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SEKSEN YEDİNCİ İNİKAT 

5 Teşrinievvel 1337 Çarşamba 

iBirinci Celse 

REİS : 

KÂTİPLER : 

REİS — Celse kuşat edildi. 
Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

1. — ZAPTİ SABİK HÜLÂSASI 

SEKSENALT1NC1 İNİKAT 

4 Teşrinievvel 1337 Salı 

İKİNCİ CELSE 

Bu celsede Reis, ruznamede bundan evvelki cel
sede müzakeresine başlanmış bulunan Koçgini hadi
sesi ile, Adana Mebusu Zamir Beyin Fransızlarla ya
pılacak üsera mübadelesi ile ilgili olarak iki madde 
bulunduğunu Ve Zamir Beyin Fransızlarla üsera mü
badelesi mevzuunun takdimen görüşülmesi hakkında 
bir tahriri bulunduğunu beyan ile takriri reye arzetti. 

Kabul edilen takrir mucibince üsera mübadelesi mev
zuu görüşüldü ve müzakerenin kifayeti kabul olun
du. 

Koçgiri ve Ümraniye hadiseleri üzerinde bir müd
det konuşuldu. (1) 

Reis Kâtip 
REİS — Zaptı sabık hülâsasını reylerinize arz 

ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

(1) Zabtın sonu bulunamadığından netice tespit 
edilemedi. 

±. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Koçgiri ve Ümraniye hadiseleri. 

REİS — Celse kuşat edildi. Söz Vehbi Efendinin
dir. Buyurun Vehbi Efendi. 

VEHBİ EFENDİ — (Konya) — Efendim mevzuu 
müzakere olan Koçları meselesi, hükümetin zaafın
dan 'bilistifade beş on çapulcu isyan etmiştir. Şimdi 
kaç 'köy basılmış ve o köyleri yağma etmvş, sonra hü
kümetçe tedibi lâzım gelen on dört köy yerine yet
miş 'seksen köy mahv ve perişan olmuş... (Yanlış ses
leri) Ben biraz fazla, noksan söylüyorum, sen onu 
düzelt. Şimdi efendiler burada bir mesele var. Hü
kümet ekser zamanda zebunkeşlik eder, cezası lâzım 
gelenleri tütamayınca sen bu köye yakınsın, sen de 
bu köyden su içmişsin, sen de bu tarladan geçmişsin 
diyerek eline geçeni tecziye etmek hükümetin tedibi 
lâzım gelir. Fakat cinayet edenlere karşı cinayet et-
miyenleri muhafaza hükümetin vazifesi iken, bilakis 
önüne geçeni, her kim ise yıkmış, yakmış, mahvetmiş 
der. Şimdi evvelâ bu cinayetleri işliyenlerden bir kıs
mı dağ başlarına çıkmış, bir kısmı istiman etmiş, is-

timen ettikten sonra, yahut hükümet takip ettikten 
sonra, hükümet tahkikat etmiş, almış getdrmiş bunları 
hapsetmiş. Doğrudur muamele. Fakat yalnız bir mu
amelede bir yanîr.'ık varsa, yine dediğim gibi, zebun
keşlik olarak dağ başında tutamadıkları için 'tecili ta-
kiba': ediyor. İstiman veyahut hükümet takibatile el
de ettiklerini ayrı, gayrı, tuttuklarını, ayrı, gayrı mu
hakeme etmek istiyor. Bu da doğrudur. Fakat öte
kilerinin takibatına devam olaydı. Manen diğerleri 
affolunuyor, elde bulunanlar tecziye olunuyor. Hal
buki vaki olan cinayette gerek firariler, gerek mev
kuflar methâldar olmakta müsavidir. Müsavi olduğu 
halde birini affediyor, diğerine müsamaha etmiyor. 
Şimdi bu mesele üç encümenden mürekkep olarak 
'tayin etmiş olduğunuz komisyonda müzakere olundu. 
Bir kısım arkadaşlarımız firariler nasıl ki affolundu, 
mevkuf olanlar da affolunsun. Bir kısmı da diyor ki, 
Heyeti tahkiki ye gitsin, esaslı tahkikat yapsın, ya baş
ta bir İstiklâl mahkemesi davayı görsün, hükmünü 
orada versin; veyahut merkeze malumat versin. 
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Efendiler heytfti tahkdkiye gitmesi doğrudur. Fa- ' 
kat giden heyeti tahkikiyenin yapacağı tahkikatın 
merbu'tu, ucu, kulağı, kuyruğu burada nasıl oluyor? 
Tahkikat yapılıyor, geliyor buranın keyfine gelen ci
heti kesiliyor, biçiliyor, makaslama oluyor. Yani bu
ranın keyfi üzerine oluyor. Şimdi oraya giden he
yeti tahkikiye salâhiyeti kâmile ile gitmeli ve sonra 
mülk, askeri memurlardan, ahaliden her kim ise, bu 
gibi şeylere sebebiyet vermiş ise ve bu gibi cinayete 
cüret edenleri karşı karşıya getirip cüret etmiş ise, 
b'ir Paşa da bitecekse gitsin gönderelim. Efendiler 
ahali bunu istiyor. Fakat maatteessüf ve maatteessüf 
giden heyeti tahkikiyenin ne yapacağını biliyor mu
sunuz? Zebunkeşlik ederek biçare dört beş köylüyü 
asacak ve buna sebebiyet veren askerî ve mülkî me
murlara hiç bir şey olmıyacak, bir suâl bile olun-
rnıyacak. Ahalide bu, hüsnü tesir mi hasıl eder. sini 
tesir mi hasıl eder. 

MAZHAR BEY (Aydın) — Gidecek heyeti tah
kikiyenin Meclisten intihap edilip gideceğini bilerek 
mi söylüyorsunuz? 

VEHBt EFENDİ (Devamla) — Giden heyeti tah
kikiyenin bihakkın adaleti icra edemiyeceği için... 
(gürültüler) Benim zannıma nazaran adaleti icra ede
miyeceği için mevkuf olanların, nasıl ki firarileri af
fediyor. (Af lâzımdır sesi) Müsade buyurun Beyefen
di firariler ne olmuştur, bilir misiniz, kim takip edi
yor? Gitti o. Fakat efendiler bir şart var, bu mesele
ye Dersim meselesini karıştırmamalı, Dahiliye Vekâ
letinin verdiği izahat ve benim yaptığım hariçten tah
kikata nazaran Dersim meselesi yoktur. 

HASAN HAYRI BEY (Dersim) — Ben Refet 
Paşanın verdiği izahatı kabul etmiyorum. 

VEHBt BEYEFENDİ (Devamla) — Dersim'de 
de bir şey yoktur ve Dersiim'dle bir şey çıkmamalı
dır. Rica edierim Dersim şöyle, Dersim böyle, hü
kümet dememeli. Dersim biziımle beraber deği mi? 
Ne hükümetli, ne milleti tehdit edemez? Dersim'in 
bu meseleye tesiri yoktur. Ayrıca mlillet ve hükümet 
şefkat ve merhametle mıademkii bir kısmı affolunu
yor, hükümet bunları da affetmeli Fakat Dersim'in 
tesiri ile affolunmuyor ha; Efendim meseleyi kendi 
fikrimce, fiikrimli arz ediyorum: Zannediyorum hü
kümet bir heyeti tahkikiye göndermek teşebbüsatın-
dadır ve bu yanlıştır efendiler. Sonra Meclisten bir 
heyeti tahkikiye göndermek bu da yanlıştır Çünkü 
bu zamanda, heyetin tahkikatı matlup veçhi üzere 
olamayacaktır. Olamayınca bunu bu cihetle bağla
mamalıdır. Şimdi buradan gidecek heyet onların 

bağlarında oturacak, bir kısmı muhakeme gör
mekle sürüncemede kalacak bu muvafıkı nısfet ve 
madelet değildir ve insaf değildir Aynı meselede 
müşterek olanların b!ir kısmı affolunuyor; bunların 
da affoflunmaları lâzımıdır. Maksadım budur 

SALÂHADDİN BEY (Mersin) — Efendim ben
deniz sureti zuhur ve tarzı hareketi söylemiyeceğlim. 
Çünkü tekmil arkadaşlarımız söyledi Bendeniz ştim-
di encümeninizin kararına ait hususu arz edeceğim. 
Bazı arkadaşlarımız vazifeten bir heyeti tahkiMye-
nim izami en doğru bir mesele, en doğru bir tarzı 
haldik buyuruyorlar ise de, ilcaat doSayısiyle... ve 
binaenaleyh kıymetini düşüreceğinli ve neticeten mah
cup olacağından umumî bir af ile meseleyii kapat
mak evlâ olacağı fikrindedir. Bendeniz ve encü
menin ekseriyeti bu fikirde değüdlir. Yalnız efendi
ler, evvelâ zuhur eden hadisıat yalnız bir binbaşı 
efendinin bir kâğıt çıkarıp tehdit etmesi üzerime ol
muş, bir çok adamların mahv ve ifna ve bk alay 
kuvvetin imhasına kadar varılması suretiyLe zuhur 
etmiş bir vakayı âdiyeden mi münıbaistir? Yani alay 
malay yetmiş seksen (kişi hükümet kuvvetini öldü
ren kuvvetin bu hareketli kendi başına mı münbaıisıtir? 
Bir hükümetin diyeceği vardır, bir de işiten arkadaş
ların diyeceği vardır. Bu mesele hükümetin eMe et
mesi icabeden bazı malûmata göre mühim kuvvet
ler toprayarak, yani resmî, gayrı resmî kuvvetler 
toplayarak oraya hareket ve düşman memlekette 
imiş gibi hareket etmiştir. O başka meseledir Her 
halde işin bu derece dahli olmasında bazı malûmat 
olsa gerektir. Azim vaka oluyor. Bunların esbabı 
avamilline tamamiyle vakıf olmak Meclisi Âlinfim va
zifesi midir, değil midir? Bendenizin aniıyacağım 
budur. Başımızı geri çevlMrsök memleketin mena-
fii ile ve hukuku ile âtiyen ve halen alâkadar mı
yız, değil miyiz? Meclisi Âli vazıulyed olmalıdır 
Bu afta 'adalet yapılmalıdır. Aksu takdirde sizin ac
zinize gülecektir Adalet yapamıyoruz diyorsunuz. 
Ne demek bu Meclis iki kişiyi asamaz iıse? Asılacak 
dediğiniz adamlar halkalım asılacak adamlar midir, 
iş görmüş adamlar mıdır? Avamili liyfice görmekten-
bulut ankasmdan sureti umumlilyede yürtimlek istiyo
ruz, Benim istediğim ve encümenlin dediği hüküme
tin yedinde bulunan evrakı tamamıile alması lâzım 
gelir. Bir (anket paıiamanter) yana Meclisi Âltintin 
muayyen azası ile bu işlin ne okluğunu antamasıdır. 
Çünkü bu günkü vaka doğru haüolunmazsa, yarın 
başka türlü tevellüt edebilir. Benim zanmmca iyi 
düşünüp ona göre karar vermek lâzımdır Bu me
sele bir çok mesaili âtayertin başında bulunabilir. 
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HaJkm hukukunu ve halkın isturahatliınii tamamile 
aaialmalı, yainilış yalıdan kuntarimaılı ve doğru yola 
sevk etmeli. Meclisi Âlndzin meçhulü bir şey kal
mamalıdır Tenevvür etertiş bir cihet Meclisi Âli-
fltıizce meçhul kalmamalıdır. Vâkıf olduğu hususat-
ta, halk haberdar olmaksızın yalnız icrayı tenkit 
ediyor bliızdie. Çünıkü ırmatbuatı efkâr hiç birini ba
sıp ortaya koymuyor Çünfci bizde matbuatın kıy
meti yoktur. Vesaik, evraikın 'tetkiki ile işe başla
nıyor ise, zannederiim, doğru olur Onun için Mec
lisi Aliniz izharı aciz ve bir adalet teslisine muvaf-
faik olamamak, meseleye vazıulyed olmamak doğru 
değlilldir. Bugün müteşekkil olan hükümetler içki 
gaıyn 'kaıbü!, tevafuk edemez. Mesele anlaşılmalı, 
dahili olmalı efendiler, mesele anlaşılmalı. Adaleti 
mutlaka yapabilmek mümkün değildir Hatta inti
hap edeceğiniz heyet kim olursa olsun, doğru ada
let yapamaz. İstediği adaleti bildiği gibi yapamıya-
caiktır. . Doğru adafetii bildiği halde, bazı kıymet
ler vardır ki, onlar tamam/ile ölçülmek lâzım gelir. 
Bazan memlekete makbul adalet yapabilir. Bu dia 
gidecek heyetin içtihadına kalmış bir meseledir. Yal
nız buradan gidecek heyete salâhiyeti tamme ver
mek, yani istiklâl mahkemelerine verdiğimiz salâhi-
yefli vermek lâzımdır ve istediklerini cezalandırmıalı, 
efali budur demeli. Düşündük (anket) şeklinde, ya
ni g'iden heyeti bir anket şeklinde bıraktık. Yani gi
den heyet tahkikatını ikmâl ettikten sonra Meclise 
bildirmeli. Efendiler Meclisi Âli içtfihad ederse sa
lâhiyeti tamme verebilir. Bendeniz buna muhalif 
değilim. Gidecek. heyetin intiıbabı meselesinde Mec
lisin tecelli edecek kanaatma, buna tamamen kanaat 
edeydiim... (Gürültüler, devam sesleri) Efendiler; 
teşkil edilen heyetlere bipâyan salâhiyet de verebi
lirsiniz, kanaat sizlindir. Encümenin kanaati bida-
yaten bu şekilde tecelli etmiştfir. Bunu doğru bul
muyorlar. Binaenaleyh herkes içtihadında serbasıfctir. 
Ben sıizıınkine hürmet ediyorum. Herkesin arasında 
f/arik vardır. Allah .insanları biri binine müsavi ya
ratmamıştır. Efendülter -bu mesele burada mevzu-
bahs bi'Je olamaz. Filhakika efendiler zaman geçir
meden işi bitirmek yaraya merhem bulmak lâzımdır. 
Bilseydim bendeniz de bu teklifte beraber olacak
tım- Bunun için meselenin bir ay, iki ay uzama-
sunda bir beis görmüyorum \sıl -mesele şudur: Yan
lış bir icraat yapılmamalıdır. Böyle bir heyetle me
seleyi anlamak istediği gibi, tekmil evrakı hükü
metten aldıktan sonra oraya giden heyete verir. Bıir 
kanar verdüğatnde hüküm dursun, derhal orada me-
seîeyii aralar. Bilhassa bendenizin anladığım şey; o 

