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DOKSAN BİRİNCİ İNİKAT 

24 Ağustos 1338 Cumartesi 

İKİNCİ CELSE 

Kuşat Saati : 02 

REİS : İkinci Reisvekili Vehbi Efendi 

KÂTİPLER : Atıf Bey (Kayseri), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Efendim, celse kuşat edildi. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Beyefendinin bir 
maruzatı var. Buyurunuz efendim. 

RAUF BEY (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ RE
İSİ) (Sivas) — Efendim; bugün içinde bulunduğu

muz vaziyeti askeriyi Meclisi Âlinize hafiyen arz 
etmek istiyorum. Hafi celse akdini talep ediyorum.. 

REİS — Hafi celse akdini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Ekseriyeti azîme ile kabul edilmiştir. 

Şimdi, bundan evvel akdedilmiş bulunan zaptı sa-
»bık. hulâsası okunacaktır. 

I — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

SEKSEN SEKİZİNCİ İÇTİMA 

21 Ağustos 1338 Pazartesi 

İKİNCİ CELSE 
Musa Kâzım Efendi Hazretlerinin tahtı Riyaset

lerinde bilinikat harp kazançları kanununun tadili 
halkında Maliye Vekili Bey tarafından izhar edilmiş 
olan lâyihai kanuniyenin Muvazenei Maliye Encü
meni ile görüşüldükten sonra tabı ve müzakeresi ka-
rargir oldu. Bilahare Pontüs meselesinin müzakere
sine geçildi ve teneffüs için celse tatil ojundu. 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Adnan Beyefendinin tahtı Riyasetlerin de bili

nikat Bursa Mebusu Operatör Emin Bey tarafından 
vaki olan beyanat üzerine tahaddüs eden meselenin 
tetkiki bakura beşinci şubeye havale olundu. 

Pontüs meselesi hakkındaki müzakere kâfi görül
dükten sonra aza tarafından verilen takrirlerle cere

yan eden müzakerenin tetkiki ve Perşembe günü He
yeti Umumiyeye arz edilmek üzere bir teklif kale
me alınması için Müdafaai Milliye ve Dahiliye Ve
killerinin de huzuru ile Müdafaai Milliye ve Dahili
ye Encümenlerinin üçer zattan müntahap bir encü 
meni mahsusun teşkiline dair Hüseyin Avni Beyin 
t;;kriri kabul olunarak Çarşamba günü içtima olun
mak üzere celseye nihayet verildi. 

Reis Kâtip 
Reisisâni İzmir 

Musa Kâzım 
Kâtip 

Kayseri 
Atıf 

Enver 

REİS — Zaptı sabık hulâsası üzerinde mütalaa 
var mı?... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

2. — BEYANAT 

1. — Vaziyeti askeriye hakkında Heyeti Vekile Re
isi Rauf Beyin beyanatı. 

REİS — Vaziyeti askeriye hakkında beyanatta bu
lunmak üzere buyurunuz Rauf Beyefendi. 

RAUF BEY (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ RE 
İSİ) (Sivas) — Efendim; Heyeti Âlinizce malûmdur 
ki; geçen sene düşmanın Hükümeti merkeziyemizin 
merkezini işgal ile kuvayı umumiyemizi dağıtmak 
kasdiyle vaki olan taarruzu Sakarya boylarında defi 
ve tehdit edildikten sonra bu güne kadar katî netice 

istihsali için ordumuz ikmali nevakıs ile meşgul idi. 
Ve düşman ile yakın temas halinde bulunuyordu. 
Bugün Erkânı Harbiyei Umumiye Vekiliniz Fevzi 
Paşa Hazretlerinden aldığım telgrafı aynen Heyeti 
Âlinize arz edeceğim. 

(Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi. Fevzi. Zata 
mahsustur. Gayet aceledir,... İlh okudu.) 

RAUF BEY (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ RE 
İSİ) (Sivas) — (Allah muvaffak etsin sesleri) Efen
diler; Milletimizin ve alelumum fedakâr halkımızın her 
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türlü müşkilâtı iktiham ederek vücude getirdi kahra- I 
man ordumuz dünyada misli bulunmayan kabiliyetli I 
ve fedakâr insanlardan mürekkeptir. Kendilerine ce- I 
vaben Hükümet namına ve Heyeti Âliniz namına ve I 
millet namına maruzatta bulunduğum gibi, bu taar- I 
ruzlarından dolayı millet ve memleketin tamamiyle I 
hemfikir olduğunu arz ederim. (Şüphesiz sadaları) 
Davamız haktır, arzumuz adaleti ilâhiyenin yerine I 
gelmesine sa'yden başka bir şey değildir. Milletimiz I 
her türlü istiklâle hak kazanmıştır. Behemehal istik- I 
lâl hakkımızı, düşmanlarımızın yeddi gazabından istih- 1 
lâs edecektir. Cenabi Hak her türlü takdirin fevkin
de bulunan kahraman ordumuza her türlü muvaffa
kiyet ihsan buyursun. (Âmin sesleri) Muvaffak olaca
ğız. (tnşallah sesleri). Ordumuzun, azamî fedakârlık 
gösteren ordumuzun en yakın bir zamanda katî mu- j 

1. —Pontüs meselesi hakkında lâyihai kanuniye. 
SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Pontüs mese

lesi vardır efendim, hafi celsede müzakere edilecek
tir. 

REİS — Efendim; ruznamede, fakat bugün mü
zakere edilmek üzere kararlaştırılmıştı, zannediyorum. 
Şu halde celsei hafiye devam etsin. Pontüs mesele
sinin müzakeresine başlıyalım, münasip görüyorsa
nız... (Muvafık sesleri) 

Efendim esasen heyeti umumiyesi hakkında bir 
çok sözler söylendi, başka söz söyliyecek var mı efen
dim? 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Lâyiha hak
kında söyliyeceğiz, efendim. 

YASİN BEY (Ayıntap) — Lâyiha okunsun. 
REİS — Daha başka söz isteyen var mı? (Bir ke

re lâyiha okunsun sadaları) 
Esbabı Mucibe Mazbatası 

Meclisi Âlice cereyan eden müzakerat ve kabul 
buyrulan takrirler neticesi teşekkül eden Encümeni
miz, Meclisi Âlinin nikatı nazarını, tekarrir ve evra
kı muhavveleyi tetkik, Dahiliye ve Müdafaai Milliye 
Vekillerinin izahatını istima, ile icabını müzakere ve 
teemmül etti. 

Evvelen - pek mühim masarifat ihtiyar edilmiş, 
pek çok da emek sarfolunmuş iken şekavetin seneler
den beri devam edip pek çok hanümanın sönmesinin 
ve ağır zayiatı meddiyeye meydan verilmesinin esba
bını tetkik ve tahkik etmeği, 

Saniyen - Şekavetin sürati izalesiyle asayiş ve em
niyetin istikrarı esbabının temin etmeği nazarı iti ba-

I zafferiyete nail olmasını Cenabı Haktan niyaz eyle-
I rim. Bu hususta dua edilmesini, nusret ve muzafferi-
I yet için teklif eylerim. Efendim müsaade buyurursa-
I nız bir noktayı da Heyeti Aliyenize arz etmek istiyo-
I rum, 
I O da ordumuzun biiznillâhi taalâ tevfikatı sup-
I haniyeye istinaden taarruz ettiğini arz ettim. Bizim 
I taarruzumuzun son derece mahrem tutulması icaba-

tı katiyei askeriyedendir. Yalnız harp başlamıştır, 
I şeklinde zarureti katiyesi vardır, bir kaç gün için de 
I taarruzu iaşe etmemek lâzımdır. Bunu da Heyeti Ali

yenize arz ediyorum. (Pek doğru sesleri) (Kaimen İz
mir Mebusu Süleyman Efendi tarafından dua kıraat 
edildi.) 

REİS — Efendim celsei hafiye bitmiştir, celse ale-
j nîdir. 

re alarak esas olarak mevaddı atiyeyi münasip gör
müştür. 

1. Taaddiyat ve tecavüzatı eşkiyaya karşı teh
likeye maruz kura ve halkın temini masuniyeti için 
icap ve lüzum deresinde ahalinin kefaletle teslihi. 

2. Şekavetin senelerce devamında eşkıyanın ba
zı taraflardan müzaharat görmeleri başlıca müessir 
olduğundan bu bapta zan ve şüphe tevlit eden eşha
sın gerek münferiden ve gereke müçtemian muvak
katen ve idareten şekavet mıntakası haricine tabidir. 

3. Fiilen hali isyan ve şekavette bulunup istiman 
ve dehalet etmiyenlerin şiddetle takip ve sürati tenkil
leri. 

4. Şekavetin senelerden beıli devamı esbap ve 
avamilinin derinden derine tetkiki ile müdellelen za
hire ihracı. 

İşbu mevaddı esasiyenin tatbiki hem şekaveti iza
le, asayişi iadeye hadim olacak, hem de veliyülumûr 
nazarlarında şekavetin esbab ve avamili devamını 
bunca masarifat ve emeklere, bunca zayiat ve, fevayia 
rağmen dahilen ve haricen Hükümeti mevkii acze dü
şüren müessiratı meydanı sübuta çıkararak ibretbîn 
olmağı istilzam edecektir kanaatindeyiz. Encümeni
miz pek mühim olan bu meseleye bizzat Meclisi Âli
nin vazıülyet olmasını bu babta en semerebahş bir 
yol telâkki ettiği ve Meclisi Âlinin bu baptaki teza
hüratını nazarı itibare alarak tanzim ve takdim eyle
diği lâyihai kanuniyede mevaddı atiyeyi bilhassa 
esas ittihaz etmiştir. 

