
C İ L T : 2 tgiİMA : 2 

T. B. M. M. 

Gizli Celse Zabıtları 

13 Eylül 1337 (1921) 

Münderecat 
Sayfa 

1, — ZAPTI SABIK HULÂSASI 226 
2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 226 
/. — Hariciye Vekilinin, Azerbaycan, Gür

cistan ve Ermenistan ile aktedilecek konferans 
hakkında beyanatı ve memleket dahilindeki ve
saiti nakliye, buğday, un ve ekmek noksanlık
ları ve bunların temini üzerinde müzakerat. 226:239 

Cilt : 12 

75 nci İnikat, 2 nci Celse 



İ : 75 13 . 9 . 1337 C : 2 

YETMİŞ BEŞİNCİ İNİKAD 

13 Eylül 1337 Salı 

İkinci Celse 

REİS : İkinci Reisvekili Adnan Beyefendi 

KÂTİP : Ziya Hurşit Bey (Lazistan) 

REİS — Celseyi açıyorum. 
Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

1. — ZAPTİ SABIK HULÂSASI 

ALTMIŞBEŞİNCİ İNİKAT 

22 Ağustos 1337 Pazartesi 

İKİNCİ CELSE 
İkinci Reis Vekilinin Adnan Beyefendinin riyaset

lerinde içtima ile Dahiliye Vekâleti Bütçesinin harcı
rah faslına tahsisatı munzama verilmesi ve Meclisin 
Kayseri'ye nakli mevzuları üzerinde münakaşaladan 

•sonra Meclisin naklini Efkârı Umumiye ve yabancı 

2 . — MÜZAKERE 

/. — Hariciye Vekilinin Azerbaycan, Gürcistan ve 
Ermenistan ile aktedilecek konferans hakkındaki be
yanatı ve memleket dahilindeki vesaiti nakliye, buğday, 
un ve ekmek noksanlıkları ve bunların temini. 

REİS — Söz Hariciye Vekili Yusuf Kemal Be
yin. 

YUSUF KEMÂL BEY HARİCİYE VEKİLİ 
(Kastamonu) — Büyük Millet Meclisi hükümeti ile 
Azerbaycan, Gürcistan ve ledelhace Ermenistan ara
sında Kars'ta inikad edecek konferans hakkında ma
lumat vermekliğim emir buyuruluyor. Bu meselenin 
tarihçesinden kısaca bahsetmek lâzım gelirse; malumu 
âlinizdir ki heyeti murahhasa Rusyaya gittiği sırada 
Rusya hariciye komiserliği tarafından buraya gelen 
bir telgraf ile; hükümetimizle Rusya arasında cereyan 
edecek müzakeratın bir konferans şekil ve halinde 
cereyan ettirilmesi arzu ediliyordu. Heyeti murahha
sa buradan ilk gittiği sırada böyle bir haber yoktu, 
buna yolda muttali oldu ve yolda Heyeti murahhasa 
Hariciye Vekâletinden talimat isteri. Biz Ruslarla 
münferiden mi konuşacağız, yoksa mültefıken mi 
konuşacağız diye sordular. Kati bir söz almadı. Bu
nun üzerine Moskovaya gitti. Moskova'da Rusların 

devletler hakkında bırakacağı menfi tesirler nazarı 
dikkate alınarak, naklin bir müddet tehiri muvafık 
görüldü ve celseye nihayet verildi. 

Reis Kâtip 
Adnan 

REİS — Zaptı sabık hulâsasını reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

EDİLEN MEVAD 

ısrarına rağmen, yani Gürcüler, Ermeniler, Azerbay
canlılar beraber bulunsun bu konferansı beraber ya
palım diye vukubulan ısrarlarına rağmen, Heyeti mu
rahhasa yalnız Ruslarla müzakere yapmak cihetini 
iltizam etti. Müzakerat esnasında defeatı adide ile 
Rus heyeti murahhasası ve bilhassa reisi Azerbay
canlıların, Gürcülerin ve Ermenilerin de bizimle 
beraber görüşmesini teklif ettiği halde biz yine fik
ri sabıkamızda ısrar ettik. Biz burada evvelâ sizin
le meselemizi hallederiz, sonra Bakûya gider ora
da da Azerbaycanlılarla görüşürüz, Tiflise gider 
Gürcülerle görüşürüz dedik. Ermenistan hakkında sa
lâhiyetimiz yoktur. Hususiyle Ermenilerle aramızda 
aktedilmiş bir muahede vardır, Gümrü Muahedesi. 
Ona dair hükümetimizden talimat isteriz ve alınacak 
cevaba göre hareket ederiz, dedik. Konferans mii-
zakeratı esnasında bir mesele şiddetle ve ehemmiyet
le mevzubahis oldu. O da bizim bu üç Cumhuriye
tin istiklâline riayet etmekliğimizin lüzumundan iba-

(1) Zabıt ceridesindeki 75 nci birleşim tutana
ğında, bu içtimada celsei hafiye yapıldığına dair 
kayda rastlanmamıştır.) 
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retti. Diyorlardı ki, siz bu cumhuriyetlerin hâkimi
yetini muhil bir muahede akdedemezsiniz. Biz de
dik ki: Onlar müstakil hükümetlerdir. Müzakeratın 
neticesinde (bu Cumhuriyetlerin istiklâlini) (1) Rus-
yaya tanıttık ve bunun neticesinde biz de bunların 
istiklâllerine riayet edeceğiz ve istiklâllerini muhil bir 
harekette bulunmayacağız dedik. Biz muahede ak-
tettiğimiz zaman tarafeynin rızası ile akdettik. Rusya-
ya bunların istiklâllerini kabul ettirerek senet ittihaz 
ettik, zapta kaydeyledik. Rusya da mütekabilen, bizim 
verdiğimiz sözü kaydetti. Yani o de gerek Gürcista-
nm ve bilhassa Azerbaycanın istiklâline (tecavüz et
meyeceğimizi muhadenaye derç ettik. Bunların istik
lâllerine) (2) Rusyayı riayet ettirmek ve muahede
yi bu üç cumhuriyetin vucudiyle. Akdin esası ve 
ruhu da bizim noktai nazarımıza göre bu şekilde ka
bul olundu. Muahede; bildiğimiz Moskova muahede
si akdolundu. 

Kalktık Bakûya geldik, Baku'da bulunduğumuz 
sırada Baku nuzzarı yani Hariciye komiseri ve Reisi 
hükümeti bizimle derhal muahede akdinden içtinap 
eder göründüler. Meselâ bugün söz verdiler; yarın
ki gün söz verdikleri yere gelmediler öbür gün bil
mem filan saatte geliriz dediler, gelmediler. Arada 
bir gün Reisi Hükümet Neriman Nerimanof geldi, 
Hariciye komiseri de yanında idi. Geldi bize dedi ki: 
Sizinle akdedilecek ne muahedemiz vardır? Dedik, 
bizim sizinle akdedilecek muahedemiz vardır, ezcümle 
Nahcivan meselesi. Çünkü biz Nahcivan'ın hakkı hi
mayesini, Azerbaycana'bir şart ile terk ettik. O da 
Azerbaycanın bu hakkı himayeyi asla üçüncü bir 
devlete terk etmemesi idi. Yani bir gün olur da, ara
larındaki komünistlik münasebatı galebe der de Azer
baycan; Nahcivanı, Ermenistana veyahut Rusyaya terk 
etmeye kalkışacak olursa o zaman bizim; Azer
baycanın Nahcivanı himayesi taahhüdünden vareste 
kalmasını temin içindi. İşte, meselâ bir madde bu 
idi. Sonra bizim Azerbaycanla; tebaamıza ait birta
kım işler de vardı. Bize diyorlardı ki; biz sizinle 
muahede yapsakta, yapsamakda size de bir hisse 
ayıracağız. Rusya muahedesinde diğer şeyler de var, 
meselâ iki taraf arazisinde; diğer taraf arazisindeki 
tecemmüata müsaade etmek. Bu gibi maddeler var
dı. Sonra bize Reisi Hükümet Nerimanof dedi ki: 
Bizim sizinle yapacağımız şey daha başka bir şey
dir. Nedir? Biz bu üç Cumhuriyet arasında bir it
tihat yapmak üzereyiz. Yani Azerbaycan, Gürcistan 

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

ve Ermenistan ve belki buna Dağıstan da dahil ola
caktır. Bu hükümetler arasında teşekkül edecek itti-
had ile Türkiye arasında bir ittifak yapmak istiyo
ruz. Biz sorduk : Bu ittihad kime karşı olacaktır"! 
Emperyalizme karşı olacak. Nereden gelecek emperya
lizme karşı? Her taraftan gelecek. Hatta Nerimano-
fun söylediği söz, Rusyadan bu hükümet kalkarsa 
mutlaka yerine emperyalist hükümet gelecek, o em
peryalist hükümete karşı da ittifak edeceğiz. 

Biz de kendisine cevaben; bu ittifak meselesinin 
yeni mevzubahis olduğunu ve bu bapta talimatımız 
olmadığını salâhiyetnamelerimizde bu mesele hakkın
da sarahat olmadığını zikrederek; birinci ciheti sa
lâhiyetimiz dahilinde görüşmek, ikinci cihet hakkın
da da hükümetimizden salâhiyet istemek lüzumunu 
anlattık. Yalnız dedik ki; bu zamana kadar bizim 
tecrübelerimiz, merkezle aramızda telgraf muhaberatı
nın muntazaman cereyan etmemekte olduğunu gös
terdi. Bu konferans daha iyisi bizim memlekette ol
sun dedik. Hayır Baku'da olsun dediler. Biz dedik, 
hayır Kars'ta olsun. 