civardaki hıttaılar duçarı zarar olmuş, maddeten ve 
manen duçarı zarar olmuştur Bu yaraya merhem 
olmak lâzımdır. Bu yanaya bir af ile, bu mesele 
bitmiş olimıyacaktıır. Ali ile Veli ile, acaba Ali'nin. 
Veli'niin sözü ile kalırsa mahduttur. Fakat ora ah
valini, civarla alâkadar olan heyetlerin ihtiyaçlarını 
tekmil anlarsa doğrudan doğruya Meclisi Âlimize 
anlatır ve binaenaleyh memlekete bu suretle'hizmet 
edilmiş olur. Şu iki nokta bendenizi heyeti tahMkıi-
ye izamına taraftar kılınmıştır. Efendiler, bu bir 
şekil olabilir. Netice itibariyle bu daha doğru ola
bilir. Binaenaleyh buna taraftar oldum, bu kanaa
timi arz ediyorum. 

MUSTAFA BEY (Dersim) — Beyler esas mese
leyi arkadaşlar tamamen izah etmiştir Yapılan fe-
cayi söylenii'lmıiş ve gören arkadaşlar da şehadet et
mişlerdir. Nurettin Paşa Hazretleri Ümraniye üze
rine süvari fırkası tahrikinde güdüyor. Ahali deha
let etmeğe hazırlanıyorlar. Süvari fırkası orada iken 
kendisine şifre veriyor ve bunlar hazırdır, bunlara 
ne yapalım ve bunu söylesinler asker arkadaşlarımız
dır. ÇeMliniz Topal Osman Paşaya emir verdim o 
yapacaklardır, diyor Nurettin Paşa biz Amasya'da 
iken Pontüs meseles)inden dolayı Samsun'a gitmek is
tedi, kânunlar ayında idi. Kar, kışta hareket etti, 
Havza'ya vardı. Havza'ya giderken oradaki ara
balar kamilen o dağlan aşarak Samsun'a kadar gi
dip geldi Nasıl oluyor kıi Zara'dan Ümraniye'ye 
gitmiyor? Zara ile altı saat mesafededir. Heyeti 
tahkikiye gidiyor, bu mesele bitmek üzere iken 
Vali Cemâl Bey buraya şjifre veriyor ve bu şifre geli
yor ve aynı zamanda Müdafaai Milliye Kumandan
lığına müracat ediyorlar. Sonra esas meselenin Aii
şan tarafından ika edileceği idrak ediliyor ve Aiişan 
Be}/ tarafımdan da hükümete ima ediliyor, valiye 
Aiişan Bey Koçgırı'da tutuluyor. Aiişan Bey Der-
sim'e ğidiiyor Çotuğunu, çocuğunu getirmek için 
adam gönderiyor, bu adamlar yolda iken süvari 
fırkası Ümraniye'ye gidiyor ve karnen iştirak eden
leri elde etmök lâzım gelinken Aiişan Beyin ailesi 
üzerine.... îcabederse o azbitan gelip bu kürsüde söy
leyecektir. Zabiti doğuyor, haftalarca hizmet eden 
adam fiili şeni yapıyor, Aiişan Beyin yanında peri
şan oluyor. Beri tarafta olan vukuat Abdülkadir 
Bey valilikten çıktı ise de oturmuş orada ihtimafflci 
başka teşkilâtla uğraşıyor. 

Bendeniz, Meclisi Afinizden Derslim ihvanının 
istirhamı vardır. DahMjye Vaküli Paşa Hazretleri de 
diyorlar ki; bu millet içine düşen bu fesat, biz İs
lam değiil miyiz ki şu kadar zamandan beri ....Zeki 
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Paşanın dördüncü ordu kumandanlığı vardır, hiç 
bir zaman harekât zaman yoktur. 323 de Hane
danı Âli Osman ne son n&şan gelmiştir. Bliçare Sliirt 
isyan eder, başka taraftan Kürt isyan eder. Bun
dan sonra ne olmuşsa olmuş. Yalnız bize İslâmi
yet namına İngiliz parası meselesi sürüyorlar. Bize 
leke sürüyorlar. 

ŞÜKRÜ BEY (Karahdsarısahfip) — Dersim'de 
Dahiliye Vekilli bir şey olduğunu söylemiyor. 

MUSTAFA BEY (Devamla) — Bende kuyruk 
acısı vardır, senide evlât acısı vardır. Aşliretliiiktir. 
Malûmuâılinliz aşiretlilkte bir usul, oğlunu öldüre
nin kendisinli de mahvetmek isterler. Bu adamlar 
onaya gidiyorlar, dehalet ediyorlar. Alışan Bey 
(1293) muharebesinde bu hükümete bir buçuk mil
yon liralık zahlire vermiştür. Yazık değil mıi, mem
leket soyulsun? Koçgini aha&i bu ana kadar hü
kümete burada bulunan o oivar mebusu arkadaşiiar 
bilirler, bugün mahiye vergisini verir, tekâlifini 
verdr.1 Yafanz Koçgirii değil, orada daha Türk'ün en 
iflerli hanedanı düğer hanedanlara da fenalık olmuş
tur. Kuruçay cihetinde Kürtler de vardır. Müftü 
efendi de söylesin; bir Türk köyüne nizamiye zabi-
tanı gi.tmıiş, hanlıya buradaki halı, kilim demişler? 
İlkti kişli bulmuşlar vurmuşlardır. Bir kaç kişi çıkmış 
arkadaşı yatarken görüyorlar. Hami halılar, kilimler 
diye tazyik ediyor, ahali de aman bizi öldürürsü
nüz diye derededir, derler. İki katır, iki de bey
gir yüklü halılarla Erzurum'a doğru göndermişlerdir. 
Bunları kimden soralım. Eğer yağma ise Sahanın 
böreği hep beraber soyalım. Öyle ya yazık değil 
mii bu miiıllete? Ioabederse bendenJiz giderim, gös
teririm bunlara karşı. 

REFET PAŞA (Dahiliye Vekili) (İzmir) — Bas
ma hükâyesi. 

MUSTAFA BEY (Devamla) — Bu halılar mey
dandan Dersim ihvanı diyor ki; biz İngilizlerden 
para almışsak mebuslarımız da almışlardır. Rabıtati 
İslâm vardır. Ruslar bize mfilyontlarla para teklif 
etti, kabul etmedik. Başladıktan sonra Âlemi İs
lâm üzerine tazyik çökmüştür. Müsveddesi müftü 
efendünıin yanındadır, Yirmi bin Ikiiş ile gelmeğe ha
zır olduklarım ....Hükümet tarafından gaip olmuş
tur. Ne yapalım kablil değildir ki.../ merdiven koya
lım Hazrati İsa'nın yanına çıkalım. Bu adamlar 
diyorlarici bir heyet gelsin, heyet gelmeden umum 
mlüetün kalbinde, müftü efenkfiniin buyurdukları gi
bi, kadınların ırzına geçilmiş, herifin oğlu öldü
rülmüş, kanısının ırzına geçilmiş, beş yaşındakii kı

zının ırzına geçilmek için kesilmiştir. Söylesıin müf
tü efendi, verilen vesükayı gidiniiz görünüz, kulağı 
kesilip fenalık yapılmıştır. 

BİR SES — Efendim bunların maddeten isbatı 
mümkün müdür? 

MUSTAFA BEY (Devamla) — Bendenizin bun
ları arzdan, izahtan maksadım, Amasya'dan bu
raya gelen arkadaşlarımdan - oradan gelen yoktur 
ki size göstereyim - Yemin ettik mukadderatı mil
lete hâkiim olduk... Bunlar Havza'ya geliyorlar, as-
keer gedirıilmiş olan yemeği döküp biz şunu, bunu 
işiyoruz diyorlar. Çorum'a geliyorlar Belediye 
Reisini sokak, sokak dolaştırıyorlar. Bize illâ et 
bul, bize et bulacaksınız.... Amasya'adan bir mek
tup vardır. Diyor ki; Allah aşkına bu topal Os
man'ın yapdığı fenalık ne haildir. Hele Zara Üm
raniye isyan etıfci. Aynacı oğullarına iltihak ediyor
lar, orayı bırakalım... ne aş kalmış, ne çul kal
mış, ne hayvan kalmış. Bunlar nereye gidliıyor? 
Paşa Hazretleri buyurdu ki bumu demek lâzım de
ğildir. Dünkü madde idi geldi geçti. Yalnız benlim 
arzum memleketin, sizin milletinizin sizden "'istürha-
matı tabiî Hazreti İsa yoktur. İstirhamı bu fenalık 
olmuştur. Yıkılan yıkılmıştır, yanan yanmıştır. 
Bu fenalığı kaldırmak için altıyüz senedir Derslim, 
Dersiimü zaten istemezler ki bunlar adam olisun. He
rif yağ götürürken yağım koyup tartarlar... Billahi 
aldılar. Somna öteki herif dese ki avukatlığı düşe 
giden vali o sandalyaya yapışmak için, tahakküma-
tını icra için Dersim isyan etti diyorlar. Namusum
la temin ediyorum, hepaii isyan etoemişfcir. Arz 
edeyim bir aşiret zulüm üzerline isyan etmiştir. Biri 
birine karıştırılmıştır. Beni döğersen ben de seni 
döğerttm. Darsimlliler diyor k'i, bunu Meclisi Ali 
bugün hükümet Peygamber olsa bile biz hükümetin 
sözünü tanınıyoruz. Yalnız Büyük Milat Meclisi 
Riyasetine arz ediyoruz. Bu yapılan fenalık yapıl
mıştır. Bu biçareleri af ediniz. En evvela bizim 
biçareleri affedinliz. Ondan sonra bir heyeıtJi tahfci-
kiye gönderiniz. Eğer Mz İngiliz parası aldıksa, 
b:z kendimizi asalım. Memleketlin arzusunu Heye
ti Ceîileniiz kabul ederseniz bunu kabul edelüm. Son
ra bir heyet, gitsin Derstini'kı, keçisi mi noksan, 
arazisi mi noksan bunları anlıyalım. Etrafa ateş 
gönderelim Derslimi yakalım çıkalım üçinden. Ben
denizin fikrim evvelâ af ile halletmek, sonra da ci
vara gitmektir. 