Evvelen - emri takip ve tenkil bir kumanda mese
lesi olduğu için şekavet hükümferma olan Canik, 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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Amasya, Tokat sancaklarında muvakkaten bir ku
mandanlık ihdası ve bu memuriyete doğrudan doğ
ruya Meclisi azası meyanından bir zatın intihap ve 
tayinini rifakatine berayı istişare ve muavenet Meclis 
azasından Meclisi Âlice müntahap üç zatın memur 
edilmesi, 

Saniyen - İşbu kumandanlığa 1, 2 ve 4 ncü mad
delerin tatbiki için salâhiyeti tamme itası ve 3 ncü 
maddenin tatbiki için umuru takibiyede temeyyüz et
miş mükdim ve faal zabitandan ve müntehap efrat
tan mürekkep olmak ve maksada göre hususî teşki
lâtı ve sunufu.muavene ve fenniye ilhakiyle tam kud
reti haiz takip kıtaatı teşkil etmek hakkıma bahşı. 

Sâlisen - Kanunen muayyen kumandanlık vezaifi-
nin suhulet ve sürati ifasını teminen şekavet mınta-
kasındaki bilcümle memurini Hükümeti işbu vezaife 
müteallik hususatta kumandanlık emrine tabi kılmak 
ve memurini mumaileyhimden gerek kabiliyet ve 
kudret, gerek suihal ve hareketi vesaire ile vazifeye 
müsait olmayanlarının icabında bilâ istizan, icabın
da talep ve teklifiyle makamatı aidesince azli tebdile 
ve lüzuma göre mehakimi aidine tevdiine salâhiyat-
tar bulunmak. 

Râbin - Takip kıtaatının ve şekavet mmtakasın-
daki kuvayı rnüsellehai Devletin müsmir faaliyet
lerinin temin ve idamesi .istihbarat ve istitlâatta mu
vaffakiyet ve hüsnü gayeret ve fedakârlığı mesbuk 
•damların nakden de taltifti maksadı âlip/n sürat ve 
suhuleti husulünü temin edeceği için son derece 
müh'm. Bunlar ise para hususunda katiyen mü
zayakaya mahal verilmemek ile kabil olacağından ku
mandanlık bütçesinin sürati temin ve tesviyesiyle be
raber her türlü fırsat ve imkândan hemen istifade 
zımmınde kumandanlık emrine peşinen avans olarak 
münasip bir miktar para tevdii ile ve meselâ Sam
sun Rüsumat ve Reji idarelerine havale verilmesiyle 
kabil olduğu. 

Hâmisen - Kumandanlığın işbu kanunla muayyen 
salâhiyetin ternaiî istimaliyle muamelâtı Hükümetin 
selâmeti cereyanı zımmında bir gûna ihtilâfa mahal 
kalmamak üzere icabeden nikatı esasiyeyi ve bilhas
sa takip dolayısiyle ehalinin vesaiti nakliye ve iaşe 
namleriyle ızaç edilmemesini izahen İcra Vekilleri 
Heyetince ayrıca bir talimatnamei esasî tanzim ve 
kumandanlığa tevdii ancak Encümenimiz aynı za
manda kumandanlığın serbestli harekât ve idaresinde 
doğrudan doğruya tcra Vekilleri Riyasetinin tahtı 
emrine vazı suretiyle kuvvei icraiyenin vazife ve me
suliyeti icraiyesine müdahale etmiş olmaktan içtinap 

t etmiş ve şu halde gerek kumandanı gerek üç refiki
ni Meclisi Âlice mezun addedilmek münasip olacağı 

I kanaatinde bulunmuştur. 
I Lâyiha 
I 1. Canik, Amasya ve Tokat Sancaklarında vata-
I nin tecazzisi gayei hainanesini takiben icrayı şekavet 
I eden erbabı fesadın tenkiline ve huzur ve asayişin 
I temin ve istikrarına müteallik umur ve vezaifle mü-
I kellef olmak üzere (Amasya ve havalisi kuvayı taki-

biye Kumandanlığı) ünvanıniyle muvakkaten bir ku-
I mandanlık ihdas olunmuştur. 
I 2. İşbu Kumandanlığa doğrudan doğruya Büyük 
I Millet Meclisince azası meyanından mücerreb bir zat 

re'yi hafi ve ekseriyeti mutlaka ile intihap olunur ve 
I kumandanlık doğrudan doğruya İcra Vekilleri Riya-
I setine merbut bulunur. 
I 3. Büyük Millet Meclisince azası meyanından 
I reyi hafi ve ekseriyeti mutlaka ile müntehap üç zat 
i işbu Kumandanlık refaketine memur edilir. Bu zeva-
I tm vezaifi bervechi atidir:. 
I A) Umuru tenkil iye ve istikran asayişe ait teda-
I bir ve mukarrerat ittihazında istihbarat ve istitlâat hu-
I suslarında sırf istişarî mahiyette olmak üzere kuman-
I danlığa fikir ve rey ile muavenet ifası. 
I B) Kumandanlık evamir ve mükarreratının tat-

I bi!-'atına nazuret. vakayi ve hadisatı tetkik \ e tahkik. 
I kıtatı tak i biye ve memurini Hükümetin vazifeye mü-
I teallik icraatını murakabe ve teftiş gibi icraî umur-
I da Kumandanlıkça tevdi edilecek vezaifi fiilen de-
I ruhde ve ifa etmek. 
I 4. Kuvayı takibiye Kumandanlığı emrine vazi-
I fei mevduanın istilzam ettiği teşkilâtı hususiye ve ku-
I vayı müntehibeyi haiz lüzumu kadar takip kıtaatı tev-
I di olunur. İşbu kıtaatın vezaifi Kumandanlıkça tan-
I zim ve Heyeti Vekilece tasdik edilecek ayrıca bir ta-
I limatnamei mahsus ile tasrih edilir. 
I 5. Kuvayı takibiye Kumandanlığı men ve tenki-
j li şekavet ve temini istikrarı asayiş için şüpheli eş-
I hası münferiden veyahut müçtemian mıntakası hari-
I cine tebit ve ahalıii maziumayi ve taaddiyata maruz 
I kurayı eşkiyaya karşı muhafaza ve siyaneten lüzum 
I gördüğü tedabiri teslihiyeyi de ittihaza salâhiyettar-

dır. 
I 6. Kuvayı takibiyenin teşkili ve acilen vazifeye 
I mübaşireti ve devamı faaliyeti ve bu bapta muktazi 
I masarifat Müdafaai Milliye bütçesinden hemen tef-
J tik ve tesviye olunacağı gibi istihbarat ve mükâfatı 
I nakdiye vesairenin istilzam edeceği mebaliğ dahi 
I tahsis ve münasip bir miktarı daima avans olarak 
I kumandanlık emrine tevdi olunur. 
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7. Kuvayı takibiye kumandanlığı mıntakasında 
ve mücaviri olup umuru takibiyede tevhidi mesaîsi 
tabiî bulunan Liva ve Kazalardaki bilcümle memu
rini Hükümet takip ve tenkili eşkiyaya, temin ve is
tikran asayişe, kıtaatı takibiyenin teshili harekât ve 
vezaifine, nefi ve tebit ve teslih ve teçhizi umuruna 
müteallik Kumandanlık evamir ve mukarreratını bi-
lâtehir ifaya mecburdurlar. Kumandanlık evamir ve 

mukarreratını infaz ve temamiî tatbikte ihmal ve 
imhali, vazifede tekâsül aczi veyahut sui harekâtı 
görülen memurini Hükümet Kumandanlığın talebiyle 
hakkında lüzuma göre takibatı kanuniye ifa edilmek 
üzere derhal azil ve tabdü olunur. Kumandanlık ah
vali fevkalâdede bu gibilerine derhal işden el çektir
mek salâhiyetini haizdir. 

8. Kumandanlığın teshili vezaifini muamelâtı 
Hükümetin selâmeti cereyanını teminen lüzum görü
lecek bir talimatnamei esasî Heyeti Vekilece tanzim 
ve Kumandanlığa tevdi olunur. 