Üç mütahassıs, malumu âliniz Rıza Nur Beye
fendi, Memduh Şevkat Bey ve bendeniz. Üç arka
daş konuştuk. Arkadaşlardan biri tahriren teklif yap
mak fikrini Heri sürdü. Peki dedim. Diğer ikisi esas
ta müttehid olmakla beraber, bunun şifahen söylen
mesine taraftar oldu. İki rey ile bizim mümessilimiz 
Memduh Şevket Beyi, söylemeye memur ettik. Şifa
hen söylenecek söz, bu gösterdikleri harekâttan şi
kâyet ve bize bir tren hazırlanmasını teklif idi. Mem
duh Şevket Bey görüştü, Hüseyinof aynen şu sözleri 
söyledi; Nerimanof un sözlerini tekrar etti. Daha zi
yade o ittifak cihetine imale ediyordu. Memduh Şev
ket Bey geldi bunu bize bildirdi ve tren hazırlanacağı 
gün, tren hazırlanmadı ve Hüseyinof ertesi günü bi
zi saat beşte görürüm dediği halde gelmedi. Biz ıs
rar ettik; bilmiyorum ne günü idi tren hazırlandı gi
deceksiniz dendi. O gün Hariciye Komiseri Hüseyinof 
ile Azerbaycanın Adliye Nazırı Behbud geldi, bizden 
ziyaret istediler. Biz yine üç arkadaş toplanarak onların 
ziyaretini kabule karar verdik. Ziyaretlerinde, bizim 
söylediklerimizi kabul ettiklerini Kars'a geleceklerini 
söylediler., hatta o sırada. Nahcivana gidecekmiş; Er
menistan için mezuniyet alacak olursak; Ermeni mu
rahhasını da alıp geleceğini söyledi. Baku'dan trene 
bindik. Yolda geliyorduk, o sırada Reisi Hükümet 
Neriman Nerimanof, intihabat için propagandaya 
çıkmıştı.T. Biz orada trende iken meğer Nerimanof 
da orada imiş, bizi görmeye geldi. Rıza Nur Beyefen
di ile benim kompartımana geldi. Nerimanofa bu 
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meseleden bahsettik. Çünkü onun bu meseleden ha
beri yoktu. Hüseyinof ve Behbud Şahtantinski ile 
olan son mülakatı anlattık ve hatta kendisinden ri
ca ettik, gönderilen bu adamları dedik. Tifüse geldik, 
Tifüste Hariciye Komiseri ile konuştuk. Hariciye Ko
miseri de buna muvafakat ve ancak mahaUi akdol-
mak üzere Tiflis'te ısrar ve biz buna karşı Kars'da 
ısrar ettik. Nihayet telgraf muhaberatının teminini bi
ze vadederseniz biz Kars'a gelebiliriz, dediler. Oradan 
Kars'a geldik. Arkadaşım benimle beraber geldi. Ar
kadaşım başka mütalaada idi. O da buraya arz edil
di. Ben de buraya mufassalan yazdım. Cevap bekler
ken bir gün bana serian buraya gel diye yazıldı. Ben 
de kalktım geldim. Burada geçende zannederim Ha
ziranın yirmi yedisinde idi; celsei aleniyede siyaseti
miz hakkında izahat verirken Cenubi Kafkas Hükü
metleri ile münasebatımızı daha muntazam ve daha 
sarih bir hale koymak üzere bulunuyoruz, diye ma
ruzatta bulunmuştum. O maruzatım, Heyeti Celileniz-
ce istima olundu ve biüttifak hükümete beyanı itimat 
edildi ve binaenaleyh bana bu hususta müsaade veril
di, gösterildi. Onun üzerine murahhaslarımızı davet 
etmeye mecbur ve muvazzaf olduk. Notlar yazdık, 
murahhaslara böyle, böyle dedik konferans yalnız An
kara'da inikad etsin, çünkü ben bu işi ile meşgul ol
mak istiyorum dedim. Asıl maksadımız Ankaraya ge
tirmekti. Zaten bundan maksadımız, bütün bu işin. 
Rusyanın Cenubi Kafkasya hükümetleri ile akdetmek 
istediği muahede. Konferansı biz Kafkas hükümet
leriyle Kars'ta akdettirmek.. Bunun tesiri siyasisi; 
hariç üzerine yapacağı tesir hakkında uzun uzadıya 
söz söylemeye hacet kalmamıştı. Bu defa biz bunları 
daha ziyade kuvvetle Ankaraya davet ettik. Israr et
tiler. Biz hiç olmazsa Sarıkamışa geliniz dedik, Kars'a 
gelmeyin dedik. O hususta yine ısrar ettiler. Kâzım 
Paşa ile muhabere ettik. Kars'ta olmasında mahzur 
yoktur dedi. Biz de Kars'ı kabul ettik, tçtima Kars'ta 
olunca bunun başında en ziyade iştigal etmiş olan 
Kâzım Karabekir Paşanın riyaseti tahtında bir he
yeti murahhasa teşkil etmek istedik. Arkadaşları
mızdan bu işi pek iyi bilen Rıza Nur Beyefendiden 
rica ettik, kendileri kabul etmediler. Onun üzerine 
Rıza Nur Beyin yerine Nafıa Müsteşarı Muhtar Be
yi -ki şimendüfer işlerinde sahibi ihtisastır- sonra hu
kukta ve ciheti maliyede vukufu bulunan Burdur Me
busu Veli Beyi murahhas tayin ettik.' Muhtar Bey; 
Aydın - Kasaba demiryolu hakkında İngiltere ile Lond
ra'da cereyan eden müzakerat ve aktedilen muahede
de, memleketimizin tarihinde nam almış bir adam
dır, Hatta merhum Hakkı Paşa da doğrudan doğruya 

bendenize söylemiştir. Muhtar Bey, Veli Bey; sonra 
Memduh Şevket Bey, ki ahvale vukufu hasebiyle es
kiden zaten murahhastı. Bunları murahhas yapdık. 
Maliye müfettişlerinden muvaffak Beyi de Maliye 
Müşaviri olarak tayin eyledik. Sonra arkadaşlarımız
dan Batum Mebusu Edip Beyi de hüsusatı mahalüye-
deki vukufuna binaen reyinden istifade edilmek üzere 
müşavir olarak kabul ettik. Kâzım Karabekir Paşanın 
orada bulunan Erkânı harplerinden bir ikisini de as
keri müşavir olarak tayin ettik. 

MUSTAFA BURAK BEY (Erzurum) — Meckse 
bir şey kalmamıştır. 

YUSUF KEMÂL BEY (Devamla) — Şimdi kon
feransın yevmi içtimaını tayin ile meşgulüz. Bugün 
bunu ben matbuatla ilan ettirecektim, dün bir talep 
daha vaki oldu bize. Yani evvelce Moskova sefiri
mize şöyle bir söylenmiş olan bir şey, sureti Tesmiye
de vaki oldu: Ukranya hükümeti de bizimle bir mu
ahede akdetmek istiyor ve Başkumandanı «Fronze'-
yi» murahhas tayin etmiş, Ankara'ya geliyor. 

Şimdi Efendim bunların ikisini de bugün ilan et
tirmek istiyordum, fakat anlamak istedim ki; eğer 
Meclisi âlinin tasvibine iktiran etmeyen bir hareket
te bulunuyorsan veyahut evvelce Mecüsi Âli; bana 
vermiş olduğu mezuniyeti geri alıyorsa, ilan ettirme
yiz. 

Bir şey daha arz edeceğim; Franklen Büyon'dao. 
Paşa Hazretlerine gelen bir telgraftan bahsedeceğim : 

Biz Fransızlardan; idama mahkûm edilmiş birisi
nin Yahya Efendi isminde birinin cezasının tadiü için 
rica etmiştik. Diyor ki; Hariciye Vekâletinin göster
diği hissiyata mukabil Harbiye Nazırının, Yahya Efen
di hakkında sadır olan idam kararı, tadil ettiğini za
tı samilerine bildiririm diyor. 

ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — Müsaade bu-
yurulur mu? Bir şey öğrenmek istiyorum : Beyana
tı aliyeleri meyanında buyurdunuz ki, müzakere me
selesi hakkında, bendeniz başka mütalaada bulun
dum, arkadaşım başka fikir dermeyan etti, bu suretle 
ayrıldık. Arkadaşınız ne mütalaada bulundu? 

YUSUF KEMÂL BEY (Devamla) — Mütalaa
sını Vekâletine yazmıştır. 

BAHRt BEY (Yozgat) — İdam cezasının affı ta
lep edilen Yahya Efendi kimdir? 

YUSUF KEMÂL BEY (Devamla) — Gayet fe
dakâr bir adamdır ve Taşucu Kuvayı MiJüyesinden-
dir. 

ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — Edip Bey, 
Heyeti murahhâsaya müşavir olarak tayin olunuyor. 
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Bunun hallinden mukaddem böyle bir müşavir tayini 
bilmem ne dereceye kadar doğrudur. Bu husustaki mü
talaanızı anlamak istiyorum. 

YUSUF KEMÂL BEY (Devamla) — Batum Me
busu Edip Beyi, daha ziyade murahhas olarak gön
dermek (isterdik. Bahis buyurdukları dihet hukukî bir 
cihettir. Batum mebuslarının bu muahede haklarına 
icrayı tesir edebilmesi 'içlin muahedede... Şartları ta
hakkuk etmek lâzımdır. Yani muahede mucibince 
Rusya Misakı Milliyi tanımış ve Batum'un bizim ol
duğunu kabul etmiştir. Sonra biz buna mukabil İM 
şartla Acaranın muhtariyetini ve daha doğrusu o ara
zinin... Ve bizim Batum limanından serbest olarak 
«istifade ekmekliğimizin Gürcistan tarafından kabulü 
şartiyle Batum'daki hakkı metbuiyetimizi Cürcistan 
Hükümetine terk etmiştik. Binaenaleyh Gürcistan Hü
kümeti tarafından sureti sarihada bu şartlar kabul 
edilmediği takdirde Batum bizimdir. Bunu kabul et
tiği takdirde ve kabul edildiği zaman tahakkuk etti. 
Batum da bizden çıktı. Sonra bir diğer mütalâa yü
rütmeye başladılar : Malumu âliniz Teşkilâtı Esasi. 
ye Kanunu hükmünce mebuslar; bütün mületiin me
buslarıdır. Bir daüreti intihabiyenin mebusu değildir. 
Binaenaleyh hukuken; Aiah göstermesin memleke
tin her hangi bir cüzü ayrılacak olursa o cüzün me
busları, yeni intühabata kadar bütün mSlîetin mebusu 
olarak Mecliste kalması lâzım gelir. Yani hukuken 
arz ediyorum. Hukuken böyle olmak lâzım gelir. 
Farzı muhal olarak bu da böyle olsa Batum livasının 
her tarafı büzden çıkmış değildıir. Batum'un bir kısmı 
bizden çıkmış diğer kısmı ..elimizde kalmıştır. O me
busların hakkım iptal; bizde kalan arazfidekli münte-
hiplerin hakkına tecavüz demek olur. 

Dr. RIZA NUR BEY (Sinop) — Efendim Mosko
va'da malum muahedeyi akdettikten sonra hukuken 
onu ikmâl'etmek ficin Azerbeycan'Ia, Gürcistan'la ve 
'Ermenistan'ca ayrı ayrı ve mütemmim muahedeler 
yapmak icabediyordu. Çünki Rusya ile bu hükümet
lerin hududuna taallûk eden bazı mevad karargür 
oftnuştu. Onun için bunu da yapmamız lâzım geliyor
du ve bu zaten anlattıkları gibi kararlaştırılmıştı, işi
mizi orada bitirdikten sonra Baku'ya indik. Baku'ya 
glittîkten sonra tabii bSr heyeti resmiye bir yere vasıl 
olunca resmen kendisini o Hükümete bildirir, hatta 
bendeniz bunu tahriren bildirmesini reisten rica et
ilim. Biz üç küşi idik Yusuf Kemâl, Memduh Şevket 
bir de bir arkadaş. Halbuki bunu kabul etmediler. Üç 
beş gün öyie bisud ve bl hareket kaldık. Nihayet hu
susî Temasla o da, Memduh Şevket Beyin teşebbüsü ile 

