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YÜZ E t t i DÖRDÜNCÜ İNİKAT 

21 Şubat 1337 Pazartesi 

Üçüncü Celse 

REİS : Reisisâni Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİP : Feyyaz Âİi Bey (Yozgat) 

REİS — Celseyi açıyorum. Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

1. — ZAPTI SALHK HULÂSASI 

YÜZELLİÜÇÜNCÜ İNİKAT 

19 Şubat 1337 Cumartesi 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Abdülhalim Çelebi Efendi Hazretlerinin Riyasetle
rinde kuşat olunan celsede Hariciye Vekâleti Büt
çesi münasebetiyle Hariciye Vekili Ahmet Muhtar 

/. — Heyeti Vekile Reisi Fevzi Paşa Hazretleri
nin; Gürcistan ve Ermenistan arasında zuhur eden 
harp ve Kafkasya ahvali hakkında beyanatı. 

FEVZİ PAŞA (Heyeti Vekile Reisi) (Kozan) — 
Kafkasya'da bir haftadan beri Azerbaycan ve Erme
nistan ve Gürcüler arasında muharebe başlamıştır. 
Vaziyet bizim için gayet mühimdir. Şimdiye kadar 
Kafkasya'da sükut etmiş olan İngiliz nüfuzu tekrar 
tesirini göstermiş ve evvela Kafkasya'da bulunan, Rus
ya Sovyetleriyle düşman olan hükümetler arasında 
yeni yeni tesirler ikaına başlamıştır. Malûmu âlinizdir 
ki mütareke aktolunduğu sırada bizim ordumuz Kars, 
Ardahan ... ve mütarekenin bir maddesi mucibince 
badettetkik buraların biz tahliyeyi taahhüd etmiştik. 
Bu tetkikatımızı nazarı dikkate almaksızın ordumu
zun çekilmesini talep ve icbar ettiler. Burada ordu
muz çekildikten sonra Kars'ı Ermenilere, Ardahan'ın 
bir kısmını Gürcülere bir kısmını Ermenilere teslim 
ettiler. İngilizlerin takip etmek istedikleri siyaset bi
zim etrafımızda bir düşman çemberi tesis etmek ve 
hayatı millîyemizi boğmaktan ibaret idi. Bunu şi
malden cenuba doğru şu veçhile şeyedebiliriz. Gürcü 
Hükümeti, Ermeni Hükümeti Nasturilerden yapacak
ları hıristiyan bir hükümet, Musul'da İngiliz Hükü
meti, Suriye şimalinde ve Adana'da Fransız Hükü
meti, Antalya'da İtalya Hükümeti, Marmara ve se-
vahilinde beynelmilel bir hükümet, bir de şimalde 

Beyin ahvali siyasiye hakkındaki izahatı dinlendi ve 
celseye son verildi. 

Reis Kâtip 
Abdülhalim Çelebi Yozgat 

Feyyaz Âli 
REİS — Mütalâa var mı?.. Zaptı sabıkı reylerini

ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Pontüs hükümeti. Biz bu çemberin bir kısmını imha 
ettik. Fakat ingilizler tekrar bunu ikmâl etmek ve 
İslamların Bolşevikler aleyhinde Balkanlarda zuhu
ra gelen ademi emniyet ve husûmetlerini daha ziyade 
körükleyerek İslâmları dahi Rusların aleyhine kullan
mak ve hıristiyaniarı dahi Rusların ve bizim aleyhi
mize kullanmak şartiyle orada bir Kafkas konfede
rasyonu teşkil emelinde uğraşmaya başlamışlardır ve 
bunun ilk asarı olarak şimalî Kafkasya'da Dağıstan' 
da bir isyan çıkardılar. Şimalî Kafkasya ve Dağıs
tan'da bolşeviklerin bir kısmını mağlup ettiler. Baku 
hattına karşı tehditkâr bir vaziyet ihdas ettikleri gibi 
Azerbaycan'ın cenubunda da İran'a mültesik olan yer
lerde dahi ... ve bolşeviklerin bir kısım kuvvetlerini 
orada meşgul etmişlerdir. Ermenilerin muharebeden 
sonra bolşevikler tarafından işgali üzerine bir kısım 
kuvvetler cenup tarafına İran hududuna çekilmişlerdi. 
Bu kuvvetleri de lâzım geldiği veçhile takviye etti
ler ve daima onların İngilizlerle irtibatını temin ve 
bolşeviklerin kuvvetinden azade kalmasını temin ede
rek, bu suretle, Kafkasya'yı şimalden ve cenuptan 
hemen ayrılmış bir vaziyete getirdiler. Bu vaziyette 
iken ... Gürcüleri de buraya bizimle müsalaha yap
mak üzere bir sefaret heyeti gönderdiler. Tabiî Gür
cülerin en büyük hasmı bolşeviklerdir. Gürcüler bol
şeviklerin kendilerini bolşevize edeceklerini' bildikleri 
için istikballerini bizimle hüsnü münasebatta gördü 

2. — BEYANAT 
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ler. Bolşeviklere karşı daha suhuletle müdafaa etmek 
için bu tariki iltizamı düşünüyordu. Gürcülerin vak
tiyle anlaşmak hususundaki mecburiyeti Ermenistan 
vakasından sonra tahassul etmişti. Çünkü Ermenistan 
üzerine bizim ordular hareket ederken itilâf hükümet
leri hiçbir yardım edemediler veyahut etmediler ve 
bizi durduracak kuvvetleri de yoktu. Onların ezilme
sini karşıdan ... Bu vaziyetleri bildikleri için bilimle 
Ruslar düşman olurlarsa mevcudiyetlerini muhafaza 
edemeyeceklerini biliyorlardı. Binaenaleyh evvelâ bi
zimle dost görünmek ve Ruslara karşı mevcudiyet
leri iltizam edilmek ciheti muhafaza edildi. Fakat dai
ma Gürcülerin geriden İngilizler tarafından teşvik 
edildiğine bir çok emare vardır. Meselâ; silâh ve cep 
hane veriyorlardı. Sonra gemileri limanda bulunuyor
du, ki icabında himaye edebilsin. Sonra şimalî Kaf
kasya'da ve Dağıstan'da sözü nafiz olan bazı kimse
leri sevketmek istiyorlardı. Tiflis'te bu İslâm kıyamını 
ihzar etmek için itilâf hükümetleri uğraşıyordu. Bun
dan bir hafta evvel bizim malûmatımız yokken ge
rek Azerbaycan, gerek Ermenistan cephesinde muhare
be başladı. Bu muharebenin Tiflis üzerine teveccüh 
eden kıtaatı muvaffak oldular. Tiflis civarında vukua 
gelen muharebede kısmen mağlup olarak geri çekil
diler. Bu sırada cenuba çekilmiş ve bolşeviklerle uğ
raşmakta bulunmuş olan Taşnak kıtaatı bolşevik kıta
atını mağlup ederek Erivan'a geldi. Tekrar Taşnak hü
kümetini tesis etti. Demek ki bir taraftan Gürcüler 
muvaffakiyetle harbetmekte, diğer taraftan Ermeni
ler tekrar İngilizlere malolan Taşnak hükümetini resi 
idareye geçirmiş bir vaziyette bulunuyorlar. Bu su
retle itilâfın eskiden beri aleyhimize çevirmek iste: 
dikleri husumet çemberini tekrar tesis etmek istiyor
lar. Hükümet tabiî bu vaziyeti gayet ciddiyetle na
zarı dikkat ve ehemmiyete alıyor. Gerek Ruslardan 
bu muharebe esbabını sorduğu gibi, gerekse Gürcü
lerle müzakerâU siyasiyeye girişti. Gürcülerin İngiliz 
amaline hadim olamaması hususunu temine sarfı gay
ret etti. Bidayette Gürcüler sıkışık bir vaziyette ve çe
kilmek üzere idiler. Fakat vaziyetleri gittikçe lehlerin
de inkişaf etmeye başlayınca şüphesiz müzakere biraz 
daha uzamaya başladı. Müzakerenin esası, malûmu 
âlinizdir ki, bizim eskiden beri kabul ettiğimiz Misa-
kı Millî hudutlarımız vardır. Bu hudutları muhafaza 
edeceğiz. Oradaki ahali hemen hepsi kalben bizimle 
beraberdir. Bu halde Gürcülerin kuvvetli surette ve 
İngilizler himayesiyle Balkanlarda teessüs etmiş bir 
halde bulunmasından ziyade bize vermesi cihetini il
tizam ettiğimiz halde korktuğumuz ... ve bu suretle 
vaziyetten istifade etmiş bulunacaktık. Gerçi Bolşe-
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vikler vaziyetlerini tehlikeli görmüyorlar, getirip bu 
vaziyetlerini ıslah edeceklerini ve herhalde muvaffak 
olacaklarını ümit ediyorlar. Fakaf biz her ne olursa 
olsun -bugünkü şerait tahtında burada kuvvetli suret
te teessüs edecek ... muvaffak olduktan sonra suhu
letle buralarını bize vermeyeceğini bildiğimiz için mü-
zakeratı tesri etmek, müzakeratın safahatını Hariciye 
Vekâletine ... Neticede Gürcüler Ardahan, Artvin'in 
bize terkine mütemayil bulunuyorlar. Fakat Batum' 
dan sureti katiyede feragat edemeyeceklerini bildir
diler. Ardahan ve Artvin'i hemen şimdiden işgalini 
ve kendisi tarafından tahliyesini ve bunların memle
ketimize ilhakını, Batum için plebisite müracaat ede
rek ... göstereceği neticeye göre karar verilmesini tek
lif ettiler. Şimdi ordumuza ileri hareket emrini ver
mek Gürcü ordusu ile muharebe ederek buralarını 
almak vardır. Bir de kan dökmeksizin ordumuzu dai
ma muntazam bir vaziyette bulundurarak ahvale gö
re sevketmek vardır. Şüphesiz ki biz kan dökmeksi
zin buralarını almak ve ordumuzu daima kuvvetli 
bir vaziyette bulundurmak istedik ve bunu tercih et
tik. Ancak Gürcüler bizi oyalayarak tamamiyle Bol
şevikleri mağlup ve ordularını takviye ettikten sonra 
ve ihtimal ki İtilâf Hükümetlerinden de lâzım gelen 
muaveneti gördükten sonra buralarını katiyen verme
mek isteyeceklerdir. Buna karşı biz oralara girip İs
lâmları Gürcülerin elinden kurtarmak, orada teşkilâtı 
askeriye yaparak müslüman kardeşlerimizi tahlis ede
cek veçhile şimdiden oralarını işgal etmeyi musirrerı 
talep ettik. Aynı zamanda Taşnaklar da zuhur etmiş
ti. Bize iltica etti ve dedi ki biz ancak Türklerin sa
yesinde temini mevcudiyet edebileceğiz. Onun için biz 
ancak sizin himayenizi istiyoruz ve sizden lütuf bek
liyoruz, diyerek bize iltica etti. Şüphesiz ki yeni tees
süs etmekte olan bu hükümet bidayette gayet zaif bu
lunduğu için bu gibi hareketlerde bulunabilirler. Fa
kat bir tarafta böyle hakikî bir düşman, bir tarafta 
kesbi kuvvet eden bir düşman bulunduğu için ... di
ğerinin denizden şimendiferle her türlü muavenete ... 
Bunların içinde biz ordumuzu tabiî takviye ediyoruz, 
tahşid ediyoruz. Bunların da en ziyade muzir olanla
rını istihdaf ediyoruz. En ziyade muzir olan en ziya
de kuvvetli olandır. Ancak bu kuvvet şimdi düştüğü 
muztar vaziyetten kendisini kurtarmak için bize iste
diğimiz yerleri muharebesiz verecek olurlarsa oraları
nı alırız. Ordumuzun bir kısmiyle istediğimiz gibi ha
reket ederiz. Vermeyecek olurlarsa vakit geçtikçe on
ları kuvvetlendirmemek için bir tedbir ittihaz etmek lâ
zımdır. O da harptir. Harp ve sulh etmek Meclisi Âli
nize aittir. Meseleyi arzediyoruz. Hariciye Vekili de 
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Gürcü sefaretiyle şimdiye kadar cereyan eden müza-
kerat hakkında izahat verecektir. 

