Efendiler, maateesslülf Hardc-iye Vefkilıi 
Beyefendinin söylediği veçhile hadteatı âlemin güna-
gûn takibine imkân yoktur. Tesadüf olarak şurada 
gördüğüm bir gazeteden anlıyorum ki, bizim sulhu
muz üzenine galeyana gelen halk son zamanlarda 
faaliyete girişmişler Malabar sahilinde, Madras ci
varında bugün bilfiil islâmlar silâh-bedest İngilizlerle 
uğraşıyorlar. Bf endiler, biliyor, m^sumızlki, biz masaikı 
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Milliyi kabul ettiğimiz zamıan ıHinitlilerkı kontesinde 
ıkaibıul ottDkjlerii mıisakı milli onlarm düstür'u «'her mil
let kendi mülkıadderaıtına salhıiiptir» düsturuna 'taibaliyet-
le «her mıMlet kendi devletini teşikil etmıeMdir» diyor
lar.,. Orilar bizim hududu rrülİimiz dahilinde listemi-
yc-Ziar Diyorlarki Mekke -ve ıMedlne giibli bizıin\ ma
h a l mjUukadiesemiz ecmebi kontrolüne tiaibi bir hü-
kümıst taraf ınidanj 'idare edilemez ve bulgun kan dö
küyorlar. Efendiler, bu kadar uzun söz söyleyip "ba
şınızı ağrıtmayayım. Efendiler, dünya büyük bir (inkı
lâp içkide bulunuyor. Bu inilcıjâp bitmemiştir. Ne 
olacağı meşkûktür. Fakat bir dereceye kadar kabili 
taıkd'kldıir. Bizim için vaziyetin icabıma göre vaziyeti
mizin islâihım Cenabı Hak, verecektir. 

Gelelim asıl meseleye : Bugün biz iki şık karşısın
da bulunuyoruz Binisi ya bu mlütarekeyi kabul veya-
hut bu mütarekeyi ret. Çünkü bu sulh ve sulh mua
hedesi değildir. Bilâhare Fransızlar da dahil olduğu 
halde karışı karşıya gelip çekişeceğiz. Bu mütarekeyi 
ya ret veya kabul mecburi yetendeyiz. Arkadaşlarımız; 
meselâ Ferit Bey kendi fikrince söyliyor, rettedemi-
yorda ufak tefek tadilât söylüyor. Gaip ettiğimiz aran 
2;jyi, serveti menabii düşünümüz. Sonra hattın cenu
bunda, '1Q ikalomeltre veyahut 20 kilometre araziyi üli-
^injünüz;. (Baza (müdahaleler) müsaade buyurun efen
dim, ben söylerim, kimin itirazı varsa geür söyler. 
Şimdi efendiler bizim Suriye için hududumuz -Firar: 
nehridir. Ferit Bey bunu alabilirse gelsin. Ferit Beye 
hitap ediyorum. Çünkü 'Meclisin ruhuna tesir yaptı. 
Buyursun, söylesin bunu kendisi taahhüt ediyor mu 
llük'üme-tte razi olur, hepimiz de raz'i oluruz. Çıksın 
Fakat bunu taalhhüt edemiyecek. Bunun imkânı yok
tur. Fakat yarın., zamanı geldiği zaman değil Fırat, 
Irak ve Suriye ile birleşeceğiz, Efendiler, biz şimdi ga
yet pratik düşüınel'iım. Bugün bunu re t teltik. Veyahut 
ufak tadilât yaptık. Kabul edilmedi. Ne koparır isek 
bizim kârımrzdır. Bunu temennii ediyorum ki, hasıl 
olsan. Şimdi tadilâtımız kabul edilmedi, biz de ret 
.meaburiyetiinide 'kaldık. Binaenaleyh vaziyet ne olu
yor? Haili harpte değilse de hali muhas amada kalıyo
ruz. Ben diyorum ki, fikri aleni ile düşünelim, hiç ol
mazsa bu mütareke bize Adanayı bırakıyor. Bu'gün 
orta yerde Ferit Beyin ehemmiyet verdiği bir gümrük 
meselesi vardır. Bizim için güzel bir vesiledir. Yarın 
biz'm için daha nnüsaûL bir zaman;rruzjda gümrük me-' 
s:lc:r.i- ortaya atarız. Bugün ihdas etmek istemiş 
olduğumuz, hal karşısında bulunuyoruz. Bu şekilde 
Kilikya, Urfa bıir çok yerler bizim elim iade bulunmuş 
olur. Öyfe bir şekilde hali muhaisamada bulunmak mı 
bizim hakkımızda hayırlıdır, yoksa hali tabiide mi? 

(Urfa bizde sesleri) (Gürültüler) Kiltikya bizde mi 
efendiler? Müsaade ibuyurun kanaatlini hülâsa edli-
yorum. Bü günkü vaziyetimizi bilhassa vaziyeti mali
yenizi düşünmek, meabuıtyaLmdeyiz. Avrupalılar ne 
kadar ıztırar mövkiıinde bulunurlarsa bulunsunlar, 
onlar ızjtırarıkrııv'n töhvlni çaresini pek kolay bula
bilirler. Fakat, bugün buz siyaset mevkiindeyiz. Yal
nız bizim muvazene edeceğimiz nfokta, bizim Fran
sızlarla harbe geçmek, faizin^ için hayırlı mıdır, değil 
midir? îtaîyanilarla tnlgliizler ibir itilâf akdsitmılşlerdir.. 
<iEWcefere mlilleti vahıide) Fransızlar ibilirsinıiz ki, efen
diler, hissiyat üzerine hareket eden b'ir millettir. Fakat 
aralarındaki, 4Q - 50 senıe süren bir hissiyat ikasıyla 
uyuşup, elyevm ardaşamıyorlar ve bugün Fransayı 
bizden fazla avucunun içinde sikan, ezen İng'İtereys 
karşı Almanya- ile anlaşamıyorlar. Fransızlar, İngiliz
ler vasıtasıyla Almanyayı tazyik ediyorlar. Binaen
aleyh bunların hissiyatlarını rencide etmek suretiyle 
bugün italyanlar (Gürültüler) Belki bunun kabul eden 
esası soyuyorum. Fransızlarda muztar kalır, zanne-
dilmesinki tadilât yapılmasın demiyorum. Ben ne
ticeyi arz 'ediyorum. Zannedilmesin ki, tadilât muaf :k 
değildir, demiyorum. Rica ederim. Easası •söylüyorum, 
Ferit Bey, Fransa Başvekili bizim mukaveleden 
daha iyisini vermiştir. Binaenaleyh hu mümkün
dür, dedi. Ben mümkün görmüyorum. Avruipalr-
ların 'söylediklerini daima inkâr ettiklerini ta-
rihen biliyorum. Şimdi bu itibarla bizim düşüneceği
mizi bugünkü vizayet karşısında azami meafaat temi
nidir. Bu azami menfaat eğer bir çok rüfekayı kira
mın ortaya attığı tadilâtın ipini koparmaıme!'-: tarzıyla 
işin kurtarılmasını tazmin ediyorsa feblha; bunun 
reddiyle hali muhasamaya geçmek mümkün olmadığın
dan hiç olmazsa Adanayı kurtaralım diyorum. Bunu 
reddetmiyorum. Sonra ben daima istikbali gözetmek, 
işitiyorum. Bugün efendiler eğer mecburi bir şekilde 
İngiliz, italyan, Fransız, itilâfına müncer olursa zan
nederim ki, bizim hakkımızda pek hayırlı olmaz. 
Onun için çok rica ederim, arkadaşla: :n ortaya atmış 
olduğu tadilât fikirlerini ipi kopanmıaksızın yapmak 
mümkünse yapsınlar ve illâ bendenizce kati mıaibiyet
te olmıyan bir mütareke halinde olmıyan bu itilâfna-
menin bir çok mevaddına istinaden muhasamaya ge
çebilir. Şu itilâf namenin kabulü taraflarıyım. İsterse
niz bend hamiyetsizlikle fatiham edimiz. Bugün, mem-
lefcetn menafii namına, kabuilünü muvafık buluyo
rum. Bundan başka çaremiz yoktur. Ben, bu vaziyeti 
ıztırariye vâritir, diyorum ve yalınız arzu etmiyorum 
ki, gerek idari ve gerek malî vaziyetleri sayıp döke
yim. (Gürültüler) 
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LÜTFÜ BBY (iMalatya) — Mitet^klbel sullh için 
ıbu bar esas td§İkı!î eförmez. imli? 

