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YÜZ ELLİ ÜÇÜNCÜ İNİKAT 

19 Şubat 1337 Cumartesi 

Üçüncü Celse 

REİS : Abdülhalim Çelebi Hazretleri 

KÂTİP : Feyyaz Âli Bey (Yozgat) 

REİS — Efendim; celse kuşat edildi. 
Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

ZAPTİ SASHK HULASASI 

YÜZELLİNCİ İNİKAT 

14 Şubat 1337 Pazartesi 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Hasan Fehmi Beyefendinin riyasetlerinde içtima 

ederek; Gaziantep'in sükut ettiğini bildiren Gaziantep 
Mebusu Abdurrahman Lâmi Beyin takriri okundu ve 
üzerinde yapılan müzakerelerden sonra; Ali Kılıç (Ga
ziantep), Rüştü (Ergani), Memduh (Karahisarı Şar

kî), Abdurrahman Lâmi (Gaziantep) Beylerin izinli sa
yılarak Gazianteb'e gönderilmeleri ve Ali Kılıç Beyin 
oradaki teşkilâta memur edilmesi kabul edildi ve cel 
şeye son verildi. 

Reis Kâtip 
Hasan Fehmi Niğde 

Atâ 
REİS — Zaptı sabıkı kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 

MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/. — Hariciye Vekâleti Bütçesi. 
REİS — Söz Hariciye Vekili Ahmet Muhtar Be 

yefendinin. Buyurun efendim. 
AHMET MUHTAR BEY (Hariciye Vekili) (İs

tanbul) — Efendim; geçen celsede Hariciye Bütçesi 
münasebetiyle; rüfekayı muhteremeden İsmail Fazıl 
Paşa Hazretlerinin bir takrirleri vardı; vaziyeti umu 
miye hakkında bazı izahat verilmesini talep etmişler
di ve hatta bu izahat o celsede verilmediği takdirde 
müzakerenin imkânı olamayacağını söylemişlerdi. Bi
naenaleyh son defa vermiş olduğum izahat tarihinden 
itibaren bugüne kadar hadis olan vukuat hakkında 
malûmat arzetmeyi vazife addederim. 

Sözüme başlamazdan evvel şurasını nazarı dikka
tinize arzetmek isterim ki; gerek hariçte şayi olan ri-
vayâta ve gerek bazı kimseler tarafından vukubuhn 
beyanâta göre bundan takriben on beş gün mukad
dem, malum olan ahval ve şerait dairesinde Londra 
konferansına iştirak etmek ümniyesiyle bir heyeti mu
rahhasa gönderilmesi bir çok tefsirata badi olmuş ve 
bundan dolayı umumiyetle Şark siyasetinin terkedil
miş olduğu hakkında bir zihap hâsıl olmuştur. Hal
buki Heyeti Âliyenize gene buradan Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Hariciye Vekili olmak sıfatiyle res

men arzediyorum ki; şimdiye kadar takip edilmiş olan 
ve tesisi için pek çok zahmet çekilmiş olan Şark mii-
nasebatmda zerre kadar tebeddül olmamıştır. Bu he
yetin oraya izamı; kendisiyle muhadenet esası üzerine 
münasebatı siyasiye tesis etmek istediğimiz (Sovyet) 
hükümetine gayet vazıh ve samimî bir lisanla izah 
edilmiş ve alınan cevap da Hariciye Vekâletince dün 
geç vakit ajans vasıtasiyle neşredilmiştir. Öyle zan
nediyorum ki Heyeti Kiram, umumiyetle, bu notu 
mütalâa eylemişlerdir. İsterseniz bir defa daha okuya
lım. 

Heyetin izam edildiği vakit, elyevm heyeti murah
hasa reisi bulunan Bekir Sami Bey; burada Hariciye 
umuruna vazıülyed bulunduğu cihetle, onun tarafın 
dan Çiçerin'e yazılan bir notada; bu davetin neden 
dolayı vukubulduğu ve davetin şeraiti vukuu beyan 
edildikten sonra; bundan evvel gene yekdiğerini müt
tefiki tabiî addeden iki hükümetin; mesaili siyasiyei 
hariciyeleri hakkında vaki olan teşebbüsatı; vaktinde 
yekdiğerine haber vermek üzere ittihaz etmiş olduk
ları usule tevfikan malûmat vermiş ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükümetinin hareketinin gayet sarih 
olduğunu izah etmiş ve bu izahat Çiçerin tarafından 
hüsnü telâkki edilmiş olduğu cihetle; dün ajans ile 
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neşredilen, 8 Şubat tarihli cevabî nota hükümetimi
ze gönderilmiştir. Binaenalazalik, sekiz aydanberi te
sis ve idamesine sayedilmiş olan Şark siyasetinde şim
diye kadar zerre kadar bir tebeddül vukua gelmemiş 
ve bunu icabettirecek hiçbir hâdisei cedide de husul 
bulmamıştır. Bu husus hakkında rüfekayı kiram tara
fından zerre kadar bir şüphe ve tereddüt hâsıl olmuş
sa bunun varit olmadığını, kendilerine vait ve temin 
ederim. 