AHMET MUHTAR BEY (Hariciye Vekili) (İs
tanbul) — Efendiler; Ermeni harekâtı esnasında Gür"-
cüstan'dan gelmesi melhuzu kavi olan tehlikeyi bun
dan evvel bir çok vesilelerle heyeti çeliklerine arzet-
miştim. Ondan evvel aramızda bir çok ... bunlara dos
tane bir surette müzakere ve musalaha aktedelim de
miştim. Fakat o vakit Ermenilerin galip geleceğine 
emniyeti olan veyahut öyle zanneden Gürcüstan hü
kümeti bizim o sıkışık zamanımızda vaki olan şu mü
racaatımızı hüsnü telâkki etmedi. Fazla olarak mecli
si mebusanını veyahut meclisi müessesanı toplayarak 
aleyhimizde müheyyicane bir çok sözler söylediler ve 
aleyhimizde bütün Gürcüstan ahalisine bir beyanname 
neşrederek hayatı pahasına hürriyetini istihsal eden 
Ermeni arkadaşlarımızı müteakip sıra bize geliyor, 
Türk ordusu gelecek bizim güzel ovalarımızı, şirin 
yurdumuzu istila edecek. Silah başına ey ahali ... Ni
haî muzafferiyet bizde kalacaktır. (Hatta o müzake
re ve müsalahâ teklifimizi) (1) hüsnü telâkki etmedik
ten maada bilâkis Kafkasya efkârı umumiyemizi aley
himize tevcih edecek surette Kafkas ahalisini heye
cana şevketti. Fakat İnayeti Hak ile ordumuz gale
be etti ve kendileri muvaffak olamadılar. Orada istih
sal ettiğimiz kavi hareketten ... Diğer taraftan da Bol
şevik Rusyamn bazı istihzaratını (daha tehlikeli gör
düklerinden bize temayül) (2) lüzumunu hissettiler. 
Bu lüzum, bittabi arzettiğim veçhile, ötedenberi bi
zimle hüsnü âmiziş tesis etmek ... Mevkilerinin kari-
ben vahamet kesbedeceği endişesinden ileri geliyor 
du. Malumdur ki Gürcüstan'ın hıristiyan unsuru öte
denberi Türklere daima ademi itimat ve husumet 
peyda etmişlerdir. Tarihen sabit bir keyfiyettir. Ken
dileri için şu tadsız vaziyet hadis olunca bizimle Bol
şevikler arasındaki münasebat kendilerince meçhul 
olmadığı cihetle zuhuru melhuz olan bir mevkii müş
külden kendilerini tahlise medar olacak bazı tedabfr 
cümlesinden olmak üzere bizimle akdi sulh niyetiyle 
buraya heyeti murahhasa gönderdiler. Bu heyeti mu
rahhasa vâsıl olduğu zamanda Bolşevik Rusyanın 
Gürcüstan'a karşı harekâtı hasmanesinin mukaddema-
tı sayılabilecek bazı tedabire tevessül ettiği görülüyor
du. Fakat fiilî bir husumet görünmüyordu. Meselâ 
Bakü'den oraya sevkedilen ve bir mukaveleye müste
nit olan neft vesair levazım irsalini menetti. Onla
rın bir çok vagonlarını, trenlerini tevkif etti. Bolşe-

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

viklere ait ne kadar müessesat varsa hepsini işgal et
ti. Bolşevik rüesasını ister Rus, ister Türk olsun tev
kif etti. tşte bu gibi bazı tedabire tevessül etti. Fa
kat askerî bir mahiyette... Bittabi bu kadar zahmet 
ihtiyariyle buraya gelen sefaretin bir maksadı vardı. 
Onun için Hükümetiniz, Hariciye Vekili olmak sıfa-
tiyle, onların arzularının ne olduğunun istimzacına 
bendenizi memur ettiler. Kendileriyle vaki olan ilk 
temasımda mukaddime kabilinden bir çok sözler tea
tisinden sonra, arzularının ne olduğunu sordum. Ta
biî sizinle bir sulh akdetmek isteriz. Âla... Buna fev
kalâde teşekkür ederiz. Fakat siz buna yanaşmak iste 
mediniz. Çünkü o vakit vaziyeti öyle görüyordunuz, 
şimdi de böyle görüyorsunuz. Onun için sulh aktetmek 
istiyorsanız (maalmemnuniye bu arzunuza iştirak ede
riz.) (1) Fakat sizin bizimle aktetmek istediğiniz sul
hun şeraiti size nazaran ne olmak lâzım gelir? Bu
na dair biraz izahat verirseniz müteakip içtimaları-
mızda müzakeratı siyasiyeyi teshil etmiş oluruz. Ceva
ben dediler ki, bizim - biliyorsunuz ki - geçende gü-
veli garbiye vaziyeti hukukiyemizi kabul ve tasdik 
etmiştir. Bunu bir nota ile hükümetinize tebliğ et
miştik. Binaenaleyh biz de sizinle evvelbeevvel (bunun 
üzerinde mutabaaktımızı tescil edelim.) (2) Bunu maal
memnuniye yaparız. İsterseniz biz de sizi tasdik ede
lim. Katiyen lüzum ve ihtiyaç yoktu. Çünkü yedi asır
lık bir hükümetin hiç inkitapezir olmamış istiklâlini 
yalnız bazı zarureti siyasiyeye binaen payitahtımızı 
bir mahalden diğer mahalle nakle mecbur olmaktan 
başka bir şey yoktur. Müstakiliz. 

İkinci şey nedir? Esas nedir dedi hudut meselesi
dir... Fakat doğrudan doğruya kafasına çarpar gibi 
söylemek dahi usulü diplomasiyeye muvafık olma
dığından kendisine bir sual irad ettim. Dedim ki; bi 
zim Misakı Millî dediğimiz ve Frarisızcası ... bunu 
bilir misiniz ve münderecatına vakıf mısınız? Biz bu
nu geçen sene İstanbul'da Meclisi Mebusanda akdet 
mistik. Bizi imha etmek isteyen devletlere karşı ken
dimizi muhafaza etmek için ... ve bunu bütün dev
letlere, konferansa ve icap ettikçe cihana ilân ettik. 
Bunun hakkında malumatınız var mıdır, dedim. Bu
nu iraddan maksadım, bunu bilen adamın hudutlar 
hakkında ne verilmesini anlamak için suhudetbahş ol
masıdır. Biz bunu bilmiyoruz, dediler. Öyle ise ben 
bunu Fransızcaya tercüme edeyim göndereyim, yarın 
tetkik ediniz dedim. Fakat dedim siz bundan evvel 
bizim müracaatımıza bir çok zaman sükûtla mukabele 

(/, 2) Parantez içindeki kelimeler tara fundan ek
lendi. M. Ünver 
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ettikten sonra gönderdiğiniz sulh talebini havi bir no
tada yedi yahud yirmi Mayısta Gürcü Hükümetiyle 
Bolşevik Rusya Hükümeti ... münakît bir sulh ahidna
mesinde Gürcüstan için tayin edilmiş olan hudutların 
berveçhi peşin tarafımızdan kabulünü sulh müzakere
sinin kabulü îçin şart koymuş idiniz. Bu bizce meç
hul idi. Bize tebliğ edilmedi. Bir suretini Rusya Hü
kümetinden istedik. Hükümetinizden de istemiştik. Fa
kat elimize geçmedi. Sizin hükümetinizin bize tevdi 
ettiği telgraf ile olduğu için iyice anlaşılamadı. Onun 
için siz de bir suretini bize gönderin biz de onu 
tetkik edelim. Belki muslihane bir itilâfa muvaffak 
oluruz, dedim. 