REFET PAŞA (Dahiliye Vekili) (İzmir) — Ar
kadaşlar benim mevzubahs olan meselede anlı/yama
dığım bir şey varsa, gerek hükümet ve gerek diğer 
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arkadaşlardan ekserisi, yani meseleyi az çok bilenler
den bir çoğu... Derslim mebuslarının, ortada biç bir 
Dersim işi olmadığı halde, ve tekmil Koçgiri işi 
olduğu halde, hayır bu mesele Dersim meselesi 
demeleridir. O halde Ders'imlin istirhamımı düşün
mek, Dersliım'in ihtiyacını düşünmek ayrı bar mese
ledir. Bu sebeple bu memleketin Dahiliye Vekili ol
mak itibariyle nasıi Konya'yı, nasıl İstanbul'u, nasıl 
Samsun'u düşünürsem, Dersiiımlilera düşünmek ve 
Dersıimller namına söylemek mecburiyetindeyim ki 
Dahiliye Vekâleti Dersim livası halkına iyi hareket-
îeıünden dolayı memnun ve müteşekkirdir. Bunların 
bu işte dahi yoktur. Dersıimlilere teşekkür ederim. 
O holde pek istirham edenim, bu meselede Der
sim lâfını kanştınmayalım. Hakşinaslık olmaz, çün
kü doğru değildir. Derstim belki ben kendimi bil
dim bileli, asker oldum olalı hıyanetini bıilmiyo-
rom. Şimdiki kadar hep doğru hareket etmiş, şim
diye kadar menfi hareket etmemiştir. Takdir ve 
hükümet namına teşekkür ederim. Yalnız anlıyama-
dığım bir şey var. Eskli bir lâf vardır, zannede
rim üçüncü Napölyon demiş; Allah halk etmiş... 
Benüm Dersim arkadaşlarımızın göğsüne nişan tak
mak haşa... Göğsümüze nişan takmak için Dersim'e 
gidip iş mi çıkaralım. Dersimlin dağlarında iş mi 
çıkaracak filân paşa filân zaman, filân bey, o bir 
gün filân bey yarın... Mahaza kazanmak için gi
diyorlar. Memleket dahilinde başka bir şey yoktur. 
En berbat, hasbelrnürur bir yer intihap edip kafa
larını Dersim'in kayalıklarına çarpıyorlar. Konya'ya, 
başkia yere gitmiyorlar. Siverek, Samsun'da daha 
kolay olabilir, oraya gitmfiyorlar. Böyle icap edi
yor. Dersftmliler yine kalkmıştır. Her şey dolu, 
yani içi baştan aşağı kâşane olan Derslim'e gidiyor
lar. Nişanlarla, unvanlarla, rütbelerle geliyorlar. 
Yapmıyalım Dersim açtır, dağlıktır, dar bir yer
dir liçeridaM ahali, Derslim dağlarındaki ahali orada 
çatılarını temin edecek kadar gıdaya malik değildir. 
Bir kanunu tabiat vardır. Bunda aç kurt karlardan 
çıkar, karsız yere ©idler. Dersfinı'in hastalığı mücer
rettir. Dersdımliler Siyi vatandaşlardır. Fakat açdır-
lar, Maateessüf demin bu kürsüde bahsolunduğu 
vakfit mezhepten, dinden bahsolundu, örften, mil
letten bahsolundu. Öyle değil, onlar da kardeş, 
onlar da biziz, başkası yoktur, ayrılık yoktur. Ba
husus bu kürsüden söylenilmesi. Bunların beslen
mesi, imarı, terflibi, ovalara indirilmesii ayrı bir 
meseledir. Bu bir Derslim meselesi değildir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Gönül 
İşitendi ki şu beyanatınız matbuata aksetsin. 

REFET PAŞA (Devamla) — O Dersim meselesi 
içtimaî, terfihi meselesidir, ıterhip meselesi değil
dir. Efendiler şimdi meseleye gelelim; meselenin 
nasıl çıkdiğı, niçin çıkdığımı, ne olduğunu, neden 
ileri geldiğini burada tekmil arkadaşlarımız, herkes 
kendi noktaıi nazarını söyledi ve ben de böyle de
dim. Hangisi doğru? Evvelâ hükümetten Halis 
Bey, fecayili filân yaptı, filân yapmadı, filânını 
çıkardı; filânını çıkarmadı, isyan çıktı. Hangisi 
doğrudur? Orta yerde bir vakaıi isyanliiye vardır ve 
bu vakaü isyaniye de ileni gidilmiş, fenalık yapıl
mıştır, Ortada her iki tarafın yapdığı fenalıklar 
vardır. Aranacak nokta içinde fenalıkları bulmak, 
lâzımdır. Fenalar kimdir? Fenalık çıkmasın, tek
mil fenalıkları birden tedip edelim. Dünyada hakika
ten en fena şey fenaların affıdır. Af nedir efen
diler? Ben anlamam. Af adaletsizliktir. Neyi af
fediyorsunuz? Bu bir hak değildir. Allah bile af
fetmiyor efendiler. Tedil etmekle hata ettiğimi 'iti
raf ediyorum. Erzincan mebuslarıma soruyorum. Ben 
Dahiliye Vekili sı faniyle tecil kararını geri almağa 
razım lyız. 

FEVZİ EFENDÎ (Erzincan) — Razıyız, fakat 
geri alabiliyor musunuz? Her 'iki tarafa tam bir 
adalet üzere icraatınızı bir arada görelim. Bunu ka
tiyen yapamıyacağımızı temin ediyorum, hilafını te
min maatteşekkür kabul ediyorum. 

REFET PAŞA (Devamla) — Verilen tecil ka-
rarnamesıinin geri alınmasını teklif ediyorlar mı? 

EMİN BEY (Erzincan) — Nurettin Paşayı ora
dan geri aldığınızda kabul ediyoruz. Nurettin Pa
şayı kaldırmak şartiyle. 

HÜSEYİN AVNÎ BEY (Erzurum) — Reis Bey 
usulü müzakereye dair söz isterim. 

Sual ve cevabınız ne varit ve ne de makuldür. 
Bugün Meclis vazıulyeddir. Mesele Meclis mese
lesidir. Meclis bugün bu şekli müzakere ediyor. 
Meselenin benim de bildiğim safahatı vardır ve 
Meclisi tenvir için Dahiliye Vekilinden soruyor ve 
bu tarzda memleketin müsait şeklinde suâMer karşı
sında kendisini temin etmeği kendimde bulabilir. 
Bunun içindir ki şekil içinde bırakmak değil.. 

REFET PAŞA (Devamla) — Meselenlin benim 
de bildiğim tafsilâtı da vardır. Mesuliyetlin tezahü
rü için, mesuliyete teşrik için arkadaşlarımın, on
ların hakkı icraî ve teşrii hakları vardır. Bunlara 
sorduğum suâlleri arkadaşlar anlamışdır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Sivas'tan 
değiştirmemek lâzımdır. Ceffelkalem, bedavadan 
verilmiş affı saflih değfildir. 
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REFET PAŞA (Devamla) — Beyefendiler; gelen 
haberler... Fakat bazı zamanlar olur ki ara yerde 
muvalkkaıt ıbir mütareke olur. Erzincan mebusları 
söyledüfckrimi anlamışlardır. Erzincan mebusları 
zannediyorum ki ben dağda bulunan insanları affet
mek için adalet pençesinden kurtarmak için, adlin 
üstüne kül atmak liçftn affetmeli.. Azametini idrâk 
eder ve ona göre tedbir almak mecburiyetinde kalı
rız. Tecil meselesinden dolayı ne için tecil ettiğimi 
sormaları doğru değildir. 

Oünki tecili ne iç'in yapdığımı anılar da biliyorlar. 

HÜSEYİN BEY (Erzincan) — Biz bir şey söyle-
mddlâk. 

'EMİN BEY (Erzlincan) — Bir şey söylemedik. 
REFET PAŞA (Devamla) — Gayet bas'ittür, hiç 

bir şey yoktur. Tecil re f olunmuştur. Tecilli muvakka
ten durdurmaktır. İsıCdiğiınCz zamdan geri alınaibillir. 
Tedl vazı ile biz adlü hakkın önüne durmamışız. 
Adalet devam* eder, herkestin ensesine pençesi yapı
şıyor. Emün Beyin anlatmak istediği şekilde tecilin 
%iizzaru'r yapıllmış olduğuna Heyetü Â'liyenıizde bir ka-
na'alt hasıl olmuştur zannederini ve orada mevcut bir 
tddBbatı icralda yolsuzluk var. Bunların beyninde ka
nunu, adaleti taltbik etmek... 

FEVZİ EFENDİ (Erzincan) — Yok, buna emlin 
olamayınca beriki cihetli tercih lâzım geliir. 

REFET PAŞA (Devamla) — ... meselesi derhal 
kalmayalbüliyor. Binaenaleyh bu anıdan itibaren, Er
zincan'dan itibaren soyulan insanlar, öldüren insan
lar, Erzincan'ın cenubundaki ova dahi kâmlilen so
yulmuştur. Soyulan, kırılan yerler, öldürülen insanfar 
yalnız Zara, Ümraniye değil... Harap olmuştur ve 
binaenaleyh ş'inıldi baştan aşağıya kadar tekmil' isyan 
eden mın-talka'da asi'leriin ef a linin bu asilere karşı ic
rayı hiardcât eden insanların efâl ve hesabını görmek 
zamanının Meclisi Âlimizin kuvveıtüMi göstereik diyo
rum ki, Daihlifljye Vekili memlekette tamamen adaleti 
ıtatbilk etmeğe kadirdik. Dahiliye Veküfoiz tanıdığı
nız... ife kanun haricine çıitean kuvvetlere karşı tek 
başına bür hengârnlda en kuvvetNfere, cebbarlara kar
şı yalnız başına yürülrrtdk isteyen Meclisin zahnna 
mulhtaçitır. Her kes MeöIMn kuvvesine istinaden te
mini adalet ddetbilr. Aüllahı şahit tutuyorum, biz de 
sfaUn talep etöüiğîniizi istöiyoruz. Ben isimlerini vermi-
yeceğilrri. Efienldifer Sivas'ta bugün mevkuf bulunan, 
iKioçlkıri hadlstesli'ddbn dolayı Divanı Harbi ÖrfSIden 
alınmış. Amalsya îsttÜJdâl Mahkemesinin elne veril
miş ve şlimdi aılkad^arımıızdan bu işdte ileri güden 
arikakla^art şahSlt tutacağım. TaM Heyeti ÂlSyenizıin 

li'sSikl'âl mahkemesidir, malumatı vardır. Bana fcertdi* 
leıii söylesinler rica ederim. İstiklâl mahkemesinin ye-
dliridelki salâhiyet dünya yüzünde kimseye verillmliyor. 
Anket parla m'eroterin bundan daha tabii biir şeklî 
olur mu? 

ŞEYH FEVZİ EFENDİ (Erzincan) — O istiklâl 
'mahkemeli yalnız nliçin mövkufin... olsun. 

REFET PAŞA (Devamla) — Tekmil meseleyi baş
tan aşağıya kadar, hatta tecili takibat karan dahî na
zarı dikkate alınmaksızın, başdan aşağı; memur, ha
licim, kâtip, âsi, köylü, eşraf, ağa veyahut alelade bîr 
vatandaşı baştan aşağı rnıeste'lenlin ruhunu meydlana çı
kararak bizi tenvih etmek hakkını haiizldir. Bu istik
lâl mahkemesi tekmtil salâhüyetK ile bu işe vaziyed edi
yor. Memurunu, zaibîtinli, âs'isüni herkesâ muhakeme 
ederek neticdde son hükme bizi davet ederse daha iyi 
olur. 

MUSTAFA BEY (Dercim) — Paşa Hazretleri mü
saade buyurunuz, onla yerde mevzubahs olan mesde 
vardır. Hükümiet doğrudan doğruya bir heyet gön-
dıerrrîek fisüyor. 