Bizim, Londra'da 21 Şubatta inikat edecek olan ve 
zemini müzakeresi Sevr ahitnamesinin tatbikini red 
ve izaleye hadim tedabiri tezekkürden ibaret bulu
nan konferansa davet edilmiş oimaklığımız keyfiyeti, 
Ruslara bu bapta izahatı kâfiye verilmediği takdir
de, onlarca mucibi endişe ve tereddüt olabilirdi. Bun
dan evvel bu yolda bir iştibah hâsıl olmuş ve bu işti-
bah; gayet samimî surette teati edilen notalar vası-
tasiyle izale edilmişti. Bu heyetin şeraiti malûme dai
resinde davet edilmiş olması keyfiyeti üzerine acaba 
bunun oraya gitmesinden hükümetimiz için bir faide 
hâsıl olup olamayacağı mütalâası tabiî varidi hatır 
olabilir. Konferansın mevzuu müzakere ve münakaşa 
edeceği şey, Sevr ahitnamesi olmasına ve halbuki diğer 
taraftan da Türkiye Büyük Millet Meclisinin mesaili 
hariciyede umde ittihaz ettiği lâyetegayyer prensiple
rin malûm olmasına binaen bu müzakeratın; bizim 
noktai nazarımızda ne gibi netayiç hâsıl edeceğini 
kestirmek mümkün olmamakla beraber, arzu ettiği
miz dairede bir neticeye vâsıl olacağını bendeniz şah
sen ümit etmiyorum. Bu heyetin oraya gitmesi bir pro
paganda mahiyetini haiz olarak bizi daima makasiti 
milliyemizin nelerden ibaret olduğunu söylemekle iti-
ham ve bizi daima hak için harp etmekte olan bir 
heyet ve bir millet suretiyle göstererek hakkımızda hu 
sulyafte olan bazı temayülatı dostaneyi izaleye sa
yeden düşmanlarımızın bu makasidi hainanesini refe 
bir sebep teşkil edeceği cihetle bu noktai nazardan 
elbet şayanı temennidir. Hatta o heyetin izamı sıra
sında, bir heyeti siyasiye mi veyahut bir heyeti mu
rahhasa mı olsun gibi mütalâat serdedildiği zaman, 
bunun bir heyeti siyasiye olması daha muvafık olur 
demiştim. Bundan maksadım da bu suretle hâsıl ola
cak temasların bütün âleme makasidi milliyemizi da
ha vazıh ve sarih bir surette öğretmesi hususunda 
faydalı olacağı kanaatimden ibaretti. Binaenaleyh bu 
heyetin, dediğim veçhile, Avrupada lehimize hâsıl 
olmuş olan bazı hissiyatı takviye hususunda fevaidi 
mühîmmesi olacağı kaviyyen memuldur. Heyetj muh-
teremeniz tahattur buyurur ki, bundan evvel Çiçe-
rin'in burada, aynen kıraat etmiş olduğum cevabın

da, müzakerei sulh için devletler tarafından davet 
vukubulduğu takdirde on senedenberi cerihadar olan 
milletimizin tatmini mesaibi için muvafıkı maslahat 
olacağını söylemişti. Onun bu mütalâasına rağmen, 
samimî ve gayri samimî olsun, vukubulacak bazı da
vetlerini telâkki bilkabul etmiş olmak, bittabi kendi
leri için mucibi şüpehat olmaması için heyeti mu-
ra'ıhasanın azimeti üzerine, gerek Bekir Sami Bey ta 
rafından ve gerekse muahharan heyeti âliyenizin de
laletiyle tarafı âcizanemden daha mufassal olarak ya
zılan bir notada makasıdımızı tamamiyle ve tekrar 
izah edildikten sonra siyaseti hariciyemizin, kendile
riyle aktetmiş olduğumuz münasebatı vidatkâriye müs
tenit olduğu ve bu münasebatm şimdiye kadar tezel
zülünü mucip olacak bir hal zuhur etmediğini söy
lemiştim. Fakat diğer taraftan da mucibi endişe bazı 
haberler alınmakta bulunuluyordu. O da sekiz aydan 
beri Londra'da İhgiltere Hükümetiyle bazı rnukave-
lâtı ticariye aktı için bulunan Rusya Hükümeti mu
rahhası Krasin'in bir ay evvel bir mukavele aktede-
rek ve onu müstashiben Moskova'ya avdeti sebebiyle 
gazetelerde görülen muhtelif tafsilât idi. Bu tafsilâttan 
bilhassa Fransız gazeteleri mütelâşi ve çok ziyade en-
di-;enak olarak bu mukavelenamenin bazı makasidi si-
yasiyeyi ihtiva ettiğini söylüyorlardı ve yaptıkları tet-
siratta İngiltere'nin, Şarkta Fransız menafıi azimesi 
hilâfında vukubulacak her türlü teşebbüsatının meni 
için tedabir ittihaz edilmesi lüzumu söyleniyordu. Bu 
keyfiyet bizim için de mucibe endişe bir keyfiyet idi 
ve bu hal bütün mevcudiyetimizi ve burada tesis et
miş ve kemali muvaffakiyetle idame etmekte bulun 
muş olduğumuz mukavemeti azimkâraneyi milliyeyı 
ihlâl edecek ve belki de bütün bütün idlâl edecek bir 
vaziyette idi. Hükümetimiz bu vaziyetin derecei ehem
miyetini takdir ederek bu mütalâatını mümkün mer
tebe yakından takipten hali kalmamış ve hattâ son 
yazdığım bir notada bilhassa bu hususta bize itmi
nan bahş bazı malûmat vermelerini talep etmiştim. 
İşte o talep neticesi olarak dün neşrolunan cevabî 
notada; bu mukavelei ticariyenin iki taraf murah
hasları tarafından esasatı takarrür ettirildikten sonra 
İngiltere Hükümeti tarafından mukaveleye bazı me-
vaddı siyasiye ithal ettirilmek istenilmiştir, ki o no-
kat Heyeti Âliyeniz tarafından mütalâa olunduğu veç
hile bizim için ne derecelerde mühlik vaziyet hâsıl 
olacağını tekrara hacet görmüyorum. Mahaza Rusya 
Hükümeti dahi bize vermiş olduğu söze riayetkar 
olarak ve bilhassa Şarkta muvaffak olması için be-
hemahal Türkiye ile teşriki mesaî etmesi lüzumunu 
iyice takdir etmiş olduğundandır ki, bu teklifatı red-
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dettirmek mümkün olmadığı takdirde, medarı istinat 
olmak üzere bir teklifi mütekabil yapmıştır ki onun 
bize taalluk eden kısmı, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin hakkı hükümranisi altındaki arazide tamamiyeti 
mülkiyemizin temini ve istiklâlimizin İngiltere tara
fından kabul edilmesi teklifidir. Bu teklif de onların 
şimdiye kadar mesaili siyasiyede bize karşı ittihaz 
etmiş oldukları hattı hareketi gösterecek delâilden 
maduttur. Binaenaleyh Ankara Büyük Millet Meclisi 
Hükümetinin bilhassa Şarka taalluk eden siyasetinde 
tebeddül vukubulduğu hakkında işae edilen rivayatın 
bir hakikate müstenit olmadığına Heyeti Âliyenizin 
kanaat getirmesini rica ederim. 

