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SEKSEN BEŞÎNCt İ N İ K A T 

17 Teşrinievvel 1336 Pazartesi 

Birinci Celse 

REİS : Mustafa Kemal Paşa Hazretleri 

KÂTİP : Haydar B. (Kütahya) 

REİS — Efendim; celseyi açıyorum. 
Zabtı sabık hulâsası var, okutuyorum. 

1. — ZABTI SABİK HULÂSASI 

Seksendördüncü İn'ikat 

16 Teşrinievvel 1336 Pazar 

ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ CELSE 
Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin riyasetlerinde 

saat 1.40'da in'ikat ederek; Rusya ile olan münaseba-

tı siyasiye üzerinde Yusuf Kemal Beyefendinin iza
hatı dinlenerek hafi celseye son verildi. 

Reis Kâtip 
Mustafa Kemal Kütahya 

Haydar 
REİS — Zabtı sabık hakkında mütalâa var mı?.. 

Zabtı sabıkı kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Rus Bolşevik Cumhuriyeti ile münasebatımız 
ve Kafkas Hükümetleriyle aktedilecek muahedeler. 

REİS 
dim. 

Söz Hasan Fehmi Beyin. Buyurun efen-

HASAN FEHMİ B. (Gümüşhane) — Efendiler, 
Yusuf Kemal Beyefendinin dünkü uzun beyanatları 
bize kısmen bildiğimiz hakayikı tavzih, kısmen de 
yeni yeni fikirler ve malûmatlar vermiş oldu. Bizim 
Avrupa harbi umumisine atıldığımız zaman - artık 
onun tarihçesini yapmak faidesizdir, hepiniz bilir
siniz - yalnız bir şey düşünüyorum. Hududu millimizi 
tam ve kâmil olarak temin edebilmek ve mücahede-
mizde istihdaf ettiğimiz yegâne gaye, hududu milli
miz dahilinde bir istiklâli tam ve medenî bir millet 
ve medenî bir idare sahibi olarak yaşamak ve nesli 
atimizi yaşatmaktan ibarettir. Talih- bize yardım et
medi. Mağlup olduk. Mağluben bir mütarekename ak-
tettik. Bu mütarekenin netayicinden olmak üzere, o 
Avrupanın her zaman lisani resmisi ile kâinata ilân 
ettiği adalet düsturunu velev kısmen olsun hakkımız
da tatbik etmediler. Harpte mağlup olduktan ve mağ
luben mütareke aktettikten sonra biz bu meseleden 
acaba ne gibi bir zararla çıkabiliriz diye düşündüğü
müz vakit birtakım sebep ve sevaikin tahtı tesirinde 

olarak Arabistan, Suriye ve Irakta idarei dahiliyeye 
müteallik gayri memnunluk şaibesinin irsî olarak de
vam etmesinden ve belki oralara bir muhtariyet bah
şetmek suretiyle bu meselenin içinden çıkabiliriz di
yor idik ve bu zihniyet ekserimizde galip olmuştur. 
Halbuki Avrupa böyle yapmadı. Bizi yok etmek, 
bizi mahvetmek ve âlemi islâmın ümidi ittikâsı olan 
Devleti Osmaniyenin varlığıyle yokluğunu müsavi bir 
hale getirmek istedi ve bize bir şeraiti sulhiye teklif 
etti. Bu şeraiti sulhiyeye karşı bütün milletin samimî 
ruhundan, hatta kalbinden, damarından içindeki ilik
ten kopan bir feveran koptu. O da; namusumuzla 
ölürüz. Yoksa esaret ve zilletle ölmeyiz, esaret altına 
giremeyiz davası idi. Anadolunun her tarafında mü-
dafaai milliye teşkilâtı namında, bidayeten gizli son
ra aleni ufak ufak şekilde başlayan ve neticede kül 
haline gelen ve nihayet bir Anadolu hükümeti mey
dana getiren milletin yine bütün arzusu hududu mil
lisi dahilinde istiklâli tammını muhafaza etmekten 
ibaretti. Rusyada başlayan inkilâbı biz ümit ediyor 
idik ki; yalnız Rus idarei dahiliyesindeki birtakım eş
kâlin tahavYÜÎÜnden ibaret kalmayacak. Rusların üç 
yüz senedenberi zihinlerinde kökleşmiş olan emelleri 
tatbik edecekler. Halbuki - bendşniz kendi tarzı te
lâkkimi arzediyorum - Yusuf Kemal Beyin verdik-
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leri izahattan şunu anladım ki : Rusya Rus idarei 
dahiliyesine karşı değişmiş. Siyaseti hariciyesine karşı 
değişmemiş. Dünkü çarlık ne düşünüyorsa bugünkü 
Sovyet Rusyası da münasebatı hariciye ve siyasi
yatı düveliyesinde hemen ona yakın bir şey düşünü
yor. Biz Rusların Avrupanın tahakküm- ve tecebbü-
ründen muzdarip oldukları kanaatiyle saf ve samimî 
olarak desti muhadenetimizi uzattık. Onlardan mua
venet ve müzaheret bekledik. Fakat af buyurursanız, 
bendenize öyle geliyor ki, bu işlerde biz biraz acele 
ettik. Çünkü biz Rusların dostluğuna ne kadar muh
taç isek Rusya da bizim dostluğumuza o kadar da
ha ziyade muhtaç. Hiç unutmayalım ki Rusyanın bu
günkü inkilâbını yaşatan Rusya dahilindeki unsuru 
islâmın inkilâp tarafını iltizam etmesi ve silâh kuv
vetiyle onu müdafaa etmesidir. Maddî kuvvetlerimiz 
tahaffüf ettiğinden dolayı biz Rusyadan levazım üze
rinde bazı maddî muavenet ümit ettik. Rusya bize 
bir milyon ruble - ki hakikatta 118 - 120 bin Osman
lı altını gibi ufak ve hasis bir paradır ve bir miktar 
da esliha verelim dedi. Bize olan maddî muaveneti 
şimdilik bundan ibarettir. Yüz on sekiz bin, yüz yir
mi bin lira gibi ufak bir meblâğı efendiler, elimize 
keşkül alarak memleketimizi dolaşsak sadaka suretiy
le toplayabiliriz. (Daha fazla sesleri) Biz fazla ola
rak Brest - Litovsk muahedesi gibi üç yüz elli sene-
denberi daima mağlup olduğumuz, yalnız bir defa 
harbi umumî fırsatından bilistifade galiben aktettiği-
miz bir muahedenin refini kabul ettik. Ruslar için 
bundan fazla fedakârlık olmaz idi efendiler. Yusuf 
Kemal Beyefendi Brest - Litovsk muahedenamesini 
tahlil ederken dediler ki; zaten harp uhudu anifeyi 
ilka etmiştir. Brest - Litovsk muahedesinin Rusların 
izzeti nefsini okşamak için refedilmesine biz de müte
mayil bulunduk. Bu doğru olabilir. Fakat bize men
faat temin edecek başka bir madde yok gibi diye 
pek hafif tarzda idarei kelâm ettiler. Bendenizce Brest 
- Litovsk muahedesi son üç asır zarfında galiben ak-
tettiğimiz yegâne bir muahededir. Brest - Litovsk 
muahedesini ne için refettiniz zemininde muaheze 
etmiyorum. Belki dostluk için refedildi. Fakat refet-
tiğimiz bu şey de hafif bir şey değildir efendiler. 
Elviyei selâse esasen Ruslar, Ermenilerin, Gürcüle
rin mevcudiyetini resmen tanıdıkları için bir Osman
lı Rus meselesi değil idi. Olsa olsa bir Gürcü," Erme
ni, Osmanlı meselesi idi. Elviyei selâsenin bugünkü 
vaziyetinde, Gürcü ve Ermeni Hükümetleri orada ya
şadıkça aramızdaki ihtilâfat yine o hükümetlerce ola
caktır. Bu Ruslara fazla-menafi temin edecek bir şey 
değil idi. Demek oluyor ki dolayısiyle de Brest - Li-
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tovsk muahedesine verdikleri kıymet, Ermenistanı da 
Rusya federası içerisine sokmaktır. Siyaseti hariciye
de Petro ne düşünüyorsa bugünkü Rus erkânı da,# 

Rusyayı idare eden eller de o ideali takip eden in
sanlardır. Münasebat ve bilhassa siyaseti hariciyedeki 
noktai nazarları yine dünkü noktai nazardır. 