ALt ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Lütfü Bey 
diyorki, bu ileride sulhu müstakbel için bir esas teş
kil etmez mi? İleride sulhu müstakbel için bir esas 
teşkil eder. Demekki, ileride bir sulh müzakeresinin 
lüzumuna kendileri de kanidir. Orada efendiler, 
Fransayı tamamıyla serbest addetmeyiniz. Bugün 
Fransızlar hakikaten bizi sevdiklerinden değil, aslan 
payının tngilterenin eline geçmekte olduğunu gördük
lerinden naşi bize el uzatıyorlar. Bu bizim itilâfname-
den pek çok kuvvetli bir takım bağlar ile Italyaya 
bağlı bulunuyorlar. Bugün Fransızlar belki de Fırat 
nehrinin hudud olmasını kabul ederler. Fakat rica 
ederim siz kendinizi bir Fransız ricali siyasîsi sıfa
tına koyunuz. Menfaatların karşısında o muahedat 
dururken nasıl olurda bugün sarih olarak bunu söy-
liyebilirsiniz? Çalışalım memleketi kurtaralım,-yarına 
göre çalışalım ve yarın için memleketin daha en 
büyük lüzumu olan ciheti kurtaralım. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (BAŞKUMANDAN) 
(Ankara) — Arkadaşlar, mevzuu müzakere olan Tür
kiye - Fransa itilâfnamesi hakkında Heyeti Âliye-
nize hukuk tarzında beyanatta bulunmak istemiyo
rum ve çok rica ederim, bütün rüfekayı kiram müte
reddit oldukları noktaları tekrar sorsunlar, böyle 
müçtemian müzakere edelim, Görüyorum ki aynı 
şeyler tekerrür ediyor. Fakat mesele bir neticeye ikti
ran edemiyor. Mukaddemei kelâm olarak şunu arze-
deyimki bu itilâfname muhteviyatı, şeraiti kendisini 
rettettirmek için söz söylemeğe, fevkalâde parlak 
nutuklar verecek zemin olurki merdut telâkki edile
bilir. Fakat hakikati hal böyle midir? Kanaati fik-
riyemle arzederim ki, hakikati hal böyle değildir. 
Bütün arkadaşlarımla beraber ve belki onların ba
şında onun kabulüne dair bir tek kelime tefevvüh 
etmekten içtinap ederim. Netekim Bekir Sami Beyin 
imza edip buraya getirdiği itilâfnameye muttali ol
duğum dakikada heyecana tutuldum. Bu kabil değil
di. Kabul olunamaz dedim. Bu isyan ruhiyi bana 
yaptıran şu idi: O itilâfname muhteviyatı bizim Mi-
saki Milli muhteviyatıyla taban taban zıttı. Bizim 
kan dökerek müdafii olduğumuz davayı asliyemizi 
bütün bütün ihlâl eden şaraiti ihtiva ediyordu. O iti
lâfname bizim rettettiğimiz Sevr ahidnamesini kabul 
ediyordu, itilâfı müselles şaraitini dahi alenen kabul 
ediyordu. Ondan dolayı o itilâf nameyi hep beraber 
rettetmiştik. Benim gördüğüme göre bugün henüz 
müsvedde halinde bulunan bu itilâfname davayı mil
limizle asla ve kata ihtilâf halinde değildir ve tama-
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men Misakî Millimize mutabıktır. Bunun heyeti umü-
miyesi itibariyle kabulünde bir mahzur görmüyo
rum, kendi şahsım itibarıyla. Şimdiye kadar bu mese
le hakkında beyanı mütalaa eden rüfekayı dinledim. 
Onların da hiç birisi heyeti umumiyesiyle itilâfın red
dini teklif etmedi. Yalnız zannolundu ki, karşı tara
fa fuzulî bir takım menfaatlar verilmiştir ve zanno-
lunmaktadırki o fuzulî menfaatları ibtal etmek im
kânı belki mevcuttun Fakat bu imkânın ne dereceye 
kadar mevcut olduğunu anlıyabilmek için bu mese
le hakkında muhtelif tarzlarda cereyan etmiş olan 
müzakeratı bendeniz de bir kaç kelime ile tekrar 
arzedeyim. Franklen Büyyon buraya ilk geldiği za
manda müzakereyi idare eden rüfeka meyanında bu
lunuyordum. Bu müzakerenin ne suretle cereyan et
tiğini, taati edilen sözlerin nelerden ibaret olduğunu 
ve müzakerenin mahiyetini Heyeti Âliyeniz iyi bilir
ler. Çünkü zabıtnameleri ve sureti mahremanede 
zabtolunmuş olan müzekerat zabıtnamelerini burada 
aynen okumuştum ve tahattur buyurulurki bugün ve 
üç gündenberi devam eden müzakerelere mühüm nok
taların kâffesi o müzakerede daha pek amik ve şe
dit tenkidata maruz kalmış ve binnetice Franklen 
Büyyonla bir itilâfname tanzimi kararlaştırılmıştı 
ve o itilâfname Heyeti Celileniz tarafından dahi ka
bul edilmişti. Şimdi o itilâfname ile bugün mevzuu 
müzakere ve münakaşa olmakta olan suret arasında
ki farklar esaslı olarak iki üç noktaya münhasırdır. 
Birincisi; o kabul buyurulan itilâfnamede Çobanbeyli 
midir, nedir? O istasyona kadar, Bekir Sami Beyin 
itilâf namesinde ancak ondan sonra şarka giden şimen
diferin cenuptan 20 kilometreyi dahi kazanmak is
tiyorduk. Bunda 20 kilometre mahfuztur. Bundan 
fazla olarak gümrük meselesi mevzuubahistir. Bir de 
Halebe ait su meselesi mevzuubahistir. Bundan baş
ka bizim, yani Heyeti Celilenizin kabul etmiş oldu
ğunuz o itilâfnamede İskenderun havalisi kamilen 
terkolunmuştu ve onu terketmeği Heyeti Celileniz 
o defa kabul etmişti, ve bu defa kamilen terk olun
mağa mukabil bir suret dercolunmuştur. Bu derçolu-
nan suret Bekir Sami Bey tarafından kabul olu
nan surettir, zannederim efendim. Franklen Büyyon 
ile görüşülürken Heyeti Âliyeniz kabul etmişti. 