REFET PAŞA (Devamla) — Her heyeti tabkücıiye 
az çok hüik'Lknattir. Her hükümet az çok sıizden de
ğildir. Bir üvey evlâtlılk hasıl oluyor. Şümdli bu üvey 
evlât meVküinld'e kalan hükümet, doğrudan doğruya, 
denlin arzeitlliiğiım bu midseleden hadiis olan meselâ 
bütün bütün Dersimin ihtiyacını anlamak için... ben 
Dci'-sCm'ü arkaidlaşlarumla görüşdüğüm zaman, dedii-
ler ki; Derslim sancağını müstakil yapınız. Düşünü
rüm ben. Derslim sancağını müstakil yaparsak iyi mi 
olacak, fena mı olacak? Öteki arkadaşı çağırırım so-
r'anm, hesap ederim, ederim. Mutasarrıfın maaşı dol-
maz, mutasarrıfın maaşı dolmayınea nereden verece
ğim? De.rs'üm'în maaşı için Mal'iye Vekil ile hergün 
müciadbîe ederiz. Halbuki Dersim Elâzıiz'dle bulun
dukça Elâziz zenigin bir yer. Bir kere mutasarrıfı Elâ-
zllz valüstfnin emri altında bulundukça Dersim'dlek!i 
rrfüh'aiseibecii ElâzizMtlkii defterdarın emri alitındla bu-
Iuridukça Maliye ve Dahü'lCye VeBdi'llerine iş inltükal et-
nlsden işi aralarında hallederler. Elâziz mebusları 
berii affettslinter, şimdi bunu düsünüyoıium. Dersümîî-
fer bana söyledli. Dersim müstakil olsun. Pafcat ben 
bilhiesap buldum ki Dersim müstaMl olmasın Siz 
de bunu ankmak için mahalline bîr heyet gön'deıün, 
diyorsunuz. Hükümiat de bunun lüzumunu hlüssjıtmEş-
tir. Bunun içlin mümkün olursa Mebusanı Kiramdan 
herhangi bîr kaç zatın tahkikatı fakfelii olup oihnaidığı 
recimizden sorulmuştur. Güdecek olan bu heyet; ken-
düileri'nii terfih etmek medburîyetînde bulunduğumuz 
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Derslim livasının halini anîaımak, kendilerine yardım 
etmek imkânını hazırlamak için gidecektir. O halde, 
demek oluyor ki Samsun îsüklât Mahkemesi bu işe 
başlamakla, ve arkadaşlarıımızdan bu iş için en çok se-
dinli yükselten Emin Beyin ve düğer adcadaşlarıırmzın 
verdliğii tazyikli veçhile, Samsun İstiklâl Mahkemesince 
en büyük kimselerin dahili ef ali tahakkuk ettikten 
sonra ve nöüce buraya geleceğine göre Meclisi ÂM-
nlizlin Dersitmlin terffihÜ içlin yapacağı ayrıca bir va
zife idin oraya bir heyetin göndermesini muvafık bu
luyor. O hakle arkadaşlar hükümtetün yaptığı tama
men Hbyeitti Âliyehizin arzusu dahilinde ceryan etmiş
tir ve ben tekrar sizü şahlit gösterecek namusu da or-
flaya atarak temüin ediyorum, kii adaîettlin; her zâlimin 
onun mevkiini kendisine vermek için ne yapmak müm
kün olursa hepsini yapacağımı temin ediyorum. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Meclise te
sir etmek için bir şeye Meclis agâh olduktan sonra... 

îsıyan nedir? Sonra ikfincd defa takibat yapılırken 
haıta olduğu anlaşıllur. Bu haıtayı yapan kimlerdir ve 
bunlar resen memürİyeitite ve bunların başında olan 
adamlar ne için terbiye olmamışlardır? Hükümet şim
diye kaidar bunu ne için yapmadı? Acaba hükümet 
bugünkü kudretline evvelce malik değil miydi? İşte 
Meclisin anlamak istediği budur. Bu gün tahkikatı 
teşriydde bunu anlamak isâyoruz. 

REFET PAŞA (DevamUa) — Efendiler, arkadaş
lar şiimd'i bönlim ikil aylık Dahiliye Vekâlettüm zama
nımda dahia ilk gününden itibaren arkadaşlarım irşat 
meselesu'ınıi m'evzuibahs ötitiiJer. O andan M'baren işi eli
me aldım. Bu iş üzerinde yürümek isterim. Fakat He-
ytettü Âfiiyeniiz pekâlâ bilir ki bu İM aylık müddeti ve-
Ikâldîlimli nasıl ifa ettüm. AHahı şahüt gösteririm ki ak-
şaımldan sabaha sabahtan akşaıma kadar uğraştım. 

DaMye Vekâletti, Müdafaayı Miffiye Vekâleti, bu 
yükıün muklaldldleraltını görüp yüklenmeli. îşite bu yü
kü anladıktan sonra bir insan çahşabîiirse o kadar 
çaîışjalbi'lir ve tekimlil zamanımı ve hatta uykumdan bir 
kısmını buna hasrederek bu mesele Mecltse aksestimez-
den evvel benim bu mesele ile uğraşdığımı herkes bilir. 
FlilÜVakÜ ş&mldi dutyuyorum M, bazı arkadaşlar söyle-
rnlişJBör. Refeft Paşa bu işi bozuyor, razı oluyor. 

ŞEYH FEVZİ EFENDİ (Erzincan) — Bundan 
zâlü âlnfczi millet affederse, emin ol ki;, dünya yıkı-
lhr. 

<REFET PAŞA (Devana) — Fevzi Efendi kendi 
drfltföğji için uğraşayor, çaihşiyor. Doğrudan doğruya 
ibiana karşı olan hücumu kendi çiftliği içindir. 

VEHBÎ BEY (Raretfı) — Tabii... 

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum) — Öyle 
ise bundan sonra hiç kimse bir şey söylemesin. Evet 
herşeyi söyleyeceğiz. Tabii konuşuruz, bunda birşey 
yokltur. Banim her söylediğim ve aıikadaşlarımın söy
lediği sözlerin aslı vardır, esası vardır. 

REFET PAŞA (Devamla) — İdraklin envai var
dır. Ben Takii Efendiye Nurettin Paşadan soracağı
mı söylediğim zaman, Nurettin Paşanın keKmieslirii 
değil... Efendliler zannediyorum ki Mç bir arkadaşın 
döğruidan doğruya tahkire hak ve salâhiyetti yokftur. 
îsıtüklâl Mahkemesi memuruna sorar, kâtibime sorar 
bilmuhakeme itham eder, 

Şimdi berii acaba Müftü Efendi Hazreftfleri ilham
la yalnız iş görüyorlar zannediyor. Kendisi ite ko
nuşmuşum, tanışmışım ve onlar da Nurettin Paşanın 
harekâtını tekmil arkadaşlarıma söylemişimdir. Ora
da kırk eli kişi vardır. Müfiti Efendi Hazretleri çık
mıştır ve Müftü Efendi ortaya kalkarak, Nurettin 
Paşanın yeneceği orada bir kuvvet vardır. O kuvvet 
burada affedilirse, bunlar memleketlerine gjiiCÖiği za
man tdkrar yenli bir hadise çıkarsa, oradaki kuvveti-
müziin bu tedibatı yapıp yapmamağa kudreti olmadı
ğını ve bunun için daha yenli bir kuvvet lâzım oldu
ğunu NureJjttin Paşaya söylemiş ve demiştSmkli böyle 
bir hâl karşısında Başkumandanlıkça kuvvet ayrıla
rak gönderiileceğinıi söylediğim zaman, Nurettin Pa
şayı darıitamiak istemliyen Başkumandan demfoş!tii!rki; 
hayır kuvvet ayırmak caiz değildir. Bunları Müftü 
Efendi Hiazreltılierline söylediğim zaman; aman, ne Nu
rettin Paşa darılsın, ne Başkumandan darılsın demiş-
•tir. Efendi Hazretlerinin söylediği lâf o kadar ağır
dır ki; ben Nurettin Paşanın kuyruğu olamam Bey
efendi, fakat "ben demokratik bir hükümeitfîn vekii-lli-
yim. Diktatör değilim. Binaenaleyh Efendi Hazretle
rinden tekrar rica ederim.. Nurettin Paşanın bana 
karşı yaptığı taarruzun cevabı olmak üzere kendisin
den af taîep eylödiım. Hiç bir zaman söz söylfiyen ar-
kadaşTarmia karşı lâf söylememek hakkım bile haliz 
değ&liim. Her halde her hangi bir vezirin kölesi te-
lâkkü... 

FEVZİ EFENDİ (Erzincan) — Yalnız buyurdu
nuz ki bir kuvve!.. 

Kcfafeti sahih midir, değil midir? (Gürültüler) 
(ve söyfenmefer) 

REİS — Müzakereniin kifayetine dair takrir var
dır. 

(Kifayefi müzakere takriri okundu.) 
REİS — Müzakeremin kifayetini kabul edenler... 

Etmeyenler... Müzakere kâfi görüldü. 
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Elde bâzı takrirlerle, müşterek encümenlerin maz
bataları vardır. Efendiler müsaade buyurunuz. El
deki talkrirfer'e eneümeniin karanın arzedeyim. Son
ra -on beş imzaüı bir tekliifi kanunî vardır. Alelıtlak 
af teiküPiföriden ibarettik*. Fakat aftan evvel mahalinde 
teşrii tahkliikat lâzımıdır. Müzakere neticesinde bu 
mazbaitanın tayinli esami ile reye vazı tailıep olunlmak-
ıtadır. Simidi yine diğer bir takrir daha aldım. On beş 
rm-Zalı ve Koçgiiri miesieîeslim<e aıi'ttür. 

(Koçgüri mevzuu ilıe alâkalı takrir olkundu.) 
REİS — Koçgüri rneseledmli'n mahaMnde tahkiki 

•rejin bir takrirdir. Sonra; af yapıldılkflan sonra heyetin 
gitmesi h'alldkıında bir takrir var. 

Sonra Karesi Mebusu Vehbi Bey de diyor ki af 
yapııMılkltan sonra bu heyöt gitsin. (Gürültüler) 

ŞÜIKRÜ BEY (Karahisarısahıp) — Takrirlerde 
teşriini tahikıilkalt yapılmiası deniliyor. 

Esaslı ilkli tetkllif vardır, biri encümenin, diğeri hü-
ikülmidaln, daıha dliğer'i de af hakkındladır. BunHar reyi 
töşarli ilıe hâllalutour. Af esasitır. 

REİS — HüLkürneitiin noktai nazarı var, ki Samsun 
îsf&lkîât Mahkemesi bu işe vazıyed etmesi istikametin-
(detöir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Hükümet ha-ngi teklifi 
kabul ediyorsa evvelâ onu reye koyunuz. 

ıHÜSREV BEY (Trabzon) — Bu meselenin İstik
lâl mahikemesii tarafından tesrii tahkiki ve neticei tah
kikatı 'bize bildirmesi icap eder ve hükümet te tabii 
bunu arzu ediyor. Noktai nazarım gerek oradaki ar-1 

kadaşlarımızın çoktan beri orada bulunmaları hase-
bi'le pek, kıymetli mesailerime ıbu vazife inzimam eder
se - zaten meseleyi anlatmışlardır - Çok iyi olur. Bir 
•an evvel bu işten mevkuf ol anılanın hangisi ceza göre-
cökse görsün, hangisi masum ise kurtulsun, o valkit 
adalet yerine gelir. Orada, bir çak tahkikat yapacak
tır. Peik çok uzun sürecektir. Biz bunun için bir emir 
verelim... 

VEHBİ BEY (Karesi) — Üç gündür. Benim sö
züm var ve takririm var. likii kelime ile reye koyma
dan izah edeyim. Yalmz 'Keçgirililerıin hakkı aran
maz, blüıtün abalinin, hukuku aranır. Onun için İslik-
ılâi mahkemelerimin hiç bini nüfus atında değildir ve 
îisıtiMâl mflihkemelerimlizin n'ülfus tahtında olduklarına 
kani değilim. Her taraf'taiki arakadaşlarımız nezahe-
fcimi muhafaza ederelk iş görürler. 'Binaenaleyh hiç fcıir 
Istilkılâl maıhkısmesinin bir nüfus tahtında olm&lannı 
kıabul dtmeik, doğru değildir. 

' !tk(I:n!cdsti; Nurettin Paşa hakikında söz söyleniyor. 
Ben şpnu arzedeyim kıi bu neticeyi ilik görenllerdenim. 

Şu halde bize yaptıklarını ufak bir nazarla görmek; 
kâfidir., 

Üçüncüsü; oraya gidecek, heyaiii teşriiye gerek bu
radan gönderilmeslle, gereik üç günden beri ceryan 
eden - ki bunlar hep avarızdır, esastan bahsettiğim 
yök - müzakerat neticesinde oraya gidecek, heyetler 
bir şey yapamıyacaktır ve bunu buraya yazıyorum, 
Oraya gidecek heyet için İdarî ve zaruri bir vaziyet 
•vardır. O da (af) dır. Zaman gelecek, görüşecekisiniz. 
Ben kendi noktai nazarımı teşrih ettim. Bu benim 
hakkımdır. Bvnaena'kyh gönderilecek heyet memleke
tin her tarafından yapılması lâzım gelen esasatı yap
mak için tetkikatı lâzımede bulunsun. İnşallah neti
ceyi yine burada görür ve görüşürüz. Efendiler, Der-
sim'de ben iki buçuk sene Ikaldum. Bu iki buçuk sene. 