Diğer mevada gelince, Brest - Litovsk muahede
sinde tebaaya ait mütekabil hukuklar vardı, ki bun
lar da Rusların bizim memleketimiz dahilinde mües-
sesatları yok derecesindedir. Yalnız İstanbulda ve bir 
miktarda Kudüste vardır. Kudüsteki müessesatları bu 
gün bizim elimizde değildir. Onun kârını zararını Fi
listin Hükümetinden isteyedursunlar. îstanbuldakilere 
gelince; onlar da pek az kıymeti haizdir. Halbuki bi
zim Rusyanın Karadeniz sahillerinde ve bütün Kat-
kasyada ve hatta büün Rusyanın vasatında Harkof 
ve Kiyef gibi mahallerde tebeai Osmaniyeye ve bil
hassa müslümanlara ait gayet mühim müessesatı ti
cariye ve sınaiyemiz mevcuttur. Bunların harpten ev
velki haline iade ve ircaı yolundaki mütekabil mad
de Ruslara bir menfaat temin ediyorsa bize belki beş 
bin derece fazla bir menfaati iktisadiye temîn ediyor 
idi. Evet biz bunu feda ettik. Feda ettiğimiz şeyin 
kudretini bildirmek için söylüyorum. Yoksa niçin fe
da edildi? Rusların dostluğu için feda edildi. Bunu da 
feda edebilirdik. Fakat zannediyorum ki tarihi siyasî 
hiç böyle bir vaka kaydetmemiştir. Ben dost olaca
ğım. Fakat sen memleketinin canından daha aziz olan 
bir parçasını kopar; benim emelime, arzuma göre ha
reket edecek olan bir hükümete ver, yolundaki bir 
teklifi belki tarihî siyasî ilk defa kaydedecektir. Teh
cir meselesi, biliyorsunuz ki dünyayı velveleye veren 
ve hepimizi katil telâkki ettiren bir vaka idi. Bu ya
pılmazdan evvel âlemi nasraniyetin bunu hazmetme
yeceği ve bunun için bütün gayz ve kinini bize tevcih 
edeceklerini biliyorduk. Neden katillik unvanını nef
simize izafe ettik? Neden o kadar azim, müşkül bir 
dava içine girdik? Sırf canımızdan daha aziz ve da
ha mukaddes bildiğimiz vatanımızın istikbalini tahtı 
emniyete almak için yapılmış şeylerdir. Ruslar id
dia ettikleri gibi prensiplerine sahip ve beynelmilel 
mefkûreci insanlarca falan kıtayı koparın da fahn 
yere verin değil, falan kıt'a üzerinde bir dava var
dır. Orada yaşayan insanlar sizin idarenizi değil Türk
lerin idaresini istiyorlar demek lâzımdır. Acaba bu 
adamlar arzuyu umumiden bihaber midirler? Van, 
Bitlis ve Erzurum vilâyetinde ve bütün cezirei ülyâ 
denilen kıtada belki beş bin ermeni yoktur. Ona 
mukabil milyonları tecavüz eden müslümanların ar
zusunu, amalini hiç hesaba katmaksızın koparın fa-
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lan yere verin diyeceğine; burada mukabil bir dava 
vardır. Acaba buradaki insanlar biz hükümeti Os
maniye idaresine kalmayacağız veyahut Ermenistana 
ilhak olacağız zemininde izhar edilse idi. Bendeniz 
derim ki sadakat dolayısiyle bu teklifte bulunuyor
lar. Hakikatte biliyorlar ki, beş bin ermeniye mu
kabil üç milyon islâm vardır. Bunu bildikleri ve mem
leketi yakinen tanıdıkları halde ve belki bir çok nok
talarını bizden daha iyi, daha çok ziyade bildikleri 
halde bu kıtayı koparın verin diyorlar. Mütarekeyi 
müteakip Avrupa matbuatına karşı vilâyatı şarkiye 
hukukunu müdafaa yolunda ve bir mücadele ve mü-
cahede için bizim elimizde en mühim bir rehber ol
mak üzere Rus ceneral konsolosunun vilâyatı şarki-
yeye ait neşrettiği kitap ve raporları silâh olarak gös
teriyor idik. Ruslar bundan cahil değildirler. Bizim 
kadar ve bir çok noktaları bizden daha iyi bildikleri 
halde koparın, verin demelerinin sebep ve mahiyeti 
budur. Rusya, bunu söylemekle bir taraftan Avrupa-
da âlemi medeniyete, diğer taraftan adedi pek kalil 
olan ve bütün Kafkas yada dört yüz bini tecavüz 
etmeyen ermenileri yarın için, hakikatta kendi çerçe
vesi haricinde ve bizim memlekette bir Ermenistan 
teşkil etmek gayesine matuftur. Yoksa Rusların de
diği ki Bayazıt livası üzerinden bir kanal açarız bu 
suretle iki Ermenistan bu suretle yekdiğerine iltisak 
hâsıl eder. Hayır efendiler; böyle değil, Ruslar bu
günkü inkılâp maskesini yüzlerine takarak hakikatte 
Çar zamanına ait olan hududu tamamen ve fiilen ya
rın ellerinde tutabilmek için zemin hazırlıyorlar. Er
menistan teşekkül etsin dedikleri kıt'a eğer Irakın bir 
köşesinde veyahut Kilikyanın şarkında, garbinde ... 
şöyle ufak bir memleket kan ile verilir. Yoksa, söz 
ile verilmez. Fikir ile de verilmez. Belki azamî zarar 
hangisidir diye düşünebilirdik. İngilizler panislâmizm 
korkusundan bize ne kadar düşman iseler Ruslar da 
panturanizm tehlikesinden o kadar bize düşmandırlar. 
Fakat bugün düşmanlıklarını izhar edecek bir mevki
de değiller Eğer Ruslar Avrupada inkilâplarını ik
mal, dahilî tehlikeleri tamamen bertaraf etmiş olsa
lardı Lehistan ve Varangel meselelerini sureti katiye-, 
de halletmiş olsalardı, dediğim gibi, siyaseti şöyle ale
nen gözümüzle bir bakışta görecek idik. Fakat vazi
yeti umumiyeleri kendilerine müsait olmadığı için şim
di şöyle böyle ile işi geçiştiriyorlar. Biz istilâ ve im
ha politikası takip etmiyoruz. Biz böyle bir politika 
takip edersek kendi zararımıza bir takım isler yap
mış oluruz. Fakat efendiler, maddeten olmasa bile 
manen yetmiş milyonluk Türk ve müslümanlardan 
alâkanızı kesmeye imkân var mıdır? Azerbaycanda 

f yaşayan müslümanlann ne hisle mütehassis oldukla-
I larını ve bugün yalnız bu memlekette yetişmiş ve 
I Türkiyede mühim bir mevki sahibi olmuş ve dolayt-
I siyle oraya giden herhangi bir zatın gerek Asyayı 
1 vustada gerek ... gerek havzasındaki Tatarlar, nezdin-

de bir hüsnü kabule mazhar olduklarını tabiî işite 
I işite kulaklarımız doldu ve gönüllerimiz inşirah bul

du. Bunun sebep ve saiki de rabıtai maneviyemizdir. 
I Rusya bu kadarına dahi razı değildir. Çünkü asır; 
I fikir asrıdır, milliyet asrıdır. Beynelmilel davası belki 
I bugün bir namedir. Bu, büyürse iyi olur. Temenni 
I edelim ki büyüsün. Ruslar dahi beynelmilel davası 
I karşısında yine milliyetperverliklerinin icabatını takip 
I ve intaç etmekten başka bir şey yapmıyorlar. 
I Biz Türkler de ötedenberi hükümete inkiyat ve 

itaat hissi, ruhlarımıza hatta iliklerimize kadar işle-
I miş bir duygudur. İdarei merkeziyede yani merkezi 
I saltanat olan ve bizi idare eden kim ise ve kim olur-
j larsa olsunlar biz daima onlara itaat ve inkiyatla me-

luf insanlar idik. Efendiler biz neden isyan ettik? 
I Neden burada bir hükümet kurduk? Neden burada 
1 bir Meclis tesis ettik ve ne gibi bir dava ile ortaya 
I çıktık? İstanbulda bizi idare etmek isteyen şahısların 

hukuk ve hududu- millimizi muhafazaya gayri muk-
I tedir olduklarını idrak ettiğimiz için değil mi idi ki, 

bugün ruhlarımız isyan ederek bizi buraya şevketti. 
i Her ne olursa olsun şekil itibariyle bugün orada bir 

devlet teşkilâtı mevcut iken, onların tarafından imza 
I edilen bir muahedeyi bir paçavra, bir hezeyanname 
I başka bir şey telâkki etmediğimiz halde Rusyada şu 
1 veya bu adamın Anadolu halkı namına Ruslara şu 

veya bu mevaitte bulunmaya ne hak ve salâhiyeti 
vardır? Efendiler; bir memleketi terketmek ancak o 

I memlekette bir çok tarihî, irsî, kanaat ve mefkûre-
I leri olan o memleketin insanlarıdır ki sahibi salâhi-
I yet ancak onlardır. İkinci derecede o memleketin in-

tihapkirdeleri olan Büyük Millet Meclisidir, ki nok-
tai nazarını dermeyan edebilir. Hatta şunu da ilâ
veten arzedeyim ki, biz dahi bütün memleketin efkâ-

I rını, efkârı umumiyesini yoklamaksızın terki arazi 
hakkında rey vermek hakkını haiz değiliz, efendiler. 
(Alkışlar) Bu muahedeyi dostluk mukavelenamesini 

I bu şartla kabul etmediğimiz takdirde vaziyet ne ola-
I çaktır? Bendenizce hiçbir şey olmayacaktır. Ruslar 
{ ellerinde vesaiti maddiyeleri varsa, ihtiyaçlarından faz-
I la bir şey bulabilirlerse yine bize verecekler. Bu mua-
I hede kabul edilse de böyle olacak edilmese de... Biz 

onlara ne kadar arzı iftikar ettik ise onlar da bizden 
I müstağni kalamadılar. Hatta bendenize kalırsa bu de-
I recesinde bile fazlalık vardır. 