oldu. Gidildi, gelindi, konuşalım dendi. Fakat "bu 
adamlar bizi daima salladılar gelmediler. Randevu 
verdiler gelmediler, telefonla niçin gelmedimz dedik, 
geleceğiz dediler. Buna da aldırmadılar gelmediler. 
Yani bizim heyeti resmen tahkir etiler. Bunun baş
ka manası var mıdır? Sonra bir gün toplandılar geldi
ler. Mirza Davudof Haridiye Komiseri, Behbud Şatı-
tahtinski, Adliye Komiseridir. Yline aramızda mü
cadele oldu. Behbud Şahtahtinski oranın Adliye VeJri-
lidir. Aramızda yine mücadele başladı. Biz münferit 
olsun diyoruz, onlar müçtemi olsun diyorlar, büz Ba-
kû\İa olsun diyoruz, onlar Tifiste olsun diyorlar. 
Biz nihayet Kars'ta olsun-dedik. Bunların söyledik
leri şeyler de kadi bir şey 'değil, baştan savma gibi bir 
şeyler .Sonra yine bir gün üçü mevcut idi. İçlerinden 
Dr. Neıiimanof da geldi. Gayriresmî bir tarzda mü
zakere oluyor. Amma biz mevcudiyetimizi resmen 
ihbar etmedik ve bu suretle müzakere oluj'or. Ben usul 
böyledir dedim. Onlar böyle değildir dedi. Belki on
ların fiklirleri başka noktai nazardan doğrudur. Son
ra efendim, Ruslar vaktiyle bizimle bir muahede yap
mak üzere müzakerede bulunurken ileriye daima bir 
noktayı sürerler ve her zaman ondan bahsederlerdi. 
Şimdi de onu şiddetle istliyorlardı. Yani o da Erme
nilerle yaptığımız Gümrü Muahedesini fesettirmek 
ve diyorlardı ki: Söyleyiniz bu muahede mefsuhtur. 
Biz türlü şeylerle oyaladık, atlattık, oraya yanaşma
dık. Bu mesele gayet mühimdir ve ondan dolayı kon
feransı istiyorlardı. Dört, beş hükümet bir kaç azaları 
'ile gelecek, yani bizi büyük ekseriyetle boğacaklardı. 
O manzara bizi bundan içtinap ettiriyordu ve bu kon
feransın içine Rusya da giriyordu. Rusya'nın işi kal
madığı halde giriyordu. Bendemiz dedim ki niçin bun
da ısrar ediyorsunuz ve bu şeyi de anlamak maksadı 
ile bundaki kastınız nedir? Hangi müzakereyi daha 
evvel yapmak istiyorsunuz? Azerbaycan meselesi mi, 
yoksa Ermeni meselesi mi? Nerîmanof dedi ki; evet 
ilk defa Ermeni meselesini hallettireceğiz. Yani onu 
himaye mi edeceksiniz, dedim. Dedfi ki; «abında 
Ermenilerle birleşip size karşı cidal edeceğiz ve ben 
bundan dolayı küplere bindim. Fakat ben reis olma
dığım için bir şey söyleyemedim ve bîr şey söylemek 
de hakkım değildi ve bu, zannedersem büyük bjr ha
karet ve büyük bir tehdittir. Bundan sonra geldiği
miz vakitte aramızda, üçümüz arasında büyük nriina-
kaşat ve ihtilâf hasıl olmuştur. Bendeniz dedim ki: 
Tahriren protesto edeceğiz. Bu olamaz dendi ve kabul 
edilmedi ve şifahi de yapıldığı kararımızla değildir. 
ona dahi karar verilmemiştir ve Memduh Şevket Bey 
dahi bundan telefon başında müteessir olmuştur. Ken-
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dişine Haridiye Komiseri telefon ettiği vakitte, ağzın- ' 
dan, gidecekler diye kaçırmıştır. Hatta ben dedim 
ki: Sizi Hükümetimiz buraya göndermiştir ve bu ka
dar aydır burada mümessilsin, halbuki Azerbaycan 
Hükümeti bize mümessil göndermemiştir. Demek ki 
seni istiskal ediyorlar. Sen de durmamalısın, dedim. 
Vakıa efendiler, Azerbaycan milleti üç buçuk milyon
luk Türk halkını «ihtiva ©der ve bunîar bizim gibi ko
nuşan bir millettir ve münevverleri vardır, mülliiyetinii 
hissetmiş bir millettir. Ekseriyetle şiidirler, fakat o ha
le gelmişlerdir ki Şiliik, Sünnilik farkı görülemez. 
Hepsi dini islâm birdir diyorlar Binaenaleyh tefrika 
kabul etmez bir millettir ve bunlar bize ellerini açı
yorlar, dua ediyorlar ve ne vakit bizi kurtaracaksınız 
diyorlar Ve adeta istasyonlara.dahi bunu bize sormak 
için geliyorlardı ve bizii kurtarın diyorlardı. Hallerin
den tazallüm ediyorlardı. Fakat buna rağmen bir Hü
kümet vardır ki o Hükümet, on, on beş komiserin 
elind'edir ve bunların da kırk, elli yardakçısı vardır. 
Şu tabiri de mazur görünüz ki bunlar Rusların en 
den/i aletleridir ye Rustan Rusturlar. Bütün emelleri, 
bütün sayileri Rusya'ya matuftur. Yani Azerbaycan'
da Rusya'yı tutmaktır. Eğer burada Ruslar olmasa
lar buranın halkı onların her birini parçalar ve her 
parçasını da bir dala asarlar. Bunlar o haldedirler. 
Ama bu adamlar memleketleri gidiyor, ona aldırmaz
lar ve bunların -çoğu zaten hissi milliden, hissi dini ve 
vataniden mahrum insanlardır ve zaten neler yapıyor
lar? Birçok şeyler getiriyorlar, Tiflis'te eşya ile, altın 
«ile, bilmem ne ile mübadele edip gidiyorlar. Faraza 
bir vagon kâğıt getiriyorlar, yerine kıymetli eşya gö
türüyorlar. Şimdi bu sınıftan olan adamların haka
reti bize müthiştir Ben Tiflis'e geldiğim vakit, bende
niz Tiflis'ten buraya bir şey yazmıştım. Bilseydim ay
nını burada getirir okurdum ve orada demiştim ki; 
keşke Rıza Nur'un teklifini kabul edip yapsa idik. 
Ben münferit müzakere taraftarıyım, konferansı da is
temiyorum ve esasen onların teklifi içtihadıma da mu
gayirdir. Ben Tifslis'ten Batum tarikiyle geliyorum, 
yerime başkasını gönderiniz dedim ve tabii usulü dai-
resiinde emrinize muntazarım, dedim. Bekledim cevap 
gelmedi. Sonra tekrar beni tayin etmişler. Halbuki 
ben buna iki suretle muhalifim. Birisi içtihadıma 
mugayirdir, ikindisi; biz hakaret görmüşüzdür ve ay
nı zamanda mukabele edememişizdir. Öyle yere tek
rar gidip müzakere yapamam ve beni oraya tekrar 
göndermek doğru olamaz. 

Şimdi bu adamlar niçin konferans istiyorlar? Kon
ferans istediklerinin birinci sebebi bize Gümrü Mua-
hedesini fesettirmek, Ermenileri himaye. Elbirliğiyle v 

bunu da bize yaptıracaklar. Gümrü Muahedesini bili
yorsunuz, bununla biz Ermenilerin arazisini tahdit 
etmişizdir ve aynı zamanda onlara kontrol koymuşuz-
dur. Bu gibi şeylere Ruslar katiyen tahammül edemi
yorlar. Bunu kaldıracaklar. İkincisi, bir Kafkas kon
federasyonu teşkil etmektir. Halbuki bizim için Kaf
kas konfederasyonu mevzubahs olamaz. Şimdi bu 
konfederasyonu niçin yapıyorlar? Kafkas konfederas
yonu şunun cindir; Rusya'da bolşeviklik bir gün dü
şecektir ve bunun devamına- kimse inanamıyor. Ko-
münizim yaşamaz gayrı tabiî bir çocuk zannediyor
lar. Bu düştüğü vakitte Rusya'da zimamdaran ne ya
pacak? Ve sonra Kafkasya'da bîilrnem şurada, burada 
zimamı hükümeti eline geçirmiş birtakım insanlar var 
ki; komünizmi müsavat vadediyor, adalet vadediyor 
ve bu idare zamanında herkes hem beyaz ekmek yi
yor, havyar yiyor, şuna ve buna nail oluyor diyorlar. 
Diğerleri ise üç okka eşyasını taşıyacak kimse bula
mıyorlar, herkes eşyasını sırtında taşıyor. Bizim da-
ğarcıklı köylülerimiz yok mudur? Rusya'da bütün aha
li böyledir. Onun için bunu bırakmak istemiyorlar. 
Kafkas konfederasyonu teşekkülü yapılırsa Hükümet 
düşecek, bilmem neyapacak? Kafkas askeri Rusya'
nın içine sevk olunacak. Çar taraftarı mı gelecek, 
Menşevik taraftarı mt gelecek gibi Bolşeviklik cere
yanı kopacak. Buna yalnız Kafkas Türkünü karıştırı
yorlar. Yani Türkün kanı ile Moskova'da Bolşevikli
ği besüyecekler... 

Sonra efendiler, Rusya bizim dostumuzdur. Türk
ler hiç şüphesiz komünizmin dostu değildir. Bunların 
ikisi de ayrı ayrı meseledir. Rusya dost, Bolşeviklik 
düşman olabilir. Şimdi Rusya'nın dostu oluruz, fakat 
Bolşevikliğin düşmanı oluruz. Onların prensiplerine 
nazaran bütün dünya Bolşevik olacaktır ve her Bolşe
vik hükümet Rusya'ya merbut olacaktır. Moskova'
nın siyaseten hükmü altındadır. Almanlara bunu tek
lif etmişlerdir. îspartnaküsler de razı olmamıştır ve 
hiç şüphesiz Almanlar da ondan dolayı kabul etme
mişlerdir. Şimdi biz Kafkas konfederasyonuna girer
sek komünizm bir yer tutmuş olacağız. Bu da bir si
yasettir ve hatta Ruslar bize resmen daha bu taarruz
lar olmadan evvel biz Kafkasya'da iken teklif etmiş
lerdi. Size bir Kızıl ordu verelim, Yunanlılara taaruz 
ed;niz diyorlardı. Hiç şüphesiz oradan buraya Kızıt 
ordu gelemezdi, bir noktaya kadar gelir otururdu. 
Şimdi demek ki mesele iki şekildedir. Onların konfe
ransı istemesi; bu maksatlardan mütevellittir. Bundan 
dolayı ben bunu kabul edemem. Halbuki bâz, bunla
rın hepsi ile münferiden muahede yapabilirdik ve bu 
muahedeler bitmiş olurdu. 
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Sonra bir Kafkas meselesıi var, bunlarla. Türkiye 
•isterse uzun boylu tetkik ve tahkik eder. Ondan son
ra ya müzakerata iştirak edeı veya etmez. O da ayrı 
bir mesele idi. Biz ne yaptık? Tuttuk orada bu işte 
çalışacağımız yerde, hududumuzun öbür tarafına gel
dik. Bittaibi bundan da haberiniz yoktur, zaten bir 
şeyden haberinliz yok. Afedersinıiz o vakit bize Rus
lar Ale'ksendpofü tahliye etmek 'için nota verdiler. 
Biz söz verdtik, fakat bizim sözümüzde sadık oluşu
muza inanmadılar ve Gümrü'yü tahliye edin dediler. 
Biz bunu bir kaç defa şarka da yazdık, buraya da 
yazdık. Tahliye edilmedi. Nihayet dört güne kadar 
Gümrü'yü tahliye etmezseniz ben ordumla yürüyece
ğim diyerekten o zaman Rusların Kızılordu Kuman
danı isminde birisi Kâzım Karabettir Paşaya bir ül
timatom vermiştir ve dört güne kadar Gümrü'yü tah
liye edlin demiştir. Nihayet Kâzım Paşa ısrar etmedi. 
Müddetin hitamında tahliye olundu. Biz o vakitler 
orada 'idik. Ama belki bizi tevkif ederler diye hudut
tan öbür tarafa gittik. Nihayet orası tahliye olundu 
ve kan dökülmesine sebebiyet verilmedi. Ondan son
ra bendeniz Batum'a indim, Batum'da o mesaili tetkik 
ve tahkik ettim ve orada bir hafta kaldıktan sonra 
Trabzon'a geçtim. Şimdi efendim eğer biz Azerbay
can'da kalmış olsaydık bu müşkilâta rağmen bunlar
la münferiden müzakereler yapmaya muvaffak olur
duk ve bunu orada Memduh Şevket Beye söyfedüm. 
Bu nasıl olurdu? Bunun bir delili bahiri de şudur; 
Rusya evvelce bizden bu konferansı istediği halde ka
tiyen müzakere yapmayız diye yanaşmadıkları halde, 
biz bunlarla münferiden müzakereler yapmaya mu
vaffak olurduk. HalbuM biz onların tekliflerini mu
vafık görmliyerek teklifimizde ısrar ettik ve yolunu 
bularak münferiden müzakereye muvaffak olduk. 
Azerbaycan'lılaf kukla gibidir, Rusların dediğini ya
par, Ruslar ne derse onu yaparlar. Eğer biz bir şey 
kapısı açıp da muhabere veyahut bizzat birimiz Mos
kova'ya ğitseydîk ve orada çalışsa idik Ruslardan mu
vafakat cevabı alırdık. Çünkü büz Kafkas konfederas
yonu ile müzakere yapacağımızı vadederdik ve bunlar
la yapmamak fikrinde değiliz, deriz, yalnız bir defa 
sıizinle muahedeyi bitirelim. Ondan sonra onu da 
konuşuruz diye başlardık ve daha böyle bir takım 
şeyler söyleyebilirdik. O zaman emir verirlerdi mün
feriden yapardık ve bu işler de biterdi. Böyle bir gün
de biliyorsunuz ki diplomatların muvaffakiyeti arka-
Ianndakli süngünün uzunluğuna tabidir ve bugün emin 
olunuz ki bu adamlar bize tashihi hudut teklif ede
cekler. Şavşat'ı ve daha bilmem neleri isteyeceklerdir. 
Görürsünüz, İnşallah »istemezler. Buna rağmen biziim 