REİS — Efendiler, diğer tekâlife tak di men HÜJ-
röv Beyin takririnin reye vazı teklif olundu. Takriri 
okutuyorum,' 

(Trabzon Mebusu Hüsrev Beyin takriri okundu.) 
BİR MEBUS — Böyle âdi takrirler üzerinde mü

zakere etm'iyelim. Evvela encümenin ıkararı tayini, esa
mi lile reye konulsun. Bu yapılan şey yanlıştır. Çünki 
üç encümenin mazbatası var, 

SALAHADDİN BEY (Mersin) — Müsade buyurun; 
bu meselede izharı kanaat edebilirsiniz. (Gürültüler) 
Encümenin mazbatası ile, hükümetin mazbatası (gü
rültü) (kim kjorlkuyorsa gelsin buraya) 

BİR MEBUS BEY — Bendeniz Samsun İstiklâl 
mahkemesi hakkındaki kanaatimi izhar eyledim. (Gü-
rüjtıiiler) 

SALAHADDİN BEY (Mersin) — Hükümetin 
tdkjıifi ile encümenin teklifi müttehittir. Oraya bir he
yet gitmesi hususunda nasıl arzu ederseniz öyle yapı
nız. Yani oraya her ne hususta olursa olsun bir çare; 
bulmak üzere bir heyetlin nizamı derpiş olunmaktadır. 
bu raporda, ki yapacağımız en iyi iişde budur. Bu ve
receğimiz ikinci kararda kat'i karar verilmesini iste
rim. Yani encümenimiz esas noktalarını hükümetle bir 
görüyor. Yalnız tayin edilecek olan zevat hakkında 
bir şey söyleyeceğim. (Gürültüler) Müsade buyurunuz.' 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Bu fikir kimin
dir, encümenin midir? 

SALAHADÖİIN BEY (Devamla) — Bu karara 
bendeniz muvafakat ediyorum. Burada şimdi halledil
mek icap eâ&n. nokta hükümetin teklifi 'ile Encüme
nin, müttehit olan, teklifinin reye arzoiunması icap 
eder,, 

EMİR PAŞA (Sivas) — Efendim bunun adalet
te» tayini mümkün değildir. 
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BÎR MEBUS — Fakat ıbu milletin -bayatını, tari-< 
bünti yaşatmak, içdn fikrvnıi almak, lâzımıdır. 

İRBİS — Trabzlon m-elbusu Hüsrev Beyin talkrinini 
kabul edenler.. Etmıiyeoter.. Taikrir ekseriyetle ka
bini edildi. Edildi efendim, tekrar İstiklâl mahkemesi 
hakkında, k£rar kalbul edildikten sonra encümen maz-

batastnun tekrar veya asıl teklifi kanuninin reye vazt 
lâzım gelmektedir. Mazbatayı kabul edenler?. Kabul 
«derçler?.. Kalbul edildi, 

Dinlenmek üzere içtimaa beş dakika ara veriyo-
rom< 

İKİNCİ CELSE 

Açılma Saati : 

REİS : 
Kâtip : 

REİS — Celse kuşat edildi. 
Mevzu üzerindeki müzakerelere devam ediyoruz. 

Tayini esami için iki takrir vardır. Birisi, teklif edilen 
lâyihayı kanuniyenin reye vazını teklif ediyor. Encü
men bu lâyihayı şayanı mütalaa görmemiştir. Diğeri 
mutlak bir tekliftir. Encümenin mazbatası şayanı mü
zakere görülüyor mu? 

Şimdi efendim tayini esami takrirleri ikidir. Bunu, 
zatı 'âlilerinin reyile şayanı müzakere görülmüştür. 
Diğer onfoeş imzalı takrir, ki encümenin nazarı müta
laaya almadığı mutlak af hakkındaki kanunun tayini 
esami ile reye konulmasına mütedairdir. 

Mevzuu müzakere üç encümenin mazbatası ve 
Meclisi Âlinin ekseriyetle nazarı mütalaaya aldığı 
takrir de Hüsrev Beyin takriri olduğuna göre, mut
lak olan onbeş imzalı takriri reye koymak.... (Gürül
tüler) değil efendim, müsade buyurunuz efendim. 
Mevzuu müzakere olan meselenin tayini için verilen 
takrirler ^müzakereye vazolunur. Nizamname böyle 
emreder ve takdimen reye konulur. Malumu âlileri 
bu böyledir. Mazbatanın tadiline dair olan takrir 
ekseriyetle nazarı mütalaaya alındığı takdirde o tak-

3. 

2. —Rumların Samsun mıntıkasında icra ettikle
ri şekavet mevzuunda Lâzistan mebusu Ziya Hürşit 
Ve Osman Beylerin Dahiliye Vekilinden istizah'* 

REİS — İstizah takririni okutuyonıo» 
(Lâzistan Mebusu Ziya Hurşit ve Osman Beyle

rin istizah takriri okundu.) (1) 

(1) Takrir bulunamadı. 

riri diğer takrirlerle tayini esami ile reyi âlnize vaze
diyorum. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim bu meseleye dair Meclise sevk edilen encü
men mazbatası vardır. Orada üç encümenin mazbata
sı var. Müzakere tabii bu mazbata üzerine icap etti. 
Binaenaleyh bu da -Meclisin bir cüzü demektir. Maz
bata en evvel reye konulmak lâzım gelir. Hüsrev Bey
in verdiği takrir kendi şahsi namına bir takridir. Mu
addel midir? Çünki bir encümene gitmiş değildir. Bu 
mazbatayı takdim eden yirmi otuz vekili millettir. Bi
naenaleyh encümen mazbatası reye konmak lâzım ge
lir. Fakat encümen mazbatasını yazan encümen maz
bata muharriri o mazbata mefadmı izah etmesi lâzım 
gelir. Salâhiyeti kâmile sözünü haizdir. Gidecek adam 
af eder, yoksa tahkikat yapıp ta Meclise gelecek, Mec
lis istediği mahkemeye veya nereye verecekse vere
cek. Yoksa tahkikat bundan ibarettir diye Meclise 
arzedecek, Meclis te ondan sonra istediği şekilde hal
ledecek midir? Burada izah etmesi lâzımdır. 

Bu izahattan sonra da mazbata reye konulmak lâ
zım gelir. 

REİS — Şimdi bu mesele bitti efendim. 

İSTİZAH 

REİS — Bundan sonra Vehbi Efendi Hazretleri 
takririnizde musir misiniz? (Geri aldı sözleri.) 

Yeni bir mesele arz edeceğim. Nizamnameye mü
teallik olduğu için bu takririn kabulü, diğer takrir
lerin Meclisin reyine vazolunmasına mani teşkil et
mez. 

İkincisi; eğer itimat takrirleri içinde beyanı iti
mat ederek ruznamei müzakerata geçilmesine ait bir 
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taikrİri tercih buyura idiler bu meselenin müzakeresini 
reyinize arz edemezdim. Halbuki reyinize arz edilen 
diğer takrirler o yolda. Rica ederim arkadaşlar, ben : 

deniz elimden geldiği kadar kemali bitarafı ile halle 
çalışırım. Şimdi bu mesele, bitti. 

Dahiliye Vekâleti meselesine geçelim. Dahiliyeden 
edilen istizaha geçiyoruz. 

(Ziya Hurşit ve Lâzistan mebusu Osman Beylerin 
istizah takriri okundu.) 

HAMDİ BEY ( . . . . . . . ? . ) — Bunun için bir 
takrir vardır Beyefendi. 

OSMAN BEY (Lâzistan) — Memlekette şekli 
idarei Devlete taalluku hasebiyle kanunun memlekette 
tatbik meselesiyle doğrudan doğruya temas edilmesi 
için gayet mühim... alâkadardır. Şüphesiz bu mesele
de Dahiliye vekâletinin ileride esbap dolayısiyle... 

(Yazılı beyanatına devam etti) 
Dahiliye Vekâletinden vukubulan istizah âciz bir 

vaziyette kalıyor. Fakat mercii adi o olduğu için, 
şüphesiz ki, o bu memlekette cereyan eden ahvalin 
şekil itibariyle mesulü ve aynı zamanda Heyeti Ce-
lilenize hesap vermek dolayısiyle alâkadar olduğu için 
istizahı doğrudan doğruya Vekil Beyefendiye tevcih 
ettim. İleride arz edeceğim esbap dolayısiyle, Dahiliye 
Vekâleti memlekette fevkalâde vaziyet karşısında He
yeti Vekilenin bir kararı vardır ve bu kararında He
yeti Vesile diyor ki: Sahilde eli silâh tutabilen ve ica
bında hasebiyle eli silâh tutabilenlerin bize karşı ge
len aksamı (hakkında tedabiri lâzimenin ittihazı bir za
rurettir.) (1) Bu gayet musiptir. Buna Heyeti Celileniz 
taraftardır. Yalnız icra edilirken ve bu tatbik edilirken 
her tarafa şekli tatbiki itibariyle bazı fenalıklar olu
yor. Meselâ bu teb'it fiillerinden mütevellit şekavetlerin 
ne suretle ve ne şekilde türediğini arz etmek isterim. 
Trabzon'da Atina vardır ve Rumlarla meskûndur. 
Buradaki hali ötedenberi silâhşor ve bir çete vardı. 
Bunların reisi Eflidis namında bir rumdur. Heyeti Ve
kilenin eski kararı, Şark ordusu kumandanı vasıtasiyle 
o cihette (bir harekete geçilmesi mahiyeiiin-de idi.) (2) 
Şüphesiz orada bulunan rum müsellâh eşhasın bu su
retle tutulmaları ve bu suretle dahile sevkedilmeleri ka-
rargir olmuştu. Bunun için Fırka bu işe memur edili
yor. Fırka bir memur gönderiyor. Papaslar geliyor 
ve birtakım ara yere vasıtalar geliyor. 

Efendiler, Hükümet tarafından resmen tahkike gi
den bir. adamın ağzından bu sözü aldım. Kuvvet mev-

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

cut olduğü^halde, o köy etrafında lâzım nikatı tuttuğu 
halde, burada birtakım gayrı mesul çeteler birtakım 
eşhas işe girişiyor. Irza geçmek, (katil vak'aları oluyor. 
Hatta) (1) bir iki çocuğun İaşesi meyanda bulunuyor. 
Derken bu teslim kararından rücu hâsıl oluyor. Bu 
adamlar teslim olmayız deyip çoluk çocuk, kadınları 
terkederek dağa çıkıyorlar, Şimdi bakınız Hükümetin 
kararı gayet güzel, Fırka gayet güzel işe başlamış, 
Fakat, birtakım gayri mesul adamlar işe karışmış ve 
bımlar işin içerisine girerek (hiç arzu edilmeyen ha-
disata sebep oluyorlar ve neticede, itiraz kabul) (2) et
meyecek surette o memlekette temizlenmesi muvafık 
bulunan ve Yunan amaline hizmet eden ramların da-
•ğa çıkmalarına ve müslümıanlara tecavüze başlamala
rına sebebiyet veriyorlar. 

Bu mukaddimeyi arz ettikten sonra, şimdi, bu su
retle gayri kanuni ve mesul olmayan birtakım kuvvet
ler işin içine girince mesul olmayanlar çoğalıp, askere 
alınmış olan birtakım müslümanların efradı ailesi 
bundan mutazarrır oluyor ve bunlar tecavüze, hakarete 
uğruyor, adeta katlediliyor, 

Samsun mıntıkasına gelince; Samsun mıntıkasın
da bu tehcir vaki olduktan sonra, orada da gayri 
mesul ellerin işe karışması yüzünden bir çok fena
lıklar vukua gelmiştir. Kadınların tehciri, çocukların 
tehciri meselesi. Merkez ordusu kumandanlığı tara
fından bütün mıntıkalara emir veriliyor. O da diyor ki 
şimdi kadınlarla çocukların hepsini teb'it edeceksiniz. 
Bunu haber alan Samsunlular, Samsun münevveranı 
ve Müdafaai Hukuk, belediyesi... yani hepsi dahil ol
duğu halde dli'yorîar ki, zaiten bunfaran erkeklerimin 
Dâhdir!iwde suü isltüim'a'l olmuştur. Gayri: mesul eşhaısın 
işin içeıfemte gjirlmiiş oflrntoıindan blir takanları dağ
lara y?ayıltonıışltM\ (Kıiimıdliir bu gâyrli mle&ul eşhas sa-
daîarı) SöyKiyeüeğlm, hepsünıi söyHiyeceğÜnı. Yalnız siî-
sü'M kte'lâmılma mlüsa'alde edliniz, ertdişieye Jüzuta yok
tur. 

Bunlar doğrudan doğruya Reiisli Hükümeıt Paşa 
HazM&rinie rrmiıraciaalt edilyoriar. Diyorlar kî, bunüa-
rı da teto'iit edbceflc oliulrsalk Samsun'un b'asikma uğra
ması ve Yunan dönamma/sının (fotoraç yapma ihtimali 
kuvvetlenmektedir.) (3) 

Valklfcü zamahma göre bu bir düşüncediir. Doğru 
müdür, değii! mikÜir? Bu doğru olsun olmasın, doğru 
da olalbtiiSr, doğru da olmaz, her fterdÜn kamun, hu
kuk nöktai na2arınidan Rdisli HüMimete müıraöaialtı 

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



t : 87 5 . 10 . 1337 C : 2 

ya is'af edilir, yahut reddedilir. Bunların bu suretle 
.müracaatı nefeslinde Heyeti Vekille bir karar verdi 
Diyor ki, tehir edimiz meseleyi. Fakat merkez ordu
sunda kumandan buludan Paşa Hazretleri bu bapta 
(bir telgraf çeküyor, diyor k!i, süz şemrbenitsiniz. Yaffi 
bu 56 klişiye, RıeCsi Hükümet Paşa Hazretfcrine mü
racaat eden zatlara; siz şehirhentsiiriiz, hîiç bir yere 
glidemlezsliinliz, yani Samsun'dan bir mahalle gâdemez-
s'iniiz diyor. (Gürültüler) 

BM İR PAŞA (Sivas) — Yaz, yaz, şehirbendi 
unuıflma. 