— 178 — 
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Bize muhtaç idiler. Biz Ermenileri memnun etmek 
için sizin bu arzunuzu kabul etmiyoruz diyorsunuz 
ve hatta bu husus hakkında açılacak ikinci müzake
rede bu samimiyeti ihlâl edecek şekil ve mahiyettedir, 
dediğimiz gün ben zannediyorum ki Ruslar hiçbir za
man bundan münfeil olmayacaklar ve oldukları tak
dirde dahi biz Ruslardan evvel nefsimize, milletimi
ze ve deruhde etmiş olduğumuz davanın hak olduğu
na istinat ederek bu işe atıldık. Yoksa, Ruslardan gö
receğimiz muavenet ikinci derecede, talî bir mesele 
idi. Fakat Ruslara yine tekrar ediyorum. Terki arazi 
hakkında biz onlara sert bir cevap verdiğimiz takdir
de bizim dostluğumuzdan kendilerini müstağni kıla
cak bir halde değildirler ve belki biz vaziyetimizi tak
dir edersek kendimizi daha bahalı onlara anlatmış 
oluruz. 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Efendim, dün 
muahede ve muahedenin ihtiva ettiği mevat hakkın
da verilen izahattan Moskovadaki heyeti murahha-
samızın büyük bir dirayet ve kiyasetle müzakeratı 
takıp ettikleri anlaşılıyor. Binaenaleyh bu cihetten 
kendilerine teşekkür ederim. Fakat Rus hariciye ko
miserinin Bekir Sami Beyle mülakatında bu muahe-
denamenin kabul ve tasdikinin Van ve Bitlis vilâyet
lerinden arazi terkine talik edilmesi hakkındaki sözü, 
bendenizce bu muahedenin mahiyet ve kıymetini sıfı
ra indirmiştir ve zannediyorum ki tavassuratını ve 
tatbik edecekleri saha için haritaya bile bakılmıyor. 
Ne teklif ediyorlar efendiler? Van, Bitlis vilâyetlerin
den bir kısım araziyi Ermenilere terk ediniz diyor
lar. Rica ederim, bunun kabiliyeti tatbikiyesi var mı
dır? Evvelemirde Bitlis ve Van vilâyetlerini verdik ta
savvur edelim. Tabiî Ermenistan olmak üzere Bitlis 
ve Van vilâyetinden terk edilecek aksamı araziden, bi
zim Bitlis ve Vanda kalacak arazimizin arasına bir 
Ermenistan hükümeti sokmuş oluyoruz. İkinci şekil; 
Van vilâyetiyle Muşu veriyoruz. Muşu verdiğimiz hal
de aynı hal vaki. Deniliyor ki buraları terk ettiğimiz 
halde Ermenistan hükümetiyle bu yeni hükümet ara
sında bir kanal olacakmış, kordon olacakmış, köprü 
olacakmış. Rica ederim böyle şekilde bir hükümet 
görülmemiştir. Haremli selâmlıklı oturtmuyoruz. Aca
ba Rus Hariciye Komiserinin ve Rus hükümetinin bu 
tekliften maksat ve gayeleri nedir? Bendeniz bunu şu 
şekilde düşünüyorum : Birincisi, bizim ile şark yani 
hükûmatı islâmiye arasında set çekmek, ikincisi; üç 
yüz, dört yüz bin Ermeniye kendi fırkalarını, bolşe-
viklik, komünistlik fırkalarını tevsi için onlara elin 
kesesinden semahat gösteriyorlar. Üçüncüsü Avrupa 
emperyalist devletlerinden malûmu âliniz Ermenileri 

himaye edenler vardır. Hiç şüphesiz efendiler, bun
dan bir buçuk, iki sene evvel bize düveli itilâfiyenin 
teklifatı şarkta bir Ermenistan yapmak idi. Fakat av-
nü inayeti hak ile ve milletin gayreti ile mevcudiye
timizi gösteriyoruz. Bugün, korkuyorum ki hatırıma 
bazı hususat geliyor ki bunlar bilmem doğru mudur, 
değil midir? Şimdi efendiler; her ne şekilde olursa 
olsun bu arazi üzerine tatbikatı kolay bir şekil bulun
muş olsun. Efendiler, bu teklif ile düveli itilâfiye
nin teklifi arasında bir fark yoktur. Avrupalılar dört 
beş vilâyet diyorlardı, bunlar iki vilâyet diyorlar. De
min refikimin burada söylediği gibi bizim milletin 
ruhundan galeyan ederek husule gelen ve milletin ru
hundan meydana çıkan bu vahdetin esbabı hiç şüphe
siz hududu milliden bir zerrei haki, bir karış toprağı 
vermemektir ve bunu yaptığımız misakı millî ile bü
tün cihana ve Avrupaya ilân ettik. Ne dedik? Hu
dudu millimiz budur. Bunu hem dahilde millete söy
ledik, hem de Avrupaya. Müdafaai hukuk kongrele
rinde yapılan propagandalarla herkese ilân ettik. 

Hududumuz dahilindeki arazinin bir zerresinin if-
tirakına imkân yoktur. Bunun için vahdeti milliye hu
sule gelmiştir. Biz çalışacağız dedik ve bu muhterem 
ahali de seve seve bu gayenin arkasından koştu ve 
saniyen misakı milliyi Istanbulda ilân ettik. Misakı 
milliden harice çıkmayız dedik. Şu halde şimdi ne olu
yor? Hem milleti iğfal etmiş oluyoruz, hem de Av-
rupayı iğfal etmiş oluyoruz. Misakında, sözünde dur
mayan bir meclisin kıymeti kalmaz. Bir karış yer ter-
ketmek ihtimali yoktur efendiler. İtikadım vardır ki 
islâmın menabii şecaati kurumamıştır. Gerçi münhe
zim olduk. Fakat mündehim olmadık. Tekrar kıyam 
muhal değil efendiler. Denebilir ki «ehveni seri ihti
yar edelim». Pek güzel efendim. Bu kavaidi hikemi-
yeyi hepimiz okuduk. Ehveni şer kaidesini kabul edi
yorum. Bir misal vardır; bir gün bir elması bir do
muz yutuyor. Tabiî domuz mu boğazlanır yoksa el
mas mı feda edilir? İşte o elmas işte o pırlanta er
meni hınzırına feda olunamaz. Efendiler bir misal da
ha arzedeyim. İzmir cephesinde bazı fedakâranı üm
met kıyam ettikleri vakit Ferit Paşanın, o melun he
rifin oraya çektiği telgrafta diyor ki; itilâf devletleri 
İzmiri muvakkaten işgal ediyorlar. Çünkü Van, Bit
lis vilâyeti vesaire Ermenistana terkedilmiştir. Bu iş
gal mevkii fiile gelinceye kadar bir rehine olmak üze
re İzmiri işgal ediyorlar. Düşündükçe görüyorum ki 
Pusyanın bunda parmağı vardır ve saniyen demin Ha
san Fehmi Bey arkadaşımın söylediği gibi, bunu ka
bul ettiğimiz gün bizim yerimiz yoktur. Millet bizi 
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telin edecektir. Binaenaleyh bizim verilecek bir karış 
yerimiz yoktur. (Alkışlar) 

REFİK B. (Konya) — Arkadaşlar benim söyleye
ceklerimi söylediler. Ben sözümden feragat ediyorum. 

İSMAİL SUPHİ B. (Burdur) — Efendiler; der 
desti aktolunan Rus - Türk muahedesinin bize teklif 
edilen Ermenistana karşı tashihi hudut meselesinde, 
hissiyattan tecerrüt ederek aldığını, verdiğini bilir ve 
maddi hesabata istinat eder adamlar tarzında düşün-
mekliğimiz lâzımdır. Coşkunlukla değil, hissiyata te-
baiyetle değil, gayet soğukkanlılıkla hareket edelim. 
Malûmu âliniz bir cihan harbi oldu. Bunun netice
sinde kazananlar İngilizler ve İngiliz taraftarlarıdır. 
Mağlup olanlar da şarktır. Yalnız Rusyayı garbe kar
şı hasım ve garbi de Rusyaya karşı hasım görüyoruz. 
Binaenaleyh harbi umuminin doğurduğu netice öte-
denberi devam edip gelen bir İngiliz, Rus mücadelesi 
şeklinde tecelli ediyor. Binaenaleyh efendiler; şu İn
giliz Rus mücadelesinde, Rusya her ne kadar komü
nist ise de, her ne kadar insanî gaye takip ediyorsa 
da, gerek Azerbaycana ve gerek Lehistana ve gerek 
kendisiyle hem hudut bulunan akvama karşı takip 
ettiği - dünyada elyevm ve yarın ve belki elli sene 
sonra da - kuvvettir. Harbi umuminin neticesinde va-
dedilen Vilson prensiplerine, Cemiyeti Akvama dai
ma hâkim olan şey muvazeneti siyasiye, muvazeneti 
askeriye, ittifaklar vesairedir. Binaenaleyh noktai azi
met ojarak şunu tespit etmeliyiz ki; bugün de yarın 
da sözle değil, nazariye ile değil; silâhla, muvazeneti 
askeriye ile, muvazeneti siyasiye ile, ittifakla hareket 
edilecektir. Beşeriyete bugün nakim olan budur ve 
belki bin sene sonra da böyle olacaktır. Harp dünya
dan kalkmamıştır. Muvazenei siyasiye zirüzeber ol
muştur diyorlar; olmamıştır. Farzedelim ki daha hay
li zaman olmayacaktır. Memleketimizin, milletimizin 
selâmetini, emniyetini, mevcudiyeti âtiyesini düşün
mek işin besmelesidir. Bize diyorlar ki; Ermenistana 
arazi verelim. Hudut verelim. Farzedelim ki arazi ve
relim. Tashihi hudut edelim. Ne için deniyor? Birin
cisi, ortada bir ittifak muahedesi vardır. Bu muahe
deyi aktetmek için şartı esas olarak Ermenilere kâfi 
arazi vermek. Evvelen efendiler, maddî konuşalım de
dim. Bugün Rusyada bir Bolşevik Hükümeti görü
yoruz ve Yusuf Kemal Bey arkadaşımızın dediği gibi 
püf demekle yıkılacak bir hükümet de değildir. Bir 
menşevik hükümetine terki mevki edip etmeyeceği 
bizce meçhuldür. Biliyorsunuz ki 1914'denberi arz 
üzerinde devam eden muharebenin neticesinde akte-
dilen mütareke daha beş ay evvel aktedildiği halde bu
gün yırtılmıştır. Binaenaleyh bugün Lehistana kadar 