9. Kumandanlığın icraatına dair îcra Vekilleri 
Riyasetince Meclise her on beş günde bir malûmat 
raporu takdim olunur. 

1Q. tşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 
11. tşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
Encümen Reisi Mazbata Muharriri 

îzmir Sivas 
Tahsin Vasıf 
Aza Aza 

Erzurum Karahisarısahip 
Mustafa Ömer Lütfi 
Durak 
Âza Aza 

Karahisarısahip Kayseri 
Ali Atıf 

REİS — Buyurum Hurşiıt Beyefendi. 
ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Efendim: 

Meclisi Âh Tokat mebuslarının çektiği telgraf üze
rine Pantüs mesailine vaziyet ettikten sonra bu 
Pantüs meselesi için bir çarei hal bulmak üzere Da
hiliye ve Müdafaai Milliye Encümenlerinden mün- J 
tehap üçer zat ile yapmış olduğu Encümene bu işi 
havale etti, Encümen de lâyihayı Heyeti Umumiye- J 
ye alıp getirdi. Biz bu lâyihayı tetkik etmiş olur- I 
sak bazı kısmında Encümen haklı hareket etmiş ol
makla beraber, bir çok kısmında Hükümet, icra 
işlerine karışmış ve bu suretle idarede teşevvüş vu
kua getirecek istidat görülmüştür. Bu lâyiha tatbik 
edilmek lâzım gelirse şimdi bendeniz bunu birer bi
rer münakaşa edeceğim. 
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j Evvelâ; esbabı mucibe mazbatasında deniliyor 
I ki; pe 'kçok ve mühim masarif ihtiyar edilmiş ve 

.şekavet senelerden beri bastırılamamış, devam et-
I miş, bu suretle bir çok müslüman, Türk hanu-

manı yanmış harap olmuş, bu kadar zayiatı maddi-
yeye sebebiyet verildi. Bu neden bu kadar devam 

I etfî?.. Bu kangren neden üredildi?.. Bunda tabiî 
Hükümeti mahalliyenin, Hükümeti merkeziyenin 

I bir çok hataları ardır. Yahut askerî veya mülkî 
I Hükümetin kabahatidir. Bunu tahkik etmelidir, 
I bunda doğrudan doğruya Meclsi Âli de ben de dahil 
I olduğum halde hepimiz müttefikiz, temamiyle 
I müşterekim, değil bizim gibi icraî ve teşriî, yalnız 
I teşriî bir Meclis bile bu tahkik işini, yapabilir. 
I Bunda bütün aza müttefik olabilir. Bu hususta Hü-
j kümet söyledi; bazen iki fırkaya, bazan bir fırkaya 
I 389 000 lira mahallî varidatından, rejiden ve ayrı-
I ca gümrükten para veriliyor. Bazan iki, bazan bir 
I fırkayı mütemadiyen takipte istihdam edildiği hal-
I de, neden bu muvaffakiyet elde edilemiyor? Bu. 
I muvaffakiyeti temin edememesi esbabını tahkik 
I etmek Meclisi Âlinin vazifesidir. Bnaenaleyh bu-
I rada bendeniz Encümenin fikrine iştirak ediyo

rum. Fakat ancak burada takip işine girişildik-
I ten sonra başka bir işe daha girişiyor, diyor iki; bu 
I işi Hükümeti hazıra ifadan âcizdir. Binaenaleyh 
I biz yapacağız «yani Encümen doğrudan doğruya 

kendisi yapacak, Hükümetin fikri görülmeden 
I Meclis şey edecek, ayrı ayrı iki tane Hükümet 
I teşekkül edecek. Encümen mazbatasında iki türlü 
I şey gösteriyor. Esbabı mucibe mazbatasiyle mâd-
I deler arasında, son satırlarnıda büyük bir tezat var-
I dır. Encümen diyor ki; esbabı mucibe mazbatasının 
I son satırını okursak; diyor ki: İcra Vekillerinin 

işine karışmaktan içtinap etmek için Meclisi Âlice 
I mezun olmasını kabul eder, yani biz bunu müna

sip gördük diyor. Yani oraya gidecek Heyeti 
tahkikiyenin - halbuki heyeti tahkikiye değil - pe
kâlâ böyle olursa mesuliyet İcra Vekillerinde kalı
yor» Halbuki bu lâyihayı okursak görürsünüz 

I ki B. M. Meclisi azası meyanıridan re'yi hafi ve 
ekesriyeti mutlaka ile intihap olundu mu aynı İcra 
Vekilleri Reisi gibidir, Reisin aynı salâhiyeti haiz 

I olur. Bu Reis İcra Vekilleri Reisinin emri altına 
I giremez, Dahiliye Vekâletinin emri altına giremez. 

Bu suretle o mıntıkada birkaç türlü Hükümet 
I teessüs eder. Bendeniz tabiî Encümenin bu bap-
I taki fikrine iştirak edemem. Encümen tabiî Hü-
J kümetin de izahatını alır. Bu Hükümetin yani He-
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yeti Hazırai Vekilenin serdetmiş olduğu mütalaat, î 
Dahiliye Vekilinin de göstermiş olduğu tedabir I 
'kendi makbulüne gitmedi ise Heyeti Hükümet ah- I 
vali hazıraya bir veçhe verecektir, çalıştırmak için; I 
veyahut değiştirmek için çalışacaktı. Demek ki bu 
adamlar âcizdirler. Bunlar kâfi değil acaba bu 
adamları göndersek bunlar mı yapacak, onları j 
yapacak, Encümen buralarını düşünmemiştir. He
yeti Vekiley'i hiç görrniyerek ayrıca mesuliyetin J 
taayyün edileceği hiç şimdiye kadar teşkilâtı Dev- 1 
lette yeri görülmemiş bir heyet ayırarak oraya j 
gönderecek, Hükümet "ne suretle İcra Vekilleri Re 
isine tabi olacak? İcra Vekilleri Reisinin ayrıca j 
bununla yapacağı muhaberatı ne ile yapacaktır? j 
İcra Vekillerinin ayrıca Erkânı Harbiyesi yoktur. 
Ayrıca mektupçusu yoktur, istihbarat şubeleri 
yoktur. İcra Vekilleri yine kendisine havale edi
lecek evrakı Dahiliyeye ait ise, Dahiliyeye, Er- j 
kânı Harbiyeye ait ise Erkânı Harbiyeye gönde 
recek. I 

FEYYAZ ÂLİ BEY (Yozgat) — Kalemi Mahsus
ları var efendim. j 

ZİYA HURŞİT BEY (Devamla) — Kalemi malı- j 
susu da ait olduğu vekâlete gönderecek, onu Dahili- I 
yeye ait ise Dahiliyeye, Maliyeye ast ise Maiileye j 
gönderecek. Bu heyet de teşkilâtı devittin kadrosuna j 
dahil olacak. Bir vali de bu muhabereyi yapabilir, j 
Hem Dahiliye ile, hem Maliye ile bir muhabere yapa- I 
bilir. Yahut böyle müstakil bir kumandan. Bendeniz j 
bu bapta Encümenin fikrine iştirak edemem. Zan- j 
nederim ki; Heyeti Vekile de bunu kabul edemez, j 
Çünkü iki Hükümet demektir. Yani bir geminin iki i 
kaptanı kabilindendir, birinci maddede yani Encu- I 
men tahkik maddesinde pek haklıdır, pek musiptir. j 
Buna ne gaye ile başlanıldı ve ne netice verdi ve Hu- J 
kümet buna ne suretle istihdaf etti?. Bendeniz anlı- f 
yabildiğim surette arz edeceğim. Pontüs meselesi ne t 
suretle başladı, gayesi ne idi ve ne oldu? i 

Efendiler; Pontüscülerin kendilerinin haritaları | 
pek büyüktü. Büyük bir saha dahilinde müstakil bir 
karadeniz Cumhuriyeti tesis etmek istiyen Rumlar 
1900 tarihinden beri propagandalar, teşkilâtlar mek-
tepler, köy taburları, filan hepimiz biliyoruz. Bunlar i 
330 senesinden beri hali faaliyettedirler. Bunlar o 
zamandan bu zamana kadar tenkil edilemedi. Niha- I 
yet geçen sene bu Pondüs ocağını tamamen södür • 
mek için işe başlanıldı. Fakat bu Pontüs köylerinin 
yanmasına ve Pontüscülerin dağa çıkmasına rağmen 
yine bendeniz diyorum ki; Pontüs ocağını Hükümet j 
söndürememiştir. Bilakis başka bir yara açmıştır j 

Çünkü Amasya, Tokat Mebusları bilirler ki Samsun 
ve havalisinde tehcir edilen Rumlar ve Rum aile yal
nız Tokat iie Amasya arasında taarruza uğramışlaıdır. 
O zaman onları orada mallan, canları vardı. 
Belki kadınları falan vardı. Efendiler darülamandır. 
Bunlar 30 bin hanedir. Bunlar Divrikte, Arapkir'de, 
Kebanrnadenın'de vesairede birleşmişlerdir. Para ka
zar noriar, ticaret ediyorlar. Samsun'da ailelerine 
gönderiyorlar, yaşıyor ve yaşayacaklardır. Yarın 
harp bitince yine köylerinde oturacaklardır. Emin 
olunuz ki bunların zayiatından fazla bizim zayiatımız 
vardır Hükümet asıl Pondüs ocağını söndürmeğe 
rnuvafuk olamamıştır. Hatası vardır ve işte bu giden 
heyet; tahkikiveye bu ıs havale edilebilir. Hükümet 
bu ocağı söndüremedikten maada orada bir yara aç
mıştır Muyoniarca lira kıymetinde Türk ve müslü-
man mal; v.- aynı zamanda bir çok Türk kanı gitmiş
tir, Aynı zamanda bu mesele Avrupa'ya karşı tuhaf 
bir şov. . Bugün buraya gidecek heyeti tahkikiyeye 
bir takım ve."ab tevdi ediliyor. Bir defa bu vaziyeti 
tahkik, ederiniz, bir kere oraya gidecek olan heyeti 
icraiyc... bh.ı üç kişilikle Kumandanlığa lüzum gös
termez. 