Hariciye Vekâleti bunu tacil ettiği halde Ruslarla 
yapılan muahede tehür ve bunun tehirinim sebebi bi
zim Fransızlarla şöyle, böyle olan müzakerelerim'iz-
dir ve 'bu. müzakerelerden Ruslar çok süphelen'iyor-
lardı ve bize açık olarak söylediler siz <bizi aldatıyor
sunuz. O vakit Bekir Sami Bey Fransızlarla görüşmüş
tü ve bu pek fena bir şey oldu idi, biz bunu böyle bir 
günde tasdik ettik. Ehemmiyeti kalmadı bu ne demek 
oluyor. Hatta s'iz bizim aleyhimizde [ittifak ediyorsu
nuz dediler ve bunu Çiçerin dahi söyledli ve onlarla 
bir şey yapacaksınız bizimle dost oluyorsunuz, Lond
ra'ya bir heyet gönderiyorsunuz, Fransızlarla görüşü
yorsunuz. Bu ne demek oluyor diye şüpheleniyorlar-

Polonya Sefiri ile Gürcistan Sefiri Tiflis'te görüş
müşlerdi. Şimdi efendim, bizim bunlarla muahedeler 
yapmamız hayatî meselemizdir. Bahusus Azerbaycan 
nflfet!! bugün tamamen milli hislerle ve büyük bir ar
zu ile Türkiye'ye Türk kardeşlerimize yardım edelim, 
para verelim, çok ihtiyaçları var, tüfek verelim, bir 
kısmını ihtiyaçlarına sarfetsinler, şeklinde konuşmak
tadırlar. Hatta biz geldikten sonra yine lintiihap olu
yordu, toplanan Mecliste bunu Hükümetten sormuş
lardı. Biz o muahedeyi ve vakit onlarla yapsaydık, 
benzin, gaz, mazot alacaktık ve onların bir kısmını 
ihtiyacımıza sarfedecektik. 

Sonra efendim,, diğer bir mesele var; bizim orada 
tüccarımızın mallarım müsadere etmişlerdli. Onların 
malını alacaktık, sonra Hükümetimizin depo edilmiş 
eşyası vardı, filân ve filân onları da alacaktık. Dedi
ler ki yine Harbi Umumu zamanında biziim Hüküme
timiz onlara ikrazatta bulunmuştuk Bür kaç yüz bin 
lira onu alabilirdik. Sonra daha mühim bir mesele 
var; Bolşeviklik olduğu vakitte Ruslarla birleşmiş bir 
de Mustafa Suphi ismimde birisi vardı. Bunlar bizim 
bir çok esirlerimizi idam ettirmişler, nasyonalist diye 
'idam ettirmişlerdi. Baku'nun karşısında bir ada var
dır. Bu adamların idamlarının hesabını sormak lâzım
dı, tazrriinat almak lâzımdı. Bu gibi bir çok mesai'l 
vardıki bunların bedelleri alınırdı ve onlar da verecek
ti. Bunları hiç kimse sormamıştır. Reislere de söyle
dim, arkadaşların bir ikisine de söyledim. Bu muahede 
burada basma kalıp tasdik edilmekle bitmez. Bu mua
hede öyle yapılmıştır ki müthiş bir resmî safahattı var
dır, bir de içyüzü vardır, hususî komisyonlarda ha
zırlanmıştır. Resmi bir muahede değildir, sureti hu-
susiyede düşünülmüştür. Sonra emirler verilerek ya
pılmıştır ve bu türlü, türlü safahat geçirmiştir. He
yeti Celîle bu safahatı mükemmel surette bilmeli ki 
Türkiye'nin Şark siyasetini bitebilsin. Müzakere açı-
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nız, ben de bildiklerimi söyleyeyim. Komünizm da
vası esasları nedlir, bir heyeti ilmiye buraya gönderil
di, bu gibi şeyleri tetkik etmek için. 

Bir die Türk dünyası vardır, onu itetkrifc etmek lâ
zımdır. Bendemiz de bu hususta âoizane meşgul ol
dum, malumatım var. Fakat kimse bana söz vermedi. 
Müzakere kapısı kapatıldı ve bir çok tafsilât vermeye 
urnumü ve hususti her türlü tafsilâtı vermeye hazırım. 
(Şimdi muharebe zamanı; vakti ahara, sözleri, gürül-
t'üiei.) 

ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — Oradaki he
yeti ilmiyeden şimdiye kadar gelen raporlar Mecliste 
okunmak lâzım gelirdi. Arkadaşlardan ismail Suphi 
Bey orada bazı tef kikat dle meşgul idft. 

VEHBÎ EFENDÎ (Konya) — Efendim benim 
anladığım bir şey varsa bir taraftan aldanıyoruz. Ha
kikaten Rıza Nur Beyin kelâmından anlaşıldığına na
zaran Kafkasya ile bizüm müfctefikan muahedeye gi
rişmeye lüzum yoktur. Çünki mademki ayrı ayrı 
Cumhuriyettir, bunlarla ayrı ayrı görüşmek lâzımdır. 
Bizim de onlarla konuşmakta bizim için mazarrat 
mevcuttur. Bununla beraber asıl diyeceğim şudur. 
Daima biz adam kayırmakla meşgulüz. Kars'a görüş
mek için buradan iki adam gitmek kâfidir. BMmem 
Kars'ta meselâ ismini söyleyeceğim peşjin; Muvaffak 
Bey, bu memleketle alâkası yok. Nereden bulunuyor, 
ne oluyor, neden bunlar getiriliyor, ben anlıyamıyo-
rum. Bu milletin parası ne kadar çokmuş, sen de al, 
sen de al. Rica ederim bunlardan vaz geçelim. Halimi
zi düşünelim gelecek ay maaş alamıyacaksınız, bun
lar öyle bedava gitmez. Orada Kâzım Karabefcir Pa
ranın yanına verilecek adamlarımız var, iyi bir arka
daş gider mesele biter, rica ederim bundan vtaz geç
meli 

CAVİT BEY (Kars) — Bendeniz Meclisi Âliye 
ora ahvali, ordusu vesairesi hakkında malumat vere
yim. Bu hususta karar verirken bu malumatın faydası 
olur. Bidayette Rusya Hükümeti Azerbaycan'dan çok 
uzakta idi, Azerbaycan'a yaklaşarnıyordu. Biz de 
memleketlimiz dahilinde, İngilizler Kafkas'tan çıktık
tan sonra kendi kendimize ne yapacağımızı şaşırmış
tık. O vakit bugünkü şekli Hükümetimiz yoktu. Gay-
rıresmd gizli mesai vardı. Bazı kumandanlar tüfek 
kaçırıyor, kimi bilmem ne yapıyor, açıktan açığa in
gilizlere karşı hareket yapacak bir meveudtyeltii res-
miyei askeriye yoktu. Kuvayı Milliye tarzında bir ta
kım kuvvetlerimiz vardı. O vakit Şark Cephesi Erme
nistan'ın hazırlamakta olduğu kuvvetlerle istanbul'a 
gidebileceğini düşünüyor. Ona karşı da resmî, gayrı 
resmî mukavemet çeteleri düşünüyordu, istanbul Hü

kümeti ister versin, ister vermesin kendıi kendilerini 
müdafa edecekler ve Ermenistan'dan gelen kuvvetle
re teslimi nefs etini yeceklerdi. Erzurum mebusları 
da şahMtiir. (Şüphesiz sadaları.) Sonra bu istanbul va-
ziyotü hasıl olunca, resmen İngilizler işgal edince biz 
kendi kendimize istikamet verdikten sonra açıktan 
açığa mesaimizi izhar zamanı gelince, mesali tevhit 
edıildi ve müştereken çalışılmaya başlanıldı. O esnada 
Şark Cephesi de düşünüyordu fci; Ruslar'la tevhidi me
sai edilsin. Ruslar zaten Ermenistan ve Gürcistan'ı 
ezmek istiyor, Ruslarla birleşilsün ki o taraftan gele
cek tehdide bir hail çekilsin. Bunu arzu ediyordu. 
Bir kaç casusu Van'da yakalayıp idam ettirmişimdir. 
Bizi zayıf zannediyorlar, silâhlarımızdan tecrit edil
mişiz zannediyorlardı ve bizi ufacık bir lokma halin
de zannediyorlardı. Bu vakit Şark Cephesinde bazı 
tetkikaıttan anlaşıldı ki Ermeniler bize karşı hareket 
ederlerse Şark Cephesindeki kuvvetler bize kifayet et
meyecek. O vakit Kâzım Paşanın siyaseti, düşüncesi, 
Rus Sovyet Hükümetleri mümkün olduğu kadar Er
menistan hududuna yanaşsın, müştereken iki taraftan 
tazyik yapılarak Ermenistan ve Gürcistan Rus Kızıl 
Ordusu biraz da bizim islâm, Türk teşkilâtının müza-
heretiyle Kakû'ya girdi ve girer girmez mezalime baş
ladı. Bu mezafim tevessü etti. Biz zannediyorduk ki 
Rus Kızılordusu muavenet edecek, Ermenustan hudu
duna yanaşacak ve 'müştereken feslir yapacak. Bu zan 
hilâfına Gence'de Akdam derülen mevkide bir aksi 
inkılâp vukua geldi. Zannederim orada birbuçufc... ka
dar Kızılordu efradı islâmlar tarafından imha edildi. 
Bunun üzerine Kızılordu Gence havalisinde taş üs
tünde taş bırakmadı, tekmil İslâm evlerini yıktı, yaktı. 
Bugün Gence harabeden ibarettir. Sonra bizim Şark 
Cephesi baktı ki Rus ordusundan hayır yok. Bunu 
anlayınca kendi hesabına harekete mecbur oldu. Hü
kümetten ve Meclisli Âliden müsaade istihsal etti. 
Sarıkamış harekâtında Gürcü Hükümeti Ermenilere 
iştirak etmedi. Bundan cesaret alarak Kars harekâtı 
yapılıp Gümrü'yü işgal ettiiğa zaman anadan iki gün 
geçmedi, bir Rus livası kolunu sallaya, sallaya bir kaç 
Ermeni komünisti 'ile bir süvari livası geM, Allah mu
hafaza etti. Biz davulu çaldık Ruslar parsayı topladı. 
Mesele böyledfir. 

Burada bir dakika da Rus Ordusundan malumat 
vereyim. Rus ordusu eski bildiiğömiz Rus ordusu de
ğildir. Bir defa çıplaktır. Burada gördüğümüz kıya
fet Rus Ordusu kıyafeti değildir. Bunu giden arka
daşlar gördü. Sonra ellerindeki silâhlan ekseriyet iti
bariyle kesmişlerdir. Hatta bir süvari alayındia (bir ne
fer bir zabitimize izahat vermiştir. Tüfek kısa olur-
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sa tabanca gibi kolay kullanılır. Alay dahilinde dan, 
dan atıyor, nişangâh 'da yok, arpacık da yok. Son
ra makineli tüfekleri Kızılördünuri toz toprak içinde
dir. Makineli tüfekleri yük arabaları içinde gider. 
Ekseriyet gördüklerimiz 'budur. Bunun arkasırida giz
li cihet varsa bilmiyoruz. Fakat benim fırkam üç alay, 
üç taburu ile altı ay Rus Kızıl süvarisiyle mücâdele 
etti. Türk komünist olmaz. Sonra efendim Rusya'dan.. 