BASRt BEY (Karesi) — Evvelce böyle bir kara
rımız var mıydı Ya? 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Zan
nederim efendim. 

Şimdi arkadaşlar, bu yapılan şey nedir? Tekrar 
izah etmek isterim. Pardon efendim, silsilei kelâmımı 
şaşırttınız sureti müzakereyi söylemek istiyorum. İlk 
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müzakere Heyeti Aliyenize âtiyen sureti resmiyede 
kabul ettireceği vadiyle iade edilmişti. Bugünkü müs
vedde arasındaki fark arzettiğim mevad arasındaki 
farktır. Franklen Büyyon buradan giderken bize de
mişti, bu itilâfneme muhteviyatını Fransa Hüküme
tinin kabul edeceğini zannetmiyorum. Mamafi ben 
şahsan kabul ediyorum ve kabul ettirmeğe çalışaca
ğım. Gitti dolaştı, oradan yani Kütüklüden Fransa 
Hükümetiyle badelmuhabere sorduğu suâllere cevab 
aldıktan sonra bir takım şeyler temin etmiş bulunu
yor. Hariciye vekâleti bize ki; o zaman tenkit etmişti. 
Yani Fransa Hükümetinin kabul edemiyeceğini • bil
diriyor idi. Bu bize vasıl olduğu zaman Yunan or
dusu Ankara istikâmetinde yürümekte idi ve cevap 
istiyordu. Hariciye Vekili Beyin pek güzel izah etti
ği veçhile biz bittabi alelıtlak hayır veya evet gibi 
bir cevap vermedik. Çünkü muzirdi. ve zaten gayrı 
kabil idi. Sureti Umumiyede Hariciye vekâletince den
mişti ki, anprensip, esas itibariyle mutabıkız, fakat 
teklifatınız muhtacı tavzih ve tenvirdir. Biz ona esas 
itibariyla mutabıkız demekle, hakikaten Fransa - Tür
kiye arasında sulhun aktolunması esasında müttefikiz 
ve fakat suret ve şaraitini kararlaştırmak lâzım gelir 
ve yeni teklifatımızı kabul etmek veya rettetmek için 
bizi tenvir etmeniz lâzımdır, demek istemişti. Onlar 
esasta müttehidiz kelimesinde, tekliflerinizi esas ola
rak kabul ettik, mahiyetinde anlamışlar ve binnetce 
Sakarya meydan muhaberesini müteakip Franklen 
Büyyon buraya geldi Hariciye Vekâletiyle görüştük
ten sonra bana da resmen ziyaret yaptı. Bu ziyaretin
de ilk söz olarak kendisine söylediğim söz, benim meş
guliyetim çoktur, bilhassja. ordu ile iştigal ediyorum, 
bu defa doğrudan doğruya sizinle icra olunacak mü-
zakeratta bulunamıyacağım, fakat Hariciye Vekâle
ti ve daha tayin edeceği arkadaşlar sizinle görüşecek
ler ve derhal müzakerata başlıyacaklar, dedim. O de 
diki, siz hiç mi dahil olmıyacaksmız. Dedimki, icab-
ederse ben de sizinle görüşebilirim. Yusuf Kemal 
Beyefendi ile Fethi Beyefendi müzakereye memur 
edildi. İki, üç gün müzakere zarfında bana vasıl olan 
haber Franklen Büyyon ile heyeti murahhasamız 
arasında çetin ve şedit bir takım mükâlematta bulu
nulmuş ve adeta mükâleme inkıtaa uğramıştır ve 
zannediyorum ki, hakikaten de böyle olmak üzere 
idi. Bunun sebebi de hudud meselesidir. Ben bilil-
ditzam kendisine iadei ziyaret etmemiştim. Bekli
yordum ki, Heyeti murahhasamız kendisiyle görüşe
rek Heyeti Âliyenizin kabul edeceğişekil tebellür et-
sinki, mülakatımda ihtimalki bunlardan bahseder ve 
ben de onları hallederim diye.. Müzakerenin böyle 