TEVFİK BEY (Van) — Boğas Nobar ile Nora-
donkyan Efendinin Avrupaya gitmeleri resmî bir ma
hiyeti haiz midir? 

BASRİ BEY (Karesi) — «Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin hâkim olduğu yerlerde» cümlesinden hu
dudu milliye, misakı millînin tayin ettiği hududu 
milliye mi kastediliyor, yoksa elyevm bilfiil hâkim oi 
duğumuz mıntakalar mı murad ediliyor? 

AHMET MUHTAR BEY (Devamla) — Tabiîdi/ 
ki memaliki meşgulenin bizim arazimiz dahilinde ol
madığını bir an için olsun Çiçerin hatırından geçire
mez. 

MUSTAFA BEY (Karahisan Şarki) — Ermeniler
le aktedilmiş-olan sulh ahitnamesi... 

AHMET MUHTAR BEY (Devamla) — Ermeni
lerle aktedilmiş olan sulh muahedenamesinin, evvelâ 
Ermeni Millet Meclisinde kabul ve tasdikından ve 
keza bilmukabele bizim tarafımızdan tasdik ve ka
bulünden sonra musaddak nüshaların mevkii fiil ve 
icraya konulmasına mâni olan esbabı, bundan evvelki 
celselerde uzun uzadıya şerhetmiştim. Bu vaziyet, şim
diye kadar değişmemiştir. Ancak biz, vaziyetin de
ğişmiş olmasından dolayı vaki olan bu teehhürün ref 
ve izalesi için her vakit Ermeni Hükümeti nezdinde 
gayet müessir surette icrayı tebligat ve tesirattan 
hali kalmamışızdır. Hatta bundan dört gün mukad
dem Ermeni Hariciye Komiserine gönderdiğim bir 
notada - çünkü bizi bir müddettenberi o havalide 
Ermenilere karşı dilhiraş birtakım mezalim-ve taaddi-
yat icra etmekle itham ederek ve bu ithamı ellerinde 
bulunan vesait ile Avrupaya. işaa ve bu suretle hak
kımızda hâsıl olan teveccühat ve temayülatı tahrif et
tirmek isteyerek bazı teşebbüsatı hainânede bulunu
yorlardı - bu isnadatm hiçbirisinin varit olmadığını ve 
bunu yapmakta ne gibi maksat takip ettiklerini anla
makta zerre kadar duçarı müşkülât olmadığımızı bil

dirmiştim. Çünkü Amerika Reisicumhuru Vilson ta
rafından, sabık Amerika Sefiri Morgantavn ... git
mesi aleyhimizde bu gibi neşriyata sebebiyet vermiş
ti. Bunların hepsini izah ettikten sonra sulh ahkâmını 
tamamiyle hüsnü ifaya teşebbüs etmedikleri takdirde 
Şark Ordusu Kumandanının o ahkâmı hemen tatbik 
ve icraya Hükümet tarafından serbest bırakılmış ol
duğunu söylemiştim. Bu notayı dört gün evvel yaz
dık. 

Mahaza dört gün evvelden mukaddem, uzun müd
det zarfında ne yapıldı sualine de müsaade buyurur
sanız kendiliğimden cevap vereyim. Arzettiğim tarzda 
teşebbüsata mütemadiyen ve muntazam fasılalarla de
vamdan hali kalınmamıştır. Diğer taraftan Heyeti 
Âliyenizce meçul olmadığı veçhile, Moskova'da âkto-
lunacak'bir konferansa bir heyet izamını Meclis ka
bul etmiş ve bu konferansta Şark ve bilhassa Kaf
kasya'ya taalluk eden bilcümle mesaili münaziünfirTa"-
nm halli düşünülmüştü. Heyeti sefaretimiz ve heyeti 
murahhasamız Moskova'ya daha iki gün evvel vâsıl 
olabilmişlerdi. Binaenaleyh henüz Rusya Hükümetiyle 
temaslarına ve Moskova konferansına dair malûmat 
almak mümkün olamamıştı. Şu halde Ruslarla bu 
mesaili münaziünfiha halledilmedikçe ve konferansın 
neticesi ne olacağı heyeti murahhasamız marifetiyle 
öğrenilmezden evvel fiilî bir harekâta teşebbüs etmek. 
Ruslarla idame etmek istediğimiz münasebatı siyasi-
yeyi ihlâl mahiyetini ihraz edebileceği cihetle, teşeb 
büsatımızı yalnız vesaiti siyasiyemize hasretmiştik. Fa
kat Ermeni Cumhuriyetinin son zamanlarda bizi Av-
rupada zelil bir mevkie getirmek gibi hâinane bir mak
sat takip etmesi, artık tahammülümüzü son haddine 
getirmiş olduğundan tehdiden, fakat şedidülmaal, ka-
tiyülmefad bir nota daha gönderilmiştir. Ermeni 
Cumhuriyeti ergeç buna cevap vermek mecburiyetin
dedir. Mamafih dün akşam geç vakit aldığımız ha
bere göre Ermeni Komünist Hükümeti sükut ederek 
yerine Taşnak Hükümetinin gelmiş olduğu haber alın
mıştır. Ötedenberi bizim adüvvü hayatımız olan Taş-
naksiyonların mevkii iktidara gelmesi, Ankara Hükü
metince mucibi memnuniyet olmak üzere kabul edil
miştir. Bu, çok garip bir tezat olmakla beraber keyfi
yet böyledir. Çünkü onlarla aktetmiş olduğumuz 
musalehayı kafalarına vurdurmak suretiyle tatbik et
tirmek demektir. 

NUSRET EFENDİ (Erzurum) — Taşnakların 
mevkii iktidara gelmesi neden husule gelmiştir? 