Dr. RIZA NUR BEY (Sinop) — Kumandanları 
eski onbaşılarından, çavuşlarındiandır. 

CAVÎT BEY (Devamla) — Sonra efendim Rus
ya'dan biz vaktiyle, yanıi izahatım Rusya'yı biraz an
lattıktan sonra Kafkas'ı anlatacağım. Onu izah ede
ceğim. (Gürültüler), (Devam, devam sesleri.) 

Vaktiyle bizim Hükümetlimiz Rusya'dan kadana
lar satın alırdı. Rus kadanası diye getirir, batarya
larımıza koşardık. Bugün Rusya Hükümeti arabala
ra deve koşuyor efendiler. Rusya Hükümeti bizimle 
kuvvetli bir müttefik olmakla beraber, korkulu bir 
düşman olamaz. Sonra ef eridiler, Rusya Hükümetinin 
esas gayesi, beyefendinin buyurduğu gibi, Kafkasya'
da bir hükümet kütlesi teşkil etmektir. Oradaki Azer
baycan komünist olmuştur ve onun tesiriyle, dört, beş 
'kistinin tesiriyle, feveran etmeye, kendini kurtarmaya 
hazırdır. Ermeni Hükümeti nasıldır, demin arz etmiş
tim. Erivan'a girmişti. Bizimle olan muahedeyi tat
bik etmedi ve dedi ki taşnak. Ermenistan'la mukave
le yapınız, binaenaleyh Sovyet Ermenistan'la muka
veleye hacet yoktur. Zaten dosttur, mukaveleye hacet 
yoktur. Bir tren esUha, mühimmat ve hayvanat hâlâ 
gelmedi. Daha birkaç tren, gelmesi 'lâzım gelen gel
medi ve gelmiyecektir. Bugün Rusya silâh vermeyi 
vadetmişken, Ermenistan'ın vereceği silâhlan verdtir-
meye mani olmuştur. Çüriki Ermenistan'a dokununca 
Çiçerin ile Ermeniler arasımda hiç fark yoktur. Gür
cistan da ahiren bu şekle girdi efendiler, Rusya'nın 
bazıiçesüdÜfT Rusya hangi tarafa sevk ederse oraya gi
der. Bizimle müzakereye girmemesi Rusya'dan aldığı 
tesirdendir. Bugün söz verir yann gitmem <Jer, bun
ların sözüne itimat olunmaz. Azerbaycan'ın bolşe-
viklJkten tazallümü hakkında Baku'da ameleler kendi 
aralarında toplanıyorlar. Baku'da bir miting oldu. 
tran ameleleri memleketlerine para göndermek mec
buriyetinden tazallüm ettiler. O mitingde 'bir amele 
yukarı çrietı, bir misal gösterdi dedi ki: Vaktiyle bar 
Gar sınıfı vardı, bir de amele, bir de erazil sırmfı var
dı. Biz inkılâp isf: yorduk, fakat darbeyi pek fena vur
duk, baş aşağı oifdu, Bu vakayı da Kars'ta bir zat ba
na söylemiştir. Sonra efendiler Rusya Hükümeti Kaf
kasyalıların karşı olduğunu anladıktan sonra... 

REFET PAŞA (İzmir) — Bugün siyaseti hariciye 
hakkında söz söylemenin sırası değildir. (Devam, de
vam sesleri.), (Celse hafidir beis yok sesleri.) 

CAVÎT BEY (Devamla) — Müdafaai Milliye Ve
kili istemiyorlarsa 'ben sükût ederim. 

REFET PAŞA (İzmir) — Vaziyetimizde bolşevik 
olmak yoktur. Bugün bizimle bolşeviklerin, bu mese
le dahili siyasetidir. Rusya'nın dahili işlerine mü
dahaleye hakkımız yoktur. Bunun için Heyeti Veki
le namına bunun bugün tehirini rica ederim. Mesele 
bolşeviklik meselesi değildir. 

CAVİT BEY (Devamla) — O halde şimdi netice
yi arz edeyim. (Gürültüler) 

REtS — Efendim rica ederim, izahat talep olun
muştur. Mesele odur. 

CAVİT BEY (Devamla) — Şimdi efendim orada 
münaziünfih olan mesele zahiren hiç yoksa da, ha
kikatte İğdır, Sürmene ha valisidir. Çüriki Iğdlır Araş 
mevkiinden Erivan'a birbuçuk saattir. Bu Gümrü Mu
ahedesiyle bize terk edilrnliş bir arazidir. Ermeniler 
hiç bir vakit razı olmıyacak, bizden isteyecektir. 

İkincisi; Nahcivan mıntakasıdır, orada binlerce 
Türk şehidi vardır. Ermeniler isyan ettiler, ve kendi 
kendilerini kurtardılar. Ondan sonra Rus Sovyet ida
resi vardır. Azerbaycan Hükümeti İğdır, Sürmene 
havalisinde Gümrü, Muahedesiyle Ermenilerden aldı
ğımız zaman, Ermeni Hükümetine hediye ettiler. Bu
nun üzerine bir galeyan hasıl oldu. Şimdiki halde 
Azerbaycan'a merbut gibi gözüküyor. Sonra Acara ile 
Şavşat havalisi bilhassa Rusya Hükümeti kendisi Gür
cistan'a taarruz ettikten sonra bizim Gürcü Hükü
metiyle muahede tasdik ettirmiş olduğumuz liçin ora
ya gidecek heyetimize... Bunda da muarızız. Binaena
leyh oraya gidecek heyetimiz înşallahı Taalâ burada
ki vaziyetimiz iyi netlice verir de oraya giderse o va
kit kuvvetle hakkımızı müdafaa edebilir. Fakat bu
rada netice bu şekilde devam ederken, orada 'bu mü
zakereye girerse taleplerin karşısında nasıl vaziyette 
kalacaktır. Mümkün ise... 

AHMET FERİT BEY (İstanbul) — Efendim mü
zakereyi kâfi görürseniz vaz geçeyim. (Devam, devam 
sesleri.) Efendim gerek Rıza Nur Bey biraderimiz, ge
rek Cavk Bey arkadaşımız Heyeti CeMenize mufas-
salan arzettiler. Bu tafsilatın bir çok noktalan belki 
hepsi... şeyler itiraf ederiz. Fakat meseleyi halletmek 
için yalnız bu tafsilât ve teferruatı ardayıp dinlemek 
lâzımdı* < 

Memleketin menafimin istilzam ettiği bugünkü 
hattı hareketi çıkarmak, koymak lâzımdır. Asıl mü
zakere edeceğimiz mesele de bilhassa budur. Siyaset, 
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malumu âliniz, kuvvetlerin muvazenesi ve telifi me
nafi meseleleridir. Tarafeyn kuvayı siyasetin esasları
nı teşkil eder. İki tarafın takip ettiği menafi, o da di
ğer tarafı teşkil eder. Siyaset harp değildir. Süngünü
zü sokunuz ve istediğinizi yapınız. Tarafyen menafii-
ni telif siyasette var. Bir şeyi teşebbüs ve işde bulmak 
ve devletin menafiini muhafaza etmek üzere faal kıl
mak.. 

Rıza Nur Bey biraderimiz buyurdular ki; müte
ferrik bir surette devletlerle müzakere etmek lâzım
dır. Hayır münferit surette devletlerle müzakere et
sek ve sonra yalnız Kafkasları toplayarak Rusları bir 
tarafa bıraksak menafi i müstakbelemiz noktasından 
hududumuzu tarsin edecek, hududumuzu Bakuya ka
dar götürecek bir ittifak yapsak pek ziyade lâzım 
olurdu. Fakat 'bunlar yalnız bir tarafın arzusu ile ola
cak şeyler değildir. Bir tarafın diğer tarafa olan mu
vazene kuvveti muhtelif tarafların telifi beyan -etme
leridir. Harpten bahsetmek istiyoruz, siyasetten.. Bu
yurdukları veçile bu tarzda hareket kabil olmuş ol
saydı, şüpesiz ki onu yapmak evlâbittarik olurdu. Fa
kat bunun kabil olmadığı Rıza Nur? Beyin ifadesin
den anlaşılmıştır. Bir kere buyurdular ki; Nerimanof 
bolşeviklerin adamıdır. Azerbeycanı hak kile temsil et
miyorlar. Fakat bugün harp ile meşgul iken Azerbay-
oanla uğraşmağa vaktiniz var mıdır? Yoktur. Binaen
aleyh bu adamlar onların adamı olduğu için tabii bi
zim arzumuz dahilinde, her şeyi istediğimiz gibi me
nafi! milliyemize tamamile mutabık surette yapmanın 
imkân ve ihtimali mevcut değildir. 

İkinci bir şey daha buyurdular; geleceğiz diye söz 
verdiler, gelmediler. Moskova'dan emir beklediler, 
emire imtisal etmiyorlar. Kabul ediyorsak bunu, o 
halde ihtimâl ve imkân dahilinde siyaseti idare etmek 
lazım gelir. Demek bu adamlar alel-husus vaziyeti si-
yasiyeleri icabı arzu ettiğimiz gibi, dost gibi muahede 
akdetmeğe muktedir değildirler. Menafümizi telif et
mek üzere bir muahede akdine muktedir değillerdir. 
Peki şimdi akdedemezsek her şeyi tamam bir surette 
istifade etmemekliğimiz icabeder. 

RIZA NUR BEY (Sinop) — Moskovada nasıl 
muvaffak oldu, onlar da istemediler. 

AHMET FERİT BEY (Devamla) — Binaena
leyh Azerbaycan hiç olmazsa Türktür, kardeşimiz-
dir. Belki razı olurlar. Farzedelim Gürcüleri ne ya
pacağız? Halbuki Gürcülerle bir itilâf, bir mubadenet 
yine aramızda harbi istilzam etmiyecek surette bir 
mükarenet tesisini arayacağız. Hududumuzun ilerisin
de bulunan bu hükümetlerle münasebeti hasene ida

me etmek mecburiyetindeyiz. Azerbaycan tabiatile 
kardeşimiz oldukları için azami muavenet isteriz. Bi
naenaleyh bu tarzda teessüs etsin. Bugün kabul ele
mek istediğiniz müzakere azami menafi temin etme
se bile, az çok menafümizi temin edecektir. Bütün 
Bolşevik hükümet bile bize, muhtelif suretlerle mu-
venet etmeyi vadetmiştir. Şüphesiz gidecek murah
haslarımız onlarla umumi meseleleri müzakere ettik
leri gibi, hususi meseleleri intaç etmeğe muvaffak ola
caktır. Binaenaleyh meseleyi takip etmek mühim bir 
şeydir. Böyle elimizi kolumuzu bağlayıp, her şeyi mu
harebeden bekleyip oturmak değil, bilâkis teşabbüsat-
ta bulunarak bizim harben istihsal etmek istediğimiz 
gayeleri, sulhen istihsale teşebbüs etmektir ki, bu en 
büyük vazifedir. Efendiler şimdiye kadar yapılıp, ya
pılmayan meselelerin müzakeresi mevzubahs değildir. 
O meseleyi ayrıca müzakere edersiniz. Fakat Efendi
ler bir cihetten şunu arzedeyim; bugüne kadar kaf-
kasya meselesinde hükümetin takip ettiği siyaset bel
ki arazi meselesinde gösterilmiş bazı hatalar vardır. 
Fakat onu takip, yeni Kafkasya daima, Kafkasya si
yaseti; bendeniz kendi namıma Heyeti Celileye arze-
diyorum ki azami derecede tetabuk etmiş bir siya
settir. Bilhassa tafsile lüzum görmem, Kafkasya siya
seti bizim için hayati mesailden birisidir Kafkasya 
meselesini göz önünden daima uzak bulundurmamak 
lazımdır. Fakat bunun için de bu siyasetimizin umu-
desi olan Bolşevik hüküm etile mevcut münasebeti ka
tiyen haleldar eder. Efendiler bunu hiç nazarı nikkat-
ten kaçırmamalıyız. Bu iki sayaseti telif etmek mec
buri yetinneyiz. 