Üçüncü şartınız nedir? Tebaamızın muamelâtı hu
kuku. Bunlar ikinci üçüncü derecede şeylerdir. Bu
nun üzerinde ihtilâfın imkânı yoktur. Bu suretle be
ni gördükten sonra size haber gönderirim. İkinci cel
senin zamanını bildiririz. Bu esnada idi malûm olan 
harekâtı askeriye Gürcüstan a karşı başladı. 11 Şubat
ta bir Kızıl kıtası birdenbire Şifalı istasyonuna bir 
baskın yapmak suretiyle taarruz başladı. 14 Şubatta 
da bir taarruz başladı. Bu taarruz Azerbaycan tara
fından idi. Üç fırka ile Kızıllar hücum ettiler. Bu 
suretle Bolşevik Rusya ile Gürcüler arasında hah 
harp hadis oldu. Bu harekâtı askeriyenin netayicini 
şimdiden kestirmek mümkün değildir. Erkânı Harbi
ye Reisi Paşa Hazretleri bu ciheti haber vermişlerdi. 
Bu şerait tahtında Gürcü sefiriyle müzakere iptidar 
edildi. Malûmu âliniz bu suretle duçarı taarruz olan 
Gürcüstan'a karşı vaki olan taarruzun ihdas ettiği 
vaziyet karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü
kümetinin ... hatta bizim tatbiki ahkâmı için ahdü 
misak ettiğimiz esasat olmasa bile, bizim hudutları
mızda cereyan eden ve pek çok anasırı islâmiyeyi muh
tevi olmak hasabiyle bizi fevkalâde alâkadar eden bir 
kıtada ... hadisatı askeriye ve siyasiyeye karşı yapa
cağımız ... onun için kendisine pek büyük vazife te
rettüp etmiş ve Hükümetimiz o vazifei millîyenin kar
şısında bulunduğunu daha şiddetle hissetmiştir. Bitta
bi yapılacak müzakere şu hali cedidin icabatiyle müte
nasip olmak icabederdi. Evvelbeevvel Hükümetiniz 
kendisine terettüp eden vazaifi ne suretle hüsnü ifa 
edeceğini ariz ve amik tetkike başladı. Heyeti Celile-
nizin malûmudur ki Misakı Millînin taalluk ettiği el-
viyei selâseden birisi de Kars livasıdır. Kars livası 
malum olduğu üzere Ermeni harekâtı neticesinde eli
mize geçmiş dahili kabza bulunuyor. Binaenaleyh bu 
makasıddan ikincisinin istihsali zamanı hulul etmiş 
bulunuyordu. Fakat bunun istihsali iiçn iki tarik var
dır. Birisi tariki şiddetlidir. Diğeri tariki itilâfkârdir. 

, Ermenileri lâyık oldukları cezaya çarptırmak suretiy
le iskât eden bu hükümet, ne kadar haklı olursa ol
sun, Avrupalılar bunu hüsnü telâkki etmezler. Bina
enaleyh Gürcüstan üzerine yapılacak şedid bir hare
keti de, hıristiyan olmak itibariyle, belki yine hüsnü 
telâkki etmeyeceklerine ... Hükümetin bu harekâtı cid
diye ... istihsali için tecelli eden fırsatı zerre kadar 
kuvvet sarf etmeyi istememekle beraber, mümkünse bir
takım su i tefehhüme meydan vermeyecek bir surette 
... Kabil olup olmayacağını derpiş etmek lâzımdır. 
İşte müzakerâtını bu zemin üzerine yürütün Hüküme
tiniz buradaki Gürcü sefiriyle bir sulhname akdi tek
lifinde bulundu. Tabiî bu sulhnamenin birinci ve üçün
cü şeraiti mevzuubahis bile değildir. Hukuk ve me
nafi itibariyle şey ederiz. 

Asıl mühim olan cihet ikinci mesele idi. Dedik ki; 
siz bunu tetkik ediniz. Biliyorsunuz biz burasını vak
tiyle istirdad ettik. İstirdad ettikten sonra bugün ci
hana emniyetbahş olmak için ve kendimizin cebir isti
mali taraftarı olmadığımızı, bir takım milletlerin hu
kukunu iptal taraftarı olmadığımızı göstermek için ple
bisite rıza gösterdik. Netice bu iki şeyin anavatana 
rücuunu teyid etmiştir. Mamafih biz Misakı Millîyi 
yaptığımız zaman bu gibi şeyleri derpiş ederek ... in-
delhace kabul ettiğimizde söylemiştik. ... Bunun tak
diri nihayet bize ait bir meseledir. Çünkü biz o rü-
cuu, arayı umumiye ile teyid ederek amalimizi ... Ak-
tediyoruz ve bu böyledir. Siz de sıkışık bir vaziyette 
bulunuyorsunuz. Biz de vazifei milliyemizi ifa et
mek vecibesi karşısında bulunuyoruz. Binaenaleyh şu 
iki şeyi teklif edelim dedik. Siz Ardahan livasını ... 
bir teklif yaptık kendilerine ... Sefir bir çok mütalâatı 
tarihiye, iktisadiye, harsiyeden bahsederek ve katiyen 
Ardahan livasını ağza almayarak... Batum livası üze
rinde ısrar etti. Dedi; yirmi bir asırdır burası bizim
dir, biz burada otururuz. Ocağımızdır, vatanımızdır. 
Bütün menafii millîyemiz, menafii harsiyemiz orada 
tekasüf etmiştir. Bunu vermek, bundan vazgeçmek 
demek Gürcüstan'dan vazgeçmek demektir. Israr et
ti. Maahaza kendisine dedik ki işte vaziyetiniz va
himdir, bu vaziyette sizi (tazyik ederek, isteklerimizi 
zorla istihsal tarikini terviç mevü zamirimiz) (1) de-
ğldir. Sizin vaktiyle Ermenistan'a yaptığınız gibi yap
mayız. Çünkü Türkler civanmerttirler. Müzahir ol
mak istedik. Fakat siz de vaziyeti hakikiyeyi hissi
yattan tecerrüd ederek dostane ve hayırhahane tetkik 
ederek, tekemmül ederek (karar veriniz.) (2) Şu tek-

(/, 2) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan ek
tendi. M. Ünver 
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liflerimizi kabulde tereddüd etmeyiniz. Çünkü hadi-
sat yürüyor. Biz de onun icabatına göre hareket et
meye mecburuz... 

O; yine bir çok sözlerden sonra ... bir tejdifte bu
lununuz, dedim. Ertesi günü bir teklif yazmış, gön
dermiş. O teklifatta diyor ki; burada bulunduğumuz 
bir kaç gün zarfında size müsadif oldukça Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hükümetiyle Gürcüstan Hü
kümeti arasında gayet âcil ve iki tarafın menafii âli-
yesine hadim bir sulhun serian tesisinden bahsetmiş
tim. işte şimdi Hükümetimin son teklifini size gönde
riyorum, Bu teklif şundan ibarettir : Batum şehri 
veya Batum livası hiçbir kayda tabi olmaksızın 1914 
senesindeki hudutları dahil olduğu halde Gürcüstan'a 
terkedilecektir. Taşnak Ermenistan Kızıl oldu. Bolşe
vik ordusuna istinat ederek hançerini çekti, Gürcüle
rin boğazına saplamak istedi. Eğer diyor Batum Gür-
cüstan'm hudutları dahilinde kalmayacak olursa biz 
boğulmayı tercih ederiz. Buna mukabil size Arda
han livasını bilâ kaydü şart şimdiden terk ve teslim 
ederiz. Hülâsası budur. Bunda Batum şehri ve liva
sından ve üzerindeki hukuku tarihiye ve sarihamızdan 
feragat edilmesi teklif ediliyor. Böyle bir teklifi ka 
bule temayül bile etmek istemeyen hükümetiniz, bit
tabi, bunun caiz olmadığını kendisine bildirdi. Bu
nun üzerine bir çok müzakerattan sonra Hükümet ta
rafından şifahî olmak üzere mütekabil bir teklif ser-
dedilmiştir. Bunda deniyor, ki birinci maddesi Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hükümeti Gürcüstan Hüküme
tiyle bir sulh akdini şiddetle arzu eder. Bu dibacesi-
dir. Bu muhtıranın, Fransızca olarak, birinci mad
desinde diyoruz ki; Ardahan livası Artvin kazası bu
günden itibaren bize iade edilecektir. Bu iadeye mü
teallik olan muamelât 1921 senesi Şubatının 22 nci 
gününden itibaren başlayacaktır. Yani yarın bu mua
melât için Şark cephesi kumandanlığına teferruatın 
tayini için müracaat eder. 

İkinci madde; Batum liman ve şehrinin vaziyeti 
hukukiyesi, müracaat edilecek halkın serbestçe ita eds-
ceği arayı umumiyesiyle tayin edilecektir. Malûmu âli
niz Misakı Millîde üç sancak için kabul etmiştik. 
Kars için plebisite lüzum olmadığını kendilerine söy
ledik. Batum şehri ve limanında bilcümle Kafkasya 
milletleri mütesaviyen aynı hukuka malik olmak üze
re istifade edeceklerdir. Batum'da, limanında bütün 
Kafkasya milletleri hukuku mütesaviyeye sahip ol
mak ... edeceklerdir. Biz Kars ve Ardahan'ı ve ir.de!- 
hace ârâyı umumiye ile neticede kazanacağımızı ka-
viyyen ümid ediyoruz. Batum'â sahip bulunacağımız 
cihetle biz de Kafkas Hükümetleri meyanına dahil 

olacağımızdan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükü
meti de aynı hukuku mütesaviye ile müstefid ola
caktır. 