Efendiler, hu gün Pontüs işi ile meşgul olan He
yeti Vekıleı ha/ıranın bir Hariciye Vekâleti vardır, 
Dahiliye Vekaleti vardır. Erkânı Harbiyesi vardır. 
Yani hem dahilî. hem harici ve hem askeri vaziyeti 
bilir. O-ia göre emir \erir. Bu gün oraya bir tah
kik he\.ti; gitmesi mevzubahistir. Oraya gidecek tah
kik heyeti ki. Heyeti Vekile her şeyden evvel haber-
daıoio' Rotan vesait haberleri, havadis ve saire on-
ia*da tcoEnnü: Ona göre hattı hareket tayin et-
mişh :. r sajbı,,,,, oraya gidecek heyet Hükümete sor
madan her >:cy yapacak, - çünkü elinde kanun var
dır. - borada mbciemıan. münferiden tebitler yapa
caklardır. Hükümetin bunlardan haberi olmıyacaktır. 
Bu siyav:îie nasıl kabili telif olur. Heyeti Vekilenin 
vazıyeti ne hale gelir? Çünkü buradan gidecek olan 
neye: İcra Vekillerinden değil doğrudan doğruya 
Meclis tarafından re'yi hafi ile intihap edilecek ve bir 
Vekil kabci- ve İcra Vekilleri Reisi kadar salâhiyeti 
haiz bir adam g;ueeektir. Binaenaleyh bu meseleye 
fevkalâde dikkat etmeliyiz. Çünkü vakıa şimdiye ka
dar tahkik hevetı Devletlerden gelmemiştir, fakat 
bir gün olup gelecektir. Bu heyet gelirse Hükümet 
ne suretle hazırlanmıştır? Bunlara karşı Hükümet 
ne suretle cevaplar verecektir? Şimdi asıl Hükümeti 
tahtıyc ve bham edeceğim noktalar var. Bu tehcir 
neden yapdrmştsr ve bu suretle yapılan şeyler Avru
pa'ya bir çok yaygaralarla gitmiştir. Aynı zamanda 
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tehcir yapılıken, Hükümet bir çok masraflar ihtiyar 
etmiştir. Sonra fırkalarla asker bulunduğu halde 
köyler yakılmıştır ve Maliye Vekili Beyefendi de 3-19 
bin lira sarfedildiğini söylüyor. Yani kıymetli bir 
para sarfedilmiştir, evler yakılmış ve bir çok şeyler 
olmuş bu sarfiyat niçin yapılmıştı. Ancak Pontüs 
ocağını söndürmek içindi. Acaba Pontüs söndürüle-
bildi mi? Samsun'luiar bilirler 1293 muharebesinde 
Rumlar bir çok şeyler yapmışlar ve kalkıp Rusya'ya 
gitmişlerdir. Bir müddet sonra gelmişlerdir ve tekrar 
yerleşmişlerdir. Şimdi tehcir ettiğimiz adamlar ne ol
du? Şimdi gitti, Malatya'ya şuraya., buraya.. Bina
enaleyh tehcir gayet acele ve hiç bir tecrübe görme
den, tecrübesiz olarak. Âdeta görmemişcesine yapıl
mıştır. Bunun mesulü ve faili kim ise bunun cezası 
verilmelidir. Meclisi Âli bunu tahkik edip bu kadar 
yanan can ve malın müsebbibi kim ise bunu bulup 
tecziye etmelidir. Bu memleketin icraatı ve adaleti 
noktasından lâzımdır ve bu tahkikatı Meclisi Âliniz 
yapar. Fakat orada yalnız bir hadise vardır. Bir çok 
köyler yanıyor, Rum eşkiyası taarruz ediyor. Bunu 
ne suretle şey edeceğiz. Göndereceğimiz tahkik he
yeti bunları yakından görüo Hükümete söylemelidir. 
Her halde bendeniz diyorum ki, orada vaziyet o ka
dar kolay değildir. Takiplerini gördük, kumandan
lık vardı, müfrezeleri vardı ve takibatta yapılıyordu. 
Hakikaten buna rağmen yine muvaffak olunamamış
tır. Çünkü güçtür efendiler. Büyük ve sarp, kayalık 
ve dağlık bir mıtıka dahilinde malını ırzını kaybetmiş 
bir halk ve hayatını da lıe- zaman tehlikede göriivor. 
Elinde de silâhı vardır. Bunu öldürmek gayet güç
tür. Geçen de Süleyman Bey arkadaşım anlattı. 
Samsun'un içerisine sekiz tane şaki girmişti. Bütün 
Samsun halkı uğraştı. Jandarması, Polisi hepsi uğraş
tı, eşkiyanın bulunduğu eklere ateş verdiler kırk elli 
tane ev yaktılar, nihayet eşkıyalar ateşin içinde yan
dılar. Fakat bir çok müslümanlar da öldüler. Ateş
ler içerisinde mukavemet ediyorlar ve dehşetli bir 
harpcağız yapıyorlar. İrlan'da misalini görüyoruz. 

Efendiler; emin olunuz bir memleketin nüfuzu 
Hükümetini tesis eden kuvvet iyi değildir. Yani bir 
kazanın kırk tane Jandarması var, Kaymakamı var. 
Bu sayede Hükümet satveti maneviyesiyle idare eder 
bu memleketi. Yoksa bir kere halk artık son dere
ceye gelip elinde silahiyle dağa çıkarsa artık onu bir 
daha mağlup etmek için fevkalâde uğraşmak lâzım
dır. Tarihte bütün bu misaller görülüyor. Bir eşkı
ya çetesinin ne kadar uzun zamanlar şakilik ettiği gö
rülüyor. Bendenizce en ziyade lâzım olan şey ibret 
olmak... Mesuliyet tesis edebilmek için bu teşebbüse 

kalkındığı vakit bunun neden neşet ettiğini, yani ya
pılan hataları tahkik etmektir. Çünkü efendiler, yal
nız Samsun'da bu yoktur, Giresun'da da vardı. Ora
da tehcir yapıldı. Acaba onlar dağa neden çıkmadı? 
îşte bunu Heyeti Tahkikiye tahkik edip meydana çı-

l karmalıdır. O zaman eşkıyalığın ve yanan köylerin 
! sır ve hikmeti çıkar. Orada dağa çıkamadılar. Hep

si orada defolup gitmişlerdir. Orada hiç bir müslü-
| manın burnu kanamadı. Samsun mıntıkasında aynı 
I olmamıştır. Olmamasının sebebi; (meselâ sesleri) 

baştan kumanda edilmemesi gibi. Meselâ Dahiliye 
bir adam gönderir mutasarrıf, dahiieyeden bir tali
mat alır, bir zabit Erkânı Harbiyei Umumiyeden ay
rı bir talimat alır. Birisi çıkar ben kumandanım, be
nim daha fazla selâhiyetim var. ben yapacağım der. 
Çıkan başka bir adam" Komite teşkil eder. Adamın 
biri (Meselâ sesleri) Meselâ o da tutar «Transifera» 
ile meşgul olur. 4000 balya tütünü transfera ola
rak diğerlerine satış yapar. Amerika Konsoloshane
sinin önünde adam öldürür. Tabiî Hükümet o za
man Hükümet olarak vazifesini idare etmemiştir. 
Çete. olsaydı daha iyi idare edebilirdi. Beş altı elden 
iş yapılırsa işler böyle olur. Mesele meydandadır. 
Binaenaleyh Meclisi Âliden herhangi bir Heyeti Tah-
kikiyenin bu işe vazıyet etmesi lâzımdır. Tenkil ve 
takip işlerine gelince; Hükümet vaziyeti tebdil et
melidir. Heyeti hazırei Hükümet bizi tenvir etmeli
dir. Bize demelidir ki. şu suretle elimizden geldiği 
kadar çalışıyoruz ve bizi kanaatbahş bir surette ten
vir etmelidir, sözüm bundan ibarettir. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendim; 
Hükümetimizin şekle göre vaziyeti hukukiyesine gö
re, vakia Meclis teşriî, icraî salâhiyeti cami. fakat 
icra hususunda veçhe vererek, memurlar, Vekiller 
istihdam edegelmektedir. Vekiller ya vazifesini hüs
nü ifa eder, muvaffak olamaz, vazifesini hüsnü ifa 
edip muvaffak olamadıkları da harekâtı ile sabittir. 
Şurada azamî iki, üç bin kişilik dağa fırlamış insanlar 
vardır. Bu adamlar hakkında tulü müddet takibat 
yapıldı. Fakat maalesef hüsnü istimal edilemedi. 
Düşmanın iki üç misli kuvvet gönderildi, giden kuv
vetler düşmanın tahribatından başka o memleketi 

I kül haline koydu. Bu gün ittihaz edilmesi lâzım ge-
I len tedabiri Hükümet oraya eski sistemden başka bir 

şey yaptığı yoktur. Bir program çizip de Meclise 
I gelmemiştir. Şu vadiden gideceğiz, bize üç bin jan-
I darma verirseniz, biz bu işi yapacağız mahiyetinde 
I dedi ki, tabiî bu Meclisi ümitsiz bıraktı. Çünkü Mec-
I üs size sekiz bini de vardı. Üç bin ile ne yapabilecek-
I tir. 
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HAMDİ NAMİK BEY (İzmit) — Reis Bey. usu
lü müzakereye dair biz söz söyliyeceğim. Müsaade 
buyrulur mu? 