EMİN BEY (Eskişehir) — Son zamanlarda Gür
cülerin muhasraıkârane vaziyetlerine karşı Hükümeti
miz ne suretle mukabele edecektir? 
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AHMET MUHTAR BEY (Devamla) — Efendim, 
bu hususta Heyeti Âliyenizde tecelli eden safahata gö
re ve ait olduğu devlet heyeti murahhasası ile mü
zakere ederek menfaati devlet ve millete ve bilhassa 
bu Meclisin umdesini teşkil eden Misakı Millînin 
ruhuna mutabık bir tarzda hallettirmek esbabını ge
celi gündüzlü takibeden Hükümetimizden bu müza-
kerat henüz intaç edilmemiş olduğu cihetle istizahat-
ta bulunulmamasını rica ederim. 

Yalnız bu ayın 11 nci günü miktarı henüz bi
linemeyen ve Ermeni ve Azerbaycan kuvveti denilen 
ve hakikatte Kızılordu olduğuna şüphe olmayan bir 
kuvvet, Ermenilerle hali muhasamada bulunduğumuz 
zaman Gürcülere müsaade etmiş olduğumuz Borcalı 
mıntakasında ... mevkiine bağteten bir baskın yaparak 
işgal etmişlerdir. Zaten buna takaddüm eden zaman
larda Gürcistan dahilinde ve bilhassa Gürcistan'ın pa
yitahtı olan Tiflis'te Bolşevizmleri kemali şiddetle 
mene teşebbüs etmiş olan Gürcü Hükümetinin şu ha
rekâtı bir taraftan tevali etmekte ve bundan dolayı 
Gürcistan'ın fevkalâde istihzaratta bulunduğu ve 
kendisine vakit bırakmak doğru olmadığını farzedeıı 
... henüz bizce iyice taayyün etmemiştir. Bunlar bu 
baskın üzerine topladıkları üç fırka asker ile Gürcüs-
tan'a hücum etmişlerdir. 

Diğer taraftan alınan haberlere göre Viladikafkas 
tarafından bir kuvvei askeriyenin hücum edeceği ve 
sahil cihetlerinden böyle bir hazırlık ... buna muka
bil Gürcü Hükümeti dahi şekli hazırını muhafaza 
etmek için her türlü teşebbüsat ile mukabele etmekte 
bulunuyor. Şu halde Kızıl kıtaat ile Gürcüstan ara
sında bugün hali muhasama hâsıl olmuş ve muhasa-
ma devam etmekte bulunmuştur. Şimdi bu harekâtı 
askeriyenin bize göre ihdas ettiği vaziyet, bu millet 
için azami faydalı olabilirse - ki hükümetiniz bunu 
bir an teemmülen ve derpiş etmekten hali kalmamış
tır - ve zannediyorum ki bunda inşaallah muvaffak 
olacaktır. Bu suretle milletin amaline muvafık bir ha
reket yapmış olmak dolayısiyle milletin kendi hak
kında göstermiş olduğu itimat ve teveccühe bir kat 
daha liyakat kesbetmiş olur. 

Efendim şarka nüfuz için, ingilizlere pek mühim 
bir methal olan Gürcüstan'a ingilizlerin yardım et
memesinin imkânı mutasavver ve mümkün değildir. 
ingiliz denizde hâkimdir, Boğazlar ellerindedir. Ga
yet meh'ip bir donanması vardır. Batum'a gelerek 
denizden Şarkta takip ettiği siyaset ve tezvirat zin
cirlerini elinde tutmak ister. Binaenaleyh Gürcüs
tan'a, bu maksadından dolayı muavenet etmedi deni-
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lemez ve belki bizce mer'i olmayan bir çok suret
lerle yardım etmiştir. Yalnız İngiltere'nin yapama
dığı bir şey varsa o da kuvvei askeriye ile muavenet 
etmediğidir ve bunun tahakkuku bizim için mucibi 
saadettir. 

HAMDİ BEY (Trabzon) — Şark siyasetinde bi
ze dinen ve ırkan merbut olan akvam da nazarı iti-
bare alınmakta mıdır? 