bir inkıtaa uğradığı ve cebheye gideceğim bir sırada 
kendisine iadei ziyaret ettim; Beni görür görmez 
oana dediki, sözlerim sizin arkadaşlarınızı rencide et
miştir ve artık benim için müzakereye devam imkânı 
kalmamıştır. Artık avdet etmek mecburiyetindeyim. 
Sebebini sordum, sebebi dedi, bizim teklif ettiğimiz 
hududu kabul etmiyorlar, izah etti. izah ettiği hu
dut Bekir Sami Beyin hududu. Halbuki - dedi - Ba
na verilen telgrafta esas itibariyle müttefikiz. Benim 
de kendisine o telgrafnamede zikredilmiş olan sözü 
ben sizinle ilk mülakatımızda söylemiştim. Şimdi de 
tekrar ediyorum... söylemiş olmakla Bekir Sami Bey 
hududunu kabul ettik, demiş olmadık ve zannetmiyo
rum. Ve siz böyle bir kelime üzerine istinat ederek 
bizi bir çok şeyleri kabul ettirmeğe teşebbüs ettir
menizi de muvafık görmüyorum. Bekir Sami Beyin 
bütün itilâf şeraitini bizim Meclisimiz büyük bir nef
retle reddetmişti. Bu suretle reddolunmuş bir teklifi 
ne ben ve ne de Heyeti Murahhasa Meclisin karşı
sına çıkıpta bunu tekrar kabul edeceksiniz diyemez. 
Binaenaleyh ben de bundan başka söyliyecek söze 
malik değilim. Onun üzerine ben müzakereye devam 
edemem. O halde müsaade buyurun gideyim, dedi. 
Fakat bundan sonra ilâve ettim. Dedim ki, siz bu 
metalibinizde haksızsınız. Fransa Hükümeti böyle bir 
hududu bize kabul ettirmekle aramızda teessüsünü 
çok temenni ettiğim sulh ve müsalemetin ve dostlu
ğun teessüs etmemesini talep etmiş oluyor. Eğer id
dianız doğru ise, Fransa Hükümeti Türkiye ile dost 
olmak istiyorsa böyle bir hudud olamaz. Siz de bu 
nikatı Hükümetine vazıh bir surette bildirir iseniz, 
alacağınız cevabın müsbet olacağına kanaatim vardır 
dedim. Daha bazı teferruat üzerinde görüştükten 
sonra; pek âlâ; ben bu mütalaatımı sizin lehinize ol
mak üzere mufassalan Paris Hükümetine yazacağım, 
dedi. Hakikaten ondan sonra gerek hudud meselesi 
ve gerek burada Heyeti murahhasanızın uzun nu
tuklarla mütemadiyen tenkit ettiği noktaları havi bir 
kaç sahıfeli rapor yazdı ve bunun cevabı vürut edin
ceye kadar artık bizim heyeti murahhasamızla kendi 
arasında ciddi bir müzakere cereyan edemedi, ttilâf-
namenin inikadı bu maddeye, hudut meselesine talik 
edildi. Zannederim 10-15 gün burada intizar edildi. 
Yazmış olduğu mütalaata bir cevap aldı. Alınan bu 
cevabın menfi olduğu anlaşıldı. Fransa hükümeti Baş
vekili Mösyö Briyan Meclisi Ayan ve Meclisi Mebu-
sanından demin okunan nutukları veren Biriyandan 
cevap geldi ve menfi idi. Doğrusunu söyliyeyim ben 
buna inanmadım. Olabilir, müsait telgrafname almış 
olabilir. Fakat bizden fazla bir şey koparabilmek için 
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hükümetim reddetti, der. Onun için Fethi Beye rica 
ettim. Mümkün ise telgraf nameyi aynen okuyunuz ve 
Fethi Bey bunun imkânını istihsâl etti. Gelen cevabî 
telgrafnameyi aynen okudu. Fransa Türkiye ile su
reti katiyede sulh yapmak istiyor ve bunda çok büyük 
menafii vardır. Fakat Fransa hükümeti hudut mese
lesinde ilk ifade ile tayin ve tespit edilmiş olan hudut 
üzerinde katiyen musirdir. Eğer Türkiye Hükümeti 
bilmukabele ısrar gösterirse maatteessüf mükâlemeyi 
kat ile Parise avdetten başka yapacak bir şeyiniz 
yoktur. Franklen Büyyon tekrar hudut meselesini bi
zim karşımıza sürdü ve dedi ki, bunun üzerine hu
dut meselesi en son görüşülecek bir mesele olsun. 
Diğer mesaili görüşelim Ve eğer nıkatı saire, nıkatı 
nazarı millinize muzir değilse o zaman hudut mese
lesi üzerinde yalnız heyeti murahhasamız, yalnız He
yeti Vekilemiz değil bütün heyeti umumiyemiz... Çün
kü taayyün ve tahakkuk ediyor ki Fransa Hükümeti 
bu hududu noktası noktasına kabul ettiremediği tak
dirde bizimle itilâf etmekte hiç bir faide görmüyor. 
Fransanın bütün menafii Suriye üzerinde, Suriye ile 
Irak arasında kâffei menafii siyasiye ve iktisadiyesini 
temerküz ettirmiş olduğu içindirki hududu böyle çiz
mek ve bilakaydiye şart şimendifer hakkından istifade 
etmek ve bunu temin etmediği takdirde beyhude yere 
Kilikyayı tahliyede bir faide görmüyor demek oluyor
du. /tşte bunun üzerine heyeti murahhasamız kendisine 
teklif etti ve hudut meselesini sonraya bırakalım dedi. 
Diğer şeraiti görüşdükden sonra nihayet mesele hudut 
üzerine geldi. Hududda dahi bütün rüfekamızın 
pek mantıki olarak serdetmiş oldukları itirazatı serde-
derek bunun olamayacağım beyan ettiler. Tabii red
dettik. Hiç olmazsa bunun üzerinde bazı tadilat ya
palım, Çünki Meclis bunu katiyen kabul etmez den
di. Meselâ burada zikrolunan 20 kilometrodan vaz 
geçelim, şimendifer hattı pilâtmormunun cenup kena
rı hudut olsun. Fakat Dicieye mülaki olsun, güzer
gâhı takiben şarka kadar şimendiferi takiben böyle 
sipsivri şimale gidipde Cezirei İbni Ömere mülâki 
olmasında bir mantık göremiyoruz. Bu Musul üzerin
deki müddeiyatımızı şimdiden terkettiğimize delâlet 
edebilir. Sonra diğer kısım üzerinde, mademki bu
radan asker geçireceksiniz, biz de şuradan asker ge
çirelim denildi. Bütün mütalaatı nazarı itibare ala
rak kendisine heyeti murahhasamız tarafından tekli-
fat ve tenkidatta bulunuldu. Bu adam bunu kabul 
etti etmedi. Meselâ Cezirei Ibni Ömere giden hattı 
aşağı almak için Vuku bulan teklife verdiği cevapda 
diyor ki: Fransa hükümeti bu şimendifer hattile şi
male temdit olunan mıntakayı tabii işletecektir ve 
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bunun için iki tarik vardır. Bunun birisi şimendifer 
diğeri de nehirdir. Binaenaleyh biz nehire mülaki 
olmak istiyoruz ve olmak mecburiyetindeyiz. Sizin 
dediğiniz gibi dahi nehire mülaki olmak mümkün
dür. Ancak benim müttehidim İngiltere Hükümeti 
şu hattan itibaren Musul vilâyetinin garp hududunu 
tasavvur etmişlerdir. Bu takdirde o hududu katederek 
İngiliz mıntıkası olarak telakki ettiğiniz bir mıntaka-
dan geçmek ve oradan Dicieye mülaki olmak lâzım 
gelecek ve bu İngiltereye ilanı harp demektir. Ben 
bunu yapamam. Onun için İngiliz mıntakasının şi
malinden behemehal Dicieye mülâki olmak istiyo
rum. Fakat siz Musul vilâyeti üzerinden... Tahakkuk 
ettirdiğiniz takdirde ben reisinize şifai teminat veri
rim, ki hududda ona göre tashihat yaparım. Ben ce
vaben; hiç olmazsa bir mektup versin dedim. Mek
tup veremem, Çünki İngiltere aleyhinde sizinle itti
fak akdetmiş olurum. Sahibi salâhiyet bir murahhas 
gibi vereceğim bu teminatı şifahiyeyi bir gün siz der-
meyan, derhatır edersiniz demiş. Lafdan ibaret tabiî. 