REİS — Buyurun... 
HAMDİ NAMİK BEY (İzmit) — Malumu âli

leri söz alan arkadaşlardan bir kısmı lehde, bir kıs
mı aleyhde söyliyecektir. Bunlar tefrik edilirse zan
nederim sıra ile söylemiş olacağız. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendim; 
malûmu âliniz bu müsaadeleriyle şimdi söylenmezdi.. 
Bendeniz söz almadan evvel veya netice söylenirdi. 
Usulü müzakerenin en mühimmi söz kesmemektir. 

Heyeti Celilede teşekkül eden Encümen bize tek
lifte bulunuyor. Bunda bizim şekli Hükümetimize 
biraz tearuz ediyor. Şimdi bu teklifin mana ve ha
kikati itibariyle bizde bir itimatsızlık vardır. Bunda 
da haJclı mıyız, haksız mıyız? Bu meseleyi tefrik et-
miyeceğim. Çünkü Meclisi ikna edecek Hükümetin 
bir teklifi yoktur. Ancak bir program tespit ederek 
Heyeti Celileye arz ediyor. Şimdi bunda merasimden 
sarfınazar bir şekil düşünülüyor. Bir hayali Kuman
danı gitsin, bu havali Kumandanı Meclisten de inti
hap olunsa veyahut Meclisin intihapgerdesi olan İc
ra Vekilleri tarafından dahi intihap olunsa onun ma
hiyeti çok değişmez. Mesuliyet her kime tevdi olu
nan vezaiften dolayı o kimse o hususta hasıl olacak 
mesumiyeti bizzat kabul etmiş ve kendi imtiyazını 
bu hususa feda etmiştir. Vekil arkadaşlarımızla ke
mali serbesti ile doğrudan doğruya, bu sıralarda otu
ran arkadaşlarımızın mesuliyeti arasında zannediyo
rum, bir fark vardır, kendileri hem mesuliyeti ce-
zaiyeyi biran için kabul ediyorlar bir vazifeden do
layı, hem de mesuliyeti siyasiyeyi. Binaenaleyh içi
mizden böyle bir mesuliyeti kabul eden kimse Vekil
ler gibi bir çok mesuliyeti üzerine almıştır. Fakat 
ne olacaktır? Böyle tefriki kuvada yani Devletin 
taksimi vezaif hususundaki bu salâhiyetler mercie 
karşı bunun mevkii ne olacaktır? Düşünülürse bu 
cihet yanlıştır. O seçeceğiniz adamı Dahiliye Vekili 
yapınız. Bu hususta kudret göstermedi. Yani kud
ret göstermiyen Dahiliye Vekiline itimatsızlık hasıl 
olduğu zannını veriyor. O kudreti gördüğünüz baş
ka adamı Dahiliye Vekili yapmakta serbestsiniz. Bun
dan daha evvel başka bir şey hatırıma gelmişti. Bu 
ciheti arz edeceğim. 

Efendiler; iki bin adam aihzi - sar için müntekim, 
rnefkûrevî insanlar dağa çıikrnış ve kendli ihtiyacatı-
nı; islâm ırzını payıma! etmek, malını yağma etmek
le tesikıin eden canavar gibi insanlar dolaşmaktadır. 
Bunlar her şeyden tecerrüt etmiş yalnız intikam his- ' 

siyle yaşıyor. Hiç bir emelleri kalmamış hatta kendi
leri için takip ettikleri emellerinin söndüklerine dahi 
kanidirler, ki orada Pondüs Devleti teşkil etmek imikân 
haricindedir. Burular Hükümet teşkil edemez. Yal
nız bugün onlar bir işle bunu yapıyorlar ki o da in
tikam hissiyle. Hem gayesi sönmüş, hem emdıi sön 
miiş sonra herşeyden mahrum, mücerret kaflımış mün-. 
takim, silâh elde onda emel yok artık. Belki istikbali 
için hayal diler. Şimdi böyle kimseler dağ başında ne 
dereceye kadar Türk kanı içmekle yaşaıyabtöıeceğıiıne 
hasretmiştir. Bugün bunlar üzerine yürüteceğimiz kuv
vetler. burada fikir olarak mahallî küvverlıeır teşkil-
edilecektir. Biz biliyoruz ki teşkil edeceğimiz kuvvet
ler ne kadar füsunkâr olursa otsun ne kadar intikam 
altına soksanız ölmezler. Onlar da gitse yine böyle 
yanmış, yakılmış insanları soyarlar. Nitekim bunun 
takipte bulunan misalleri vardır. Jandarma gönderi
yorsunuz bunlar da böyle yalnız her taraftan anî bir 
kudretle bir hücum tertibi yapılmak için bu güne ka
dar bir plân yapılmamıştır. Ufak ufak kuvvetler git
tiği zaman o iki üç bin kişi köylere dağılmış, yağmaya 
başlamışlar, filan işte böyle bir vaziyet. Elbette bunu ida
re edecek ihataya kudretli bir kumandan istiyor. İti
raf edenim ben bunu kabul ediyorum. En ziyade na
zarı dikkati celbedecek bir nokta vardır ki, o da ha
rici vaziyettir. Hariiç Rumların iki misli Türk öldü
ğünü hiç bir zaman kimse duymak ve işitmek istemi
yor ve imkân da sermiyor. Akıl da bunu icabettirmez. 
Jandarma kudreti, Hükümet kuvveti olan bir Hükü
met içerisinde böyle bir takım çıkan iki bin şaki 
(bunlar öldürülememiştir) diye bir şey kabul edile
mez. İki bin kişi üçer yüz, beşer yüz taksim olunarak 
her gün on köy yakmak suretiyle bir hissi intikamla 
bütün insanları orada kesmektedir. Ben bugün buna 
kaniim ki bor Ruma mukabil iki Türk ölmüştür. Fa-
kat böyle hakikat olduğu halde Avrupa bunu bilmi
yor. Feryat ediyor. Bir heyet göndermek istiyor. Bu 
vaziyet karşısında Hükümet daha ziyade siyasî cer-
yanlardan haberdar etmelidir. Buna karşı münasip 
ise hali hazır itibariyle düşüncem vardır ki onu arz 
edeceğim. Bizim için maddeten zararı yalnız bu iki 
bin kişiye inhisar eden bir kuvvet kalmamıştır. Bun
lar için o muhitte bir muvaffaikıyet istihsal edecek 
istikbal yok. Geçen senenin vaziyetinde değildir bun
lar. İhtimal ki yani takibat yapacağım diye daha bir 
çok köylere mezalime imkân kalmadan sureti halli 
var mıdır, yok mudur? Bendenıizce esasen halk itiba
riyle kalanları usanmış ve eski zihniyete nefret etmiş 
bir kitle mevcuttur. Her halde o iki bin kişiye müza
hir olamazlar. Herhalde biz harice karşı bir vaziıyet 
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olmak ve Meclis bu işe yeniden müdahale etmiş gibi 
bir beyanname ile memleketimizin bir cüzünü ayır
mak maksadıyle hareket edenler, vatandaşlık hak
kından mahrumdurlar. Onlar için bu memlekette 
ebediyyen yer yoktur. Onlar bu memlekette yapılacak 
takibatta zarara meydan kalmamak için şu limanlar
dan şu müddet zarfında def olup gidecekler. 

HAFIZ HAMDÎ EFENDİ (Biga) — Şunun ha
tasını gördük Hüseyin Avni Bey. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Bu adam
lar yine dağın başına çıkmazlar mı? Efendiler dağla
rınıza sahip olun, dağlarınızın başını serbest bırakma
yın. Bir de şu sulh anında bir avuç kalmış insanların, 
bir avuç kalmış insan kütlesinin Avrupa'ya fena tesir 
yaparak • sulhta bizim de amalimize tesir yapmasın. 
Bunu yapmakla beraber bir taraftan da dört kişilik 
bir heyet göderelim. Oradaki islâm ve hirfi&tiyan 
köylüler arasındaki münafereti itfa etmek ve köylere 
yerleştirmek için üç kişilik bir heyet gitmiştir. Diğeri 
de efendiler ister Meclis tarafından, ister Hükümet 
tarafından bir heyet gönderilsin. Fakat bunda mu
vaffakiyet hasıl olmadığı gün tepelerine binmek için 
cihan davasında B. M. Meclisi şu vazifei insaniyesi-
ni şu suretle yaparken imkân verilmemesini kendisini 
mesuliyetten çıkarmak ve gelecek heyete bundan baş
ka ne suretle muamele yapılabiiüyordur. Bunun ebe
diyyen her şeyden mahrum kalması... nasıl benim kar
deşim olur? Bunun ebediyyen kalması bir iş değil 
midir? 