Üçüncü madde; Gürcüstan'da bulunan Türklerin 
ve İslamların hukuku diniye ve harsiye ve içtimai-
yeleri tamamen mahfuz kalacaktır ve bunlar hıristi-
yan Gürcülerin sahip oldukları hukukun tamamına sa
hip ve malik olacaklardır. 

Dördüncü maddede, iki hükümet gerek transit hu
susunda Gürcü Hükümeti kendi arazisinde ve kendi 
vasıtasiyle Türkiye'nin düşmanları tarafından Türki
ye aleyhine yapılacak her türlü propaganda ve teşeb 
büsatı mennedecektir. ... Transit ve gümrük muamelâ
tında en müsait mazhan müsaade Devlet muamelesi 
icra ve ifa etmeyi taahhüt edeceklerdir. Bu Gürcü 
sefaretine tebliğ edilmiştir. 

Şimdi vaziyet müzakerat neticesinde şu safhaya 
gelmiştir : Henüz Gürcü sefareti daha doğrusu Gür
cü Hükümeti buna sureti katiyede cevap vermemiş
tir. Batum kısmına verdi. Batum'u biz terkedemeyiz. 
Çünkü orada yirmi bir asırlık hukukumuz vardır. Fa
kat Ardahan ... nedir o çünkü burada ihtilâf hâsıl 
olmuştur. Ardahan kazası, Fransızcası Livana'yı kas
tediyoruz. Onların hesabınca yalnız Ardahan kazası
dır. Biz buna Artvin kazasının ilâvesini arzu ettik 
ve kendisine bu yolda tebliğ edilmiştir. Fakat Gürcü 
sefiri Artvinin bize terkini bilâ kaydü şart kabul 
etmiyor. Şimdi bu maksadı Misakı Millîde elviyei selâ-
seye taalluk eden maksadı, hususatı sulhen hallet
mek ... birisi Gürcülerle bir sulh yapıp bunları silâh 
patlatmaksızın işgal etmek veyahut ademi muvafaka
ti halinde silâhla, askerle işgal etmek fırsatı hâsıl ol
muştur. İşte şimdi Hükümetiniz Gürcülere karşı sulh 
veya harp vaziyetinde bulunuyor. Bu bapta Heyeti 
Celilenizin vereceği karara intizar ediyor. Son nota 
iki gün evvel verilmiştir. Vaziyetin bu safhaya gel
diğini söylemekle beraber, müzakeratın hitam buldu
ğunu ifade etmedim. Tabiî müzakerat burada bulu
nan Gürcü sefiri ile devam edecektir. Çünkü demiş
tim ki bizce matlup olan (isteklerimizin sulh yolu ile, 
kan dökülmeden istihsalidir. Onun için hareketimizi bu 
istikâmete) (1) sevkederek ve bu yolda bir müsalâha 
yaparak makasıdı milliyemizi temin etmek idi. Gür
cü sefiri şu anda henüz hükümetiyle telgraf muha
beratında bulunuyor. Çünkü biz kendisinin bize Ar
dahan livasını terkine muvafakat ettiğini söyleyen 

(1) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan ek
lendi. M. Ün ver 
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Uürcü sefirinin fikrine göre, yalnız Ardahan'dır. Bi
zim telâkkimize göre Ardahan'dan başka Artvin ka
zası da vardır. Halbuki onun noktai nazarına göre 
bu hariçtir. Şu halde bize terkettiğini hükümetinin mu
vafakat eylediğini söylediği Ardahan onların naza
rında Artvin'i şâmil değildir. Bu ciheti hükümetinden 
istizah ediyor. Binaenaleyh Gürcü sefaretinde ... Bi
ze bugün saat dörtte cevabı katî verecek ... Hâsıl 
olan fevkalâde dolgunluktan vesaireden dolayı he
nüz bir cevap ... Teması hükümetiyle teehhür etmiş
tir. Henüz hükümeti ile o ciheti ... Yapacağını ümid 
ediyoruz. 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Vaziyeti cedide 
üzerine Rusya Sovyet Hükümeti Gürcüstan'a resmen 
ilânı harp etmiş midir? 

AHMET MUHTAR BEY (Devamla) — Rusya 
Hükümeti tarafından bir tebliği resmî yoktur. 

Bizim Rusya'da bulunan... 
İHSAN BEY (Cebelibereket) — Rus Sovyet Hü 

kûmeti Gürcüstan'a karşı harekâtı askeriyesini ... Han
gi tarihte haberdar etmiştir? 

AHMET MUHTAR BEY (Devamla) — Arzetti-
ğim veçhile Rusya Hükümeti bizi resmen ... Gürcüs
tan'a karşı harekâtı hasmane icra eden Rusya'nın ... 
Kendinden hareket etmesi muhtemeldir. Buna verece
ğim cevap katî olamaz. Fakat Rusya'nın ilânı harp 
etmiş olduğu haberi resmîsinin vusulüne binaen ... 
Bittabi bu da hükümeti merkeziyesinin muvafakati 
iledir. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Bir ci
heti ikmal edeyim. Azerbaycan ve Ermenistan, Gür-
cüstan aleyhine harekâta başladığı zaman sefirleri 
ademi malûmat beyan etmişlerdi. Moskova tarafın
dan ilân edilmiş değildi... Moskova'dan resmen Gür
cüstan'a ilânı harp edildi. ... Hareket başka mahiyet
tedir. 

AHMET MUHTAR BEY (Devamla) — Malûmu 
âliniz bu gibi suallere cevap verebilmek için muha
beratın gayet seri olması ve yarım saatte, bir saatte 
yapılması elzemdir. Halbuki bunun imkânı yoktur. 
Telâkki ettiği hakkında kafi söz söylemenin imkânı 
yoktur. Çünkü geçen günde okuduğum Çiçeri'nin no
tu da sekiz günde gelmiştir. Herhalde Rusya Hü
kümeti komünist iken birdenbire orada bulunan kuv
vetlerin çekilmesinden bilistifade bir taklibi hükümet 
yaparak ... Bolşevik Rusya'nın düşmanı olan bir fır
kanın meydana gelmesini memnuniyetle telâkki etme
yeceği tabiîdir. Fakat bunu bu suretle tahkik edip 
söylüyorsunuz dememeli çünkü... 

(Burada bir sual soruluyor) 
Gürcistan vakayii hazırasının İtilâf hükümetleri 

tarafından Deniken ordusu ... Malûmu âliniz Vcran-
gel bakiyesi ... Ondan sonra Hadımköyü civarlarına 
yerleştirilmişti ... Bazı harekâtı isyankâraneleri görül-

i mesi üzerine son aldığımız haberlere nazaran Fransız-
1ar bunların bir kısmı mühimmini alıp adalara serp-

j mislerdir. Verangel ordusu kalmamıştır. Binaenaleyh 
devletlerin 'bunu alıp da tekrar Gürcistan'ı takviye 

I için ... suallerinizin cevabı bitti. Ertuğrul Necib Bey 
diyor ki Ruslarla anlaşmaksızın ... Hatırı nişânınızdır 
ki Çiçerin bu Verangel orduları harekâta başladığı sı
rada ... Bunda İngilizlerin muhtemel bir işgaline karşı 

i Batum'u işgaline karşı ... Bu hareketi kendisine karşı 
hareketi hasmane suretinde telâkki edeceğini söyle
miştir. Mahaaza... 

FERİT BEY — Rus şehri demişti. 

| AHMET MUHTAR BEY (Devamla) — Ondan 
i sonra Rus Sovyet Hükümetinin mesul bazı ricali si-
i 

yasiyesi ağzından ... Bizim tarafımızdan işgaline bir 
şey denilmeyeceği yolunda ifadat ve beyanatta da 
bulunulmuştur. Biz Batum'u bilâ kaydü şart gidip iş
gal edeceğiz demiyoruz. Diyoruz ki, ahalinin arası 
arayı ümumiyesine ... oranın vaziyeti hususiyesi o su
retle taayyün edecektir, diyoruz... Zannetmiyorum ki 
samimî bir Rusya kendisinin bütün cihana ilân etti
ği prgnsibe istinat eden ve kendisini müttefiki tabiî 
addeden Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti
nin şu hareketine karşı ciddî itiraz ... Rusya Hükü
metine biz burasını sizce muazzez ve mukaddes olan 
bir prensibe binaen işgal ediyoruz dersek, zannetmi
yorum ki, arkadaşımızın derpiş ettiği endişeye mahal 
olsun. 