AHMET MUHTAR BEY (Devamla) — Elbet 
te. Şark denince; Şark yalnız Rusya'dan ibaret değil
dir. Rusya gayet büyük bir âlemdir. İster bolşevizm 
olsun, ister Çarlist olsun, siyasette mühim ve mües
sir bir âmil olmaktan hiçbir sebep ve bahane ile haii 
kalmaz. Fakat arzettiğim veçhile Şark Rusya'dan iba
ret değildir. O havalide bizi bir çok revabıtı muhte
life tahtında dinen, ırkan, harsen alâkadar eden bir 
çok milliyetler vardır - ki ihtimal diyemeyeceğim bir 
hakikattir - Rusya'ya karşı gösterdiğimiz temayülün 
belki de mühim bir sebebi o milletlere ait olan alâkai 
kaviyedir. Onların saadetini, onların istiklâlini te
min etmektir. Bu maksadı ihtilâfa meydan vermek
sizin halledebilirsek büyük bir muvaffakiyet olur. 
Biz Ermenilerle bir zaman harbettik, sonra sulh yap
tık. Fakat sulh ahkâmı neden icra edilmedi denince 
cevap olarak denir ki, bu sulh ahkâmının icrasına 
mâni olan Rus Sovyet Hükümeti oldu. Biz Erme
nilerle onların mezaliminden ve fecaiyinden memle
keti ve ahalii islâmiyeyi kurtarmak ve onlar bizim 
gibi medenî bir hükümet tesis edemedikleri için ora
da münasip bir kuvvet bırakarak Şark hududumuzda 
asayişimizi muhafaza emeliyle muharebe yaptık ve 
sulh yaptık. Fakat bu gayenin istihsali esnasında kar
şımıza bir mâni kuvvet çıktı. O da Rusya Sovyet 
Hükümeti ... Rus Sovyet Hükümetiyle dostuz. Acaba 
neden sulha mâni oluyorlar? Çünkü Ermeniler sul
hun icrasına mâni olmak için kendilerinin bolşevik 
olduklarını ilân ettiler ve bu nasıl bir haldir ki Er
menistan'da Bolşevikler hâkim iken Taşnaklar deh
şetli bir. rol oynamaktadır? Rus Bolşevik Hükümeti 
akidei içtimaiyelerini bütün insanlara, milletlere ka
bul ettirmek için tecavüzü tatbik ettiğini bu defa 
da ispat etmiştir. Bu cümleden olmak üzere geçenler
de burada telgrafı okunduğu üzere, orada Türkiye 
Komünist Fırkası - Türkiye İstirakiyün Fırkası - na
mı altında birtakım insanları toplamış ve bunlardan 
Mustafa Suphi Efendi isminde birisi hududumuzdan 
geçti, ta Erzurum istasyonuna kadar, bu fırkai içti-
maiyenin teşkilâtını yapmak üzere geldi. Biz biliyo
ruz ki; Rusların bir gayesi var : O da ittifak ve itti-
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hat edecekleri milletlere mutlaka kendi akidelerini 
kabul ettirmektir. Bunu idrak eden Hükümetimiz de 
bu sıfat ve bu nikaptan görünmek istemiştir. Benim 
korktuğum, İngilizlerle Bolşevikler, Azerbaycan Türk 
âlemi ile bize, aramıza bir Ermenistan dikmek isti
yorlar. Bolşevikler Van'ı, Bitlis'i, bilmem nereyi on
lara veriyorlar. İstanbul'un kabul etmiş olduğu Sevr 
muahedesi mukarreratını tamamen bahşetmek üzere 
... Vilson'a tevdi etmişlerdi. Düveli itilâıiyenin bu ar
zu ve amaline Bolşeviklerin de muvafakati inzimam 
etti. Bu taarruzun da Sovyet Hükümetinin İngiltere' 
ye giden murahhasının avdetinden sonra olması d i 
bunu müeyyittir. Bu defa görüyoruz ki kisve gene de
ğişti. Rusya'da Karahan büyük rol oynuyor ve adam
ları elinde oynatıyor. Eğer onlarca matlûp ve mülte-
zem olan Ermenistan ise kuvvetlerini Gürcüstan'a 
gönderdikleri zaman, bunlar Ermenistan'ı tazyik de 
ğil; himaye ediyorlar. Şimdi Rus Sovyet Hükümeti 
iki zaruret karşısında kalmıştır : Ermeni hâmisi olan 
Rusya; diğer taraftan Türkiye'nin dostu oluyoj". Fa
kat Ermeniler; Türkiye'nin can damarına basıyor. Be
nim en ziyade korktuğum bir şey varsa o da Azer
baycan Hükümetinin Nehcivan; Şavşat ve ... kaza
larını bile vermesidir. Ermeniler bize ültimatom ver
mek cüretinde bulundular; Dikdiri tahliye edin diye 
bize nota veriyorlardı. Bu kuvveti; kendilerinde Bolşe
vikler geldikten sonra gördüler. Biz istediğimiz zaman 
Revan'a girmek kudretini haizdik. Ermenilerin bütün 
ordusu inhilal etmişti ve fakat onları himaye eden şey 
Bolşeviklik olmuştu. O Bolşeviklik bize karşı Ermeni
leri siyanet ediyor; ben yarının muzlim olduğunu gö
rüyorum. 

Ruslarla bizim siyasetimiz ne idi? Düşmanının 
düşmanı benim dostum; el ele vereceğiz, karşımıza 
gelen kuvvetle çarpışacağız. Siyaset, bu cereyanda kal
sa çok iyidir. Fakat akidelerini kabul ettirmeye çalışı 
yorlar. O halde bugünkü çaremiz nedir? Azerbaycan' 
in vaziyeti malum; Ruslar bunları bir alet yapmış; 
Rusya Sovyet Hükümeti Azerbaycanla; Gürcü hu
dutlarına taarruz ediyor. Malumu âliniz sekiz ay ka
dar bizim orada murahhaslarımız vardı. Geldikleri za
man ... bu defaki seyahatlerinde inşallah muvaffak 
olacağız. Henüz sabit bir siyasete ben malik değilim. 
Büyük Millet Meclisi Azası, Gürcülerle, Ruslarla va
ziyeti siyasiyemiz nedir deyince, ben, bir şey söyleye
mem. Bakalım kim galebe edecektir : Karahan mı, 
yoksa biz mi? Bize ilham olunuyor ki Ermenilerin 
hâmisi olan Ruslarla nasıl anlaşacağız? Arzettiğim 
gibi, bütün dünyanın ittihaz ettiği bir karar var : O 
da bizimle Azerbaycan arasında, Azerbaycan'la Türk 

âleminden başka bir Ermenistan meydana getirmek 
istiyorlar. 

BİR MEBUS — Bir şey nazarı dikkatimi celbet-
ti. Hariciye Vekilimiz, Garbe giden heyetimiz hak
kında bir heyeti siyasiye olmasını içtihat buyurmuş
lardır. Fakat bugün münasebatı Hariciyemiz bu içti
hatlarında bizi ne dereceye kadar muvaffak ediyor? 
Münasebeti hariciyeyi nasıl idare ediyorlar? Bu ci
heti de lütfen izah buyursunlar. 

İSMAİL SEFA BEY (Adana) — Anlamak istedi
ğim cihetlerin bir çoğuna sormadan Bekir Bey temas 
buyurdular. Yalnız bir nokta kalmıştır. Geçenlerde 
burada Şark münasebeti münakaşa edilirken Muhtar 
Bey uzun beyanatta bulundular. Rusya'dan bir çok si
lâh ve cephane geldiğini söyledilerdi. Bu muavenet 
hâlâ devam ediyor mu ve şimdiye kadar vuku bu
lan muavenetin derecesi nedir? Bu hususta izahat ve
rirlerse çok iyi olur. 

ZAMİR BEY (Adana) — Bendeniz de üç sual 
sormak istiyorum : 

Azerbaycanlılarla Ermeniler, Gürcülerle harp edi
yor. Bittabi bunlar Rusların bir cüzüdür. Bunda bi 
zim için kâr mı vardır, zarar mı vardır? 