İkinci şık aceze kısmıdır. Aceze kısmının benim 
halkımla anlaşabıilmesi için aradaki münafereti sön
dürmek için Meclis vaziyet etmiştir. Bu insanî hiz
metleri yapan heyetler gönderilmiştir. Tabiî bunların 
içinde Papazlardan falan ikinci, üçüncü derecede 
adamlar olur. Bunun aceze kısmını köylere yerleştir
mek ve sonra bir adam geldiği zaman i&lâmlara karşı 
yapılan mezalimi daha iyi tecessüm ettirmek, daha 
iyi söz söylemek için bizim lisanımızı serbest bırak
maktır. Bunu ikinci derecede telakki buyurunuz. 
Asıl telâkki buyuracağınız mesele tenkildir. İnşaaüah 
ordumuzun yakında temin edeceği muzafferiyet bun
ların hepsini söndürecektir. Fakat bir de siyasî cihetti, 
bu da herhalde hakimiyet iddia eden milletler için 
elzemdir. Hüd'ada lâzımdır, efendiler. Fakat bende
niz hakikat namıma söylüyorum iki yapacaktır. Yani 
bunların yanına müzaMr kalmış Rumlarla bu adam
lar kaçacaktır. Çünkü onlar da böyle usanmış, onlar 
da istihsalâttan mahrum, yoksa böyle hayatı bahasına 
islâm köylerini yakmak ve yağma etmekle bunun hu

dudu yoktur. Onlar da usanmıştır. Onlara müzaMr 
olan Rum kitleleri de usanmıştır. Bunda en ziyade, 
bu Rumları tarzı defe Hizmet edecek kendi arkadaş
ları olacaktır. Bugün bu dağa çıkmış insanları dağıtıp 
da memleketimize 've dağlarımıza sahip olup üçünü, 
besinli bir araya getirip teşkilâtımızı millî mefkuremi
zi vermeliyiz. Maalesef omdaki Rumların üç misli 
fazla olan yani halen... maalesef Rumların aldığı 
hayali alamamış buna ait hiç bir fikir edinememiştir. 
Hükümet de böyle s ilâhiyle üç misli adam olmuştur. 
Hükümetin bundan sonraki takibatında muvaffaki
yetini bilmiyorum. Fakat bu takibat uğrunda bir çok 
hanuman söneceğine kaniim. Bu herifler hegün için 
daha ziyade mezalimini teşdit edecekler. Görüyor
sunuz ki bir seneden beri üç bin denilen şey yine bu 
gün beş bin üzerinde yaşıyor. Yapüan tenkillerin ma
hiyetini bilmiyorum. Yalnız o üçünün mahiyetini dü
şününüz k'i müdafaadan mahrum köylere savlet et-
dikçe o köylıerin hali ne olacak? Ve her gün efenıdiier bi
zim himayesizi iğimiz neticesi olarak orada müslüman 
kardeşlerimiz yanıp yıkılıyor ve malları gidiyor, mah
voluyor. M ah volan köylerin adedi burada tespit edilir
se pek çok tesir yapacaktır. Cihanı siyasete ve bize 
çok tesirli olacaktır. Bir çok kardeşlerimiz kesiliyor, 
arz ettiğim gibi buna nihayet vermenin bir çaresine 
bakalım. 

REİS — Efendim on beş arkadaş söz istemiştir. 
Bazı teklif vardır ki leh ve alyhte söyleyecekleri ayı
ralım diyorlar. Münasip görürseniz söz alan zevatın 
esamisini okuyayım. Leh ve aleyhte olanlar söylesin
ler, ona göre söz" vereyim. Refik Şevket Bey; 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Aleyhte. 
REİS — Şeref Bey 

ŞEREF BEY (Edirne) — Aleyhte. 
REİS — Salâhattin Bey (Dışarda sesleri) Hakkı 

Hami Bey 
HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Hakkında.. 
REİS — Hakkında olmaz efendim ya leyhte, ya 

aleyhte.. 
HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Var efendim, ni

zamnamede var.. Hakkında. 
REİS — Zekâi Bey. 

ZEKÂİ BEY (Adana) — Aleyhinde.. 
REİS — Şükrü Bey. 
MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip — 

' Hakkında 
REİS — Yahya Galip Bey. 
YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Lehinde. 
REİS — CEMİL BEY 
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CEMİL BEY (Kütahya) — Hakkında 
REİS — İsma'il Safa Bey.. 
İSMAİL SAFA BEY (Mersin) — Aleyhinde,. 
REİS — Ragıp Bey 
R'AGIP BEY (Kütahya) — Lehinde.. 
TAHSİN BEY (İzmir) — Reis Efendi Hazretleri; 

Müdafaai Milliye ve Dahiliye Vekilleri de hazır bu
lunsalar daha iyidir, çünkü bu Hükümet meselesidir. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — En 
mühim bir meseledir, bulunmalıdırlar. 

TAHSİN BEY (İzmif) — Esasen aleyhinde söyli-
yecekler de, maksat üzerinde söyliyeceklerdir. Bina
enaleyh Hükümetin bulunması her halde icabeder. 

REİS — Söz Refik Şevket Beyindir, aleyhinde; 
YASİN BEY (Gaziantep) — Reis Efendi Hazret

leri, mazbata okundu. Bu meselenin müzakeresinde 
en ziyade alâkadar olan Müdafaai Milliye ve Dahili
ye Vekilleri mevcut değildirler. 

REİS — Çağrıldılar efendim. 
REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim; 

bendeniz bu kanunun bir kanun mahiyetinde olma- • 
dığına kaniim. Memlekette bir Pontüs meselesi var- j 
dır. Bunun şimdiye kadar olduğu gibi bir çok emsali j 
şekavetten farkı yoktur. Arnavutluk'ta, Arabistan'da j 
olsun, memleketimizin diğer aksamında olsun, müste- ! 
mir ve bir maksadı mahsus tahtında olan şekavetten ; 
hiç bir farkı olmadığına göre ve zaten Hükümetin j 
maksadı tesisi, memlekette inzibat ve asayişin temini ! 
maksadına matuf olduğnua nazaran, sırf asayişin te- j 
mini ve eşkiyanın imhası için kanun ihzarının katiyen 
aleyhindeyim. Çünkü buna ait olmak üzere Türkiye 
kanun koleksiyonu, emsaliyle bir çok tehditkâr ceza
ları muhtevi kavaninle doludur. Saniyen bir kanun 
amali milliyenin tercümanıdır. Buradaki vukuat te-
dabiri idariyeyi kanun şekline sokmuştur. Memurinin 
azli, ahalinin teslihi, bilmem muzır eşhasın teb'di, bil
mem vekayi ve hadisatın tahkiki gibi bir takım şeyler 
vardır ki, esasen Hükümetin manasında mündemiç 
olan şeylerdir. Bunlar şimdiye kadar yapılmış olduğu 
halde, yapıldığını ne görmüşüz, ve ne de işitmişizdir, 

Yapılmaması meselesi; kanunların noksan oldu
ğundan değil, kanunu tatbik edenlerin hüsnü vazife
lerinin noksaniyetinden ileri gelebilir. Onun için bu
nun muhteviyatı itibariyle kanun olmaması lâzım ge
lir. Sonra efendiler, Harbi Umumînin mesuliyeti içe
risinde, Türk Milletine atfedilen kabahatlerin en bü
yüğü nakil ve tehcir gibi hadisedir. Bütün milletin 
şahsiyeti maneviyesini kendisinde cem ve vaziyeti hu-
kukiyesi cihanşümul olan Meclisi Âli teb'it gibi Harbi 
Umumî mesuliyeti şeklinde üzerimize yüklenmiş ve 

fakat millet tarafından her zaman falan veya filan 
şahsa tahmili kolay olan bu mesuliyeti hiç bir zaman 
millet üzerine almaz. Heyeti Aliyenize arz ediyorum. 
1338 senesinin Ağustosunda bulunuyoruz. Teb'it ol
muyor mu, oluyor. Fakat Meclis bundan mesul de
ğildir. Tebid eden falan veya filân zevat, vekiller me
suldür. Bunu böyle bırakınız. Tarjhte kendi imzamız 
tahtında kanun mahiyetinde bunu üzerimize almıya-
lım. Çünkü ebediyyen bizim için mucubi mesuliyet 
bir ittihamname olur. 

BASRİ BEY (Karesi) — Hem de aciz eseri olur. 
REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Evet çok 