RASİM BEY (Cebelibereket) — Bendeniz bu da
vayı biraz karışık görüyorum. Heyeti İcraiye Reisi Pa
şa Hazretleri İngiliz parmağı yine Kafkasya'ya gir
miştir ve tesirini göstermeye başlamıştır, dedi. Binaen
aleyh o tesiratın neticesi olarak Azerbaycan Hükü
meti Gürcüstan'a hücum etmiştir ve Gürcüstan ile 
Azerbaycan arasında ... Aynı zamanda Taşnak Hükü
metinin elinde bulunan ... Azerbaycan'la birlikte Gür
cüstan'a hücum etmişler. (Yok yok sadaları) Şimdi 
bendeniz anlamıyorum Gürcüstan İngilizlerin baziçe-
sidir. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Beye
fendinin ... İngiliz tesir ve nüfuzu ... Kafkasya'da ic
rayı faaliyete başlamış olduğuna dair asar vardır. Fil
hakika gayet emin bir zatın sureti mahsusada bu isti
kamette seyahat ettirmekte olduğumuz bir 7atın pek 
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vâkıfane vermiş olduğu bir rapor ... henüz bu vekayi 
mevcut değil iken o rapor münderecatına nazaran 
İtilâf devletleri, bilhassa İngilizler Kafkasya'da mil
letleri, anasırı muhtelifeyi sureti zahirede Bolşeviklik 
aleyhinde ... Olmak üzere bildiriyor. Bu meyanda Gür-
cüstan'ın da ... ihtimaline karşı Azerbaycan ve Er
menistan Kırmızı kıtaatının kırmızılardan ... Gürcü
lerden evvel harekâta takaddüm etmiş olmaları va-
riddir. Çünkü vaka Kırmızı kıtaatın taarruzu ile baş
lamış olmakla beraber İngiliz teşvikatiyle hazırlanmak
ta olan Gürcü ... İkinci bir nokta dahi ... Bir taraf
tan Kırmızılarla Gürcüstan'a taarruz ederken ... Kır
mızı kıtaat aleyhine darbei hükümet yapıyorlar. Ta
biî bunları birbirinden tefrik etmek lâzım gelir ve Er
menilerden Bolşevik olan, hakikaten iltihak eden 
Diğeri yalandan ... Bu hakikî komünistler Gürcüstan 
taarruzunu icra ... Ermenistan'ı tahliye ettiler ve git
tiler. İki bölük kalmış idi ... Halbuki dağlara çekil
miş olan Taşnak Ermenileri bu vaziyetten istifade et
tiler ve dörtbin beşyüz kişiyi öldürdüler, esir ettiler ve 
ondan sonra geldiler Erivan'ı zaptettiler. darbei hükü
mete muvaffak olabildiler. Ermeniler bir taraftan Gür
cülere karşı Ruslarla beraber hareket ediyor, diğer 
taraftan Kırmızı kıtaata aleyhtar bir Taşnaklar var
dır. Kırmızı kıtaata karşı hareket ediyorlar. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Vaki olan 
beyanattan fikrimde şu neticeyi ... Vakıa İtilâf dev
letleri her yerde her türlü fesat çıkarmaya saî idi
ler... Zannediyorum ki İtilâf devletleri bu meselede ... 
Gelen rapor gibi katî bir hareket takip ... Çünkü hi
laf devletleri Gürcülere ciddî bir muavenette bulun
mamış... Teşvik ve tahrik bu mahiyetten ziyade bı; 
Bolşeviklik tevessüünü men mahiyetindedir. Yani 
Gürcüler hali sükûneti muhafaza etmesi de ... Azer
baycan ki Rusya elindedir... 

İSMAİL SAFA BEY (Adana) — İkisini ayırmak 
mı istiyorsunuz acaba? 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla! — Rusların 
elindedir. Zarurî olarak pençesine düşmüş, istenildiği 
gibi sevkedilen bir âlettir ve bu taarruz ilk evvelâ 
Gürcülere onlar tarafından vaki olması da ... Hu 
da sırf Moskova'nın tesiriyle ... Böyle âletler kendi 
arzuları yokken taarruz etmezler. Azerbaycan ınan-
tıkan düşünülürse Gürcülerden bir şey istemiyorlar. 
Ermeniler de Gürcülerden bir şey istemiyor. Gürcü
lerden isteyen bir kimse var. ki o da Ruslardir. Ge
çen celsede arzettiğim gibi ... İlk evvelâ bunları pen
çelerine aldılar. Şimdi Ermenilere de böyle taarruz et
mek fikrini besliyorl •... Ermenilere de Ruslar zama-

niyle taarruz etmek fikrini taşıttılar. Fakat Lehistan 
oradan' zuhur eder etmez ... Yalnız Azerbaycan ... O 
vazifeyi bize yaptırdılar. Biz ahalii İslâmiyeyi kurtar
makla beraber, ileri giderek ne zaman ki Ermeni vu
kuatının kesredildiğini gördüler, o zaman parsayı top
lamaya geldiler, karşımıza çıktılar, Ermeni sulhunu 
akim bıraktılar. ... Gürcüler verilerr notalara cevap 
vermediği surette yapılan tazyikat neticesinde Gürcü
ler yine Bolşevik olacak, karşımıza yine Gürcü Bol
şevik Hükümeti çıkacak ve bu acı fakat pek acı 
olacak ... Ben bu tehlikeden Hükümetin nazarı dik
katine ... Eğer Ruslarla Hükümet siyaseti icabatı, Bol
şevikleri müttefiken istiyorsa ... Müttehiden ezmek 
lâzım gelirse rica ederim Rusların bize temin edece
ği menafi nedir? Rus Türk siyaseti istikbalde ne olur 
onu bugün tefrik etmeli ve katiyen bilmeli ki; ... 
Biz böyle Rusların muavenetine koşuyoruz. Biz mu
harebe ettiğimiz zaman sol cenahımızdan, bizi sol ce
nahımızdan pek güzel vurabilirdiler. Gürcüler sükû
neti muhafaza ettiler; karşılarında bir de Rus mu
halefeti vardı... O vakit de bu vaziyetten âciz idi. 
Zannediyorum ki biz Rusların imdadına yetişiyoruz... 
İstikbalde kendi hayatımızı tehlikeye koyacaklar. Eğer 
akidemiz bu ise. biz Ruslarla birlikte yaşayacak isek, 
Ruslar akideleriyle... Fakat nereden birleşelim efendi
ler? Ben Azerbaycan'dan görüyorum. Azerbaycan'a 
gidelim, ona hayat verelim. Ruslar Azerbaycan'a ha
yat versin; ben onların hüsnüniyetine ... Azerbay
can'ı gelip, yakıp yıkan ... Ben karşısına gitmekliği-
mi ... Bu ciheti iyi hesap etmiyor. Karşısına yarın çı
kacak Bolşeviklerdir. Misakt Millî mucibince ... Ala
cağız; bugün haritai âlem çiziliyor. O kuvvetimiz 
var. Bugün Ardahanjı aldık. Yarın Gürcüler gelip gel
se bile ... Eğer emniyetimiz berkemai ... Bugün zafi
yetlerini ilân eden Gürcüler; yarın on gün sonra ka 

tiyen Bolşevikliğini ilân edecektir. Karşımıza Bolşe 
vik Gürcü Hükümeti, Moskova'ya tabi bir hükümet 
çıkacak ... Ermenistan'a karşı gittik. ... Ey Türkler, İn
gilizler Revan'a elli bin silâh tahşit etti. Revan'a; 
Ruslar size ne verecek diyorlar. Tabiî Amerika, İn
giliz; Ruslarla müttefik olmakla beraber ... Efendim 
kaydı ihtiyatla telâkki ettim, maahaza onu tahkik 
ettim; Amerikalının ağzından ... Yani bana kimse ce
vap vermedi diye söylüyorum. Katiyen efendim sağ
lam bir prensip takip etmeliyiz. Evet biz Ruslarla it
tifak edeceğiz. Rusların emel ve gayesi oradaki Türk
lük âlemi ile birleştirmemek... O sana sarahaten söy
ledi; ... Van'ı, Muş'u Ermenilere verin diyordu. De
mek ki ... Y'akıp yıkarken benim onunla ittifak et-
mekliğim mümkün değildir. Eğer Ruslar samimiyet 
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gösterirlerse semi'na ve ata'na ... Ben artık Ruslara 
yaklaşmak için ... îşte efendiler belki istikbalde iyi 
sulh yaparız diye Almanlarla, bir sene sonra sudan 
bir muahede aktettiler; sudan mahiyeti çürük bir nıua 
hede yaptılar. Eğer biz Ruslarla ... Hele gidelim ya
rın bakalım, hadisat ne doğurur diye; bir de bakar
sınız ki ... Kalmamış artık akacak bir damla kan; yok 
on para; ... Bizde kuvvet varsa - Batum'a giderek 
ben yine o Batum'u; ... Bugün Batum meselesi de
ğildir, Türkiye meselesidir. İstikbali ben ne yapayım, 
hali gördüm... Kapılmayacağım. İtilâf devletlerinden 
çok bahsedildi. Denildiği gibi itilâf ... Kendi vaziye
tinden emin değildir. İtilâf devletleri âciz mi idi ki; 
... Yavrusu gibi beslediği Ermeniyi tarumar ederken; 
bize tazyik yapmadı... tngiliz mevcudiyeti mahvoluyor, 
kimden korkuyoruz?.. Düşman, Gürcüleri tazyik ede
rek ve başka bir dava çıkararak ... Bu tehlikeyi göre
rek gitmem efendiler... Kuvvetimle, kudretimle alırım. 
İngilizler bizden bigayrihak aldılar. Orada titreyen ih
tiyar kadınları; ... Bendeniz diyorum ki Batum'u al
mayı istikbale bırakalım... Galip bir vaziyette başları
nın ucunda bulunarak kendilerini memnun edelim; .. 
Taarruza geçmeyelim. Çünkü o taarruz onu ihya ede
cek. Onun hâmisi Rustur... Ermeniler gibi döneriz; 
ben hükümetin bu siyasetini katiyen yanlış görüyo
rum. 

Buyurdular ki bugün aczinden istifade edilir. Ya
rın Gürcüler kesbi kuvvet eder bizi tardederler. Bu
nu düşünüyorlarsa eğer öyle bir yerde dur ki yarın 
Gürcü seni ... Gelir. Ben büyük tehlikeyi Rus'ta gö
rüyorum... İstikbale terkederseniz büyük hataya dü
şersiniz. İttihad ve Terâkkinin hatasını tekrar edersi
niz. Efendiler Ruslarla hâlâ bir seneden beri müna-
sebatımız ... Toplarsanız sıfırdır. Bilâkis Ermenistan' 
da gördüğümüz bir zarar var. Bolşevikliği vaziyetimi
ze muvafık görüyorsak memleketimizde, Rusların sa
mimiyetinden emin oluyorum. Onu ayrıca ve açıkça 
konuşayım... 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Efendim, 
tenim arzedeceğim şeyler; Hüseyin Avni Beyin mü
talâası dolayısiyle mucibi suhulet olabileceğini zannet
tiğim bir iki cihet olacaktır. 