İkincisi; Çiçerin'in gönderdiği notadan yekdiğeri-
mizi haberdar ... Gürcülere yaptıkları ilânı harpten 

! maksat ... 
Üçüncüsü; Ermenilerle birlikte Gürcülere harbe

den ... Hariciye Nazırı tamik edemiyorlar mı? Şu üç 
suale cevap veriniz. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendim, 
yalnız bir cihet hakkında maruzatta bulunacağım, 
geçenlerde Nahcivan'dan bir telgraf gelmişti. Nahci-
van'ın geçirdiği inkılâp malûmu âlileridir. Hariciye 
Vekili Bey bu husus hakkında cevap vermediler. 
Azerbaycanlılar ... o günde şerh ve izah ettiğim veç
hile, Ruslar vasıtasiyle Azerbaycanlılar bizi Ermenile 
re peşkeş çekiyorlar ... Ermenilere Nahcivan'lılar ta
rafından verildiğini haber almıştım. Nahcivan'lılar ta-
sarrufatı fiiliye ve kavliyelerine sahip değildirler. Ora
da icrayı hükümet eden bilfiil Ruslardır. Vakıa bir 
takım eşhas orada var. Fakat Ruslar bunları kukla 
gibi oynatıyorlar. Ve gene arzediyorum ki; Ermeni
lerle yapıfcm sulh muahedesinde ... Âtiyen terkedile-
cek, fakat bizim himayemiz altında olacaktır. Bura
ların Azerbaycanlılara Rusların Ermenilere vermesi 
de çayı teemmüldür. Bu cihet hakkında da istirham 
ederiz, bizi tenvir buyursunlar. 

AHMET MUHTAR BEY (Devamla) — Hüseyin 
Avni Beyin sordukları suale cevap vermek suretiyle 
sözüme başlayacağım. 
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Ermenilerle aktetmiş okluğumuz rrrusallahaname 
nin bir maddesinde, bir maddei mahsusasında Nah-
civan ve havalisinin vaziyeti hukukiyesi tayin ve tes
pit olunmuştu. Bunda Nahcivan ve havalisinin Türki
ye Büyük Millet Meclisi himayesi altında bir idarei 
muhtareye nail olacağı zikredilmiştir. Şayet bunun 
atiyen ciheti irtibatiyeti hakkında müteakideyn ara
sında bir tereddüt ve şek hâsıl olursa arayı umurni-
yeye müracaat edileceği de mezkûrdur. Fakat arayı 
umumiyeye müracaat olunacağı zamana kadar ora
ların Türkiye Büyük Millet Meclisi himayesi altında 
bir idarei muhtareye sahip olduğu Ermenilere imza 
ettirdikleri ahitname ile kabul ettirilmişti. Elyevm 
Nahcivan ve havalisi kuvvei askeriyemizin tahtı işga
linde bulunuyor. Ermeniler bir aralık buraya tecavüz 
etmek istemişlerdi. Fakat bu taarruz kıtaatımız tara
fından def ve tardedilmişti. Orada bugün sükûneti 
tamme hükümfermadır. Yani orası bugün Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin himayei fiiliyesi altında fiilen 
bir muhtariyeti idareye sahiptir. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Onlar Bol
şevik midirler? 

AHMET MUHTAR BEY (Devamla) — Hayır. 
değillerdir. Orada iki mühim kıtayı askeriyemiz var
dır ve bunlar her zaman orasını Ermenilerin tecavü
züne karşı müdafaa edecek iktidardadırlar. Binaen
aleyh oralar cenahı himayemiz altında bulunuyor. 

NUSRET EFENDİ (Erzurum) — Hükümeti mil-
liyelerinin reisi kimdir? 

AHMET MUHTAR BEY (Devamla) — İsimleri
ni bilmiyorum. 

Şimdi gelelim birinci maddeye : Niçin Ermeni sul
hu tatbik ettirilememiştir? Bunun hakkında defaatle 
izahatta bulunmuştum. Mademki... 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Ermenilerin, 
Rusların mazharı himayesi olmasının sebebi? 

AHMET MUHTAR BEY (Devamla) — Hüseyin 
Avni Bey Ermenilerin Rusların himayesine mazhar 
olmalının sebebini sual buyuruyorlar. Pekâlâ bilirler 
ki orada rejim, usulü idare kökünden değişmiştir ve
yahut değişti denilmiştir. Rusların bazı kıtaatı içeriye 
girmiş ve zaten müterakkibi fırsat olanlar bundan bil
istifade yalan yanlış bir şey ilân ederek Meclisi da
ğıtmışlar ve Hükümeti yıkmışlardır. Binaenaleyh mua
hede ahkâmının tatbiki için müracaat edilecek ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti karşısında 
muhatap olacak hiçbir kimse kalmamıştır. Binaen
aleyh ... havaya kılıç savurmak kabilinden olurdu. Biz 
bunların tamamen Bolşevik olduğunu kabul etmedik. 

Hatta Rusya'ya da yazdık. Binaenaleyh onların hima
yelerini kabul etmiş değiliz. Kızılordunun bazı kıta
atı fiilen orada bulunuyordu. Binaenaleyh ahkâmı mu 
salehanarheyi tatbik ettirmek için yapacağımız hare
kâtta onlarla müsademeye maruz kalmak ihtimalâtı 
bjzi müteenniyane harekete sevk ekmiştir. Çünkü aynı 
zamanda bu mesailin dostane bir surette konferanta 
anlaşılacağına dair bize teminat verilmişti. Bu müna 
sebetle Avni Beyefendi, harekâtı askeriye devam et
tiği bir sırada Ermeniler bize, Ruslar tarafından Er
menileri himaye etmek için bir ültimatom verdiler. 
Belki sürçü lisan olmuştur, onun için kaydettim. Ma
lûmu âliniz ültimatom, notlara itlak olunur. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Ermeniler 

ültimatom verdi diye gazete yazdı. 