fena halde mağlup olan, cenuptan tehdit edilen bir 
Rusya ile derdesti aktolan bir muahedenin hatırı için 
yer terk, yani bir kaç satır yazıya arazi feda etmek 
maddî bir hesapla gayri makul bir gayri mantıkidir. 
Eğer ortadaki terazinin bir kefesine onlar bir şey koy-
salardı biz de tabiî ona karşı terazinin diğer kefesine 
bir şey korduk. Bu ortada yoktur. Rus Hükümeti bu 
muahedenin bu .şartını bize teklif ederken komüniz
min ilerideki terakkisi için Avrupa amelelerini ve er-
menileri memnun etmeyi düşünüyor ise herhalde bi
zim de, Yusuf Kemal Beyin beyan buyurdukları gibi 
bizim âlemi islâm üzerindeki mühim ve muazzam te-
siratımızı düşünmeleri lâzım gelir idi. Bir Ermenis

t a n kazanmaları belki bir dereceye kadar Avrupanın 
bir kısmının üzerinde tesir icra edebilir. Fakat ken
dilerinin en mühim vazifeleri Avrupadan ziyade As-
yadadır. Asyada bugün en büyük rolü kendilerinin 
civarında bulunan müslümanlar oynuyor ve belki ati
de de onlar oynayacaktır. Bunun için âlemi islâm ef
kârını mühimsememeleri doğru değildir. 

Sonra diğer bir sebep daha gösterilebilir. Malû
mu âliniz Tevfik Paşa kabinesi tarafından merhum 
Reşat Hikmet Beyin eseri tertibi olan muhtırada Dev
leti Osmaniye ne gibi şeraitle sulha razı olacağını Av-
rupaya bildirmiş ve bu meyanda da şarkla ya bir 
mübadelei nüfus veyahut bir parça mübadelei arazi 
teklif etmişlerdi. Bu muhtıranın heyeti umumiyesi bir 
küldür, ki o vakit bunu kabul edebilirdik. Yoksa 
muhtıranın bizim zararımıza olan kısmını alıpta di
ğerlerini amelden iskat etmek mühmel tutmak doğru 
değildir. Bahusus ki muhtıra teklif edildiği sırada va
ziyeti siyasiyemiz bugünkü vaziyeti siyasiyeden külli
yen başka idi. Bugün biz arzu etmediğimiz halde bir 
mücadeleye, memleketin selâmeti için bir mücadeleye 
giriştik. Üçüncü bir şey bize söylenebilir. Ermenilere 
arazi vermek için itilâf devletlerinin ve Amerikanın 
arzusu vardır. Eğer biz bu devletlerle karşı karşıya 
gelse idik ve teklif bu devletler tarafından vaki olsa 
idi o zaman heyeti umumiyesi ne alıyoruz ne veriyo
ruz malûm olurdu. Fakat bugün İngiltere ile Ame
rika bizimle hali mücadelededir. Onlar kendilerinin 
aleyhine aktettiğimiz bir ittifak muahedesini elbette 
tanımayacaklardır. Bu itibarla yarın, biz Ermenistanı 
memnun etmek için arazi vermeye mecbur olsak bile 
farzı muhal olarak... Ne Amerika ne İngiltere bunu 
tanımayacak ve ısrar edeceklerdir. Şayanı nazardır 
ki Avrupa devletleri tarafından Sevr muahedesi mu
cibince Ermenistanm hududunun tayini Reisicum
hur Vilsona bırakıldığı halde Reis Vilson bu hudu
dun ancak Ruslar tarafından tayini muvafık olacağını 
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söylemiş ve bundan imtina etmişti. Demek oluyor 
ki Avrupalılarca Rusya şarkta emperyalist mevkii
ni işgal edecek ve şark akvamını ve müslümanları 
ezecektir. Rusyaya bu nazarla bakıyorlar ve demek 
oluyor ki elyewn her şeye rağmen hıristiyanlık galip
tir. Nitekim Cemiyeti Akvama biz girmekten mene-
dildiğimiz halde burası Ruslar için açıktır. Boğazlar 
Komisyonundaki mevkii Rusyaya açık bırakılmıştır. 

Binaenaleyh Avrupanın emperyalist olarak mevki 
vermek istediği Rusyayı ermeni tashihi hududiyle 
memnun etmek istersek iyi yapmış olmayız. Şu halde 
efendiler, verelim kelimesinin esbabı maddi bir su
rette düşünerek suya düşüyor. Kalıyor ki Yusuf Ke
mal Bey bizi tenvir buyurdular. Ruslar sırf emper
yalizme karşı mücadele etmiş olmak için bize kendi
liğinden akıp gelecek bir şeydir dediler. Bahusus Rus-
yanın şimdiye kadar bir kaç milyon liradan ibaret
tir. Bunu Meclisi Âliniz herhangi bir şeye tevessül 
ederek pekâlâ tahkik edebilir. Bursa faciası olduğu 
zaman, ordumuz mağlup olduğu zaman Rusyadan 
belki bir muaveneti askeriye ümit etmiş idim. Hatamı 
itiraf ederim, külliyen hata etmişim. Çünkü bugün ko
münizmi tamamiyle nasyonalizm ve Rus milyoner-
leriyle beraber görüyorum. Azerbaycanın başına ge
len beni fena halde tavahhuş ettirmiştir. Binaenaleyh 
vermeyelim, hiç arazi terketmeyelim. Niçin? Bunun 
bir kaç sebebi var. Birincisi; oradaki halkımız harbi 
umuminin meddü cezrine maruz kalmış, ermeni ihti
lâline maruz kalmış ve bugün Iraktaki, Suriyedeki 
dindaşlarımızın hali pürmelâlini görerek camiai Os-
maniyeye rabıtaları artmış olan kimselerdir. Bunlar 
külliyen bizden ayrılmak istemeyecekler ve her türlü 
ilhak kararını reddedeceklerdir. Velevki bir menfaat 
mukabilinde bile olsa söz dinletebilmekliğimiz müş
küldür, meşkûktür. Asıl mühim bir sebep daha var. 
Vilâyeti şarkiyedeki dindaşlarımıza, millettaşlarımıza 
ismaı meram edebilsek bile en mühim sebep şark ile 
muvasalamızın inkıtaı büyük tehlikesidir. Biliyorsunuz 
ki Asyada Türkler bir kaç bin senedenberi iki yol 
takip etmişlerdir. Birisi Bahrihazerin şimalindeki, di
ğeri cenubundaki yol ... Anadoluya gelen Türkler dai
ma Iranın şimalinden ve Bahrihazerin cenubundan 
geçmişlerdir. Nitekim Yusuf Kemal Bey bahis buyur
dular. Elyevm Iranın şimalinde Azerbaycanda Türk 
akvamı sakindir. Bizim ecdadımız da Bayazıt tarikiy
le Araratın cenubundan geçmişlerdir. 

Eğer biz istenilen, tashihi hududu verecek olursak 
Beyazıttan Çulfaya, Irana ve tekmil âlemi İslama 
giden yegâne yolu kendi elimizle kapatmış olacağız. 

Hatta bir buçuk sene evvel - Yusuf Kemal Bey bi
lir - tstanbulda bu mesele hakkında uzun uzadiye 
müzakere cereyan ettiği sırada bu yolun terkine hiç 
kimse razı olmamış idi. Eğer meselâ garbî ve şarkî 
Trakyadan bir miktar arazi terki bize teklif edilse 
idi, memleketin selâmetini düşünerek belki oralardan 
bazı şeyler feda edebilirdik. Milletimizin atide istinat 
edeceği Asyanın büyük kütlesine giden yolu şedde
den bu teklifi katiyen reddederiz. Binaenaleyh Erme-
nistanm şarkı cenubisinde Ararat dağı eteğinde ve 
Azerbaycanın cenubundaki yegâne tariki tarihiyi ka
tiyen terk etmek işimize gelmediği için, olsa olsa 
belki düşünürüz ki, garbe inerek Kars, Batum, Ar

dahan üzerinden, eğer mutlaka bir yer vermek lâzım 
ise düşünebiliriz. Halbuki bunu dahi birtakım esbabı 
iktisadiye, esbabı siyasiye ile yapabiliriz. Olsa olsa 
Kars sancağından belki bir miktar fedakârlıkta bu
lunabiliriz. Kars, Ardahan, Batumun üç yüz bin kavi, 
sağlam ve bizi şimdiye kadar iştiyakla beklemiş müs
lümanları vardır. Sonra Batum limanına Azerbayca
nın tamamiyle hasmı bulunan bir elde bulunması ve 
ileride de Lâzistana elini uzatacak bir elde bulunma
sı biraz tehlikeli olur. Üçüncü sebep de efendiler, 
Ermenilere arazi tespit edildiği halde rahat durma
yacaklar. Vaktiyle Bulgarlar nasıl büyümek istediler 
ise, küçücük bir Bulgaristanı nasıl ki kocaman bir Bul
garistan yaptılar ise Ermeniler de yaptıkları haritalar
da, öteden beri gizli, gizli elden ele dolaştırdıkları 
propagandalariyle büyük Ermenistan gayesini elde et
meye uğraşacaklardır. Bilfarz bugün Muştan ve Van-
dan bir parça arazi Ermenistana ilhak edeceğiz. Ya
rın iskenderun körfezine kadar büyümek isteyecek
tir. Binaenaleyh Ermenistanı bugünkü bulunduğu yer
de bırakmak bizim için bjr vecibedir. Ermenistanı 
büyültmek henüz küçük iken bir diken fidanının al
tına bir araba gübre atmak- demektir. Binaenaleyh 
katiyen buna razı olmayacaklardır. Ermenistan bize 
teminat vermeyecek, yarın bilmem neleri de istemeye
ceğine dair... Trabzonu Pontos hükümetiyle sen ala
caksın, ben alacağım diye uğraşacaklar. Binaenaleyh 
bendenizce mesele Rusların bir ileri hareketi mesa
besindedir. 