Evvelâ; verilmiş olan izahattan anlaşıldı ki Rus
lar; Kırmızı kıtaatiyle Gürcüstan'a taarruz ederken 
bize malumat dahi vermemişlerdir. Saniyen Ruslar, 
bu defa da bizi müştereken harekete davet etmemiş
lerdir. Dün geceyarısı yatağından kaldırdığımız Rus 
sefiri Medivani'nin bana söylediği de hudutlarınız dar
dır. Oturunuz yerinizde ... Binaenaleyh herhangi bir 

hareket için teşvik ve tergip dahi etmemektedirler. 
Zannolunmasın ki bizim himmetimize, bizim muave
netimize arzı iftikar etmişlerdir. Bize; gelin bu elvi-
yei selâseyi işgal edin, müştereken Gürcü ordusunu ... 
Mennedecek surette idarei kelam etmişlerdir. Mosko
va'da umuru hariciyeyi idare eden Çiçerin dahi vak
tiyle. bize elviyei selâseyi ağzınıza almayın; Batum 
şehri bir Rus şehridir demişti. Binaenaleyh Ruslar bi
zim elviyei selâseyi işgalimize taraftar değildirler. 

Şimdi efendim mevzuubahis olan mesele; Misakı 
Millîmiz ve hududu millîmiz dahilinde olduğunu id
dia ettiğimiz elviyei selâsede ahalinin ârâyı umumi-
yesine müracaat etmek suretiyle elviyei selâseyi almak 
istiyoruz veyahut herhangi bir şekilde bir fikrimizi 
azami bir surette temin etmek istiyoruz. Eğer almaK 
mevzuubahis ise Gürcüler taarruzatı umumiye karşı
sında ya mağlup olacaklar veyahut galebe çalacaklar
dır. Ruslara galebe çaldıkları takdirde; İngilizlerin ve 
bilhassa Fransızların muaveneti mütemadiyesine maz-
har kuvvetli bir ordu karşısında metalibatımızı istih
sale mecbur kalacağız. Eğer Ruslar Gürcüleri mağ
lup ederlerse, Hüseyin Avni Beyin dediği gibi, Rus
lar Gürcüleri derhal komünize edecektir. Binaenaleyh 
almak istiyor isek alınacak zaman bu defadır; alına
cak an bu dakikadır. Sulh ile alınır; sulh ile alınmaz
sa bittabi cebren alınır. 

Buyurdular ki Ruslar, bizim Şark alemiyle olan 
irtibatımızı katetmek istiyorlar. Bunu bir an için ka
bul edelim. Fakat İngilizler dahi bizim Şark alemiyle 
olan irtibatımızı katetmek istiyorlar ve bu suretle 
hayatı mevcudiyetimize de suikast etmek istiyorlar. 
Binaenaleyh Kafkasya dahilinde İngiliz ve Rus mü
cadelesinden hangisi bizim için ehveni şer olabilir? 
Ben zannediyorum ki; Rusların böyle bir maksadı 
olsa bile, bizi Şark alemiyle tesisi irtibattan mennede-
meyecekler. Fakat İngilizler ihrazı galebe edebilirlerse 
bizim için daha tehlikeli olabilir. Ruslar bizi Şark 
âlemine irtibattan menedebilsinler, böyle olduğu dahi 
şayanı teemmüldür. Kafkasya'da Ruslar mı yoksa in
gilizler mi ihrazı galibiyet etsin, ihrazı hâkimiyet et
sin? Bunu da ince bir muhakemeden geçirmek icap 
eder. En nihayet hangisi?.. 

Bir de buyurdular ki; Hükümetin siyasetini bu 
noktadan kabul etmem, beğenemem. Yani harp arar 
gibi bir siyaset demek istediler. Arzediyorum ki, bil
hassa Heyeti Vekileniz harp etmek fikrinden içtinaD 
etmektedir ve zannederim ki Hariciye Vekilinin ve 
Heyeti Vekile Reisi Paşa Hazretlerinin izahatından 
da bu, pek bariz bir suıette anlaşılmıştır. Harbetme-
mek için ne yapmak lazımsa (yapacağız. Çünkü, her 
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zaman arz edildiği üzere Büyük Millet Meclisinizin 
takip ettiği siyaset) (1) harp siyaseti değildir; musli
hane temini menafi etmektir. İşte bunun içindir ki 
meseleyi Heyeti Âliyenize arzetmiştir. Bugün vaziyet 
budur. Misakı Millîmizde elviyei selâse bizimdir, di
yoruz. Vereceğiniz kararı ... Bunun sureti teminidir. 
Onu düşününüz, ona karar veriniz; ... Heyeti Vekile 
tatbik edecektir. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Reis Paşa 
Hazretlerinin son kelimelerinden istidlal olunuyor ki, 
iş harp derecesine gelmiştir. Affınıza mağruren söy
lüyorum ki, bugün Ruslar bulunduğu yerlerde ... İn
gilizler Britanya'da bile barınamayacaktır. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Mü
saade buyurunuz; bir defa Heyeti Vekile Reisi Pa
şa Hazretlerinin vazettiği ... Fakat mutlaka ilânı harp 
edeceğiz, ilânı harpten başka çaremiz kalmadı ... 
Mukabele ediyor ve son safahada muvaffak dahi ol
muştur. Şimdi ya Gürcüler galebei tammeye mazhTar 
olacaklar; kuvvei maneviyeleri yükselecek ve ondan 
sonra bu metalibatı milliyemizi istihsal edeceğiz... 
îhrazı galebe etsin, ondan sonra mı? (Hayır hayır 
sesleri) Gürcü Hükümeti, Gürcü ordusu mahvü peri
şan olsun, Ruslar oraları zapt ve istilâ etsin ve bu
rası komünistleştirilsin de ondan sonra mı harekete 
geçelim? (Hayır, olmaz sesleri) (1) O halde bugün is
tihsal etmek için en münasip bir zamandır; alalım. 
Fakat tamamen Misakı Millîdeki noktai nazarı tat
bik ettirmek için bu mümkün olamıyor... Gürcüler ka
bul etmiyorlar; fakat bir çok şeyleri kabul ediyorlar. 
Ardahan'ı, Artvin'i... Gürcüler Batum üzerindeki me-
talibi kabul etmiyorlar. Bir kaza daha ilâve ediyo
ruz : Artvin... Artvin için henüz müzakere devam 
ediyor. îhtimal onu da kabul edecekler. Ne kalıyor 
üst tarafı? Batum livasının Artvin'den maada Kaf
kas... Onu da bilâ kaydü şart bize bırakmak istiyor
lar. (Çok muvafık sesleri) Yani behemahal bu yerleri 
fiilen işgal etmeliyiz. Ardahan'ı ve Artvin'i silâh pat-
lamaksızın onların muvafakatiyle işgal edelim. Bu da 
iki türlü olabilir. Ya bizim tekliflerimizi şeraiti musa-
laha olarak kabul ederler veyahut imza etmeden on
lara deriz ki siz kuvvetlerinizi çekiniz, bize teslim edi
niz. Fakat herif hayır bunu da kabul etmeyeceğim ve 
size burasını vermem derse ... Düşünüyoruz ve o za
man çaresiz hareket yapacağız. Böyle bir ihtimal kar
şısında karar vermek Heyeti Âliyenize aittir. Buyur-

(1) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan eklen
di. M. Ünver 

dunuz ki; sizin telâkkinize göre cihanda İngilizler pe
rişan olmaktadır... Beni mazur görünüz : Ben aksini 
zannediyorum. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Bolşevikler-
le temas hâsıl olursa, Bolşevikler bizi Batum'dan kov
maz mi? 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Böyle 
bir ihtimal karşısında cevap vermek... 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Kabul ettim 
bendeniz... Ruslar ileri gideceklerdir, bizi de Batum' 
da. ... 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Ba-
tum'u işgal edeceğiz değil; fiilen Ardahan'ı ve Art
vin'i işgal edeceğiz diyoruz. Esasen fazla olarak li
man hakkında da diyoruz ki, müsavat olacak... 

Şimdi bu öyle bir meseledir ki; hadisat icap ... Et
mezse işgal olunabilir. Fakat bir taraftan Fransızlar, 
İngilizler Batum'a cephane ve silâh getiriyorlar. Belki 
de işgal olunur. Bunlar sonra düşünülecek şeylerdir. 
Bugün temin etmek istediğimiz, fiilen bir kısmı mü-
himmini; üçte ikisini işgal etmek, bir kısmını muallak
ta bırakmak; yani plebisite bırakmak. (Muvafık, mu
vafık sedaları) 

RÜSTEM BEY (Oltı) — Mademki Ardahan'ı ken
di arzulariyle bırakıyorlar; kan dökülmeksizin hemen 
işgal etmek doğrudur. Geriye kalanlar sonra düşü-

t nülür. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Fakat 
mesele ya sulhen veya harben hal olunur. Fiilen bura
larını işgal edeceğiz. Batum şehri ve arazisi hakkında 
da bir plebisit kabul ediniz. Bir şart daha vardır, on
lar da bize diyorlar ki; Artvin'i de vereceğiz. Fakat 
siz de Batum üzerindeki hukukunuzdan bilâ kaydü şart 
vazgeçiniz. Bu; şayanı tetkik bir keyfiyettir. O halde 
sulh yapmazsak Gürcülere diyebiliriz ki; sulh edeme
dik, fakat bizim maksadımız şimdilik buralarını işgal 
etmektedir. Sizinle de müsademe etmek istemiyoruz. 
Kuvvetinizi çekiniz biz buraları işgal edeceğiz. Eğer 
bunu kabul ederlerse, sulh imza edilmese dahi, yine 
işgal ederiz. Biz bu ameliyeyi yaparız ve yine Gür
cülere taarruz etmiş olmalıyız. Fakat Gürcülere ya 
sulhu imza ediniz veya muhabere yapmaya... 