AHMET MUHTAR BEY (Devamla) — Gazete 
yazabilir. (Gürültüler) Bendeniz söylemediklerini ka
bul ediyorum. Mamafih gene söyleyeyim : Rusya'nın 
bize bir müracaatı vaki olmuştur. O vakit evvelce de 
arzetmiştim. Daha evvelden biz teşriki mesai ettik. 
Fakat fiilen harekâta geldik, vaki olan bu şeyi kabul 
edemeyiz dedik. Rusya Hükümetinin Gürcüstan üze
rine vukubulan hareketi dolayısiyle Bolşevizm çere 
yanlarının hududumuza takarrübünden endişenâk ol
duğumuzu söylediniz. Cidden memleketini hakikî ola
rak seven her fert için endişenâk olmamak mümkün 
değildir. Ancak defaatle arzetmiştim ki bu hususta 
biz Bolşevik Hükümetiyle anlaşmışızdır. Daha sefir
leri buraya geldiği zaman ayağının tozu ile sefire de
dik ki; katiyen memleketinizde bir akidei içtimaiye 
olan Bolşevizmi tatbik edemeyiz. Eğer memlekette bir 
inkılâbı içtimaiye yapmak lâzım gelirse onun zamanı 
münasibinin tayin ve takdiri bize aittir. Bu memle
ketin kendi evlâdına aittir dedik. Binaenaleyh hiçbir 
sebep ve bahane ile hiçbir menfaati siyasiye mukabi
linde bir çok teşevvüşatı mucip olacak bir akidenin 
kabulüne katiyen ve kutibeten müsaade edemeyiz 
dedik. Fakat Heyeti Celileniz bilirsiniz ki memleke
timizin içinde buna münafî bazı ahval vukubulmuş-
tur. Acaba bu ahval, hakikaten Rusya Hükümetinin 
malûmatına ve muvafakatına mı müstenitti? Bunu 
yapan burada bulunan heyeti sefaretteki beyinsiz bir 
heriftir. Hiç tecrübe görmemiş, erkânı harbim diye 
iki sene mektepte okunrjş ve Taşkent'te bir ihtilâl ika 
etmiş ... buraya geldi. Arzettiğim noktaları kendisine 
iyice anlattım. Fakat bu adam kendisinde tabiatı sa
niye hükmüne giren Bolşeviklik propagandasından 
nefsini bir türlü kurtaramadığı için burada da aklın
ca aşağı yukarı bir inkılâp yapacağını ümit ediyor-
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du ve propaganda yapıyordu. Defaatle kendisine söy
ledim, dedim ki bu halin tekerrür ettiği takdirde se
ninle kafi münasebet ediyorum. Bu mektubu alır al
maz ben artık ifayı vazife edemeyeceğim gideceğim 
dedi, cehennem oldu gitti. (Yaşa sesleri) Ve bu ada
mın teşebbüsatı, tezviratı hükümetinin malûmat ve 
müsaadatına da müstenit değildi. 

Bugün Eskişehir'e muvasalat eden asıl sefir, ya
rın buraya muvasalat ediyor. Tabiî kendisinin talimatı 
cedidesinin şimdiye kadar Rusya Hükümetinin Şark ve 
İslâm âleminde icra ettiği halde gayet muzir ve men
fi neticeler veren tecarübüne müstenie ve ondan mül
hem olacağını kaviyen ümit ediyorum. Binaenalazalik 
bundan sonra dahi dahilî memlekette bu gibi efal ve 
harekât vukua gelebilirse Rusya Hükümeti merkeziye-
sinden idare edildiği kanaatine varabiliriz. Fakat bu
gün buna henüz hakkımız yoktur. Şu takdirde Bolşe-
vizmin hudutlarımıza gelmesinden, lüzumundan ziya
de endişeye mahal olmadığı zehabındayım. Rusların 
Gürcüstan üzerine vaki olan muhacematı hercibâciâ-
bât, akidesini, hudutlarının haricine taşırmak gayesi
ne matuf olduğu zannediliyor. Şimdiye kadar hep 
Şarkta olan mücadelât da buna istinat ediyordu. O 
mücahedatın esası bu idi. Maksat, Lehistan'ı devir
mek, Romanya'yı devirmek Avrupa'daki emperyalizmi 
yıkmak... Ruslar bu gayesini istihsal etmediği tak
dirde, akideleri kendi hududu dahiliyesinde dahi bir 
gün ölmeye mahkûmdur. Binaenaleyh kendisi için bu 
mücahede levazımı hayatiyedendir ve bunu hiçbir kim
se menedemez ve emin olunuz ki herkes gibi. h^r 
millet ve devlet de istediği akideyi perverde etmek
te hürdür. Hüner, muzir görülen akideyi takabbül et
memektir. Heyeti Âliyeniz de pekâlâ bilirsiniz ki, hiç
bir zaman Türkiye, Bolşevizm cereyanına bir zemini 
müsait değildir. Çünkü bu esbaptan hiçbirisini haiz 
değildir. Diğer taraftan bunun, memleket için pek 
muzır olduğunu gören ve deruhte ettiği mesuliyetin 
azametini müdrik olan Hükümetiniz de, her türlü ve
saiti fiiliyesiyle bunun hudut dahiline girmesine mü
manaat edecektir. 

Gürcüstan'ın istilâsına gelince : Demin de arzet-
miştim ki İngiltere'nin Şarkta oynayacağı en büyük 
rolün bir vasıtai duhulü olan Gürcüstan, şekli hazı
rında kaldıkça Rusya için cenup hudutlarında rahat 
iş görmek, rahat bulunmak ihtimali yoktur. Binaen
aleyh Rusya herçibâdâbât, Gürcüstan'ı İngilizlerin 
elinde aleti tezvir-... bu teşebbüsatı hep ona matuftur. 
Çünkü bizim hududumuza girdiği dakikada kafasının 
yanlacağına şüphe yoktur ve buna kanaat getirmiş
tir. Evvelce de arzetmiştim; Moskova tera Komitesi

nin hafi bir celsesinde Lenin aynen şu sözleri söyle
miştir : Şarkta müsademe eden iki kuvveti muazza
ma var. Biri İslav kuvveti, diğeri İngiliz emperyaliz
midir. Şark, bu iki kısım kuvvetin mezarı olacaktır. 
Fakat Türkiye hangi tarafa ... öbür taraf gidecektir, 
demiştir. Bizim Şark siyasetinde vücudumuzu istisgar 
etmememizi ve vücudumuzun kavi olduğuna inanma
nızı rica ederim. 