Efendim netice olarak müzakerede bilhassa Yusuf 
Kemal Beyefendi bir kaç defa kavga etmiştir. Bil
hassa son bir kaç günkü müzakerede hazır dahi bu
lunamamıştır. Yusuf Kemal Bey girmemiştir, gire
mem demiştir, artık konuşmam demiştir. Bazı tadi
latı Fethi Bey vasıtasile yaptırmağa muvaffak oldum. 
Fakat o da bugünkü hale geldi, o da durdu. En son 
noktası şudur «Ben anlıyorumki hudut meselesinde 
başka türlü hareket etmeme imkân yoktur ve bazı 
noktalar vardır, onlarda dahi başka türlü hareket 
etmekliğimin imkânı yoktur. Binaenaleyh artık müza
keremizin devamına imkân kalmamıştır. Ben sizin 
hayırhahınız bir adamım, fenalık etmem. Müsaade 
ediniz ben Fransaya gideyim, siz de murahhas gönde
riniz, mükâlemeyi kat tarzında ayrılmayalım, orada 
tekrar müzakereye devam edelim. Fakat burada bu 
işi bundan başka türlü- bitirmek mümkün değildir. 
Orada devam edersiniz, daha iyi veyahut daha kötü 
bir netice alırsınız ona da karışmam» dedi İşte bundan 
sonra Heyeti Vekile ağır bir noktayı kabul veya ret 
karşısında kalmıştır. Bu husustaki mesuliyeti ifade et
meden evvel Heyeti Âliyeniz ile istişare etmek ve ha
kikî en son noktayı nazarınızın cemi kararını verdik. 
Bu noktayı nazardan Heyetii Celilenizin fikrini aldık
tan sonra tabii müzakeresine devam edecek ve Frank
len Büyyona diyecekki, kabul eder misiniz etmez misi
niz? Etmem.. O halde olmaz diyecektir. Binaenaleyh 
müzakere inkıtaa uğrıyacaktır. Veyahut kabul edece
ğiz ve itilâf nameyi imza edeceğiz. İtiiâfname imza 
edilecektir. Şimdi vaziyetimiz bundan ibarettir. 
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Müsaade buyurursanız bendeniz ufak bir tahlil 
yapmak istiyorum. Biliyorsunuzki Franklen Büyyonla 
ilk mülakatımızda ben kendisiyle ne yapmak istediği
mizi sordum. Fransa bir sulh yapmak mı istiyor? Ha
yır dedi. Maatteessüf Fransa Hükümeti bugün sizin
le bir sullh yapamaz; Fransa Hükümeti müttefikle
rinden ayrılıp sizinle başlı başına bir sulh yapamaz 
dedi, bir mütareke mi yapmak istiyor? Mütareke mi 
yaptı? Hayır Fransa Hükümeti sizinle bir daha muha-
samaya girmemek üzere bir şey yapmak istiyor. O 
halde bu ne sulh, ne mütarekedir, muayyen bazı şe
rait üzerinde anlaşmaktır. Bu bir sulhun zemini ola
bilir. Binaenaleyh bugün müsvedde halinde mevzuu 
müzakere olan bu şeyler bir anlaşmağa ait şeraittir ve 
bu husus bu itilâfnamenin metninde, mukaddemesin-
de, mektubun başında gayet sarih bir surette ifade 
olunmuştur. Lütfen efendim, mektubun mukaddeme-
sini okursanız pek sarih bir surette anlarsınız ki, 
Türkiye ile Fransa Hükümeti arasında katî ve devam
lı bir sulh yapılmıyor; Katî ve devamlı bir sulha meb
dei hareket olmak üzere bu itilâfname yapılıyor. 
Bu itilâfname neye mukabil yapılıyor? Fransa. Tür-
kiyenin istiklâl ve hakimiyetine müteallik kâffei mesa-
ilde bir itilâfı samimaneye cehdetmesi dolaysıyla ya
pılıyor. Yani kati ve devamlı bir sulh yapılıyor. Fakat 
katî ve devamlı bir sulh istiklâl ve hâkimiyetimize 
müteallik mesainin Fransız Hükümeti tarafından ka
bul ve müdafaa edilmesine menût oluyor. Biz yazı
yoruz, ona teklif ediyoruz. Bu bir şarttır. Bundan 
sonra kıymeti olabilir. Sureti umumiyede bu itilâf na
meyi yapmaktan kazanıyoruz. Fransa Hükümeti 
bize diyorki, sizin hâkimiyetinizi ve istiklâlinizi, sizin 
arzunuz dairesinde sarfı mesaiyi kabul ediyoruz. 

LÜTFÜ BEY (Malatya) — Ne ile temin ediyor? 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Ne 
olursa olsun, bizim gayemiz budur. Fransa Hüküme
ti bize çalışacağını vadediyor. İşte mahiyeti bundan 
ibarettir. Bazı rüfekamızın dediği gibi, müddeti gay
rı muayyen bir mütarekeden başka bir şey olmıyan, 
yani müddeti gayrı muayyen, bir itilâfnamedir. Bina
enaleyh müddeti gayrı muayyen, mahiyeti asliyesi 
bir mütarekeden ibaret bulunan ve sulhu katî ve ha
kikî yapılırken menafi ve istiklâl ve hâkimiyetimize 
muhalif olan noktalarında hakkı itirazımız olmakla 
beraber daima, rettetmek hakkı dahi mahfuzdur. 

LÜTFÜ BEY (Malatya) — Mektubun mukadde-
mesi bunu temin ediyor mu? 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Türki
ye'nin hukukuna müteallik kâffei mesaili halletmeğe 

cehdetmesi itibariyle... Şimdi bendeniz için olduğu 
gibi, bütün, arkadaşlarımız için de mikyas, Misakı Mil
lidir. Misaki Milliyi darbeleyen bir ihtilâfnameyi 
kabulde mazuruz. Bunu düşünmek lâzımdır. 

Şimdi arkadaşlarımızın en çok düşünecekleı i me
sele ve tetkik edecekleri mesele hudud meselesidir. 
Hududu iki noktayı nazardan mütalaa etmek lâzım- -
dır. Birisi, Misaki Milliye mutabık mıdır? Evvela bi
rinciyi tetkik edelim. Misaki Millimize göre hudud 
meselesinin hiç bir tezat teşkil edecek noktası yok
tur. Hududa müteallik madde birinci maddedir, zan
nederim. Birinci maddeyi okuyacak olursak, okuya
lım; «Münhasıran Araplarla meskûn olup, mütareke
nin hini akdinde muhasım orduların işgali altında 
kalan aksamın mukadderatı ahalinin serbestçe efkâ
rını beyan etmeleri şartiyle mezkûr hattı, mütareke 
dahilinde dinen, ırkan, yekdiğerine merbut şaraiti iç-
timaiyelerine tamamiyle riayetkar, Osmanlı, İslâm 
ekseriyetine müteallik aksamı hiç bir vakit inkısam 
kabul etmez. Bir hattı mütareke tasavvur ediyor. 
Hattı "mütarekeyi hududu milliye gibi tasavvur eyli-
yor. Onun üst tarafındaki yer inkisam, tefrik kabul 
etmez. Hattı mütareke nedir, var mıdır böyle bir hat? 
Yoktur. 