SU AD BEY (Kastamonu) — Mesele tenevvür et
ti. Ancak bizim için; içine atıldığımız bu mücade
lede teveccüh etmiş bir rol vardır. Şimdi eğer Şark
ta, bir teşevvüş husule gelir ve bugünkü müsait vazi
yetteki hali kaybetmek ihtimali mevzuubahis olursa, 
o vakit, bu cihet çok şayanı dikkattir. Binaenaleyh 
Hükümetten onu sormaya hakkımız vardır zannede-
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rim... Tamamen tehir edilmiş olan vazifeyi ifa etmiş 
olmak için ... Haleldar etmek ihtimali var mı, yok 
mu? Yani hükümet, eğer askerî noktai nazardan bu
günkü vaziyeti teşviş edecek bir tehlike melhuz ol
madığı takdirde Paşa Hazretlerinin buyurduklarından 
daha münasip bir zaman hulul edemez. Zira bir za
man, orası Bolşevize olduğu zaman buna imkân ola
cağını tahmin etmiyorum. Bu sebeple, bu en müsait 
zamandır. Fakat bu elimizdeki müsait vaziyeti teh
likeye ilka edip etmemek ... Zannediyorum. 

Sonra bir şey daha istirham edeceğim. Böyle mu
kadderatımızı en ziyade alâkadar eden bir meselede 
ayak üzerinde derhal bir karar vermek münasip ol
masa gerektir. Son ve nihaî karan Meclis vermek için 
yarın sabah müzakere edilmesini kabul edelim... 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Dün ge
ce saat üçte Heyeti Celilenizi içtimaa davet zarureti
ni hissettik. Yalnız ona imkân tasavvur edemediğimiz
den bugüne kaldı. Binaenaleyh... 

SU AD BEY (Kastamonu) — Dün gece davet edil
miş olsaydık... 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Saat 
üçte bu ihtiyacı mübrem hâsıl olmuştur. Bir taraftan 
muhabere ediyorduk bir taraftan aa... 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Efendim, bu
gün ister ingiliz parmağiyle olsun isterse ... Gürcü
lere karşı Sovyetler ve Azerbaycan kuvvetleri harbe 
başlamıştır. Hariciye Vekili Muhtar Beyefendinin bu
yurdukları gibi, biz de Gürcülere ... Gürcü Hüküme
tine komşuyuz malûmu âliniz ... Bugün Misakı Millî 
hududu dahilinde bulundurduğumuz bu meseleye biz 
bigâne kalamayız... Şimdi Gürcüler, bizden, Batum, 
Ardahan ve Artvin'i tahtı işgalde bulunduruyorlar. 
Halbuki ahd ve Misakı Millî programınca bu arazi 
bize aittir. Yani biz bunları haritalarımız dahiline id-
hal etmişizdir. Fakat malûmu âliniz bunlar o vakit 
İngilizler tarafından işgal edilmişti, getirdiler buraları 
Gürcülere işgal ettirdiler. Bu arazinin bizim olduğu
na dair hepimizin kanaati var ve burayı hiçbir za
man terketmeyeceğiz. Buna da hepimizin ayrı ayrı 
kanaati var. Şimdi bizim Heyeti Vekilenin bir cihet 
leklifi ... Meselâ; ... doğrudan doğruya istiyoruz. 

ikinci meseleyi ben zaif buldum. Faraza Batum 
ve havalisi için reyiâm usulüne müracaatı teklif edi
yorlar. Bendeniz buna taraftar değilim. Plebisit nasıl 
olacaktır? Eğer oralar, hıristiyan Gürcülerin tahtı ida
resinde iken plebisit yaparsak; her yerde olduğu gibi 
orada da, kuvvetli olan kazanacaktır. Binaenaleyh ben
denizin fikrimce Heyeti Celileniz buna karar vermeli

dir ve biz Batum ve havalisini Misakı Millî mucibin
ce tamamiyle işgal etmeliyiz. (Yalnız Batum olmaz 
sesleri, her tarafını...) Müsaade buyurun. Burada 
korkulacak cihetler Mösyö Çiçerin'in, Batum'u bir 
Rus şehri olarak ilân etmesi hatıra gelir ve Ruslar ne
reye giderlerse o memleketi Bolşevize etmeleri varidi 
hatır olur ve fakat Ruslar Batum'u işgal ettikten son
ra yine bizim hududumuza gelecekler ve bu Bolşevik
lik propagandalarına devam edecekler. Biz hudutları
mızı ... 

Saniyen Sovyetler her yerde serbest referandum 
ve arayı âmme taraftarıdırlar. Bunu bize, bundan epey 
zaman evvel Mösyö Çiçerin Paşa Hazretlerine yazdı
ğı bir notada bildirmiştir. Binaenaleyh biz burayı iş 
gal edersek derhal orada plebisit ... Bendenize göre 
derhal buraları işgal etmeliyiz. 

AHMET MUHTAR BEY (Hariciye Vekili) (İs
tanbul) — Bendeniz yalnız Ziya Beyin plebisitin su
reti icra ve tatbiki hakkındaki mütalâatına cevap ver
mek istiyorum. 

Demin okuduğum şeyde de dikkat buyurmuş ola
cağınız veçhile; oralar; ahalinin serbestçe izhar ede
ceği arayı umumiyeye göre vaziyeti hukukiyesini tayin 
edecektir, denilmiştir. Binaenaleyh burada mühim bir 
kayıt var; ahalinin tamamiyle serbest olarak izharı rey 
etmiş olması keyfiyeti. Bittabi Batum şehir ve livası 
Gürcü askerinin işgali altında bulunduğu müddetçe 
orada bulunan ahali, bittabi, reyini serbestçe izhar 
edemez. Ahali üzerinde bin türlü tedabir ile icrayı 
nüfuz edilebilirler. Onun için bu gibi arayı umumiye
ye tabi mahallerdeki ... Muharebei umumiye netice
sinde, Avrupada bunun gibi bir çok yerler vücuda 
gelmiştir... Danzig gibi... 

Gürcü Hükümeti oradaki kuvvei askeriyesini çe
ker; iki devlet müşterek bir ordu gönderir ve bu s\. 
retle bir muvazene teessüs ettikten sonra ahali reyini 
izhar eder ve ona göre hüküm olunur. 

CEMİL BEY (Kütahya) — Evvelce bu mesele... 

AHMET MUHTAR BEY (Devamla) — Elinizde 
bulunan ve bizim için rehberi harekât olan misak ... 
Bunu ne gibi esbap tahtında dercettiniz derseniz bu, 
geçen senenin hadisatının icabettirdiği bir tariktir. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Efendim; Paşa 
Hazretlerinin beyanatında, Misakı Millî dahilinde bu
lunan Kars, Batum ve Ardahan livalarının ... Yalnız 
1914 tarihinden beri Rus hududunda bulunan memle
ketler olmak itibariyle Rusların bunlardan herhalde 
vazgeçmek istemediklerini ... Batum Rus şehridir diye 
Muhtar Beyin veyahut Paşa Hazretlerinin buyurduk-
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lan gibi... Bir defa biz Şarkta başlayan şu muhare
bede bir vaziyeti mahsusa almaya mecburuz. Fakat 
takınacağımız bu vaziyetin neticesi bize arazi kazan-
dırmamaya matuf olacaktır. Yoksa Garp tehlikesi
nin Şarkta vukua gelecek Sovyet aleyhindeki bir mu
vaffakiyetle binnetice bize de bir mazarrat iras edip 
etmemesi keyfiyetini ciddiyetle düşüneceğiz. Şunu ar-
zetmek istiyorum ki Batum şehri hakkında bilhassa 
Rusya Hükümeti tarafından bu muharebeye başlan
dığı hissedilmektedir. Bize tebliğiyle ve harbe iştirak 
hakkında kendisinin bize bir teklifi vuku bulmadıkça 
Batum için dökeceğimiz kan, zannederim ki, Rus nam 
ve menfaatinedir; Rus Hükümeti namına dökmüş ola
cağız. Rusya'nın ... Resmen ilânı harp ettiğini bire 
tebliğ ile beraber ... Bizim de iştirakimizi ve bizim de 
Batum'da bir hakkımız olduğunu kabul ettirmedikten 
sonra, Batum için dökeceğimiz kanı Rusya için döke
ceğimize şüphe yoktur. Şu halde, mademki henüz Rus
ya Hükümeti, yine Paşa Hazretlerinin buyurdukları 
veçhile ... Bizim de teşebbüsümüze lüzum olmadığını 
sefiri söylemiştir. Bizim yapacağımız şey, temin ede
ceğimiz şey; sulhen ve kan dökmeksizin Ardahan ve 
Artvin'i Gürcülerden alabilmektir. İhtimal ki ileride 
Rusya Hükümetiyle; 1914 hududu dahilinde bulunmak 
itibariyle; bu belde hakkında da Rusya'nın bize karşı 
bir şeyi olabilir. Harben olmaksızın, sulhen buraları 
temin etmeliyiz. 

Batum meselesine gelince; Batum'u harben almalı
dır. Fakat bir şartla; eğer Şark siyasetinin, bizim felah 
ve necatımız için daima parlaması ve daha doğrusu 
- Rusya'nın düşmanları ki bizim düşmanlarımızdır -
onların ezilmesi... Gürcülerin idaresinde bulunması 
Gürcü Hükümetini takviye ... Gürcü ordusuna karşı 
zaaf alameti gösterirse ve bilhassa münasebatı siyasi-
yede bulunmak itibariyle bizi haberdar edecektir ve 
isterse bulunmasın. Mahza mevcudiyetimizi temin et
mek için muavenete ve ledelhace Batum'u işgale mec
bur kalacağız. Henüz onun zamanı gelmemiştir. Şu 
itibarla dermeyan buyurdukları gibi eğer sulhan Ar
dahan ve Artvin temin edilirse şimdilik Batum'u har
ben işgal etmeyi bendeniz doğru bulmam. Lâkin Gür
cü Hükümeti buna yanaşmazsa; şüphesiz onun da is-
tinad etmeyi ümid ettiği bir nokta vardır. Ona karşı 
da Hükümetin lakayt kalması doğru bir şey değildir. 
Velevki Ardahan'da ... Mutlaka onun Rusya üzerin
de bir galebe ümidiyle... Bu vaki olduğu takdirde biz 
onun bu emelini imhaya çalışmak mecburiyetinde ka
lacağız. Bu cihetler üzerinde Heyeti Celileleri; Artvin 
ve Ardahan'ın da verilmemesi hakkındaki Gürcü Hü
kümetinin vuku bulacak ısrarına karşı Heyeti Vekiîe-

nin serbest olacağına dair ibr karar verebileceğini zan
nediyorum. 