Biliyorsunuz ki Rusya açık denize çıkmak fikrin
dedir. Nüfusu yarın iki milyona baliğ olacak bir 
millet bunun için mücadele edecektir. Binaenaleyh 
olsa olsa biz Ruslara bir nefeslik vermek için istan
bul Boğazından serbestii mürurlarını tabiî bazı temi
nat mukabilinde verebiliriz. Fakat böyle Ermenistanın 
ileri, sürülmesi yarın Rusyaya dahil olacak bir Er
menistanın büyütülmesi Rusyanın ileri hareketidir. 
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Bendenizce insanlar üç günde değişemeyeceği gibi, bir 
milletin asırlardanberi takip ettiği esbabı siyasiye, es
babı iktisadiye ve harsiyesinin ve muazzam siyasetinin 
öyle komünizm ile değişmesine inanamam: Eğer bü
tün dünya komünizm olursa, bütün devletlerde asker
lik kalkarsa o vakit eyvallah... Fakat bugün hudut 
vardır, bugün askerlik vardır, bugün siyaset vardır. 
Neticede en mühim sebep, ki arkadaşlanm söylediler, 
bir muahedenin yalnız kuru yazı ve satırları mukabi
linde arazimizi terkedecek olursak yarın İngilizler, 
Fransızlar, Amerikalılar, düşmanımız olmakla beraber 
bizden ftz çok korkan devletler bizden hiç korkmaz
lar ve bizi gayet suhuletle avlayabilirler. Bilhassa üze
rinde kendimiz bulunduğumuz kürsüyü testere ile kes
miş, yere düşmüş oluruz. 

Hulâsa amelî sahaya işi nakledelim. Tekrar arze-
diyorum. Hissiyata kapılarak Girit bizimdir, canımı
zı veririz de onu vermeyiz dedik, verdik. Bunu ken
dimce aklımın erdiği kadar düşünerek şu gayeye vasıl 
oluyorum ki biz buralardan Ermenistana bir karış yer 
terkedemeyiz. Ermeniler beş yüz bin ise, bizim de As-
yada, Yusuf Kemal Beyin buyurduğu gibi, bizim ir
şadımıza muntazır harslarını, her şeylerini bizden bek

leyen yetmiş milyonluk islâm dindaşımız vardır. Rus
ya beş yüz bin ermeniyi kazanmak için tabiaten bu 
kadar Türkü feda edemez. Bahusus ki bizim nüfusu
muz kolaylıkla ihmal edilecek bir şey değildir. Rus
ya bugün biz onun muavenetinden istifadeye mec
bur olduğumuz kadar belki o da bize muhtaçtır. Rus
ya umdesini dünyaya ilân için mücadeleye girmiştir. 
Rusyanm zahiri ancak Avrupada erbabı sây ile ame
ledir. Bizim zahirimiz dahi onlardır. Çünkü biz de 
kimsenin memleketinde fütuhatçılık fikirlerini takip 
etmiyoruz. Kimsenin malında gözümüz yok. Binaen
aleyh amelî sahada olsa olsa Ruslara teklif edebili
riz. Demiyorum Ruslarla derdesti aktolan muahede 
sıfır mahiyetindedir. Ruslarla katı münasebat etmek, 
dürüştane bir surette ret cevabı vermek tabiî doğrı 
değildir. Onun için diyebiliriz ki, buralarda istediği
niz topraklarda arayı umumiyeye müracaat edelim. 
Kafiyen buraların halkı Ermenistanı istemez. Hulâsa 
olarak arzediyorum ki, muahedenin müzakeratını dü
rüştane edelim ve belki Kars sancağından cüzi bir 
fedakârlık yapılmak fikrindeyim. 

REİS — Efendim, on dakika teneffüs edilmek 
üzere celseyi tatil ediyorum. 

» • < — ••« 

İKİNCİ CELSE 

REİS : Mustafa Kemal Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Haydar B. (Kütahya) 

REİS — Celseyi açıyorum. Söz Hacı Şükrü Be
yindir. Efendim Hacı Şükrü Bey söze başlamazdan ev
vel ufak bir şey arzedeyim. Malûm sabahleyin ... 
sukutu alkışlarla karşılanmıştır. 

VEHBİ EF. (Konya) — Fâli hayırdır. 
HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) — Efendiler 

İktisat Vekili Yusuf Kemal Beyin bize getirdiği Rus
larla uhuvvet muahedenamesi - ki burada okudu - bu 
ittifakname ile itilâf devletlerinin İstanbul Hüküme
tiyle yaptığı Sevr muahedesi arasında bir fark göre
miyorum. Binaenaleyh bunun tamamiyle reddini tek
lif ederim. (Hep iştirak ederiz sesleri) Biz Aydın cep
hesinde iken İngilizlerin emriyle o zaman Ferit Paşa
nın Harbiye Nazırı olan Süleyman Şefik Paşanın yir
mi üç ağustosta 57 nci fırka kumandanına çektiği tel
grafta; bu telgrafı Hacı Şükrüye gösterin, heyeti tah-

kikıye geliyor, Yunanlılara taarruz etmesin. Ben bu 
telgrafı aynen gördüm. Bu telgrafta diyor ki; İngiliz
ler bize vadetmişlerdir. İzmir vilâyetini muvakkaten 
işgal ediyorlar. Bu muvakkat işgal de; Van ve Bitlis 
vilâyetleri Ermenilere tamamiyle tahliye edilip veri
linceye kadar olacaktır. Ben o zaman buna inanma
mıştım. Şimdi Yusuf Kemal Beyefendinin bize getir
miş olduğu uhuvvetname Rusların bu teklifi, o za
manki aralarında takarrür etmiş olan şeydir. Bu hiç
bir zaman kabul edilemez. Şimdiye kadar kan dökü
yoruz. Arazi verilmez alınır. Ermeniler arazi istiyor
sa Ruslar versin. Ruslar zannetmeyiniz ki komünizm
dir. Allah belâlarını versin... (Handeler) 

Bu komünizmden maksatları bizi islamlardan ta
mamiyle ayırmaktır. Şarkta öyle bir şeddi ahenin teş
kil etmek istiyorlar ki hiçbir zamanlar biz müslüman-
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larla el ele vererek teşriki mesai etmeyelim. Demin | 
İsmail Suphi Bey bu kürsüde (plebisit) diye bir şey 
söyledi. Bu nedir anlayamadım. Binaenaleyh ben İs
mail Suphi Beyin bu fikrini de reddediyorum. Mem
leketimizin en küçük parçasını bütün kanımızla .nü 
dafaa edeceğiz ve hiçbir kimseye bir arazi vermeye
ceğiz. İstiklâli millî uğruna öleceğiz. (Alkışlar) 

YUSUF KEMAL B. (Sinop) — Efendim Hacı 
Şükrü Bey bendelerine müteallik bir söz söyledi. (Kür
süye sodaları) Hacı Şükrü Beyin söyledikleri gibi biz 
burada bu muahedeye şöyle iyidir, böyle iyidir mut
laka kabul ediniz demiyoruz. 