büyük aciz eseridir. Efendiler, memleketim, hepini
zin bildiği, Çakırcalı'nın memleketidir. Bu sebeple 
muhtelif tedabiri imhakâranenin sahai tatbiki olmuş
tur. Gözümüzle eşkiyaya yataklık edenlerin bazıları
nın mahkeme, bazılarının Selâniğe vesair yerlere te-
bidini gördük. Bu gibi mesailde mesainin neticesine 
bakılır. Hüsnü neticeye iktiran ederse o vakit aferin 
denilir. Hüsnü neticeye isal edilmezse o vakit mesul 
olunur. Onun için hüsnü neticeyi istihsali melhuz ze
vatın eline, uhdesine vazifeyi tevdi edelim. Emniyeti
miz ona berkemal olsun. Onun ittihaz edeceği tedabi-
rin şeklini tespit için kanun yapmaya kalkmıyalım. 
Hadisat, bazan düşünemiyeceğimiz tedabiri icabetti-
rir ki, elini bağlamak zarureti hasıl olur. O noktai 
nazardan tedabiri imhakâranenin bir kanun mahiye
tinde sayılamayacağından, sarfınazar, bunun kanun 
haline girmesi ve o kanunu tatbik eden zevatın hu
sule getireceği mesuliyetin bütün millete şamil olaca
ğı da varittir. Meclisi Âlinin bu mesuliyeti kabul et
mesi, eşhasın harekâtından hasıl olan mesuliyeti de 
kabul etmek demektir ki, düşünülmelidir. Meclisi 
Âlinin icraî' ve teşriî salâhiyeti haiz olması, umuru 
Hükümete müdahalesini istilzam etmez. Yani Hükü
met içinde Hükümet tesisini icabettirmez. Heyeti Ce-
lileye şunu arz etmek isterim ki; nerede ki salâhiyeti 
fevkalâde meselesi mevzubahistir. Efendiler hiç bir 
zaman o salâhiyeti fevkalâdenin içerisinde ev yak
mak, ev yıkmak kasten adam öldürmek ve adam 
teb'it etmek salâhiyeti yoktur. Dikkat etmek lâzım 
gelirse efendiler, bütün salâhiyeti fevkalâdenin mana
sı, memurin üzerinde hâkim olmakta kullanılır. Filân 
kumandanın salâhiyeti fevkalâdesi vardır, denildiği 
zaman o kumandan hilafı kanun iş yapar demek de
ğildir. Salâhiyeti fevkalâde demek; en çok memurin 
üzerinde azamî nüfuzunu haiz olmak demektir. Yani 
o memurin üzerinde en büyük makamı aidinin haiz 
olduğu salâhiyeti haiz olmaktır. E bunu yapmakta 
ne mana var? Her hangi bir kumandan kendi mai-
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yetindeki zabiti derecesine göre açığa çıkarabilir. Bir 
alay kumandanı derecesine göre bölük veya tabur 
kumandanını açığa çıkarabilir. Keza bir vali bir mu
tasarrıfa, bir kaymakama, kanunu mahsusuna tevfi
kan hini hacette işten el çektirebilir. Bir vekil bunu 
evlabittarik yapabilir. Binaenaleyh salâhiyeti fevka
lâde meselesi mevzubahis olduğu zaman memurlar 
üzerinde yüksek derecedeki zevata verilmiş olan azil 
ve tebdil salâhiyeti o zevata tevdi edilmek dernektir. 
Onun için bu salâhiyeti kanunen tevdi etmektense, 
kanunen o salâhiyeti istimal eden zat tarafından te
min edilmesi hem daha kanunî ölür ve hem de mu
vaffakiyet daha çok olur. 

Efendiler; bu kanun mucibince mutlaka işi Mec
listen bir zata ve mutlaka Meclisten üç kişilik bir he
yete havale edersek öyle zannediyorum ki, müsavi 
hukuka malik olan ve yekdiğeri üzerine amirlik, me
murluk mevkiinde bulunmayan bu zevat arasında 
zuhur edecek herhangi bir ihtilâfın halli , bir Pontüs 
meselesi kadar ehemmiyetli olacaktır. Ve bu ihtilâfa* 
pek tabiî olarak tahaddüs edecektir. Sonra o Heye
tin makamatı muhtelife ile zuhur edecek ihtilâfa'tını 
hal için zannederim ki burada epeyce meşgul olaca
ğız. Bir tarafın verdiği, diğer tarafın yazdığı cevap
larla meseleyi hal etmekten, zannederim ki esas da
vayı kaybedeceğiz. Halbuki biz, meseleyi kökünden 
bitirmek istiyoruz. Bunun için ne yapmak lâzım? 
Bendenizce; vezaifi icraiye için Vekillerimiz vardır. 
Onlara birer veçhe vererek (sen.bu işi ifa edeceksin, 
veçhen bu olacaktır) diyebilirsek zannedersek vazife
mizi esas surette yapmış ve teferruata da girmemiş 
oluruz. Hüseyin Avni Bey biraderimizin de pek doğ
ru söylediği gibi, eğer bunu Meclisi Âliden bir zat 
yapacak diye diğer vekâlet kuvvetlerini istihlâf ede
cek olursak bunun zımnında değil, sarahatinde ademi 
itaat vardır. Diyelim ki bu işin imhasında üç vekâlet 
alâkadardır. Topu, .tüfengi malzemei haribiyesiyle, 
Müdafaaai Milliye, parasiyle Maliye, sevku idare ve 
nazaretiyle Dahiliye.. Bu üç Vekâletin bu işin hallin
den müştereken masuldür. Diyeceğiz ki bu işi hal için 
ittihaz ettiğiniz tedabiri bize bildirin ve taahhüt edi
niz, bunun üzerine bize diyeceklerdir ki biz bu işi 
halledeceğiz fakat şu kadar paraya ihtiyaç vardır. 

— Onlar da anlamışlardır ki bu işin görülmesi 
jandarma ile imkân haricindedir - Bu şekil de vuku 
bulacak teklif üzerine bu üç vekâleti sıkı teftişatımız 
ve dikkat; intibahımızla takip edersek ve onların Mec
lislin mazharı itimadı olan Heyeti Vükelâi saireden is
tifa edekceklerini tasrih edersek ve zannederim her-

. 1338 C : 2 

hangi bir arkadaşa tevdii vazife hususunda serbest bı
rakılırlarsa ve o arkadaşın mesuliyetini o vekil kabul 
ederse tam Hükümetçe ve lâyikfyle iş görülmüş olur, 
kanaatindeyim. Yoksa bu şekilde bir lâyiha demiyo
rum. Bir talimatname ile, Meclis kararnamesiyle - ki 
bu kanun olamaz. Bu davanın hallolunamıyacağından 
kafi nazar haiialunmadığı takdirde büyük bir mesu
liyetin Meclise teveccüh edeceği ve tarih nazarında 
mesul olacağımızı zannediyorum. 

REİS — Cemil Bey 
Esasen efendim, bu kanun kabahati eşhasta bul

muştur. Sonra efendim, Umum Kumandanlığın irti
batını Dahiliyeden almış da bilmem Riyaseti ulâya ver
miştir. Aynı zamanda memurların azil ve tebdilini de 
düşünmüştür. Ahaliyi teslih gibi birtakım tedabir dahi 
düşünmüştür. Fakat itiraf ve tasdik etmek lâzımdır 
ki mesuliyet herhalde en küçük ve asıl işe temas eden 
zevattadır. Asıl o zevatın kollarının işlemesidir ki. 
yukarıki zatın mevzkiini tahkim eder. Bunla
rın iyi işlenmemesidir ki yukarıki zatın mevkiini 
düşürür. Hangi kudreti sehhare ve ne gibi bir feyiz
dir ki Meclisten gidecek bir zatın veyahut bir heyetin 
tesiriyle bütün küçük memurlara jandarma neferinden 
en büyük memura kadar herkesi bir elektrik cereyanı 
ile kuvvet alarak hareket edecektir. Onun için ben
denizce üç dört seneden beri farz bir hale gelen ve 
suiistimal ede ede kaşarlandıklarını işittiklerimiz 
adamların suiistimali yapmaktan mütevellit mezahiri 
idariyelerinin böyle Meclise matuf olması endişesini 
doğrusu kendi hesamına kabul edemem. Onun için 
Heyeti Hükümete kati tebligat yapalım, bu işi halle
decek ve halletmesi için muntazam bir program ile 
bize gelsinler. Alelıtlak üç bin jandarma ile bu işin 
başarılamıyacağını Heyeti Vekile de anlamıştır zan
nederim. Gelsinler biz kendilerine para ve salâhiyet 
verelim. Onlar da çalışsınlar. Bu kanun bir kanun ol
maz. Bunlar tedabiri idariyedir. Böyle bir kanunun, 
yani vazifesini hüsnü ifa etmesini bilen bir zat, ku
mandan olsun, sivil olsun. Bunu hüsnü ifa edebilir. 

BASRL BEY (Karesi) — Hatta Meclis bundan ha
berdar bile olmamalıdır. s 

REFİK ŞEVKET BEY (Devmla) — Evet efen
dim doğrudur. Onun için bendeniz bir takrir takdim 
ediyorum. 

REİS — Efendim aleyhinde söylendi, lehinde 
Yahya Galip Bey var. Buyurun efendim. 