CELÂLETTİN ARİF BEY (Erzurum) — Gürcüs
tan'ı, İngilizler kendilerinin telâkki ediyorlar ve onun 
için Ruslar da herhalde orada bir Gürcüstan bırak
masını istemezler. Nasıl oluyor da yeniden teşekkül 
eden Taşnakları kabul ediyorlar? 

AHMET MUHTAR BEY (Devamla) — Bu ha
vadis resmen teeyyüt etmiş bir havadis değildir. Ri
vayet kabilindendir, demiştim. Diğer taraftan da Ja-
gadar tarafından vukubulan hücumun Kızılordular ta
rafından yapıldığını, yani üç fırkalık bir asker tara
fından yapıldığını arzetmiştim ve bundan bilistifade 
Taşnaklar ... Rızası olmaksızın ... yapabileceklerdi. 

CELÂLETTİN ARİF BEY (Erzurum) — İkinci 
bir sualim daha var. Azerbaycan'a gidip gelen bir ar
kadaşım söylüyordu. Bakü'ye gidip gelen hemşehri
lerimizin kâffesinde husule gelen bir kanaat var. Ye
gâne arzuları 1914 hudutlarını almaktır. Bugünkü Er
menistan üzerine de taarruzları bunu ima eder. Aca
ba bizim Kars ve havalisi hakkında Ruslar ne düşü
nüyorlar? Bunları da hudutları içine ithal etmek isti
yorlar mı? 

AHMET MUHTAR BEY (Devamla) — Maksat 
lan, Çarizm zamanında olduğu gibi... Şimdiye kadar 
siyaset hakkındaki mütalâadan ibarettir. Bunun böy
le olduğuna dair elde hiçbir vesika yoktur. Elviyei 
selâsede Gürcüstan'a ait olarak kabul ... Elviyei se-
lâse kelimesini zikretmemekle beraber Misakı Millî 
dahilinde bulunan Elviyei selâsenin, bu hadisat dola-
yısiyle bize taalluk eden aksamının azami surette is
tihsali için teşebbüsattan bir an geri kalınmamış oldu
ğunu zatı âliniz de tabiî bilirsiniz. Bu müzakerat sa
fahatını daha ziyade sormamanızı rica ederim. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Bir suali
me müsaade buyurun. Mustafa Suphi, Lenin'in yâri 
vefakârı ve Rus hazinelerine konmuş bir devlet ku
şudur. 

AHMET MUHTAR BEY — Olabilir. 
HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — O adam ora

dan kalkmış, memleketimize doğru gelmiş ve komü
nist teşkilâtını yapmak için gejirken, katiyen emin olu
nuz ki pek çok servet de gelecektir. Çünkü bu zat, 
orada Türkiye namına seferberlik ilân etmiş ve bir 
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de ufak mikyasta kuvvet hazırlamıştı. Bu adam hu
duttan girerken Kars'a geçip de, Hasan Kale'den Er
zurum istasyonuna gelinceye kadar buna Hariciye 
Vekâleti Celilesi neden müsaade etti? Bu adam tebaa
mızdan olsa bile, son vaziyetini kendisini Erzurum 
ahalisi tarafından koydurmuştur. Fakat bir çok para 
ile gelmiş olabilir. Onun için müteyakkız olmalı idi. 

AHMET MUHTAR BEY (Devamla) — Malûmu 
âliniz hudutlarda bu gibi mesail ile uğraşmaya mad
deten imkân yoktur. Hariciye bunları bilmez. Bir ke
re Mustafa Suphi'nin Lenin'in yâri vefakârı olması 
hakkındaki ifadatınızda katiyen yoktur ve olamaz. 
Emin olmalı ki Bolşevik cereyanı hakkında ve bilhas
sa Şark memleketlerinde propaganda yapan adamlar 
hükümeti merkeziyenin arzusu hilâfında hareket et
mişlerdir ve ihtimal ki hariçten bulunan bir çok kim
seler bunu yaptırmak istemişlerdir. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Onu sor
muyorum efendim. 

AHMET MUHTAR BEY (Devamla) — Sözümü 
tekrar söyleyeyim. (Müzakere kâfi sesleri) Hayır, bi
tirilmesi lâzım gelen bir mesele var. Malûmu âliniz 
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inkılâptan evvel İstanbul'da daima denirdi ki, Kâmil 
Paşa ingiliz siyasetçisidir. Burada ise yegâne bir si
yaseti milliye vardır ve bunu tatmin edecek cereyan 
hangisi ise o vardır. (Alkışlar) 

Ermenilerle olan muhasemat esnasında neden Eri
van'a kadar girilmedi denildi? Bir çoklarımızın ve 
hatta benim de gönlüm isterdi ki böyle olsun. Fakat 
hiçbir an unutmayınız ki ordumuzun sol cenahında 
gayet mütereddit bir vaziyet alması muhtemel bir Gür
cü ordusu vardı. Binaenaleyh askeri bir noktai na
zar düşünülmek lâzımdı, buna mecburiyet vardı. (Mü
zakere kâfi sedaları) 

BlR MEBUS — Geçende matbuatta gördük ki 
Hindistan valii umumisi Efganistan'a gitmiş. Oraya 
gitmesindeki maksadı ne idi ve maksadını ne dereceye 
kadar istihsal etmiştir ve bunun aslı var mıdır? (Gü
rültüler) 

AHMET MUHTAR BEY (Devamla) — Müsaade 
ediniz anlatayım. 

(Müzakere kâfi sadaları) 
REİS — Müzakeratın kifayetini kabul edenler..« 

Kabul edildi. 

— 443 — 
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