HACI TFVFİK B. (Çankırı) — Efendiler şu mü
him müzakerei siyasiye esnasında benim söz almaklı-
ğım gerçi hadnaşinaslık ise de, söz alanların kesreti
ni nazarı dikkate aldım ve bir fert olsun uyuşalım sö
zünü söylerse sesimin yettiği kadar (vermeyiniz diye 
bağıralım) diyecektim. Efendiler, Heyeti Âliye bu 
memleketin halâsı davasiyle ortaya çıktı ve memle
ketin hududunu çizdi. Millet mebuslarını tstanbula 
gönderdi. Mebuslar orada bir misakı millî yaptı. O 
ahdi millide imzam olduğu için (vermeyiniz!) demek 
hakkını haizim. Bu ahdi millinin mazmuunu kabulde 
şu heyeti muhteremede, şu muazzam millet de benim 
gibi bağıracaktır. Bu arazinin bir parçasını, bir zer
resini vermeyiniz. Yusuf Kemal Beyefendi orada Çi-
çerin ve Lenin ile güzel siyasî bir oyun oynamışlar. 
Bu siyasî oyunda Ciçerin ve Lenin karşısında Kara 
Mübarek de vardır. O Kara Mübarek de ermenidir. 
Oyunda ufak tefek onlara taş vermiş. Sonra Baltacı 
oyununu kendileri oynuyorlar. Ermeni gibi rezil, na
mussuz bir milleti memleketin ta orta»ma getirip oturt
mak istiyorlar ve katiyen ve katibeten olamaz. Yine 
bağırırım ki vermeyiz! 

tik. öyle zannedîyorum ki dünyada zerre kadar insa
fı, hakperestliği olan bir diplomatın bizim bu ahtı mil
limizi görünce artık bundan daha büyük fedakârlık 
olamaz diyeceği şüphesizdir. Bugün beşerî, insanî mef
kurelerle hareket eden bir hükümetten böyle bir tek
lifin vaki oluşu, yani bizim arazimizden bir kısmının 
Ermenilere, hem de nasıl Ermenilere, bizim asrî ve 
anenevî düşmanımız olan Ermenilere bir kaç yüz bin 
nüfusu islâmiyeyi muhtevi alan üç beş livamızın ve
rilmesi gibi bir teklifin Rusyadan vaki olması şüphe
siz ki hepiniz gibi bendenizi de müteessir etti. Evet biz 
Istanbulda imza ettiğimiz vakit aht etmişiz ki artık 
bu misakı millinin ahkâmı harfiyen mahfuz kalacak. 
Hatta orada bir arkadaşımız, Avrupa bizden az çok 
şu ahdi milliden de fedakârlık talep ederse bu feda
kârlığı da ihtiyar ederiz demişti de bendeniz, bilâkis 
bunun kabil olamayacağını söylemiştim. Bugünkü va
ziyet herhalde bizim Istanbulda Meclisi Mebusanda 
bulunduğumuz vaziyetten daha müsaittir. O zaman 
milletin, memleketin istinatgahı yoktu. Hamdolsun bu
gün öyle değildir. Gittikçe hükümetimiz kuvvetlen
mektedir. Uşak düşmanın işgaline geçtiği haberini al
dığım gün çok müteessir olmuştum. Fakat düşman 
oraya cebren girdi. Bunu inşallah kurtaracağız. Bu 
ümittir, ki benim için medarı tesellidir. Rusların tek
lifi ile biz bu araziyi Ermenilere verecek olursak bun
dan katı nazar, pek çok askerî, siyasî ve malî, ikti
sadî zararlarımız olacaktır. Evet bu arazi verilemez. 
Şüphesiz ki Meclisi Âlinizin fikri de bundan ibaret
tir. Fakat bu bapta iki teklif dermeyan edeceğim. Mü
saade olunursa gerek Yusuf Kemal Beyin ve gerek 
hükümetin noktai nazarları nedir? Meclis bunu an
lasın. Gerek Meclisin tebellür etmiş efkârına ve gerek 
hükümetin efkârına göre encümeni mahsus bir şekil 
tespit etsin. (Yok, yok sedaları - gürültüler) 

YUSUF İZZET PAŞA (Bolu) — Arkadaşlar, Bü
yük Millet Meclisimizin bugün ciddî bir teşebbüsü 
karşısındayız. Bu giriştiğimiz mücahedei milliyemi-
zin gayet makul bir mücahedei siyasiye ile de mezci 
tabiî pek lüzumludur. Meclisimizin Heyeti Muhte-
remei Vekilesinin böyle bir teşebbüste bulunmasını 
ben tamamiyle takdir ederim. Filhakika Meclisi Mil
lî yalnız harp için toplanmış Meclisi harp değildir. 
Bu Meclis milletimiz şerefli bir sulh temin etmek ga
yesini en mukaddes bir gaye olarak kendisine rehber 
ittihaz etmiştir Mesaimizde daima bu noktaya, yani 
şerefli bir sulh, temin etmek noktasına dikkat etme
liyiz. Harbi nasıl ki hissiyatla idare etmek lâzım gel
mezse bu Meclisimizin takip ettiği gayei mukadde-
seyi de y&Sfliız hissiyatla elde edeceğiz zannedilmemeli-

RAGIP B. (Kütahya) — Efendim bu kürsüden 
benden evvel hitap eden rüfekayı kiramın izah ettiği 
veçhile bu hususta Meclisi Âlinizin efkârının muhas 
salası tamamiyle anlaşılıyor. Malûmu âlileri İstanbul 
Meclisi Mebusanı bidayeti küşadında uzun müddet 
uğraşarak bir misakı millî yapmış ve bunda hududu 
millimizin asgarisi gösterilmişti. Hatta o derecede ki 
garbî Trakya ve elviyei selâse hududu millimizden ha
riç olmak üzere idi ve böyle büyük bir fedakârlık ih
tiyar edilmişti. Yani ahalisine sorulacak, ahalisinin ef
kâr ve makasıdı dairesinde bir hükümet oralarda ka
bul edilecek. Ahali isterse hududu Osmanî dahiline 
girecek, isterse kendileri bir hükümet teşkil edecekler. 
Biz asgarî bir hududu millî çizdikten sonra bir de fe
dakârlık yaparak bir hududu meşkûke kabul etmiş-
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dir. Binaenaleyh Heyeti Vekilenin bu siyasî teşebbü
sünü diğer siyasî teşebbüslerin takip etmesini temenni 
ederim. 

Bu siyasî teşebbüs hakkındaki noktai nazarımı bir 
kaç madde ile izah edeyim : Bendeniz esasen bolşe-
vikliğin ve bolşeviklik nazariyesinin aleyhindeyim. 
Ben bu teması Rus bolşevikliğiyle değil. Rus ahali-
siyle kabul ediyorum ve benim arzum budur ki mem
leketi mesut kılmak için diğer milletlerle de temas 
hâsıl edelim. Bunu aşikâr olarak söylüyorum. Yalnız 
bunlarla, hükümetlerle değil, milletlerle de temas arzu 
ediyorum. Diğer milletlerle nasıl temas etmelidir. Bu 
baptaki noktai nazarımı fırsat düştükçe arzederim. 
Binaenaleyh burada Rus milletiyle yaptığımız temasın 
gayesi ne idi ve ne öğrendik? Bunlara dair şahsî mü
talâamı arzedeyim. Şüphesiz ki, bu temasın gayesi iti
lâf hükümetleri tarafından daha doğrusu hukuku mil-
liyemizin duçarı tecavüz olan hukuku mukaddesemizi 
kurtarmak için bir çare idi. Düşünülüyordu ki biz bu 
cabbar milletlerin zulüm ve tazyiki karşısında Rus
larla aynı tehlike karşısında bulunuyorduk. Menafii-
miz de müşterekti. Bu noktai nazardandır ki Rus mil
letiyle temas edilmesini faideli addettik. 

Bu temastan istihsal ettiğimiz mevadın birisi Yu
suf Kemal Beyefendi biraderimizin bulunduğu heye
tin orada aktetmiş olduğu muhadenet ahitnamesi. 
İkincisi; gerek bu komisyonun semerei sâyi olsun ve 
gerekse esasen Rusların bu temastan daha evvel ka
bul ettikleri bize muavenet maddesi olsun derecesiz 
kalmayarak bir faide istihsal olunmuştur. Birisi de, 
ne öğrendik? Rus milleti şu sırada nasıl idare olunu
yor? Bu temasımızın nev'i bir keşfi temas oldu. Te
masımızın bence husule getirdiği en büyük faidesi 
budur. Mukaddes davamızı kazanmak için temas et
mek lâzım olduğuna kani idim. Bu temas Rus mil 
letine Büyük Millet Meclisi Hükümetini tasdik et
tirmiştir. Ben de diğer milletlerle de yapılacak temas
larda bu Hükümeti milliyenin hiç olmazsa gayet mu
vafık olarak tasdik edileceğinden eminim. Hatta Pa-
riste inikat eden bir mecliste Türk milletinin fazileti
ni en biinsaf düşmanlarımızın lisanından dahi işitmiş-
tik. Eğer biz bu Millî Hükümeti daha evvel, yani kud
reti milliye, hâkimiyeti milliye daha evvel teşkil edil
miş, izhar edilmiş olsaydı belki bu ağır şeraite ma
ruz kalmazdık ve ben diğer milletlere yapılacak te
masa da hâhişkerim. Hukuku miîliyemizin tasdik edi
leceği ümidini asla gaip etmiyorum. Çünkü diğer mil
letlerde zalimlere karşı isyan etmiş olan müstebit hü
kümetleri devirmiş milletler vardır. En mukaddes 