OSMAN BEY (Devamla) — Rdca ederim zihni
yete balkımız, sız berii çiğniyerek ReM Hükümet Paşa 
Haznelerine müracaat ettiniz, bana sormadan bunu 
yaptınız, ben dte sizi böyle yaptım diyor ve bu, ay-
nendlir efendiler. Oemmi gaf ir huzurunda söylenmiş
tir. Paşa Hazretleri, Rıeüsli Hükümet... 

Buladan Samsun'a geliyor. Halkın kalbini renci
de etmi£!k idin nie lâzümısa yapryor. Yalnız Müfti ile te
mas edüıyor. Oradan da çıkıp Havza'ya geliyor. Ken-
dlisMn yanına gelenlere diyor ki,- maatteessüf bir 
(Müslüman bufoıadıtm ve avdet efititm diyor. Küme 
kümie, her yerdte fedakârlık hisleri doğarken her yer
de bunun temdtorii kurulurken neye isıükıat ediyordu? 
Şimdi bir adam idimizden çıfcıpfa benii çiğnediniz di
yecek olursa, ben de sM çliğniyeceğim diyerek ve 
laynı zamanda 56 kfişji Samsun'u temısiiJ ed&yor diesem 
mübalağa ötmemiiş oturum zannederüm. Binaenaleyh 
bu adaimîar retndde edBecelk olursa Samsunluların 
'bize karşı aîacakîarı vaziyetti münakaşa etmeğe lüzum 
görmüyorum. Her yerde bu böyle. Bu eüüü altı kişi
ye bu nıoktlali nazardan diyor ki, Samsun'dan dışarı
ya çıkmıyacaksınaz. Aynı nıokitali naizan kabul edemii-
yen Ordu mutasarrıfına, sen Ordu'da durtmıyaeaksın, 
Ibaşjkla bir mahallle gideceksin, sen dahille güt diiyor. 
iBendenliz şu şekle göre bu memlekette müdafaai mfii-
f ye esasını kurmak üzere burada flopîanimış olan Mec-
Tisün bu kadar dnayetflere bir an evvel set çekmesini 
ıtica edeceğim. Çünki bendeniz her sınıf halkla temas 
eden adamilardanım. Bu gayri kanuni muamelelerden 
miütlövteffitt rnesuiyet ve ayni zamanda tevellüdü husu-
m»eit doğrudan doğruya Heyeti CeliJenize müteveecih-
Hir. Mlileft dliiyor ki, biz size her türlü rütbeyi tevcih 
«ittik. Aynı zamanda icrai, teşrii salâhliyetîer tanıdık, 
ımteımldkieliliö en yüiksek seviyesine çıkardık, aynı za-
imıaındla icraı sajlâhiydtii aidmız diyor. Şîmdİ biaden 
İstediğiniz şeyi biz yaptığımız halde sıiz orada rahat 
raihJalt öttürüyorsunuz. Her ne, derseniz deyiniz, yapı-
!bn zullüjmillera görmüyorsunuz. Fakat unutmıyahm biz 

bunun hesabımı soracağız. (Pek doğru sesleri) Ben bu 
müMiete bütün mevcudiyetimle teşekkür ederim ki... 

Onun için mesele böyle. Nuretötsin Paşanın daha bir 
çok ahvali varM onları da arkadaşlar söyföyecektar. 
Yalnız bu 56 zatın içinden Nihat Bey namında bir 
zaıtı emniyeti umumiye müdiıiyeöne tayin edliyor. 
Fakat Samsun'dan çıkıp müteadtiÜit emirler veriyor. 
Bu adam Nunettün Paşa emııiinfden çıkanuyor ve bitta
bi Nurattin Paşaya ben böyle bir emir aldım, bana 
da müsaade et demliyor, yani o küçüklüğü de kaibul 
etmiyor. Binaenaleyh şu vaziyet hulâsastından anhyo-
rum, ki mesele elimdir. Ben şahsını itibariyle salâhi
yeti resımiiyeyi sui istimal ediip B. M. M. ne iMca 
eden... YaÜnız Mehmietdü idam etmekle ve bir yüzbaşı 
tarctoSrndkJe bu memltlköfcte mesuliyeti tattük ediyo-
ruz deımiiyeiim. En büyük paşasından en küçük köy
lüsüne kadar aynı muameleyi tatbik edersek o vakliit 
ancak fdâh bulacağız. Binaenaleyh. Heyetli CeSüeniiz 
karar versin. Makamı âİihize tebliğ etsin. Heyeti Ce-
îilenl'zce Nur'eiöi'n Paşanın azli ve işten el çekitMime-
sOne Heyetti GeMenıizin karar vermesini ve bunu ke
mali cüsarerfe temin ederse, yeni Dahiliye Vekilimiz 
kendi/dine bunu mülts-fikan alınacak kararı tebliğ ve 
icra eder. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Geçen sene 
Meıfcez Ordusu KuTnanıdanlığı ihdas edildi ve Nuret
tin Paşa bunun riyasetine geçiriMi. Mıntakasmın lıer 
tarafirida o zavallı halkın, o şehirlerin, o köylerin ız
rarım mucip oldu ve Ümraniye, Koçkırı hadisesi ol
du. Bir çok Müslüman köy?eri yandı. Bu yüzden yal-
nrc Sivas vıilâyetü dahlilinde bir çok köyler yandı yı
kıldı. Nurettin Paşa bu faaıSiycfı izhar etti. Şimdi is-
balt edeceğ'im. Samsun, Ordu ve o havaide Pontos-
culardan mürekkep bir çok rumıLar vardır. Hepimizin 
bildiği giıbi, bunlar birer isHiıklâl peşî nde kjoşuyoriar 
ve bir Poritos cumlhuriyötî tesisi arzus'undadırdar. Sa
hille dbğru bu cumhuriyeti teşmile k'aikışjüîar. Benim 
anladığıma göre tarzı tatbik fenadır. Nurettin Paşa 
Samsun'da 15 yaşından 50 yaşma İdadiar olanları teh
cire talbii tutütu. Ondan sonra Fevzi Paşa bu Mecffiste 
bfir beyamıatöüa bulunmuşlardı. Düşman, bu Rum düş» 
mantarıdır, biz de cebhede initük'am alıyoruz detniş-
leırdti. Belkfi bu Rum düşmanıdır. Klimsenîin içtihadına 
bir şey 'diyemem. AmerlkaMann, ecniehierin gözü 
önünde nakletitlfdfiîer. Amasya'ya geçen Rumlar... 

Nurötiîlin Paşa, Rum tehciri salasında Samsun'un 
idinde buniaır io5n gayri mesul çefcefler yapılıyordu. Bu
nun özelline Rumlar dağlara çıktıîar. (Gürültüler) 
(Devam devam sesleri) Eğer bu adamakıtfı tatbtk edil
meseydi bir şey c4ruıytaöalkitı. Tato o zamanda Nuret-
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îin Paşanın itiaHeısizJI'ğ'Mden ve takaUMı idare edetne-
miezCliği yüzünden bu Rumlar Müsliüman köyİeriine 
taarruz eföiiılhr. Şimldiye kadar 30 kıadar Müslüman 
kıöyü yanmıştır. Müsîümfanların erkekleri hep asker
de olduğu içlin, kaldım ve çocukları hep doğranmıştır. 
Bunu yaptığı zama'n Nurettüm Paşa ne ite uğraşmıştır? 
Yafrıız kaidirtlara ve çocuklara klarşı en fena surette ha1-
•reficlet edüillm'işllir. Bunlar yapııldığı halde asıl sülaMı 
sımfa bir şey yapılmamasını anllalmıyoruim. Bir hık? 
mette müstenittir. Asil müstelilah sınıf eîyevm dağlar
da gezliyor. Nurettin Paşa memlekete merbut ve mem-
Jdkieltlinli tanıyan bütün eşraf ve muteberalıı vesaiiresü 
156 kliş'iye vSamfcun'un bütün eşraf ve mutebeHanı ve 
mnürtevveranıi dahildir. İşte söylediler. Mebusu salbıSc 
Ntöhait Bey, ki orânm belediye reisidir, Samsun müf-
tiisi ve iteri gelbribri hsp bu mey andadır. Tendir va
kti oflmuştur ve bunların hepsii ( ) Şiimidi onu 
•da arzcdeceğim. Samsunca dahi mebusumuz vardır. 
Sual. edersüdiz. Ben kendi anlayışımı arz ediyorum. 
Samsunla geçen gün 8 - 9 kişjilik Rum çetesli girdi. 
OnıüaırlSa müsademe devam etti. Müslüman köyleri 
yandı, müdafaa edilemedi. Eğer Rum şakıfeıü daha 
ziâyaide bir fırsat brtteaflair Samsun'u bugün basarlar. 
Fakat Rumları korkutan Samsun'dalkli, daıhdlddki alile-
fertidk haildir. Refet Paşa burada buyurdular. Hicaza 
doğru yolara bakmız. Rumîar beş dakika mesafede 
müsef&lh efralt bırakmışlardır. Bu mlüseîlah Rumlialra 
Hiç bir şay yapıldığı yoktur. En büyük idartesiizlüğü 
buralda göstermiştir. Onun yapabileceği iş telidir yap-
ırnialk, erbabı nalmusa leke saitlmtek ve B. M. M. nün 
şanı tarihliyeisM izafe etmek. Biz yann taruh huzurun
da hesap vereceğiz. Diyorlar kü B. M. M. nkı aîey-
ıhinlde. Demek kli bu adaim B. M. M. nhı fevkliindedir 
ve kendi'sı artıda bir a'iıle Hükümtelti teşkil etmiştir. 
Damadı erkânı hairp reisli, bir kardeşi Tokat bilmem 
ne mutasarrıfı ve bütün bunlarla şimdiliye kadar mis-
I görülmedik b;>r şekavet faslı açılmıştır. Yalnız ben-
ıdenizlin arihyabiîdiğiım bir şey varsa Dahiliye Vekîli 
Bay Isüanlbulldalkli idafeyü burada tattibika başladı. 
Nuretîiin Paşa bu fevkalâde salâhfiyesti neneden aldı? 
Müdddkımutaiterle, kömüiserferle uğraşır. Ordu ku-
mandainı sıfatiiylie en ufak teferruata müdahalie eder. 
Binaenaleyh Mecl'isi Âli bu adamı derhal mevkîin-
dan atmalıdır. Koçkırı heyeti tahfcikiiyesj ve Vesaiki 
matikfeîer şekfede. Bu adamın cinayettü meydanda. 
ŞirnkUi daiklika fevti lâzım değildir. Ricanı budur. 

VEHBİ BEY (Keresti) — Efendim, müzakerenin 
•tarzı cereyanı.nrn yanlış olduğunu zaninedliyorutn. Ka
bul editen takrir Dahiliye Vekâletinden istizah idi. 
Cereyain eden müzakere harekâtı askeriye üzerine. 

Halbuki bu vekâletle alâkası yoktur. Dahiliye ite 
!ailiâlkıa!dardır. Binaerialöyh bunu benidleirazce tamı mü
zakereyi istüzah suretiyle kabulden züyade yalnız bir 
üatişare, bir müzakere tarzında kabul etmek lâzan 
geSk. Çünlki o zata salahiyetli veren Heyeıti Veklitedir. 
(Oradaki bütün ehal'inüm emriiyeti münseliptir sada-
ları) 

VEHBt EFENDİ (Konya) — Vakit geçi, kul-ak-
lariımız doîdu, yarına katkın. 