Biz Bolşevik değiliz olmayacağız. Binaenaleyh 
Bolşevik olmıyanlar.. 

Olanları başkalarında arayınız. 

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum) — Siz ol
dunuz. 

AHMET FERİT BEY (Devamla) — Onu bana 
söyleyemezsiniz, yanlış söylüyorsunuz, yoktur. Heye
ti Vekiienin telgrafları var, yanlış söylüyorsunuz, be
nim ne olduğumu siz bilmezsiniz, Meclis bilir. (Gürül
tüler) 

Bendeniz tekrar ediyorum ki şark siyasetinde bu 
güne kadar takip edilmiş siyaseti bilhassa hududumu
zun emniyeti ve muhafazası, Bolşevizim, memleke
timizin, teşkilâtı içtimaiyemizin, bütün teşkilât 

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum) — Müsa-
de buyurunuz. 

AHMET FERİT BEY (Devamla) — Teşkilâtı iç
timaiyemizin ve diniyemizin istilzam ettiği muhafaza 
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düsturundan veya harp etmekten birini tercih etemek 
lazım. Fakat aynı zamanda bütün dünya ile harbet-
meğe çıkmadığımız için istiklâlimizi istihsâl arzusunu 
takip edeceğimiz için, kararlarımızda işte bu üç düs
turun telifi üzere hareket etmemiz icabetmektedir. 
Heyeti Celilenize, Heyeti Vekile bunu isbata hazır
dır. Heyeti Celilenize şunu arzederim ki, bu husustaki 
teşebbüs,noktai nazarından Yusuf Kemâl Beyin faali
yet ve tatbikatını gerek bu defa gösterdiği, gerek 
bundan evvel celsei hafiyede ve celsei aleniyede söy
lediği gibi, garp meselesi üzerindekıi siyasetimizi tat
bik ederken gösterdiği muvaffakiyeti memleketimi -
zıin saadeti ve siyasetimizin tetkikatı bakımından her 
halde en emin ve en iyi hatvelerden telakki ederim. 
Yusuf Kemâl Beyin orada bütün Avrupa devletleri
nin şimdiye kadar bir çok boş görüler. Onların me-
nafii bir çok cihetlerden tevem bulunduğu, binaena
leyh bizim de teşebbüsatta bulunarak menafiimizi 
onlarla tevem kılmak şimdiye kadar ihmal ettiğimiz 
bir meseledir. Binaenaleyh Yusuf Kemâl Beyin bu 
suretle Şark hududunda gösterdiği teşebbüsatı, yine 
ben de şahsi olmak üzere, teşekkürlerle karşılarım. 
Evvelce de arzettim. Bir şeyi bir tarafın istemesile 
olmaz, mutlaka tarafeynin menafiini telif etmekle 
olur. Binaenaleyh Kars'ta içtima edecek olan böyle 
bir konferansa göndereceğimiz murahhaslar menafiı 
milliyemiz noktai nazarından cidden müdrik (bulun
dukları takdirde memleketimizin siyaseti noktasından 
hayır ıtevlit edeceği kanaatmdayım. 

Murahhaslar meselesine geliyorum. Murahhaslar 
meselesinde Heyeti Vekile murahhaslarımızı şimdiye 
kadar intihap ettiğimiz bazı murahhaslara raisbetle, 
her halde gayet muvaffak olarak intihap -etmiştir. 
Arkadaşlarımızdan Burdur Mebusu Veli Bey hukuk 
noktai nazarından karşısına gelecek diğer bir hukuk
çu ile boy ölçüşecek azami kudreti haizdir. Kâzım 
Karabekir Paşa Heyeti celileniz takdir buyurursunuz, 
meseleyi Kâzım Karabekir Paşa şimdiye kadar kav
ramış ve askeri noktai nazarından kumandanımızdır 
ve onun riyaseti tahtında konferans içtima edecektir. 
Çünkü bizim toprağımızdır. Maksat sizi temsil ede
bilmektir. Bu bir devlet için en 'büyük muvaffakiyet
lerdendir. Bu suretle Kâzım Karaibekir Paşanın ora
da bulunmasından azami istifade edebilirsiniz. Men-
faaıti umumi yemizi muhafaza noktasından azama te
minatı haizdir. Sonra Muhtar Beyden şey ediyorsu
nuz, Muhtar Bey Mebuslar arasında değirdir. Eğer 
bendenize cüzi bir şeyiniz, emniyetiniz varsa arzede
rim ki Muhtar Bey bu hususta vazıh ve sarih bir su
rette menafii urmımiyemiizi müdafaa edecek bir şa-
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hıstır. Mazhar Müfit Bey biraderimiz hakkında bu
lundu. Fakat ben size temin ederim ki gayet mukte
dir bir adamdır. Menafii hukukiyemize pek ziyade 
hüsnü hizmeti dokunacaktır. Sonra Efendiler; Veh
bi Efendi refiki muhteremimiz burada yapılacak hiz
metlere göre bir kaç kişinin kâfi olduğunu beyan bu
yurdular. Yanında değiliz onlar da az para u'ie mena
fii vataniyeyi müdafaa etsinler. Fakat devletin haya
tı mevzuu bahis olduğu zaman, bir kaç yüz lira mu
rahhaslara verilirse, istiksar edilmez. Binaenaleyh 
bendeniz müzakereyi kâfi görerek Hariciye Vekâle
tine salâhiyet bahşedilmesinin teklif edilmesi arzedi-
yorum. 

-YUSUF KEMÂL BEY (Hariciye Vekili) 
(Kastamonu) — Efendim beni de dinlemenizi ve ka
rarlarınızı ona göre vermenizi rica edeceğim. (Gürül
tüler, dinleyeceğiz sadaları). 

REİS — Efendim, rica ederim bir birine karıştır
mayalım. Bir meseleye başladık onu bitirelim. Hari
ciye Vekili bir söz söyleyecektir. Buyurun Hariciye 
Vekili. 

YUSUF KEMÂL BEY (Hariciye Vekili) 
(Kastamonu) — Efendim vuku bulan itirazatın bir 
kısmı Hariciye Vekâletine, hükümete, bir kısmı da 
doğrudan doğruya benim şahsımadır. Benim şahsıma 
yani, heyeti murahhasaya söylenilen sözler üzerinde 
durmayacağım. Yalnız bir kelime söyleyeceğim, mii-
sade ediniz. Eğer icabederse ferah bir günümüzde si
ze heyeti murahhasanın buradan Moskovaya kadar, 
Moskovadan buraya kadar (vaki seyahati ve müza-
kerat hakkında bütün olanları ben bütün vuzuhu ile 
anlatırım.) (1) Yanımızdakilerden yalnız bir noktayı 
istizah edebilirsiniz. Rusyada tehlike vardır dediler. 
Tehlike Ermenistanda idi ve ben Ermenistandan ge
çerken ş'imendüferin içinde heran silahım elimde idi. 
Gümrüye varınca 13 saat tevkif edildim. Bu ne için
di, buraya para getirmek içindi. Muhterem arkadaşım 
Baku'ya girmeden evvel Trabzon'da fırka kumandanı 
Sefer Beyle, bendenize kendisimin Baku'da kalmıya-
cağınt, doğruca Tiflis tarik ile Ankara'ya gideceğini 
bildirmişlerdi. Yani kalsaydık, Moskovaya müra
caat etmiş olsaydık, falan diven zattır. Ben hazırım 
söylemeğe. 

Şimdi siyasi cihete asıl mesaili mühimmeye gele
lim, (gürültüler) pek.söylemez bir vekil buluyorsu
nuz.. Rica ederim Reis Bey idare ediniz. Şimdi Efen-

(1) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan eklen
di. M. Ünver 
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dim asıl meseleye geielim. Ben Harciye Vekili mem
leketin umuru hariciyesini gösterdiğiniz itimat dahi-
linide idareye memurum. (Şüpe yok sadalan) Bu mem
leketin maddi kuvvetleri ne kadar coğaltıilmak müm
kün ise, o kadar çoğaltmak, ne kaklar farz ve vacip 
ise, -öylece çoğaltmak lazımsa, siyasi kuvvetleri de o 
kadar çoğaltmak o kadar farzdır. Âlemle düşman ol
mak, âlemi darıltmak nasıl iyi değilse, devletlerle düş
man olmak, devletleri zemmetmek, her türlü çare ka
pılarını kapamak, her hangi devlet için olursa olsun 
felâkettir. Benim vazifemden de, şarktan, garptan bu 
memlekete istinat aramak benim vazifem. Bu suretle 
ifa edildikten sonra hepsi Heyeti Celilenizin önüne 
•gelecek'tir. Hepsi murakabeniz önüne gelecektir. Hep
si ittifak meselesidir. Teşekkül edecek konferansta iki 
kısım vardır. BM muahedenin ikâl edilecek kısımları, 
diğer kısmı ittifak meselesidir. Onlar mevzubahs eder
se, ittifak meselesini biz de mevzubahs edeceğize Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin menafiine 
muvafık gelirse kabul edilecektir, ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükümeti arzusuna, Allah gösterme
sin, fbilimiyerek ^muhalif" bir hareketçe bulunursam, 
Meclisinizin dalma karşısındayım ve temenni ediyo
rum beni o zaman mesul ediniz. Kemali cesaretle 
söylüyorum, mesuliyet yalnız... 'Kalmasın oralarda 
mesuller çıksın, 'başka türlü olamaz. Yani şurada, bu
rada.. Belki şaka kabilinden, belki dostluk kabilinden.. 
(Gürültüler) 

REİS — Müsaade buyurun. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Hakiki me
sulleri arayalım. Hakiki salâhiyetleri verelim. Ve 
istiyorum, ben bir konferans açıyorum, bu konfe
ransa devam edeyim. Ona murahhaslar göndereyim. 
Aksi takdirde benim işten çekilmekliğim lâzımdır. 