prensipleri yine o millet doğurmuştur. Ben bu Ru. 
milletiyle temas edecek olan heyete ne gibi bir tali
mat verilmiş olduğunu bilmiyorum. İstihsal edilen bu 
muahededen istintaç ediyorum ki Kafkas milletlerini 
biz biraz ihmal ettik ve belki de unuttuk zannında-
yım. Ben ona kaniim ki Rus bolşevikliği hiçbir va
kit bize böyle bir şey teklif edemezdi. Rus milleti
nin bize karşı en büyük muaveneti maddiyesi silâh ve 
insan suretiyle en büyük muaveneti ve onların en kuv
vetli zahiri olan şimali Kafkas, Azerbaycan ve o güzel 
ordunun bir kısmını biz garp cephesine getirir ve ora
da istihdam ederdik. Binaenaleyh ben bunların ihmal 
edildiğine kaniim. Ben Azerbaycanda yaşayan halkın 
bize irtibatını gözümle gördüm. Gerek Azerbaycan
lıların olsun ve gerek şimali Kafkasyalıların olsun bize 
rabıtalarına şahit oldum ve Azerbaycanın bir kısım 
kuvveti de âcizlerinin maiyetinde olarak şimalî Kaf-
kasyada harekette bulundum. Atiyen bir kudreti har
biye kesbedeceklerine tamamen şahit oldum. Şark hu
dudumuzu temin için Rusların bize verebilecekleri, en 
büyük bir kuvvetti ve bununla demek istiyorum ki 
Rus milletinden Ermenistan hakkında böyle bir tekli
fe maruz olan heyeti murahhasamızın nasıl oluyor 
ki mütekabilen teklifatta bulunmadı. Muhterem ar
kadaşımız Yusuf Kemal Beyin buraya getirmiş ol
duğu muhadenet ahitnamesinde, ki buna muhadenet 
ahitnamesi diyemeyeceğim, çünkü bir maddesi vardır 
ki ermenilere kendi memleketimizden bir kısım ara
zinin verilmesini şâmildir. Efendiler bu âtiyen takip 
edilecek siyaset hakkında bizi tenvir etmeye kâfidir. 
Ermeniler hakkında Moskova Hükümetinin bu tema
yülü acaba nedendir?.. Acaba insanlar yalnız mema-
liki Osmaniyede Türkiyede mi katledilmişlerdir? En 
büyük katli Ruslar yapmıştır. Çerkezlerin, Dağıstan 
ahalisinin bilûmum müslümanların katili Ruslardır. 
Tekmil şark âleminin en büyük katili Ruslardır. Ben 
bunda insanî bir teklif görmüyorum. Bu, muhterem 
bir arkadaşımızın pek güzel söylediği gibi, bize doğru 
ileri atılmış bir adımdır ve hatta Ruslar değil mi idi 
ki Yunanistanın bize tasallutuna sebep oldular. Şimdi 
de bir Ermenistan meydana getirmek istiyorlar. Harp-
siz bir sefer, topsuz tüfenksiz bir taarruz mahiyetin
dedir. Bu hakikatta yine eski büyük Rusya mefku
resini takip etmek ve bir Ermenistan vücuda getir
mek, Baku ve İran caddesini seddetmektir. Bu hal
de arkadaşlar bir Rus teklifi muvacehesinde değil, 
büyük bir meselenin muvacehesindeyiz. Şerefli bir 
sulh müzakeresi bence Yusuf Kemal Bey biraderimi
zin bize getirdiği bu muhadenet ahitnamesini uzun 
uzadıya tetkike müsait değildir. Belki mukaddes ga-
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yemıze nasıl varacağız? Onu düşünmek,' onu jnüzake-
re etmek gayesine münhasır olarak iki söz söyleye
ceğim. 

Ben şerefli bir sulha vasıl olmak için asla ümi
dimi kesmemişimdir. Biz ne vakit ki memleketimiz 
dahilinde vahdeti tamamiyle temin edersek, emin 
olunuz ki, Avrupa efkârı umumiyesini kendimize ben-
dedecek olursak en büyük mücahedemiz bu gayeye 
müteveccih olmalıdır. Heyeti Vekilemizin yaptığı gi
bi siyasî teşebbüslerden de fariğ olmamak lüzumuna 
kaniim. Yalnız bir şartla; o da vahdetimize hiçbir 
sebep halel vermemek ve hiçbir vakitte tüfengimizi 
elimizden bırakmamak ve millî davamızdan vazgeç
memek şartiyle... 

Avrupa milletleri muvacehesinde temasımız nasıl 
olmalıdır? Bir arkadaşımızın pek güzel söylediği veç
hile, eğer hissiyata kapılmadan biz hem şerefli bir 
surette harp yapmış, hem de şerefli bir sulh yapmış 
olursak çok güzel olur. Binaenaleyh hissiyata asla 
kapılmamalıyız. Ben diyorum ki itilâf hükümetleri 
tarafından bize teklif olunan sulh muahedesi düşman
larımızın parlamentoları tarafından bile tasdik edil
memiştir. Bize o cebbar hükümetler tarafından tek
lif edilen bir muahedename var. Biz bu şeraitle sulh 
ederiz diye bir mukabil proje halinde şeref ve haysi
yetimizle muvafık olarak milletlere müracaat" etmeli
yiz. Hiç olmazsa bu da bir keşif mahiyetinde olur. 
(Alkışlar) Asla silâhlarımız elimizde olarak mukaddes 
gayemiz için harpten bir dakika geri durmayacağız 
arkadaşlar. 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) — Muh
terem arkadaşlar; benden evvel söz söyleyen rüfek» 
meseleyi izah etti. Malûmu âlinizdir ki bizim Rus
ya ile temasımız, düşmanımızın düşmanı dostum
dur düsturundan ileri gelmiştir. Müdfaa hissiyle 
doğan bu Meclisi Âli elbette sonuna kadar lâyik ol
duğu refah ve saadeti ve hududu millisi dahilinde 
istiklâlini temin edecektir. Biz bundan bir an hâli 
kalamayız. Bunu kongrelerde millete karşı söyledik 
ve misakı millî ile bu millet bu mücahedeyi idame 
için bizi buraya gönderdi. Bu hal karşısında çizmiş 
olduğumuz hududu milliden bir zerresini bile feda 
edemeyiz. Eğer bunu kabul edecek olursak bütün ci
hana karşı zaafımızı izhar etmiş olacağız. Bunu ka
bul etmek Meclisi Âlinin bir ferdinin hatırından bile 
geçmez. Yalnız Yusuf Kemal Bey arkadaşımızın be
yanatından ve o silsilei kelâmı takip edecek olursak 
Ruslar bidayeten bizim murahhaslarımıza bir ehem
miyet vermemişler. Fakat murahhaslarımız idarei ke

lâma başladığı zaman bizim kudretimizi anlamışlar
dır. Onlar bize daha büyük şeyler teklif edebilirlerdi. 
Bizim daha şiddetli görünmemize karşı yılmışlardır. 
Dünkü beyanatından anladığım misakı millideki hu
dudumuzun, ilk zaman görüşüldüğü zaman parafe ola
rak kabul ettikleri halde murahhaslarımızın kendinde 
bu salâhiyeti görmeyerek merkez icra komitesine gön
dererek parafe ettiği halde bilâhare bir ricat göste
rerek böyle bir şey yapılmak istenilmiştir. Bizim mu
rahhaslarımız da Büyük Millet Meclisinde bu husus
ta bir tecrübede bulunmak istemişlerdir. Biz Ruslara 
bir kıymet vererek onlarla anlaşmak istediğimizi, bu 
hususu kesemizden ermenilere bir fedakârlık yapa
mayacağımızı bilmeleri lâzım gelirdi. Biz bu cidale 
atıldığımız vakit Rusya gibi bir müzahir hatırımıza 
bile gelmemişti. Bu muazzam işe girişirken milletin 
sinesinden kopup gelen müdafaa hissine istinat ettik 
efendiler. Her tarafta bir olmayarak, milletin sinesin
den çıkmış ve reisimizin bir işaretiyle bu iş meyda
na gelmiştir. Tarıhen haklan olmadığı halde bu ara
ziyi Ermenileri memnun etmek için veyahut garp 
amelesini memnun etmek için bizden alıp Ermenilere 
vermeyi hatırımızdan bile geçiremeyiz ve sonra Rus
ların prensibi buna muhaliftir. Ruslar diyorlar ki biz 
emperyalistlere karşı duruyoruz. Kendi prensiplerine 
taallûk eden hususları nasıl asabiyet göstererek mü
dafaa ediyorlarsa biz de elbette bendimize taallûk 
eden hususatta daha. çok asabiyet göstermek hakkı
mızdır. Bizim kesemizden ermenilere fedakârlıkta bu
lunmak emperyalistliktir. Bu hususu kendilerine söy
lemek lâzımdır. Bunda ısrar etmek boştur. Kendile
rinin de bilmesi lâzım gelir ki misakı milliden zerre 
kadar feda edersek bu muazzam mücahedenin inhi
lalinden başka bir şey olamaz. Van ve Bitlis hak
kında böyle bir teklifi reddettiğimizin ve fakat esbabı 
mucibesini söylerken söylediğim noktai nazarların da 
onlara iblâğ edilmesi lâzım gelir. 

HAMDİ B. (izmit) — Muhterem arkadaşlar ey
yamı hayatiyemin en elemli, en keder'i günlerinden 
birini yaşıyorum. Çünkü bugüne kadar bendeniz na-
ümit, meyus değil idim. Fakat az çok muzdarip olan 
insanlar gibi herkesten ve her fertten muavenet gör
mek, uzatılan herhangi bir desti muavenet, ve muha-
denetten istifade etmek isteyen insanlar gibi Rusya-
dan bir çok şeyler ümit etmiş idim. Fakat heyhat! 