İBRAHİM BEY (Mardin) — Düşmanın girmedi
ği yerler. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Ha
yır ona hattı mütare denmez. Malûmu Âlileridir ki... 
Hatta İstanbul Hükümetine teklif ettim. Behemehal 
ordumuz düşman ordusuyla karşı karşıya bulunuyor. 
Bir hududu mütareke göstermek... Ve ben bunu bi
zim için faydalı görüyorum. O zaman zannederim 
Harbiye Nazırı İzzet Paşamı idi ne idi? O bana... Bi-
anenaleyh çizilmiş, tespit olunmuş, kâğıda geçmiş 
hiç bir mütareke hududu yoktur. Ne var diyor? Hiç 
bir şey yok... Yalnız biz Erzurum Kongresini yapar
ken anavatanı düşünerek bir hudud olmak lâzım ge
lir. O zaman dedik ki, hâkim bulunduğumuz hat bi
zim hududumuzdur. Bu noktayi nazardan, İskende
run üzerinden Şarka doğru uzanan yerlerde benim 
kuvvetlerimin süngüsünün hakim olduğu hattı ben 
pekâlâ bilirim. O hattı böyle ifade etmek lâzım ge
lirse, bazı yerlerde bittabi o suretle ifade etmişizki, 
icabında kmlırsa mutazaırır olmıyalım. Meselâ İs
kenderun'u aldım, Dirzur'a gittim, şöyle böyle oldu. 
Fatıma'nın cenubundan aldık, Dizrur'dan aldık, bun
lar tabii bir esasa istinat eden şeyler değildir. Böyle 
olmakla beraber bir kaç zaman sonra hâkim oldu
ğumuz hat bizim hududumuzdur. Bu emperyalist, 
müstebit istilâcı bir ifadedir. Dünyada menfur bir 
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şeydir, dediler. Zaten Vilson milliyetler esasına göre 
bir hudut göstermek lâzımdı, milliyet prensiplerine 
müstenit bir şekilde olmadı. Bir ifade bulalım. Hudu
du millimiz nedir? Behemehal, Türklerle ve beheme
hal mukadderatımızla teşriki mesai etmiş olan Kürt
lerle meskûn olan mahaller bizim hududu millimiz 
dahilinde kalmak lâzım gelir mi? Hayır, hayır. Bu 
pek vâsi olur. bunun üst tarafında kalan Türkler ve 
ırkdaşlarımızla dahi... Efendim, gayet vâsi bir mikyas 
tutmuş olur. Bütün dünyanın.... Maatteessüf bugün
kü kâfi ve vâfi değildir. Bizim hududu millimiz bize 
mesut ve müstakil yaşayabilecek bir hududu milliye 
olur ve menafiimize azamî mutabık çizdirebileceği-
miz hudut hangisi ise, işte o hududu millimiz ola
caktır. Yoksa sarih bir şekilde çizilmiş bir hattı 
hudud... 

VEHBİ BEY (Karesi) — Mütarekenin hini ak
dinde muhasım orduların işgali altında kalan... İşgal 
haricinde kalan hattı mütarekedir. Misakı Millide 
mukayyettir. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Arze-
deyim efendim, Malûmu Âliniz İskenderun bölgesin
den İran'a ne bizim ve ne düşmanın kuvvet muayyen 
noktalar ve mıntakalarda bulunabilir. Buyurduğunu
zu nazarı dikkate almak lâzım gelirse o zaman düş
manın kuvveti falan yerde, oradan ilerisi meşgul de-* 
ğildir. Bizim de filân yerden filân yere kadar binaen
aleyh bir hattı müdafaa olmak lâzım gelirki... Oluna- J 
bilir. Meselâ düşmanın aynı istikamette kalmış bütün 
ordu ricad etmiş, bizim bir müfrezemiz ricat edeme
miş ve meselâ Dirzur'da ricat edemiyen... Şimdi biz 
iddia ediyoruz ki, Dirzur hududu millimiz dahilin
dedir. Bunu idia ederiz Herhangi bir şeyi temin et
mek için.. .Fakat düşmanın tahti işgalinde kalmış 
olan hattı mütareke.. 

İSMAİL SAFA BEY (Mersin) — İskenderun 
mıntakasında kesif bir Türk var mıdır? Bizim hudu
du millimiz olacaktır. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — O 
başka bir meseledir. Bu hudud Misaki Millimize mü-
nafi değildir. Misaki Millimizde muayyen ve müs-
bet bir hat yoktur. Kuvvet ve kudretimizde tesbit 
edeceğimiz hat hattı hudud olacaktır. Hiç bir mana 
lifade etmez. Biz zaruret dolayısiyle. 

İSMAİL SAFA BEY (Mersin) — Misakî Milliyi 
yanhş anlıyoruz. Zannediyoruzki, kesif bir suretle 
Türk olan aksamı Misaki millimiz dahilindedir. Mi
saki millimize muvafık olrmyarak terkedeceğimiz 
yerler... Ve anavatana hiçbir mania olmamak üzere 

mültesıktır. Bir zaruret dolayısıyla Adana'yı da terk-
etse idi, Misaki Milliye muvafık addetedecek miyiz? 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Malû
mu Âliniz Misaki milliye göre ve zatı âlinizin beya
natına göre... mültesıktır... Arada katiyen bir... Yok
tur. 

İSMAİL SAFA BEY (Mersin) — Neden Batumu 
biraktık? Misaki Milliye muhalif hareket etmedik 
mi? Misaki Millinin hududa ait birinci maddesiyle 
tezat teşkil etmiyor mu? Bendeniz diyorum ki, tezat 
teşkü etmez bir hattı mütareke yoktur, olmamıştır. 
Arayı umumi usulünü kabul etmiştik. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Bey-
fendi Hazretleri bu hududun Misaki Millimizin hu
duda ait maddesiyle tezat teşkil edip etmiyeceğini 
soyuyorlar. Bizzarure taahhüt iddia ettik ve ben id
dia etmiyorum. Misaki Milliye mugayir olmadığını 
soyuyorum. Yapılan şeyin pekte buna mugayir olma
dığını iddia ediyorum. Kuvvet ve kudretimizin im
kânları derecesinde tespit edeceğiz. Mademki gayri 
muayyendir... 

TUNAL1 HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim, Mi
saki Milliye tezat teşkil ediyor. Misaki Millinin İs
tanbul'da müzakeresi esnasında... Bir şey yapamayız 
ve biz bunu yapmış olmakla elimizden İzmir'i ala
mazlar... Merakibi bahriyesinin nerelerde seyri sefer 
edebileceği zikredildi. Karar ilân edildi. Bu kararda 
inhanı noktası zikredildi. Ve bu müstenidiileyh oldu. 
O vesile ile mütarekenamenin imza edildiği tarihten 
itibaren.... 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Efen
dim, mütareke akdoîunduğu zaman İskenderun'da 
bizim kuvvetimiz vardı. İngiliz ve Fransızlar derhal 
oradan çıkacaksınız, dediler. Orasını düşman eline 
vermeğe razı olmuşlardır. Binaenaleyh İskenderun 
dahi düşmanın tahtı işgalinde idi. 