ŞEREF BEY (Edirne) — Efendiler katiyen mu
zaffer olacağımıza hiç bir dakika şüphe etmediğini
ze eminim. Fakait aradaki farklar katiyen çürük ve 
hiçtir. Arzedeyim; vaktaki bu panik yapıldıktan son
ra muhaceret vuku buldu. Burada bir kere en mü
him bir mevki olmak üzere Yahşihan noktası.. Millet, 
asker ve kumanda heyeti aliyesi vazifesini tamamen 
ifa ediyor. Çünkü gelen mühimmatın hepsi oraya 
gidiyor.. İlk gördüğünüz dakikadan ta bağce içinden.. 
ve katiyen tahtı muhafazada olmamak şartile cepane, 
cepane.. Ve hatta dün akşam cepane çalmak için as
ker firarisi deyiniz, eskiya deyiniz bir kaç kişi cepa
ne çalmak için. Binaenaleyh bu yığılmış kalmış., ni
çin sevk edilmiyor? Çünki en mühim olan şeyleri 
sevk etmek zarureti vardır. Meselâ oraya Miralay 
Musa Kâzım Bey isminde bir zat geliyor. Oraya ce

pane sevk edilmek için Keskinden gönderilmiş ara
balara menzil kumandanı dikİMyor, dokuz araba ken-
disie mahsus alıyor. Yalnız dokuz araba Yalnız şah
sına ait idi, döktürüyor. Bakınız Keskin Kaymakamı
na telgraf yazıyor. Asayişi temin ve Keskin Kayrha-
k'iimına dört telgraf yazıyor. Bu adam dolu dizgin 
Keskine giriyor. Maliye Vekiîli telgraf veriyor, Mali
ye Vekâleti telgrafta diyor ki; bu kıymetli evrakı gön
derin diye telgraf veriyor.. Hükümetin kıymetli ev
rakı mevcuttur. Malmüdürü kırk arabayı Yahsihan-
dan nakli için gönderiyor. Oraya geliyor iner inmez 
ahaliyi; kenardaki evlerdeki ahaliyi çıkarın diyor. Zi
ra ben burada iskân edeceğim. Bunları hemen tahliye 
edin, dışarı edin. Reis Vekili Faik Bey Üsküdar Me
busu, Kırşehir Mebusu Rıza Bey ve bendeniz de 
oradayım. Bizim geldiğimizi duyar duymaz.. Ve mai
yetinde yirmi beş asker var. Ben zaptettim. Dokuz 
gün.. Kafilelerle beraber geçmiş, dokuz yüz seksen 
nefer geçmiştir, bu müsbettir. Geçti bi lüzum asker. 
Sonra şeyden.. Yahşihan mevkiinde eşya ve cepane 
dağlar gibi yığılmış.. Öyle bir hale gelmiş jci orada 
katiyen ve katibeten gördüm ki.. Buradan giderken 
şu istasyona indik, sabah idi sekiz yüz yetmiş saydım. 

İkincisi buradan giderken şu istasyona.. Mecruh
ları getirdiler hatta bir Yüzbaşı ayaklan alçıda idi.. 
Bir tabip geldi. Fakat ta'bip ne mecruhların yanına 
geldi. İndim mecruhları getirdiler bir Yüzbaşı beş 
altı nefer.. İsmini sordum Yüzbaşı İsmail Hakkı 
Beymiş ve diğer erkânı harp kaymakam Kani Bey 
isminde bir zat.. Tabip ne mecruhun yanına geldi ne 
gördüm ve diğer bir genç,. Ateş geliyor, katiyen pan
sumancı yoktu.. Bilmem.. Mecruhlar hareket etti. 
Tren katiyen su verecek.. Bu doğru mecruhlar oradan 
Keskinden oraya kadar hasta ve mecruhlar yayan.. 
ve bunu yazdım. Oradan Müdafaai Milliye Encüme
ni.. Yahşihana geldiniz mi görürsünüz mecruhlar 
perişandır.. Hoşuma gitti ve memnun oldum. Çünki 
orada ilk.. Beride o Musa Kâzım Bey kırk arabayı 
gasbedip gittiği gün yüzlerce yaralı sokaklarda idi. 
ve kimse, ahali südünü ve ayranını kapan macruhla-
ra getiriyordu. Beş yüz yataklı bir hastane vardı ki yüz 
elli lira ... Kafesi koşuyor ve südünü yoğurdunu ve
riyordu. ve bu hastanemin dört tabibi vardır ve bir 
operatörü vardır. Bilmem yalnız oradaki Hilâiafamer 
cemiyeti faaliyete gelmiş, beş yüz yatak vermiş, her-
gün bunlara lâzım olan malzemeyi kafeslini satın alıp 
veriyor. Bir müfettiş geldi, bu fenalığı gördü ve ge
len müfettiş bahriye elbiseli bir müfettişti. Şimdi o 
hastanede değil, mecruhlar sokakta yatıyor. Mecruh
lar sokaklarda yatarken Yahşihanda arabalar içinde 
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Beyler ve Efendiler ve kadınlar gidiyor ve mecruhlar 
yatıyor ve mecruhlar yolda yatıyor, Hasan Dede 
köyünde yatıyor, yayan mecruhlar gidiyor. Bunun tar
zını düşündük gayet basit, gayet sehfl çünki cidden 
düşünülmüş on tane emirnameleri tebliğ etmişler. As
keri tebliğ.. Şimdi bu askeridir. 

Şimdi mülkiye kısmına gelelim: Gittiğimiz gün 
kimsenin bir şeyden haberli yok. Yalnız dükkânları 
açmışlar, ne buldularsa hepsini almışlar. Alınacak eş
ya da musarrah. Herifin meselâ seksen top basması 
varsa, çorabı da vardır ve tashih ettirdik. Kaymakam 
Beye dedik ki bu emri okuyalım. Kaymakam Be
yefendi bu emir Paşa Hazretlerine Meclisi Âlinin ver
diği salâhiyet dahilinde verilmiş bir kanundur. Kay
makam emri vermiyor, cebinde saklıyor. Geldik kay
makamın yanına, bendeniz emrii aldım, başladım oku
maya. Bu levhai şehamet, emrin şahidi dediler. Bu 
emri okur, okumaz ayağa kalktılar, hepsi buyurun 
dediler, efendi bizim mağazalarımız açıktır. Öteki de
di ki ben de şu kadar buğday, şu kadar şeker var ni
çin almıyorsunuz?' Bir komisyon yaptık, komisyon 
teşekkül etti. O gün Nokta kumandanı emrine iki yüz 
araba verdiler ve bundan başka size beş yüz kadar eşek 
verelim, köylere taksim ettiler ve dediler ki köylüle
re... Gözümle gördüm. Kadınlar eşekleri getirdiler 
ve teslim ettiler. Cuma günü çalışıyorduk, Cuma gü
nü kaymakam tatil diye evinde idi.. Evet bilmem 
efendim budur, ben gördüklerimi söylüyorum. Son
ra müsade ediniz, sonra ne oluyor, asker celp ve ce
minde ne yapıyorsunuz dedim. İşte efendiler mecmuu 
316 liradan 460 kişi davet edilmiş, yalnız 164 kişi 
getirmiş Jandarma 300 den 77 kişi gelmiş on sekiz 
Ağustosa kadar. Pek az gelmiş. Davet tarihine naza
ran tetkikat icra ettim jandarma.. İcabederken on iki 
Ağustosa kadar bu kadar gelmiş. Buradan maarif 
heyeti gitmiş, gidince jandarma yüzbaşısı onları mek
tebe iskân etmiş, bilahara bilmem kim gelmiş kay
makamın şeyinden bunları çıkarın da başkalarını ko
yunuz dedim. Aman efendim bunlar maarif adamları, 
hatta ben.. Buradan efendim münaferet hasıl olmuş. 
Rıza Bey ve diğer bir Mebus gittik yüzbaşıya rica et
tik. O ona yazıyor, o ona yazıyor. Nüfuz ettim bu 
işin içine, çağırdım eşraftan genç dört zat.. Temin 
ederiz ki bizim kazamız dahilinde ne bir firari.. Ba
kınız şimdi dediler, dört genç köylere çıktılar ve bü
tün askerleri getirdiler. Ya kaldı, ya kalmadı. Arz-
edebildim mi? Bunun tanzimine gelince gayet kolay 
güç değil, bilahare Kırşehir menzil müfettişi yevmi
ye (150) çuval un istiyorum diyor. İhtiyaç vardır. Ne 
kaymakamı ne nokta kumandanı ve menzil müfettiş-

I lerinin kâğıtlarını gördüm ve okudum. Mesuliyetten 
I bahs ile arkadaşım Fikret Beyle görüştük. Aman bu 
I un meselesi hayati bir meseledir. Bununla iştigâl edi-
I niz. Bakdık ki kımıldayan yoktur. Hemen arkadaşla-
I rımla gittik. Hiç kımıldanmağa lüzum yok, bunu halk 
I yapıyor, başka kimse yapmıyor. 

I Sonra müsaade buyurun daha var. Şimdi yine şey 
I kısmı.. Dediler ki asker kaçağı ne buraya gelebilir, 
I ne buradan geçebilir. Burada üç geçit vardır, dediler. 
I O memleketi tanıyanlar var Yahya Bey, Hacı Bey, 
I Ömer Bey, Halil Bey, Hacı Tabir Efendi; dediler 

ki yahu biz bu üç geçiti tutarız, yalnız jandarmaya 
I takviye kıtası vermiş bu çok güzel olmuştur. Cidden 
I Müdafaai Milliye iyi bir iş yapmış, bir takviye kıtası 
I vermiş. Diyor ki Müdaayı Milliye jandarma gayri 
I kâfi olduğundan.. Bilmiyorum işte yüz elli kişilik 
I bir kuvvet teşkil ediniz dedim. Beş gün beş gece bu 
I ahali arkasına koştu, teşkil ettiremedi. 

I Üçüncü nakliyat meselesi; nakliyat meselesinde 
I meseiâ tekâlifi milliyenin nakliyat şubesini aldılar. 
I Şimdi nakliye şubesi 200 araba, 500 eşek verdi. Onu 
I Kâzım Bey yakaladı tekrar maliye için, kırk araba, 
I yirmi araba tekrar yolladı. Bir de bakıyorsun ki efen-
I di, bir zabit efendi köye gidiyor köyün anasını ağla-
I tıyor. Gidiniz görünüz geçen her zabit köylüye da-
I yak atıyor, bir kağnı alıyor, kaçıyor. Halbuki Hasan 
I Dede köyü şu ağırlıkların yüzde seksen kadarını.. 
I Şimdi bunun çaresi gayet basit. Halk: fedakâr, fakat 

I bu işin başında bir ehil adam bulunmak lâzım. Ya 
j arkadaşlardan münasit veçhile .... Fakat bir yere bir 
I livaya Fikret Bey arkadaşımızı göndermiş, çok ezi-
I liyor yetişemiyor. Bereket versin diğer refikimiz, me-
I selâ Müfit Efendi orada bulunmuşta iş yapmışlar. 
I O zat cidden, Yahya Galip Bey de söylesinler, cidden 
I çalışkandır. Orada uğraşıcı bir menzil müfettişi var, 
I çalışkan olduğu belli. Fakat vesaiti noksan. Her kaza 
I veya liva ve daireye alelhusus Keskine. Çünki bu Kes-
I kini çok mühim gördüm. Oraya iki arkadaş gönder-
I meli, bütün sevkiyat ve nakliyat oradan geliyor. Ga-
I yet mühimdir. Bunu Başkumandan Paşadan rica ede

lim. Ya buradaki İstiklâl Mahkemesini tahrik etsin, 
I dairesi yalnız Ankara kazası değildir. Yozgat, Keskin 
I ve diğer kazalar vardır. Ya buradaki istiklâl Mahke

mesi gitsin, veyahut tekrar intihap edelim. Bu iki 
I tetbirden birisi yapılırsa mesele yoktur efendim. Ma

lumu seniyeniz asker harbediyor, fakat geri hizmet-
I lcri tanzim etmek lâzım. Yahşihanda meselâ pek çok 
I ton eşya var. İmalâtı harbiye eşyası var, yığılmış hü 
I kümet eşyası var, nakledelim., Ağaçlar, cepane filan 
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çoğalmış, yığılmış dopdolu^ mahşer.. Fakat orada bir 
kaymakam mı, muhaliz yalnız otuz neferdir. Celâl 
'Bey, o adam sabahlara kadar ellinde tüfek çalışıyor. 
'Bir de iyi yüzbaşı var. Onlar koşuyorlar, çalışkan 
bir adam. Fakat bunlar gayri kâfidir. Çok rica ede
ceğin;, orada gayri müsliim efrat var, bunlar askere 
gitmiş efendim. Nakliyata gitmiş. Bunlardan yani gayri 
müsliim efrattan bir kısmı heyeti ihtiyariye emrine 
verilirse harman kalkar. Tabii askercesine, daha çok 
geçerse ekmek yoktur ve biz bunu yaptık. Orada iki 
yüz kişi varmış, on köye taksim •settik. Onlar kabul 
fittiler. Heyeti ihtiyariye tekmil haberi getirdi. Her 
akşam da tekmil haberli getirecek tabii değil mi ya.. 
Böyle bir tetbir yapılırsa o köylerde mahsul yetişir ve 
dökülür, 