Yusuf Kemal Bey biraderimizin beyanatından 
bendeniz en mühim olmak üzere üç teklif karşısında 
kaldığımızı görüyorum. Birincisi; Van ve Bitlis vila
yetlerimizden birer miktarını Rusyaya vermek, ikin-
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cisi; misakı millî ile tayin ettiğimiz hududu millî şek
lini tebdil etmek, üçüncüsü; siyasetimizi tebdil ıstıra
rında kaldığımız zaman haberdar etmek... Efendiler 
şunu arzedeyim ki gayei millisi, umdei esasiyei siya-
siyesi yalnız ve yalnız istihlâsı vatan olan Büyük Mil 
let Meclisi ve onun namına idarei umur eden Heyeti 
Vekile arasında mübarek eczayı vatanımızdan bir ka
rış değil, bir avuç toprak verecek bir zatın mevcu
diyetini kabul etmiyorum. Yusuf Kemal Beyefendi 
buyurdular ki yaptığımız muhadenet ahitnamesidir. 
Bendenize kalırsa bu münaferet muahedesidir. Muha
denet değil. Diyorlar ki Brestlitovsk muahedesinin 
bize temin ettiği menafiden bir şey kaybetmedik. 
Nasıl etmedik? Meselâ; elviyei selâse bize terk ve te
min edilmiş iken Gürcistana veriyorlar ve öyle bir 
zamanda veriyorlar ki, bizimle Reisi Muhteremimize 
mektup gönderdikleri bir zamanda Batumu Gürcista
na... Demek oluyor ki Rus Sovyet Hükümetinin sa
mimiyetinden bendeniz katiyen şüphe ediyorum. De : 

misler ki, orada arayı umumiyeye müracaat olunsun. 
Oranın'haikı hangi hükümeti arzu ediyorsa onu ka
bul etsinler. Halbuki Gürcülere vadettiler. Acaba bun
dan ne suretle rücu edecekler? 

Binaenaleyh fazla vaktinizi zayi etmemek için tek
rar ediyorum. Memleketimizden bir avuç toprak ve
recek içinizde hiçbir fert mevcut değildir. Çünkü biz 
vatanı kurtarmak için toplandık. Vermek için değil. 

EDİP B. (Batum) — Efendim bendeniz şimdiye 
kadar bu kürsüye çıkıp söz söylemek iktidarını ken
dimde görmüyor ve yalnız söylenen sözü dinliyordum. 
Bugüıt öyle mühim bir müzakere karşısında kalıyoruz 
ki 15 nisanda Batumda Bolşevik komitesi "tarafın
dan, Sovyet Hükümeti komitesi tarafından belediye 
salonunda büyük bir miting aktedilerek bolşevik ko
mitesi orada Batumun mukadderatı, Batumun ahalisi 
ellerinde olduğunu resmen ilân etmişlerdir ve Batu
mun hiçbir emperyalist hükümetin parmağı olmaksı
zın kendi mukadderatlarını kendileri halledecekler, 
diye Rusya Sovyet Hükümetinin bu kanaatte olduğu
nu orada alenen söylediler. Fakat maatteessüf işit
tiğimiz üç haziran tarihli mukavelede Batum Gür
cülere terkedilmiş. Hakikatta arazi vermemek için pek 
ziyade kıskanç davranıyoruz. Bu hususta bu haber
den bahsetmediklerinden dolayı bu kürsüye çıkmaya 
mecbur oldum. Efendiler bugün Batum havalisinde 
250 bin nüfusa yakın islâm ahalisi vardır. Ahalinin 
içinde tek bir hıristiyan olmamak üzere kamilen is-
lâmdır. Ahisha da ekseriyetle islâmdır. Bu ahali yir
mi sene Gürcü Hükümetinin idaresinde kalırsa Ba
tum vilâyetinde islâm var diye hatırımıza getirme

meliyiz. Esasen bundan evvel hükümet hiçbir alâka
da bulunmamış. Yani Batum, Ardahan, Kars hak
kında bir fedakârlıkta bulunmamıştır. Evet, harpte fe
dakârlıkta bulundular ve çok çalıştılar. Münevver fi
kirli, ahaliyi ikaz edecek hiçbir münevver kimse gel
memiştir ve oradan gönderdiğimiz gençler tstanbul-
da tahsil görmüş ve orada kalmıştır. Bu cehaletle be
raber kemali ciddiyetle her şeyi kabul ederek, bütün 
mevcudiyetiyle buraya merbuttur. 

Van ve cenubu şâ"rkî Kafkastan bahsolunuyor. 
Fakat Batumun Gürcistana verilmesini hiçbir arka
daştan işitmedim. Hamdi Bey arkadaşımız mutlak ola
rak vilâyatı selâseden bahsettiler. Acaba misakı mil
linin içinde dahil olan Batum ve Ardahanın - Erme-
nilerdedir, inşallah tahlis edilir - Batum ve Ardahan 
niçin mevzubahs olmuyor, onun da ayrı bir zamanı 
mı var? Zannedersem bendeniz o kadar siyasetten an
lamam. Her tarafını nazarı mütalâaya almak mec
buriyeti vardır. Bunun için bendeniz arzu ederim ki 
- burada söyleyen arkadaşlar oradan da bahis buyur
sunlar - çünkü biz o kanaatle bu Meclise geldik. Bu 
Mecliste her azayı muhteremenin bizden daha ziya
de alâkası var zanniyle buraya gelmişiz. Burada bahis 
buyursunlar. Fakat hiçbirisi bahsetmediler. Burada 
Batum hakkında emniyet bahş bir mesele bahsetti
ler. Memnun oldum. Fakat bugün bu muhadenet mu-
ahedenamesini reddettiğimiz zaman Batum için ne 
gibi bir siyaset takip edeceğiz? Bunun için de bir mü
zakere yapalım. Batum ve elviyei selâse için veya 
hususî Batum için en tehlikeli bir şey varsa milletin 
bir kısmı ... bulunuyorlar. Eğer Gürcülerin elinde Ba
tum kalırsa... Yani Rusların elinde kaldı da kırk se
ne sonra elimize geçti. Yirmi sene sonra elimize 
geçse yine olur. Bu hususta nazarı dikkatinizi cel-
bederim. 

YUSUF KEMAL B. (İktisat Vekili) — Efendim, 
dün de arzettiğim veçhile Batum meselesini murah
haslarınız unutmadı. Batum meselesini kemali ehem
miyetle mevzubahs etti ve kendilerine Batumun Gür
cistana verilmesinin yolsuz olduğunu ve o muahede
nin tarihinden muahhar Büyük Millet Meclisi An
kara Hükümetine yazılan resmî mektupta Batum ara
zisinde sakin ahalinin mukadderatını kendilerine terk 
etmek esasını Büyük Millet Meclisi kabul ettiğinden 
dolayı memnun olduklarını bildirdiklerini ve binaen
aleyh Batum arazisindeki hakkı saltanatın esasen Rus
ya hükümetince Gürcülerle aktolunan muahededen 
muahhar tarihli bir vesikai resmiyede münderiç ol
duğunu söyledik ve bu-iddiamızın mantikî olduğunu 



1 : 85 17 i İG , 1336 C : 2 

kabul ettiler. Bize dediler; evet biz Gürcülerle böy
le bir muahede yapmış isek de ileride aramızda ko
nuşacağız. Batum meselesini... Çünkü Ruslar bekliyor
lar ve diyorlar ki; ne şimdiki Ermeni, ne de şimdiki 
Gürcü Hükümeti kalacaktır. Biz oralara geleceğiz ve 
onları da komünist yapacağız. Batum şehri hakkında 
da sizinle görüşürüz. Onun için murahhasları Batu-
mu unutmadı ve onun için de dün okuduğum veçhile 
Çiçerin mevzubahs etmiştir. Batum, Bitlis ve Van vi
lâyetleri hakkında ettikleri teklifin oralarda da bizim 
tarafımızdan kabul edileceğini ayrıca söylemiş ve Ba
tum şehri Batum limanı hakkında ayrıca görüşece
ğini söyledi. Müsaade buyurunuz. Bu münasebetle 
bir nokta daha; Yusuf izzet Paşa Hazretleri Azer
baycan şimalî Kafkasyadan bahsolunmadığıriı söyle
diler. Şimalî Kafkasyadan bahsolunmamak imkânın 
haricinde idi. Çünkü başımızda şimalî Kafkasyalı 
kadar ve şimalî Kafkasya için düşünen bir zatı 
muhterem var. Fakat bugün burada mevzubahs olan 
şey son teklif hükümetin zannederim. Bu son teklif 
hakkındaki müşaveresidir. Yoksa umum muahedenin 

münakaşası değildir ve orada görüşülen şeylerin hep
si Meclise arzedilecektir. Karar Meclisinize gelecek
tir. O tasdik için buraya geldiği vakit her şey söy
lenir. Ben bilhassa hiçbir şey söylemem. Sırf Meclise 
arzı malûmat edeceğim. Binaenaleyh bu cihet nok
san kalmıştır. Gerek Azerbaycan meselesi, gerek şi
malî Kafkas meselesi ve daha saire... 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşhane) — Bir iki söz 
söyleyeceğim. Meclisin bu mesele hakkındaki noktai 
nazarı tamamiyle anlaşılmıştır. Siyaseti umumiyeyi 
elinde tutan ve yakından gören Heyeti Vekileden 
arzu ederiz ki noktai nazarını izah etmesini bekleriz. 
(Müzakere kâfi sadaları) 

REİS — Şimdi efendim, mevzubahs olan mesele 
hakkında Heyeti Vekileniz Meclisi Âlinizin hissiya
tını, noktai nazarlarını tamamen anlamıştır. Bittabi 
kendi mesuliyetini müdriktir. Heyeti Vekile bu daire 
dahilinde vazifesini ifaya devam edecektir ve bittabi 
neticesinden Heyeti Âliyenizi haberdar edecektir. Bi
naenaleyh celseyi tatil ediyorum efendim. 
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