İSMAİL SAFA BEY (Mersin) — Adana'da da 
öyle olmuştur. Süngü süngüye bulunduğumuz bir sı
rada düşman işgale muvaffak oldu. Binaenaleyh 
bu maddeye göre düşmanın tahtı işgalinde... 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Şimdi 
Safa Bey zâtı âlinizin iddia buyurduğunuz gibi hu
dudun haricinde bulunan... İskenderun ve Antakya 
gibi mahaller vardır. Fakat yazık değil midir ki, böy
le ekseriyetle Türk olan yerler Misaki Milli dahilin
de olduğuna delil değildir. Misaki Millimize de mu
vafık değildir. Yine bu heyet İskenderun ve filânan 
cenubunda kalan aksamı araziye muvafakat etmişti. 
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HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Berayı ma
lûmat arzedilmiştir, muvakkat olunmamıştır. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Bir 
kayıt ile hududun cenubunda bırakılmış olmasını ben 
şahsen o kadar mühim telakki etmiyorum. Biliyoruz 
ki oradaki ahali buraya murahhas göndermişlerdir. 
Hepimizin eline birer vesika verilmiştir. Azamî ola
rak bize verdikleri salahiyet bundan ibarettir. Bun
dan fazla muhtariyet gibi, istiklâl gibi bir şey temi
nine muvaffakiyet hasıl olmamıştır. 

BİR MEBUS BEY — Efendim bu itilâfname hak
kında Ruslar nasıl düşünmektedir? 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Aca
ba Ruslar nasıl düşünüyor? İhtimal bunu merak 
edenler vardır. Müsaade ederseniz buradan bahsede
lim. Geçenlerde, üç, beş gün evvel benden bir müla
kat talep etti. O gelmek istedi ben gittim. Kendisi 
bana açık ve kati olarak dediki; Fransızlar iki şartı 
mutekaddim dermeyan etmişlerdir. Bunlardan birisi 
Türkiye ile Rusya ittifakının bozulmasına dair, ikin
cisi, Kafkasya'da eski emperyalist hükümetlerin iade
sine dairdir. Ben, dedim, böyle bir şey olmamıştır ve 
o adam da böyle bir şey söylememiştir. Bu teminata 
kanaat getirdi. Bu kanaati istihsal eyledikten sonra 
kendisinin kanaatini hem tezyit etmek ve hem nok-
tai nazarını anlamak için biraz daha fazla izahat ver
dim. Binnetice dedimk'i, buna bizim Heyeti murah-
hasamız, Heyeti, Vekilemiz, Heyeti Llmumiyemiz ra
zı değildir. Pek kıskanç bir halde bulunuyoruz. Ben 
ikimiz şahsan görüşelim, iki arkadaş gibi. Senin dahi 
şahsan ve Hükümetin namına noktai nazar ve müta
laanı anlamak istiyorum. Dediki, beni gayet müşkül 
bir mevkide bıraktın, binaenaleyh ben söylemek mec
buriyetindeyim. Efendim, belki iki üç saat devam 
eden bir diskur yaptı. Beyanatının silsilesi şudur: 
Böyle bir itilâfnameye karşı ne yapmak lâzımdır? 
Şu suallere cevap vermek lâzımdır. İstanbul'un va
ziyeti nedir? Bunu bildiği gibi izah etti. Memlekette 
vaziyeti dahiliyeniz nedir? Bunu güzel ve mantıkî 
bir surette vaziyeti dahiliyeniz budur, dedi. Sonra 
vaziyeti maliye ve iktisadiye ve askeriyeniz nedir? 
Bunların bazılarını bilirim, bazılarını bilmem. Ve su
reti umumiyede vaziyeti maneviyeniz nedir? Dedi. 
İşte bunların hepsine vereceğiniz cevaplar bu itilâf
name karşısında alacağınız tavrı tayin eder dedi. Hü
lâsa ve netice olarak ben diyebilirim ki, böyle bir iti
lâfname üzerinde bir anlaşmadan ibarettir. Bu bizim 
yaptığımız şeyler bir prensiptir dedi. Ondan sonra 
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tasavvur olunan mehazirin hiç birisi dedi. Kendisi 
Rusya aleyhinde olmamak şartıyla bizim bu şekilde 
daha kuvvetli olacağımıza kanidir. Bu hususta nok
tai nazarını söyledi. Bu meseleyi halletmek için va
ridi hatırım olan şey şudur: Pek haklı olarak bir
takım tetkikat yapmışlardır. Heyeti murahhasa bu 
tetkikatı icmal eder, bundan sonraki müzakerat üze
rinde tekrar çalışır, muvaffak olursa olur. Ondan 
sonra burada beraberce mütalaa ederiz, bu iş biter. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Müsaade buyurunuz bir 
şey arzedeyim. Malûmu âlinizin bir çok mevaddı fe
da ediyoruz. Müzakere edeceğiz. Bu müzakerede bu
lunan arkadaşlar yorgun. Bunlara bir iki arkadaş 
ilâve etmeli. 

Bir Mebus — Müzakerenin kifayetini teklif edi
yorum. 

YUSUF KEMAL BEY HARİCİYE VEKİLİ 
(Kastamonu) — Müsaade buyurursanız müzakerenin 
kifayeti Meclise aittir. Bendeniz bir şey arzedeceğim. 
Şimdiye kadar İsrar edilmesi icabeden, tadil edilmesi 
birtakım noktalar tebarüz etti gibi geliyor. Bu nokta
larda İsrar edelim. Yalnız görüşmenin bir kaç türlü 
müşkülü vardır. Birisi; meselâ, Hariciye Encümeni
nizle görüştürmek. İkincisi; şimdiki heyeti murah
hasa ile... (Takririmiz var sesleri) Takrir filân kabul 
etmem. Meclisin bize karşı emniyeti vardır. Onun 
için bendeniz arzediyorum. Bize hakaret olur. Biz is
tifa ederiz. Paşa Hazretlerinin tahtı riyasetlerinde Fe
rit Bey ve daha bir çok arkadaş alalım. Diğerlerimiz 
kâfidir. Fethi Beyefendi hukuk müşaviri. Çok ziya-
deleştirmiyelim. Bir kişi daha kâfidir. Tekrar bir da
ha görüşelim. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Heyeti 
murahhasa imza heyeti değildir. Ben arzediyorum. Bu 
ehemmiyetli bir iştir. Bizim düşünemediğimiz nokta
ları bize izah edecek, irşat edecek, heyeti murahha-
sada müşavir olamaz. 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kasta
monu) — Sonra heyeti murahhasa meselesinde ben
denizin salâhiyetine müdahale edilmiş olur. Yalnız 
kalabalık olmıyalım. Bu işte çok murahhas olmaz. 
Herifle karşı karşıya geldiğimiz zaman Paşa hazret
leri bulunduğu zaman heyetle birlikte müşavir bu
lunmasın. Başka şekil vermek doğru değildir. Bu kâ
fidir. 

HÜSREV BEY (Bolu) — Ferit Bey, Münir Bey 
gidip görüşseler olmaz mı? Bu suretle Hariciye En
cümeninde müzakere yapılabilir. 