Sonra Müdafaai Milliye fırın yaptırmış, Yahşihan-
da gayet güzel fırın. O zabiti kimse .. Şimdi onu al
malı, Keskine göndermeli ve orada da o firınlardan 
yaptırmalı. Çünki o fırınlar kifayet etmez. îşte aha
linin üzerine de tazyik yapıyor, bunları gördüm. He
sap yaptım efendim, şimdi bendeniz bunu şöyle gör
düm. Vesaiti nakliyei mevcude •Keskinden Kırşehire 
doğru gitti mi, bir daha gelmiyor. Bunun çaresini bul
sunlar. Yirmi kilometrelik yere gidecek. Sonra mev
cut vesaiti nakliye de var. Ona razı oluyorlar. Şimdi 
Keskin üzerinden köye kadar götürür, oradan ileriye 
vesaiti nakliyesini alırsa görürür. Yirmi kilometre 
tutuyor.. O meseleye gelince; Mecidiye kazasında -ah-
zı asker şubesi ve yazıcıları,. Fikret Beye haber ver
dik. muhtarı ile heyeti ihtiyariyesiyle ahzı asker şubesi 
ve yazıcıları ve her nefer için beşer madeni altın pa
ra haraca bağlamışlar, deniyor. Şimdi efendim bu şe
yin olduğunu farzedelim. Bu denetim önünü almak 
için İstiklâl Mahkemesini ıKırşehrine göndermekle 
mesele bitmiş demektir. Şimdi diyeceğiz ki vaktimiz 
yok. Efendim harp burada.. Şimdi paçaları sıvayalım. 
Bizim hissemize düşen bir iş varsa biz görelim. Bu
nun yolu yok. Belki zabit noksanı bu işleri yaptırıyor. 
Binaenaleyh zabit yoksa bu kırk sekiz saatlik bir iş
tir. Müdafaai Milliye Vekili bu müddet zarfında 
azmi cezmi kaıti ile bu iş 48 saatte tanzim edilir. Yan
sınan da muntazaman boşalır, gayet güzel olur. O 
kadınlar taşınır, her şey taşınır. Karadan gelirken 
dokuz köprü gördtım. Bu dokuz köprü emin olunuz 
ki (150) lira sarfedilirse mükemmelen .tamir edilir. Bu 
tamirsizlik yüzünden bunlar oluyor. Düzelim, nasıl 
düzelim, satın almalı. Herifin kavağını satın alıp bu 
köprüleri güzel tanzim edilirse arabalar tamamile ge
çebilir. Bu saydığım meseleler.. O başka tahkikat yap
mış. Rica ediyorum oradaki salâhiyettar makamdan, 

I tou işler gayet düzgün olur. Üç ayda yirmi bin lira 
I çalmış. Arnavut bu kaymakam. Erzurumlu müfettiş 
I tarafından taMtik edilmiştir. Konuştum kendilerile bu 
i ne hal. Yahşihanda gördüm. Su kenarı boyunca çe-
I pane.. Yığın, yığın toplu.... Irmağın kenarı. 

I REFET PAŞA (MÜDAFAAYI MİLLİYE VE-
I KİLİ) (İzmir) — Şeref Beye çok teşekkür ederim. 
I Bildiklerimin az çoğunu söylemekle beraber yalnız 
I Şeref <Bey noksan ve yanlış söyledi. Yalnız ismi mev-
J zubailis olan bir zattan bahsedeceğim. Musa Kâzım 
! Bey. Hepiniz biliyorsunuz ki Meclis ailelerini naklet-
I mek için hep birden karar verdik. Meclis ailelerini 
I nakletmek için hiç kimseye araba vermedik. Yalnız 

"Meclis azalarına veriliyordu. Vesika alıyorlardı. Bu 
t arabalar kâfi gelmedi. Nihayet bizim ailelerimiz git-
j tikten sonra halkı biraz fazla tazyik ettiğimizi, halkın 
I mezruatları yerde iken hasadına mani olduğumuzu 
I anladık. Tekrar bazı arkadaşlar geldi, Dahiliye Ve

kili Beyefendi, bugün bu arabaları inhisar altına alı-
I yorsun, dediler. Artık herkes arabadan istifade etti. 
I Biz arabaları serbest bıraktık. Efendiler, bizim ara

balardan başka cepeden gelenlerin ailesi vardı, ki 
1 200 aile daha geldi. Bunlardan başka memur aile
leri de var. Osman Şevket Beyin ailesi 18 araba ile 
gitmiştir, filan, dediler. Buradaki memurların ailele
rini taşıyalım. Rica ederim burada isimleri mevzu-
bahs olmuştur ki bunun aksini isbat ile mükellefiz. 
Namuslu bir adam sıfatile söyleyebilirim, üç gün ev
velsi artık ne bir memur, ne de hiç kimsenin ailesini 
naklettiğini bilmiyorum. Müdafaai Milliye ailesinden 

I tek bir fert nakledilmemiştir. Bunun için Musa Kâ
zım Beyi, dairenin en ihtiyarı, en akıllı bir adamı sı
fatile aileleri nakletmek için memur ettik. Olabilir ki 
'bir yanlışlık var. Mesele şu olmuştur, bu olmuştur de
mek istemiyorum. Musa Kâzım Bey Müdafaai Milli-
yedeki arkadaşların bütün- ailelerini götürdüler. Sonra 
bu meyan da benim arkadaşlarım, Mebus arkadaşla
rım ki familya meselesinden konuşduğumuz bahse
diliyor. Bir gayrın diğerini tenkide hakkımız yoktur. 
Mebuslar için afabalar kalsın, dekovilden istifade et
mek için tahsis ettik. Arkadaşlarımızdan götürmiyen 
oldu. Üç gün evvel bana tekrar müracaat edenler ol
du. Her nasılsa va'ktile çıkaramadık. 

Beyefendiler, burada mecruhları nakletmekliğim 
j için dekovil üç gün çalıştı. Aramızdaki mecruhları çı-
{ kardık. Üç tren beş gün sabahtan akşama kadar işle

melidir ki elimizdeki cepaneyi çıkaralım, taşıyalım. 
Bunun haricinden olan imalâthaneleri, top tamirhane
lerini, alât ve edevatını saymıyorum. Ben bu sıkıntı 
meyanmda gubar arız olmasın diyerek tekrar bir tren 
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mebus ailesi çıkardım. Bunları Şeref Beye sual ede
ceğim şimdi. Arabaları aldığı zaman mebus arkadaş
larımız da araba aldılar, aldılar.. Gayet büyük tesir 
yapdığını Şeref Beyin söylediği gibi, Musa Kâzım 
Efendi aldığı gibi onlar da aldılar. Çünki o zat dönüp 
buraya gelip vazifesini yapacak. Nasıl ki buradaki 
zabitler vazifesini ifa ediyorlar. Onların aileleri ora
da yapa yalnız kalamaz. Tekmil yokluğa rağmen eli
mizden geleni yapmak mecburiyetindeyiz. Yapamaz
sam beni affetmezsiniz. Binaenaleyh Musa Kâzım Bey 
meselesi; zabitan meselesi değildir. Bu bir mecburi
yeti umumiye meselesidir. Ben de varım. Musa Kâ
zım Bey de vardır. 

Yahşihandaki yığın meselesi, yaralılar meselesi, 
mecruhlar meselesi, odun meselesi, değirmen mesele
si, sui istimal meselesi.. Hangi birisinden bahsedeyim. 
Haşa bende mafevkattabia kuvvet yoktur. Ben yal
nız ordu cephanesini taşımak için Sonra zaaf gös
termek mecburiyetinde değilim. Ben muzaffer olmak 
mecburiyetindeyim. Anadolu içerisinde 1 600 zayıf 
atlı araba bulmak kabil değildir. Ben şimdiye kadar 
elimde olanların hepsini orduya gönderdim. Gerideki 
yığının Balâ-Haymana hattı üzerinde eşek bile yoktur. 
Beyefendi yainız Yahşihanı görmüş, bir de benim 
bildiklerimi bilse.. Onun için yalnız işin bir tarafı bo
zuk olduğunu söylemiştir. Onun için Beyefendiye çok 
teşekkür ederim. Fakat fazla bir şey öğrenmeksizin. 
Bugün benim yetmiş ton una ihtiyacım vardır. Eli
nizde çare var mı?. İmkânını gören varsa gelsin be
nim yerime geçsin. FaibrJka üç günde bir durur. Üş 
günde yirmi üç ton un çıkarır. Benim günde yetmiş 
ton una ihtiyacım vardır. 

Şimdi efendiler elimdeki un vaziyetini izah ede : 

yim. Ona göre bana yardım ediniz. Kozma fabrikası 
vardır, günde yirmi üç ton un çıkarır. Azami on ton 
un çıkması farzedilen Şevket Bey fabrikası var. Ge
ce çalıştık, gündüz çalıştık. Hendek açtık işletemedik. 
İşleyeceğini zannediyoruz. Günde on beş ton un çı-
karacakmış. Bunu da zammediyoruz. Kozma fabrika- [j 
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sının bozulmadığını farzediyorum. On yedi ton açı
ğım vardır. Ben on yedi ton unu el değirmenleri ile 
öğütemem efendiler. Kara değirmenler ta buradan ır
mağa kadar dahil, beyefendiler. Onun üzerine bu bir 
zamdır, hak vardır, her şey vardır. Yalnız zaaf var
dır. Buralarda hastalardan başka herkes un yapsın, 
bulgur yapsın, keşkek yapsın. Cephedeki asker yapa
maz efendiler. Kazan kaynatamaz efendiler. Ben aske
rim bilirim. Ordunun zaaf ve kuvvetini bilirim. Ek
mek ister. En lâzım olduğu zaman kaynatır. Herhal
de buğday ... Bugün un hâsılatımı ihtiyacıma uydur
duğumu farzediyorum. Kozma fabrikası duracak olur
sa ... sonra geçen gün benden soruyorsunuz. Bir me
bus ekmek getirmiş, çok müteşekkirim Ben vaziyeti 
daima ters görerek, pembe gösteren insan değilim. 
Fakat yardım ediniz. Ekmek fena. Ben şimdi kepek 
bulursam çarşıda, kepek katarım. İçine karıştıracağım, 
bu onun içindeki kepeği çıkartmak kolay, fakat bu
rada buğday meselesi var. Bana yardım ediniz. Beyaz 
ekmek yapmak mümkündür, elimizde. Yüz bin ek
mek çıkarmak mecburiyetindeyim. Değirmen meselesi 
beyler, fırın meselesi çok mühimdir. Kırk bin ekmek 
Polatlı'da çıkarıyorum. Polatlı cephenin dibindedir. 
Polatlı fırınları şayet ... Binaenaleyh çok hikâyeye gir
meyeyim. Vazifemi burada izah ... Elimden geleni 
ben yapıyorum. 

Yahşihan meselesine gelelim : En mühim meşe 
ledir Buyurdular ki gayet kolaydır. Çok müşkül bey
ler. Çünkü Rıza Bey en iyi bir zat olduğu halde he
piniz biliyorsunuz ki o da yapamıyor. Hepimiz bir
den çaresine bakalım. Rıza Beyden her gün telgraf 
geliyor, gayet memnun. Bir kaymakam iyi çalışıyor, 
her şeyi anlar bir jandarma kumandanı var. Bu va
ziyette günde bir ... o emirlerin hepsini ben verdim 
Rıza Beye ... Beş günden sonra ordu da taş yesin. 
Siz de beni ağaca asın. Bize un ve peksimet yetiştir
mek için Çorum'a ve Yozgad'a emirler verdim. 

(Maalesef devamı yok.) 