ÂBÎDİN BEY (Lâzistan) — Batum, Ardahan, 
Artvin, Acara; buralarda hemen bir seneye karip bu
lundum. Emin olunuz ki buradaki ahalinin hepsi Is-
lâmdır; bir tek Rus'a tesadüf edilemez. Bir çok arka
daşlar söylediler ki; Rus müzevirliğinden ziyade Be 
şevik müzevirliğinden korkuyorlar, Yani Bolşevikle
rin tahrikatıdır bu. Binaenaleyh karşımıza yine bir 
Gürcüstan Bolşevikliği... Halbuki malûmdur ki daha 
evvel şu kürsüde Muhtar Bey beyan buyurdular ki; 
bizim Gürcüstan ile musalaha etmekliğimiz için mut
laka Batum'dan ve bu gibi yerlerden tamamen vaz
geçmemiz lâzımdır. Bunu Çiçerin bize söylüyor. De-
mekki Rusya Sovyet meclisleri bizi buraya teşvik et
miyor. Ancak bura ahalii Islâmiyesinin kurtulması za
manıdır diyoruz. Ona göre ben de diyorum ki Art
vin'e kadar hemen ordularımızın hareket etmesi lâ
zımdır. ... Lâzistan'la alâkadar değil, belki bir cüzü 
mütememmimidir... İşte İttihat ve Terâkkiciler bun
ları güya düşünmemişler ve güya pek çok fenalıklar 
yapmışlar... Evet olabilir. Fakat bunlar da hep bir va
tan olması için çalışmışlardır... Burada beyan buyur
dukları vakitte bize pek menfaatli olan ... Ardahan, 
Batum, Kars'ın bize kalmasıdır. Bendeniz buralar, 
Misakı Millîi İslâm olması itibariyle Rasim Beyin de
diği gibi arazi kazanmak değil, bilhassa buralardaki İs
lâmları kazanmak zamanı gelmiştir, fakat Heyeti Ve-
kilenin de dediği gibi Artvin'e kadar ordu dayan
sın ve ilk fırsatta Batum'un işgalini de... Burası hafi 
celse olduğu için bir şey söyleyeceğim : Biz belki on 
bin tüfek ... Vermişiz ... ve bugün Halit Bey orada 
büyük bir nüfuz sahibidir ve bütün müslümanlar ken
disiyle ... Eğer ordu oraya ilerleyecek olursa emin 
olun ki oraya ... Ruslarla da zararı yoktur. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Efendi
ler bu müzakereyi teshil edebilmek için bendeniz di
yorum ki; Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti 
bugünkü şeraite göre Misakı Millîye muhalif bir sul-
he vazı imza edemez. Bunda mahzurlar vardır. Çünkü 
böyle ufak bir mesele için değil; istiklâlimizi temin ve 
müdafaa için Londra'ya giden murahhaslarımızın elin
deki düstur da Misakı Millîdir. Bundan sarfınazar 
edemeyiz dedik. Onlar da bütün cihana karşı bunu 
müdafaa edeceklerdir. Binaenaleyh diğer taraftan Gür
cülerle sulh yapmak isterken bundan fedakârlık yap
mak olmaz. Sonra o düstur duçarı zaaf olur. Şimdi 
bizim, Gürcü sefareti vasıtasiyle Gürcüstan Hükü
metine tebliğ ettiğimiz şifahî bir nota, ki bugünden ... 
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Ardahan livasını ve Artvin kazasını ihtiva eder. Bura
ları bize iade ve teslim edecekler. Diğer taraftan Ba-
tum limanı ve şehri için ahalisinin reyine müracaatla 
vaziyeti tespit olunacaktır. Arayı umumiyeye müraca
at zamanını dahi onlara bırakıyorum. Yani orada da 
Misakı Millînin emrettiği kaydı ifade ediyoruz. Şimdi 
bu esas dairesinde ve Misakı Millînin emrettiği bir 
sulh yapmak isterlerse ona vazı imza edebiliriz. Fa
kat Batum bilâ kaydü şart terk olunacaktır kay
dını ihtiva eden bir sulhe vazı imza edemeyiz. 

O halde sulh yapılmadan dahi bugün ne temin et
mek istiyoruz? Ardahan livasını - Artvin de dahil -
orayı fiilen işgal etmek istiyoruz ve Batum'u da plebi
site bırakıyoruz. Binaenaleyh biz Gürcülere diyebili
riz ki; biz behemahal burasını işgal etmek istiyoruz ve 
haddizatinde sizi mağlup etmek istemiyoruz. Siz çe
kiliniz, yalnız bu işgal muamelesini biz himaye etmek 
istiyoruz. Çünkü şimdi daha sulh yapmamışızdır. Bir 
tedbiri. askerî olmak üzere bu menatıkta bir tahşidi 
askerî yapmak istiyoruz. Bizim ordumuzu sokalım, 
orayı gelelim işgal edelim; bu da olmaz. Fakat asıl 
bu vaziyeti idame etmek lâzımdır. Eğer sulh olma
dığı halde dahi buna muvafakat ettikleri surette ... 
istediği yerde istihdam etsin. Biz bu muameleleri ya
parız hayır derlerse bilâ kaydü şart keffi yed etmesi 
... Dair imza veren ... Erkânı Harbiyei Umumiye Ri
yasetinin ve .Şark ordusunun plânı; demek ki bir sulh 
vardır. Misakı Millîdeki kuyudu muhafaza etmek şar-
tiyle ... Aksi sulha vazı imza edemeyiz ve muharebe 
istemediğimizi kendilerine söyleriz ve oraları işgal 
ederiz. Emniyette bulunabilmesi için bir tedbiri aske
rî almak mecburiyetindeyiz ve bunu yapmak bizim 
için lâzımdır, faidelidir. İdarei umur etmek üzere 
Heyeti Vekileyi serbest bırakırız. Bittabi sulh yapılırsa 
yine buraya gelecek. Harp yapılırsa belki de bugün
den karar vermek lâzımdır ve harp yapılacak olursa 
dediğim daireyi geçmez... Müsademe olmayabilir ve 
zannederim ki çıkmaları imkânı yoktur. Tatbike başla
dığımız takdirde onlar ısrar, ederlerse bir harbe mün 
cer olabilir. Biz yalnız bir şeye intizar ediyoruz. Gür-
cüstan sefaretinden gelen - ki telgrafhanededir - ce
vaba intizar ediyoruz ... O muameleyi temin ve tat
bik edecek bir hareketi askeriyedir... 

HACI MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Şimdi 
biz sulhen Ardahan ve Artvin'i işgal edersek; yani ta
rafeynin muvafakatiyle; onlar da muvafakat etti. 
Biz de işgal ettik. Sonra Rus heyeti Gürcüstan'a ga
lebe ediverecek olsa ve bize de oradan hududunuza 
çekiliniz derlerse biz o vakit ne gibi bir vaziyet alı
rız? 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Arzede-
yinf : Bu, vaki bir misaldir. Malûmu âliniz biz Kars» 
işgal ettik, Gümrü'yü işgal ettik ve daha bir çok yer
leri işgal ettik. Ermenistan komünize olmuştur ve ko
münist bir Ermeni Hükümeti vardır. Yani elviyei se-
lâseye dahil olan yerlerden çekiliniz demediler; yalnız 
Gümrü'yü tahliye ediniz dediler ... Kars'ın şarkından, 
şimalinden çekilmesini bize teklif ettiler. Biz bu tek
life riayet etmedik ve etmediğimizden dolayı da on
lar bizimle muharebe etmediler ve edemediler. Bugün 
şifahî bir notamız vardır. Buna evet veya hayır ce
vabı gelecektir. Kat'ı münasebet ederek ... Bir faide 
beklemek lâzım gelir. Ondan sonra alacağımız vaziyeti 
üç dört gün sonra arz ederiz. Ya beş gün beklemek 
- ordumuzun takviyesine lâzımdır - veya beş gün bek
lemek ... Bize mukabele edecek kuvvetler diğer daha 
bir çok kuvvetler tarafından angaje idiler. Bir şey da
ha arzedeyim ki tabiî Meclisi Âli bu işlerle alâkadar
dır. Bence mahzur vardır; hareket durmaz ve ihtimal 
ki bu gece karar verilir de harekâtı askeriye yarın 
başlayabilir. 

(Müzakere kâfi sesleri) 
(Çorum Mebusu Ferit Beyin takriri okundu) 
(Olti Mebusu Yasin Beyin takriri okundu) 
(Kangırı Mebusu Neşet Beyin takriri okundu) 
(Muş Mebusu Mahmud Said Beyin takriri okun

du) (Kabul sesleri) 
REİS — Burdur Mebusu Veli ve Bursa Mebusu 

Muhittin Baha Beylerin takririni okutuyorum. 
Riyaseti Celileye 

Müzakerâtın kifayeti karariyle Batum hakkında 
arayı umumiyeye müracaat esasından asla feragat edil
memek şartiyle icabına göre hareket etmek üzere He
yeti Vekileye salâhiyet verilmesini teklif ederiz. 

Burdur Bursa 
Veli Muhittin Baha 

REİS — Takriri kabul edenler... Kabul edildi. 

— 457 — 
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