— 356 — 
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MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Harici
ye Vekâletine ya emniyetiniz vardır, ya yoktur. Bu
rada en şedit noktaları zannediyorum ki, çok evvel 
düşünmüşlerdir ve tenkit etmişlerdir. Böyle olmakla 
beraber daha ziyade temini memleket ve menfaat 
edecek arkadaşlar varsa onları gönderelim. Ötekiler 
derhal çekilsinler. Diğerleri idare etsün. Hali hazır
daki arkadaşlar buna hazırdırlar. Hatta Hariciye Ve
kâletinden çekilmek en büyük nimettir. 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler el kaldırsın... 
(Söz isteriz sesleri) 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu)' — Arkadaşlar, in-
tihabait esnasında ben şu suretle millete ahdettim. 
(Gürültüler) Sulh meselesi için mebus oluyorum. Ben 
ancak bu vazifeye bugün başlıyorum. Benden ziyade 
ikinci intihapta intihap olunan arkadaşlar bilhassa 
bugün için intihap edilmişlerdir. Şimdiye kadar söz 
söylemiş olan arkadaşlarımdan bir ikisi müstesna ol
mak üzere iştirak ettim. Benim son derece ehemmiyet 
vermiş olduğum bir noktayı ele alacağım. Bugün İb
rahim Bey arkadaşımız uzun uzadıya burada şerhetti. 
Benimki dahi tamamiyle ona mutabık olmak üzere 
Antakya mıhtakasıdır. Bu mıntakaya ben bilmem bel
ki son derece ınusip veya gayrı musi'p olarak ehem
miyet veriyorum. Bir kerre: demin de söylediğim veç
hile (İnhanı) noktası) bir noktayı harekettir. Zaru
ret itibariyle, Misakı Milli itibariyle değil, terkediyo-
ruz. Salahaddin Bey arkadaşımız İskenderun lima
nında Türklere mahsus bir rıhtım bulunsun, (müta
laasında bulundular. Çok musip bir teklif.) (1) Efen
dim heyeti murahhasamız, hiç olmazsa Salahaddin 
Beyin teklifi veçhile, orada Türk antrepolarının teş
kili (için sarfı gayrdt buyursunlar.) (2) Böyle olmak
la beraber bu parçaların terk edilmesine vicdanım 
katiyen razı değildir. 245 bin küsur halis Türk var 
orada. Buna mukabil vaktiyle Suriye'den getirilmiş 
olup Arap ırkına mensup Fellâh denilen bir kaç bin 
kişi vardır. Efendim, mesele verdiği ehemmiyet iti
bariyle şu kadar bin kilometre mesahasında bir yer 
kaybediyoruz. Mesele sırf iktisat itibariyle haizi 
ehemmiyettir. Fransızlar katiyen burasını boşaltarak 
Frenk, Ermeni haline getireceklerdir ve buna eminim. 
Beş altı senede muvaffak olacaklardır. Bu oldumu 
Antakya parçasına arkadaşlar (İnna lillah ve inna 
ileyhi râciun) demek icap edecektir. Yarın Fransız 
•inşaallah Suriyeyi tahliye edip çekilip gidecektir. Lâ
kin emin olunuz arkadaşlar bu Antakya parçası yi
ne bir Fransız, Hiristiyan parçası olacaktır. Bu kara 
çalıyı mümkünse ortadan kaldırmağa uğraşın. Ar

kadaşlar yoksa Arap ve Türkiye iki Devleti İslâmiye-
nin ittihadına mani... Yalnız bununla kalmıyacak 
orada bizim Anadolu kervanlarımıza bir bukağı ola
caktır. Aynı zamanda İskenderun denilen mahrece 
tıpa olacaktır ve Anadolu iktisaden ölecektir. Zira 
arkadaşlar, Maraş, Antep Urfa değil Erzurum ve 
hatta vasati Anadoluda bulunan Sivas'ın ihracatı İs
kenderun vasıtasıyladır. Bu kadar mühim olan İsken
derun için... Biiyyon kaynıyor, öt suyu gibi kaynı
yor. Ben de öyle ise volkan gibi kaynarım. Efendim, 
meselenin ehemmiyeti o kadar büyüktür ki, Allah bi
lir, diyemem. Zararlı noktalara ehemmiyet veriyo
rum. Çünkü bütün ehemmiyet bu parçada toplanıyor. 
Yarın Fransızlar kovulurken şimendiferler yine eli
mizde kalacak. Filân noktaya gidecek, lâkin burada 
yapmak imkân haricinde kalır, yine muhaceret husule 
gelir. O yaptıracaktır. Bizim mukaddes gayemizin taal
luk ettiği dava var, Trakya davası var, filân, falan dava
sı var. Bu mukaddes davalar için bir sui misal teşkil 
edecektir. Evvel emirde istirham ederimki bizim Mi
sakı Millimizin mebdei İnhanı değil kıyamete kadar 
bu fikirde israr etmeliyiz. Allah korusun, zaruret ica
bı biz bu parçadan vaz geçecek isek emsali âtiyenin 
ruhunda Antakya parçası daima gömülmelidir. Za
ten bir takrir yazdım, âcizane bildiklerimi orada tes
pit ettim. Hariciye Vekili Beyin diğer bir nokta üze
rinde nazarı dikkatlerini celbederim efendim, miits-
sesatı tedrisiyeye dair bir mektup var. Bu mektup 
diplomat olmadığım halde şaşdım kaldım. O kadar 
muzir tarzda yazılmış ki, âdeta istihlâlimizi kapitalas-
yonlarla bağlıyor. Meselâ Türk kanunlarına muhalif 
olarak propaganda yapmayacak. Bunu çocuklara 
soyuyor. Nasıl ispat edeceğim? Çünkü teftiş yok. Bu 
mektupta teftiş hakkı sükûtla geçiştirilmiş. Katiyen 
bu mektupta teftiş halkkı temin edilemez. Bilakis sa
kıt oluyor. Şu halde (olmak üzere Fransız) yerine 
(Türk kanunlarına tabi olmak üzere müessesatı ted-
risiye ve hayriye) denilirse o vakit hakkı teftiş temin 
edilir. Teklifim bundan ibarettir. Bunun da okunup 
zapta geçirilmesini istirham ederim. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Arka
daşlar; bu meselenin bu tarzda münakaşası pek çok 
uzayabilir ve bundan bir netice çıkmak müşküldür. 
Meclisin noktai nazarı anlaşılmıştır. İtiraz edilen nok
talar tamamen taayyün etmiştir. Binaenaleyh murah
haslarımız bu nokta üzerinde daha fazla menafi te

fi, 2) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan ek
lendi. M. Ünver 
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nvn etmek üzere müzakereye devam etsinler. Artık 
hiç bir şey yapmak imkânı kalmadığına kani olduk
ları zaman, bu iki üç gün zarfında onun üzerine son 
kararımızı veririz ve artık şimdilik bunun müzakere
sini kâfi görelim. 

REİS — Reis Paşa Hazretlerinin izahattım kâfi 
görüp teklifi kabul edenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Yarın içtima edilmek üzere celseye nihayet veri
yorum. 

««.« 
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