NAFİZ BEY (Canlik) — Efendim, mesele Dahi
liye Vekâletüne mli, yoksa diğer biir meroie mi aıiıt? 
Orasını bendeniz bilmıem. Yalnız ortada malûm olan 
bir mesele varsa; Samısun'dalkli Rum şak'ilert'ırKm yap-
malkta oDduklan cinayetlerdir ve sokaklar içiinide gün
de 3 - 5 cinayet olmaktadır. RüfekaJdan pek çokları
na telgraf gelimieıktedir. Bu hal muvahhış bir mtesiete-
dir. Bugün Yunan ordusunun memlekette yapmış ol
duğu mezalim aynı Samsun muhitti inde vaki olmuş
tur. Rüesiaiyı memuriinii müİkliıyeriin sui harekâtı yü
zünden eşküyanın meza'Eimline haddü payan yoktur. 
Hülkümc't lâlkayt kalmış, sui idare inzlimam etmliş, 
mascDeyi gittikçe aleVlendirmliştir. Bu zait orada fieh-
eire, yağmakertere müsaade ettüğinldlen dolayı ne gi
bi tedla'bir ittühaz ediî'mliştir? Bunu sormalıdır. Sui 
kasda uğrayan Rumlar dağa çıkimışîar, olmadık şe
naati, fecaialü icra etmüşterdir. 70 - 80 köy yakılmış, 
çoluk çocuklara envali fecaat icra edrlimüş. Buntera 
şimdiye kadar Hülk'ümet ne gibi ted'abir iıttiihaz ey-
leım'işîiir? 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Efendim, Meclisi 
Âlinize ilk defa alarak biır mesele arzedeceğam. Yal
nız M^bmeitçe beydir. Hüküimötiin malûmaitı vardır. 
Benidenüz h'ç bir malkama hûüap effim'iyorum. Bende
niz daürei intfıhaıbiyemde yapılan bu mleseleden do-
feyı, Heyeti Âlüyenüze, sırası gelmlişken arzediyorum. 
HOkürrtett gelstin, izahat versıin. Şimidilk bir mesele 
varsa o da merkez ordusu kuimandaını Nurettin Pa-
şani'n... Bu Mecıüisite icraî sıfatımızın tecellinden do-
te.yı siiz'i tebrik eide'rim. 

iîciııci mesele : İcra Vekilleri Heyeti acaba bu 
ntcmîvk&t daliüinds yapılan mezalümden, dinayetten 
haberdar ediPmiişte, onlar bu mesele hakkında sükût 
etnD.'şi'er ve faOîî&îiini bulmamışlar, Mecl'isi ÂUmSz de 
bu derdin devasın] bulmak istitemeHiride harekiet et-
nıcımiş mi'diir? Yoksa Heyeti Vefcife vuku bul'an bu 
feryadı, bu şt.'kâyatı aoalba MecliİBli Âlliye haköm su-
rotiyie arzetm'ek içı;n mli gddi? Benidenftz, eğer doğru
dan doğruya bu venilen takrir biir istizah takriri ise, 
eğer Heyeti Hükümet tarafından bunun azli hakkün-
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da boraya verilmişse, İcra Vekilleri Kanununun bir I 
majdJdesıi mucibince, b r salâhiyeti vardır. Malûmu I 
â'Iiıriliz halklöm vazifesini, ifa edecek, diyecek, siz hak- I 
lüsınız. Bliirialenallciyh bendenliz Dahiftye Velkffi Refet 
•Beyeifenidiitfn söyleroiiş oldukları sözün neıîücede ce
vap vereöelkferiinle razı değüitm. Evvel beevval bu me-
Setledelkii ihtlilâf halledilmek, Meclis ondan sonra ha- I 
kem vazifesiiıni İfa etmieliidir. Cevabını ondan sonra I 
ıbökjîliiyoruirn. 

ıHAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Efendim, 
Müfit Efendi bifâderıimıiziin teklifi mesele istizahı mı
dır, anılaşma mıdır? 

(MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Teklifimii vekil 
Ikabul ödüyor mu? 

REİS — Efendim, herkesin söylemesi doğru de-
ğUdlir. 

HAFIZ MEHMET EFENDİ (Devamla) — Rum
ların sahliferden rahatla teb'idirfin mümkün olduğu
nu herkes kahul edebilir. Bu sarih bir vaziyettedir. 
Yalnız buınld'a şetkül meselesi mevzuubabistiir. Fakat 
a^îl mesele Nurettin Paşa kendinden başka kimseyi 
dinlememek kabiliyetinde bir adanı olduğu iç5n, bu
gün Samsun ve Havza dahilindeki ahali islâmiiye, 
oılalda biriken 5 - 6 bin Rum eşkiyasının her gün te
cavüzüne maruz kalmaktadır. Bunlar Dahiliye Velkâ-
fclhe her gün mutasarrıfların dahi vermekte olduk
ları raporlarla müeyyefctlr. Zannediyorum M şu iki üç 
aydariberi yanan Müslüman köylerimin adedü altmışa 
ıbaliğ olmuştur. Her gün, yani hiç bir gün yoktur ki, 
vukuat olmasın. Daha bundan 20 gün mukaddem 150 
kadar Müslüman m el'i&inü öldürdüler. Kırk kadını da 
lalıp kaçtıiî'ar. Nurettin Başa bu vekayii yalnız harita 
üzieriiındle tetiklik ediyor. Sanlkli muntazam bir düşman
la cephe ha-rJbi yapıyor kanaatinde bulunduğu için, 
Ibütün kön'disi düşünüyor. Bir çok hatiaıtı var ki, "kas- j 
den yapılsa o kadar yapılamaz ve bu vekayü herhalde I 
kasdien yapılanıliardan daha fecüdir. Bendienliz bu vakıa
nın doğrudan doğruya şahidi oldum. Haziran ibtida-
dıasınid'a i'dü. BayriaJm Efendi geldiler. Dediler ika Sam- ! 
sun köyleri yamıyor, bu iş büyürse bu havali muta-
•zartfır olur. Silah toplamak için Giresun alayının bir 
talbuiru köyHerde. İainafı veçhile (malkisadı iîan için. 
diavu'liiarta griden bu tabuna) (1) uzaktan uzağa silah
lar altlıyorlar. Çünkü" Rum eşkıyası köyü yağma edii-
yojılar ve yakıyorlar. Halbulkii bu adamların köyü ya-
'riarsj, bu surette köyü ve aüîesi yana yakıla (dlerıkıde 
de sülaihlları kalmlayacağiınidafl eştkJiyanın miktarı) (2) 

(1, 2) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan ek
lendi. M. Ünvtr._ 
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tezayüt ediyor, eşkiya oluyor. O sırada, dahi Samsun' 
da demlin rüfelk'adan... 

BİR MEBUS — Ortada emniyeti umumiye... 
HAFIZ MEHMET EFENDİ (Devamla) — Bey

efendi, müsaade buyurunuz, ikmal edeyim. 

Emnüyet müfettişliğinden azledilen Sami, İstan
bul'dan gelen Altındiş gSbi, Nuri gi'bi bir takım gü
ruhu esafili etrafına toplamış. Sonra Rumeli sah'iline 
yazdıkları tehditnaımıelerde daihi tütünferiniizi Kfcbar 
Ali Zade Tevfik namımla şöyle yapacağız, böyle ya
pacağız. KimÜsiinden bin lira istiyorlar, Mmishıden 
beş bin lira istiyorlar. Bu sıra bu vekayii yekdiğerine 
merbut şeylerdir. Bunları Nurettin Paşaya diedim. 
Nedir bu hal efendim? Ciheti askeriye alâkadar de
ğil mii? Ben yazıyorum, elde bir şey yoktur. O gün 
kasaba içinde beş kişi öldü. Gündüz mutasarrıf be
reket versin ki ayırmadı. Hatta birisi, müsaade buyu
run, Amerikalı kumpanya direktörü M ister Kihıkiiıbi. 
Kabulü öğrendim. Daha hafi, dahia gfizIÜ eştkâldie ya-
p:!maîi terhipitiir. ÇünlkJi diğerleri fcark&unlar, parala
rı versinler. Adeta ne düşmanlık, ne bu, ne o. Mak
sat, menfaat, ceplenini doldurmaktır. Bu mesele üze
rinden bir kaç gün sonra askerî kumandanlardan ora
da bulunan binbaşı ile görüştüm. İnkâr etti. Hayır, 
benimle alâkalan yoktur dedi. Müslümanların dük
kânlarından dahi alıyorlar ve çapulculuk yapıyorlar. 
Bir akşam, ramazanın son günlerinde idi Malüıye Ve-
kiliniin kain biraderi evinden korka korka geldi. Ra
mazan bayramı oldu. Bayramın dördüncü günü oldu. 
İslâmlar hâlâ dükkânlarını açmıyorlar. Yağmalkerl-
ğin bir şekli umumi atacağından herkes tevahhuş edi
yordu. Dahiliye Vakâledine yazıldı. Beş on kıişii tev
kif edild'î, meselte kapandı. Fenlalık köylerde devanı 
edi'yor. Elli yaşına kadar olanların tendir edilmesi 
emri geldi. Bunlar tehdire başkandılar. Bir M saat 
mesafede kendi cepleri hesabına oraya, 600 küşiye 
hücum ediyor. Onların 500'ü kaçııyordu. Hatta denil
miş, parası olanlardan parası alınmış o surettİe 500 
Ikişü kaçıyordu. İki gün sonra Kavağa hücum edliyor-
lar. Bu ahvali yazdum DahliÜiyeye, vesaliıfeye. O sıra
da kumandan ordudan bir emir verdi; 'diyor k'i, bun
lar Avnii Paşanın akrabaları olduğumdan Çorum'a 
'DGbiJt. Nurettin Paşaya telgraf vererek bunlar Avnıi 
Paşanın akrabası değiller, bunlar Çürtükısuhı M'aıhmut 
Paşanın akrabasıdır, binaehaileyh böyle tebM eşhas 
doğru değiîdiir ve bunlar mettıilıeikete mazîarfator. Ge-
ıtÜıtdd bu, içlerinden ZSiya iısıminkMdi adamı tabur kü-
mianidanı yapitı. Gayrii muziir bir uzuv ilken ge€rtidıi, 
muziir bir uzuv yaptı. ÇünM Ordu kazasında Türic-



İ : 87 5 . 10 . 1337 C : 2 

Kik, Gürûüîiik mtesfeleleri baıddi gayede idi... Ettiği' 
fiçllm şüphe ötltüği oğlu geldi, bunu ikame öttü. Bfafaen-
aJeyth bumu kumlandan yapmaJcla rrteırtkJkdtiin canma 
dalha-zBvalde taamız yıapimıiş okluk. Avdette kasalbaya 
gederken bütün kasfalbiamın cenup, sağ ve sol taraifila-
rtödaikü bugjün kaSalbakJan tüftemlkle, tabanca ile kabili 
tmtüidaflaa askerî nezareti atanjda diğer MiMümanlar 
meValsız geöfiyorilar. Hükimıet, sebep yok. Baltmazsa 
yağjmacdık olmaz. Muritazaım... çocuk askeri daM 
daiblüe sevk emri ğefdi. Ainilyorum ki ordu kuman-
kfatoı Nuındütüm Paşa Harbi Uırriumî esnasında merdiut 
'Öi-r kJaıternamien&n hâlâ . meriıyülahkâmı olduğu ka-
THaiaMnfin... münferiden ve gerdek müçterriian eşhas 
«dblÜdli emrimin balta olduğumu zanneden. Heyetti Ve-
(kHettıfi'n 2 temmuz tıa<ri!hli bir kanarı vardır. Şosenlin 
her iikli tarafıddalki köyler eşklîyia tahalssunigâhı olmuş 
ve bu suretle müruru uburu seviyeye ulaşmıştır. Da-
ıHa zliyalde sövkliıyatı işklal etmek iıhliiımiafae binaen ikî 
«arâfta köylerin ahlaflisliırii cılklardı. Asklerler dahî Er-
'bala'dan fieoalifle geldiler. Samsun'a bu emÜr gelince 
risnadle varsa çıkardılar kli kasabayı yağıma edecekler 
başltan aşağı. Vukuu muhtemel olan ahvali kesttirebli-
leüeğilm bir tarzda yaizidım. Mutasarrıf riamushı, muh
terem bir adaim. Tuttu bunu hıem Dahiliye Vekâle
timden mdhiazlitli izah. Ordu kumandanı emür veriyor, 
d5ybr ki; tekrar iısti'lâm acze delalet eder. Şimdi bil
dir W bunu yapuyorum... olacak bunu mutasarrıf ilân 
elltii. Mutasarrıf istifaya... geür oraiya, aynı kazada 
bir aktelm dalha fenıa olur diye bendeniz oldum. Yir-
mlMnli dahi manii olmak bir iştir. Mutasarrıf istifa et-
•mleldi talbiî. İlân etti ki 3 gün sonra çotuk çocuk g&-
decek ildi. Ferdası gün geflejn çıplak adamlar, sefil gü
ruh şuraida buralda dolaşmağa başîadalllar. O sıra gel-
İdi,... Zaide. Şükrü Efendi bana dedi ki; Beyefemldli 
Sattrisun'u dört taraftan ateşe verecekler ve Salmsûn'u 
yalkJaüaklar, bizimi evlerimiz de hiriistüıyan malhaifle-
süınideldir, oraiya muttasıldır, amma sen o tabur ku-
rnıaridanımla telefon et, evet bunlar çıkimuyactaktır. Ne 
olacak kıi Müslüman evlerime. Şimdiden bu hakle 
lolunoa dalha bunu duydular, hepsü yığıldılar. Dödier 
ki ne yapalıtm, ben vazifemft yaptım. Banla da haber 
gönldeıkMer. Biz de gittik, içtüm'ada bulunduk. Efen
dim, Rum mıahaltei yan'aoakı'tıir. Amerikalılar da ha-
zuHarüm l̂ar, vapurlara güdiyorllar. Tabi Rum mahal
lesi eşkiya döluklur. Bizi hükümet muhafaza edemS-
yeoek, gelecek, buralda yapılan feoayi' budur, biz bu
nu yazmağa mecburuz dediler. Dedim kî, bizi vekil 
ciâtÜılbr, biz yazdık, sabahleyin yimle yazdık, yazanlar 
Itehidit ofturiduîar. Hüsnü telâlkkü ederek menettiiğÜ içim 
bu 56 kiişi beraberdir. Bendenizde mebusluk vardır. 
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Sonra efendim, Hariciye Vekili mentettiL MuaMıaratt 
Samsun'a geldi. Bc\ adamım mamitıkı ne derece oklu
ğunu... Zannletmeyiriiz kli Hükıümete sizlin mür&Jaaiaitı-
mız üzerine bunu rica ederim. İzhar edlen h&ssSya/tı 
mecilbe üzerime bunu söylemek doğru değükfir. En bfc-
rinldi affieti müdafaa oîaibiüir. Siz bir kümömldan oSdu-
ğunutz ihalde bumu... 

işte efendiler, Nurettin Paşa denülten adam buldur. 
Bu adam orada durdukça Samsun, ki bugün mtaihvoî-
muştur. Mamur yeri yokltur. (Niçin HüMîmet şim
diye kadar sükût ettmftştliır sesleri) BelM de Dahiliye 
Vdküü bunlara razı değüldi. Pek muhterem bir arfca-
daş«m!dnr. Evvelden beri tanırım. Bunlara klatiyem ra
zı değildir. Eminim, çalışıyor. 

Mesele budur. Tasdi ettim, haklikat budur. 
FEHMİ BEY DAHİLİYE VEKİLİ (İzmir) — 

İstizah takririnden en ziyade mevzuu bahis olan, me
selenin esbabı hakkındaki istizahattır. Filvaki Dahi
liye Vekâletini işgal eylediğim müddetten beri o ha
vali hakkında tetkikattan geri kalmadım. Mesele, ma
lûmu âliniz, eski bir meseledir, Samsun ve civarın
da Pontus teşkilâtı vardır, Eskiden teşekkül etmiş-
maksadı memleketimizi ayırmaktan ibarettir. Bu, Hü
kümetçe vaktiyle haber alınmış ve bunlardan en zi
yade âmil ve faal olanları derdest etmek için faali
yette bulunmuştur. 

.... vesaire idhaı ettikleri haber alınmış, bunların ce
mi için teşebbüsatta bulunulmuş. Bu teşebbüsat üze
rine Pontus teşkilâtı âmilleri pek ziyade şekavetleri
ni, mefsedetlerini tezyit etmeğe başlamışlardır. Bu
nun üzerine miktarı sinni on beşten elliye kadar olan 
erkekleri tehcir etmeğe karar vermiştir. Bu ifa edil 
mistir. Herhalde tehciri müteakip şekavet bir kat da
ha artmıştır ve gayri müselleh olarak ta ona yakın 
eşkiya vardır. Samsun'u bir şekavet meydanı haline 
ifrağ etmişlerdir. Bittabi Dahiliyenin elinde mevcut 
vesait, jandarma kuvveti yoktur eşkiyayı tenkile. Az 
çok muvaffakiyetler elde edilmişse de şunu da maat-
teessür itiraf etmek mecburiyetindeyim ki, vaki bü
tün gayretler o mıntıkada uzak kalmıştır. Evvel emir
de ordunun, malûmu âliniz Sakarya muharebesi es
nasında yalnız eşkiya tenkili için yüz lira ifrazı biraz 
müşkil görülmüştür, toplanan, kuvvetler hissedilen 
ihtiyaca binaen, cebheye sevkedilmiştir. Bunun hüs
nü istimal edildiğini takdir etmek Dahihye Vekâle
timden ziyade, (Müdafaai Milliye Vekâletine ait bir 
meseledir. Çünki, Nurettin Paşa) (1) vazaifi mülkiyede 

(I) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan ek
lendi. M. Ünver 
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istihdam edilmiyor. Askerî kumandanları emrinde eş-
kiya. Bir de mevsim de maatteessüf eşkiyanın cevelâ-
nına pek ziyade müsait bulunuyordu. Tasarruf edilen 
kuvvetlerin de scvki mümkün olmadığını zannediyo
rum. Bu kış, mamafih buyurdukları gibi şimdiye ka
dar hiç bir muvaffakiyet elde edilmiş değildir. Mu
attal bir halde de değildir. Bu eşkiyayı tenkil etmek 
için (....) Müsade buyurunuz, sözümü kesmeyiniz. Nu
rettin Paşanın ordu kumandanlığında memurini mül
kiyeye ve idarei mülkiye dahi bazı müdahalesi vaki 
olmuştur. Hasebiyle daha ziyade vaktinizi gaip et
miş olmamak için müsaadenizle izah etti. Hükümet 
konağına içtima ederek salonda cereyan etmesi muh
temel bulunan celbetmekten ibarettir. Bu. ahali
nin doğrudan doğruya hakkı ve vezaifi cümlesinde ve 
vazaifi vataniyesi iktizasından bulunmakla bunu yap
tıkları halde malûmu âliniz bunların hürriyetlerine 
bazı takyidat konulmuştur. ... bildirdim ve kendisine 
de bu takyidatın refedilmesi için emir verdiğim ...... 
Ordu kumandanı olmak salâhiyetiyle değil, tevkif ve 
eşhasın teb'inde sonra bu haleti ruhiye ile gerek ce
vabı ve gerek • ileride zuhur edecek ahvale .... Bende
niz kanaati vicdaniyem dairesinde bu kumandanın 
tebdilinden başka çare yoktur. Eğer Meclisi Âlinizin 
noktai nazarı Dahiliye Vekilliğinizin noktai nazarına 
tevafık ederse, Heyeti Vekile leh ve alehte söz söyle
miş, fakat bir neticeye, bir noktai nazara tebaiyet 
mecburiyetinde olduğundan Meclisi Âliniz rica de
rim Dahiliye Vekâletinin noktai nazarına iştirak eder
se bunu beyan ediniz. 

Heyete vaki olan şeyleri burada bertefsil arzetmek 
muafık değildir. Bir vaziyet arzediyorum. Siz de bu 
vaziyet hakkında.... 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendim, 
Dahiliye Vekili Beyefendi Heyeti vekile namına ye-
yanatta bulundu. Dahiliye Vekili namına Meclisi âli 
vekillerine bir ordu kumandanı vermişti. Rica ede
rim, bu kadar seyyiatına, sui istimaline şahit oldunuz, 
bu sui istimal tecelli etti. Anket yaparak heyet tayin 
etmiş. İstizan ediyorsunuz. Niçin tayininiz gibi azl
etmiyorsunuz. 

FETHİ BEY DAHİLİYE VEKİLİ (Devamla) — 
Meclisten azil ve nasıb meselesini istizan etmiyorum. 
Bendeniz noktai nazarımı söyleddim. Bildirebilirsiniz. 
İsterseniz istediğinizi bildirmezsiniz. Binaenaleh bu 
zatın tebdilini teklif etmiştim. Mesele bundan ibaettir. 

Heyeti Umumiye Hükümeti temsil etsin 
VEHBİ BEY (Kayseri) — Bu salâhiyet Heyeti 

Vekile aittir. 
REİS — Söz alanlar çoktur". 

VEHBİ BEY (Karesi) — Bir sual efendim. 
BİR MEBUS — Bu salâhiyeti suiistimal ettiği 

iddia edilen yalnız Nurettin Paşa mıdır? 
VEHBÎ BEY (Karesi) — Şimdiye kadar Heye

ti Vekile hiç bir kumandana müzaheret etmediği hal
de Nurettin Paşa hakkında Heyeti Vekilenin veyahut 
merciinin haberi olan Dahiliye Vekilinin talebi neden 
neşet ediyor? 

FETHİ BEY (Devamla) — Efendim, yanlış anla
şılıyor. Meclise bendeniz bu noktai nazardan söyle
medim. Bilâkis Dahiliye Vekâleti her şeyden evveı bir 
takrir verildiği üzere, doğrudan doğruya tebdili ci
hetine gidecektir. Eğer Meclisin noktai nazarı da buna 
inzimam edecek olursa -ki itikadındayım- kararımı
zın isabetini teyit bakımından daha müsterih olaca
ğım. Yoksa bu mesele hakkında sizin noktai nazarı
nızı almak için değildir. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Meslisin ne 
zaman noktai nazarını celbettiniz? 

FETHİ BEY (Devamla) — Heyeti vekilenin ver
diği karar mevzuubahis değildir. Heyeti Vekileden 
almış olacak bu salâhiyeti. Eğer bu salâhiyeti istimal 
ile herkesi hapsetmek selâhiyetini iddia ederse, bu
na kani ise bittabi böyle bir salâhiyeti kendisinden 
refolunmak ve böyle diğer kumandanlar da bu gibi 
salahiyeti tecavüz edenler ve sui istimal edenler zu
hur ederse Dahiliye Vekâleti onlar hakkında da icap 
eden muameleyi yapacaktır. Zamanı vekâletinde cere
yan eden ahvalden tamamına malumattanm. Ondan 
evvelki vukuatı benden sorarsanız, zannederim, hak
sızlık etmiş olursunuz. Onların hakkında tahkikat 
için Dahiliye Vekâletinde evrak vardır. Tetkik olunur. 

REİS — Efendiler, mevzuu bahis olan zat bir ku
mandan olduğu için Heyeti Vekileye ne derece ala
kadar ise Başkumandanı da o derece alâkadar eder. 
Bu hususta bir söz söylemeden evvel şu noktayı ha
tırlatmak isterim ki Heyeti Vekile intihabına ait ka
nunda bir nokta vardır. Bu nokta, zannederim ki, ilk 
defa olmak üzere, Meclise intikal etmiş bulunmakta
dır. 

Efendiler, ihtilâf, Dahiliye vekili ile orduda ku
manda vazifesiyle muvazzaf bir şahıs hakkında karar 
vermek, Erkânı Harbiye Reisiyle bana aittir. Nuret
tin Paşa diğer ordu kumandanları gibi bir ordu ku
mandanıdır. Fakat pek nazik zamanlara tesadüf eden 
bazi hadisattan dolayı ordu kumandanları asayişi da
hiliyeyi ıslaha tavzif edilmektedir. Asayişi dahiliyeden 
kaideten mesul Dahiliye Vekâletidir. Fakat vaki isyan
lar için bittabi kuvvei askeriyeye, vesaiti askeriyeye 
ihtiyaç zaruridr. 
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Nurettin Paşanın merkez mıntıkasında bu işe mü- <j 
dahale etmesi de bu sebepten neşet etmiştir. Nurettin 
Paşanın gayri kanuni efal ve harekâtta bulunduğuna 
dair ihbaratta ... Ben kendi tarikimle bunları tetkike 
kıyam ettim. Buna mukabil bazı kanaatler de ha
sıl ettim. Tebdiline dair bende kanaat hasıl olmamıştır. 
Aynı zamanda Erkâni Harbiyei Umumiye reisinin 
mevzubahsetmesi üzerine ihtilâfi efkâr husule geldi. 
Diğer taraftan memul edildiği cihetle asayişin temini
ne muaffak olamadığından Nurettin Paşamn azlini 
teklif etti. Tabii bu bizde de verilecek olan bir emirle 
yapılabilirdi. Arzettiğim gibi bittabi bizim tarafımız
dan lâzimülicra olacaktır. 

ŞÜKRÜ BEY (Karahisari Sahip) — Elli kişiyi şe-
hirbent yapması azli için kâfi değil midir? Yani ka
nun fevkinde yapılan bir fiilden dolayı? Çünki buna 
cevap veriyor. Nurettin Paşa diyor ki, Rum cemiye
tine mensup haber veren bu altmış kişinin içinde da
hil insanlardır. Binaenaleyh berikinin sözüne ne ka
dar inanmak lâzım gelirse .. (Müzakere kâfi sadala-

REİS — Müzakerenin kifayeti teklif olunarak 
müzakere kâfi görüldü. 

(Trabzon mebusu Hafız Memhet Beyin takriri 
okundu) 

(Erzincan mebusu Emin Beyin takriri okundu ve 
ekseriyetle kabul edildi) 
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