YAHYA GALİP (Kırşehir) — Efendim; bu me
selenin lehindeyim. Fakat lehinde olduğum ciheti ta-
mamiyle tasrih edeceğim. Bugün milletin mukadde-
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raltiyle alâkadar olan doğrudan doğruya Meclisi Âli-
nizdir. Heyeti VekileyPtayin eden Meclisi Âlimzdir. 
Hatta diyeceğim ki hücra bir mahalde bir fakire ya
pılan ufacık bir hakaretten dolayı mesul yine MeciVsi 
Âlinizi teşkil eden zevatı-kiramdan her biridir. De
mek oluyor ki Hükümetin tekmil sıkleti, milletin tek- ' 
mil mötalibini bu Heyöti Celile duşu hamiye
tine almış... Şifindi bir Pontüs meselesi işitiyo
ruz. Bu Pontüs meselesi pek çok evvel başla
mış, fakat zannederim ki bizim Meclisimiz ta Nuret
tin Paşa meselesi mevzubahis oluncaya kadar Pon
tüs meselesinden haberdar değildir ve Mecliste buna 
dair bir müzakere cereyan etmemiştir. Pontüscüler bir 
teşkilât yapacaklar, bir hükümet teşkil edecekler, şunu 
yapacaklar, bunu yapacaklar diye bunları işitiyorduk. 
Fakat eşhas tehcirini ve bu meselenin ortadan kaldırıldı
ğını işitemedik. Bendeniz öyle görüyorum ki buna Mec
lis doğrudan doğruya vaziyet etmesinde yerden göğe ka
dar haklıdır. Çünkü Hükümet izharı aczeirniştir. Ama 
şimdiki Hükümet mi? Hayır evvelki, ondan evvelki, 
hepsi, Heyeti Umumiyesi. Çünkü bu işi bir an evvel 
ortadan kaldıramamışlar, ıslah edememişler ve selâ
meti memlekti temin edememişlerdir. Yalnız encümeni 
maihsusun yapmış olduğu lâyihai kanuniyenin bazı 
mevaddını tenkit edeceğim. Efendiler: Emin olunuz 
ki her ne fenalık çıkmış ise salâhiyeti fevkalâde sö
zünden çıkmıştır. Ben anlamıyorum, bir mömleketi ih
ya edecek o memleketteki kanunlardır . İmha ede
cek de kanunsuzluktur. Salâhiyeti fevkalâde de
mek mutlaka keyfen adam asmak, bilâdı tahrip etmek, 
önüne gelen evleri yıkmak, kâinatı felâket içinde bı
rakmak demektir. Çünkü bunu emsali adıdesiyle gör
dük. îşte Pontüs'ün neticei seyyiesidir ki şekaveti mü
temadiye halini iktisap etmiştir. Buna sebebiyet ve
ren de fevkalâde salâhiyettir. (Aleyhinde oluyor ses
leri) Hayır lehindeyim efendim. Buna Meclisin vazıyet 
etmesi taraftarıyım. Şimdi efendim Kumandan Pon-
tüscüleri takip edenlere emir veriyor. Şöyle yapmayın, 
böyle yapın diyor. Halbuki burada bir İstiklâl Mah
kemesi var. Bu gibi işlere o mahkeme vazıyet etmeli
dir. Halbuki orada tehcir yapılıyor, ev yakılıyor. Bu 
neden oluyor? Çünkü o işlerle meşgul olanlar çaldığı 
eşyanın hesa'bını vermemek için o evleri yakıyor. Bun
lar emsali adidesiyle görülmüştür. Bir kaç günden beri 
Meclisi Âliniz doğrudan doğruya bu mesele ile meş
guldür. Hüseyin Avni Bey biraderimizin dediği gibi 
bendeniz de diyorum ki Pontüsü ihdas edenlere ve Pon
tüs için fenalık çıkartanlardan daha çok bizim içimiz
de telefat olmuştur. Bizim kendi içimizden onların 

eşya ve mevaşisirtden on misli daha çok gitmiştir. 
Pontüscüleri tehcir edeceğim diyerekten yanı başın
daki köylerin emval ve eşyasını da gasibetmişfordir. 
Bu mesele mühim bir şeydir. Evet Meclis bu işe be
hemehal vazıyet etmeli. Meclis oraya bi>r heyet gön
dermeli. Fakat şeMi böyle mi olmalı, başka türlü mü-
olmalı? Ben bu şekli beğeniyorum. Rica ederim takip 
kumandanı ve' salâhiyeti fevkalâde ne demektir? Bu
nun da manası yoktur. Evet Meclis bunu ya içersinden 
seçer veyahut Heyeti Vekile tensip edip Mec
lisi Âlinize arz eder. Veyahut Meclisi -Âli 
doğrudan doğruya, zabıtası, maliyesi, mülkiyesi bu
lunan bir heyet intihap eder. Fakat bu Heyette adliye 
yoktur ha. Adliye katiyen bu heyete koyamayız. Zira 
Adliye hiç bir heyetin tahtı tesirinde olmaz. Adliye 
hariç olmak üzere maliyesi, askeriyesi dahiyesi, polisi 
jandarması nesi varsa o heyete verilir. O heyetin ve
receği emre ittiba eder. O heyet gider, hem vereceği 
emrin aslını tetkik eder, hem meseleyi ortadan kaldır
mağa çalışır. Bir mesele tahaddüs edince para mese
lesi tahaddüs ediyor. Ben bunu anlamıyorum. Bu he
riflerin maksatları nedir? Mutlaka Pontüsü ihya mı 
edeceğiz diye icrayı şekavet ediyorlar. Şimdiki yap
tıkları vaziyet bu mudur? Hayır herifler yaşıyacağım 
diyor. Ölecek isem ben de karşımdakini öldüreceğim, 
yaşayacaksam, karşım d akile r ini soyacağım, diyor. 
Şimdi jki cihet var ya onları Hüseyin Avni Beyin de
diği gibi; siz bizim noktai nazarımızla beraber değil
seniz. Çünkü vatanda sizinle beraber oturuyoruz. 
Yahut biz sizler gibi vatanımızı parçalayacak hafnler 
ile birleşmiyeceğiz demeli. Veyahut menafiî vataniye-
de müşterekiz, namuskârane oturursanız buyurun de
mek lâzım gelir. Onun, bunun ile iktifa etmiyorlar. 
*Çünkü Hükümet verdiği sözü tutmalıdır. Bunlar arzı 
istiman ettikten sonra, onların kafasını kesmek alçak
lıktır. Bunu Hükümet kabul etmez, bunu ortadan kal-
dırmaldır. Bu işi kim yapacaktır? Bugün tamamiyle 
tavazzuh etmiştir ki Dahiliye vazifesini ifa etmemiş
tir. Eğer ettim der ise ben kendisine soruyorum. Bir 

haftadan beri bu mesele burada müzâkere ediliyor. 
Acaba bu müddet zarfında mahalleri ile ne şekilde 
muhaberatta bulunmuşlarıdır? Acaba Mutasarrıfın, 
Jandarma Kumandanının fikri nedir? Oradaki heyetin 
eşrafı memleketin vaziyeti nedir? Bunu sormuşlar mı? 
Hayır sormamışlar, anlamamışlar. Maatteessüf bizim 
Encümenimiz de karanlıkta ittihazı mukarrerat etmiş
tir. Çünki Dahiliye Vekili bir şey göstermemiş, eğer 
bunun nereden başlamış, ve ne muamele yapılmış ol-
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duğunu sorarsak, bilmiyorum ama Heyeti Celilenizi j 
ikna edecek bir söz söylemiyeeeklerdir. ! 

Efendile, kabahat nerededir? Kabahat âmir olan } 
zatın binnefs tefurruatı umura kadar kendisinin mü- \ 
teveggil olmamasıdır. Biz ne yaparsak yapalım bizim I 
değirmenlerimiz kendi kendilerine dönmez. Mutlaka I 
o el onun sapına yapışacak ki çevirebilsin. Böyle ol- j 
madiği takdirde seksen tane memur, doksan tane müs
teşar olsun faide vermez. Dahiliye Vekili, Maliye Ve
killi ve daha ne kadar vükelâ varsa hepsi dairelerinde 
cereyan eden vukuatın müfredatına kadar vâkıf ol
malıdırlar, Binaenaleyh netice itibariyle bendenizin 
bulduğum şekil ister Heyeti Vekile intihap etsin, ar- I 
kadaşlaıımızın esamisini vermek üzere, onun üze
rinde intihap yapılsın, ister doğrudan doğruya yapıl
sın. Dört kişilitk bir heyet gitsin, bu heyetin Riyaseti I 
de tamamiyle taayyün etmesin. Onlar kendi içler'in- I 
den birisini bir ay reis yapsınlar. Bu surece bu me
saili tetkik etsinler. Kendilerine daha kuvvet icafee-
derse, kuvayı asker iyeden istedikleri kadar kuvvet 1 
alsından îcabederse jandarmaya müracaat etsinler. I 
îcalbedense ahali ile tam es etsinler. Velhâsıl bu mesele- I 
yi her ne şekil ve suretle olursa olsun ortadan kaldır
sınlar. 

Beyefendiler; benim tahkikatıma nazaran bu gün I 
Rumların bir köyü kalmadığ gibi onlar da müteaddit I 
köyleri yakmıştır. Bugün Rum'lara tamamiyle mü- I 
•saaddrjkâr vaziyet alan birtaikım perişan olan köylerdir. 
Onlar da böyle yapmazlarsa köyleri yanmağa mah
kûmdur. Kesilmeğe mahkûmdurlar. Şimdi ne yapaca
ğız? Üç bin jandarma isteniyor. Zannedersem bu üç 
livadaki kurayı tetkik ederse üç bin köyden fazladır. 
Her köye bir jandarma mı konacak ki üç bin jandar
ma isteniyor? Bana öyle geliyor ki Jandarma Kuman
danı üç bin jandarmaya lüzum göstermiştir? Dahiliye 
Vekili bu lüzum üzerine bunu takip ediyor. Binaen
aleyh bu böyle değildir. Meclis, Heyeti V;ı!;i!eye sen | 
bunu böyle yapacaksın demesi de salâhiyeti icabatıdır. 
Fakat netice itibariyle Meclis buna vazıyet etmeli ve 
meseleyi tamik ve tetkik etmeli. Velhasıl haricen gön
derilecek memurlar; kemali sarahatle söyliyeceğim 
ki bizim noktai nazarınızı bozan memurlardır. Ben 
buna taraftar değilim, Meclis behemehal buna vazı-
yet etmelidir. Heyeti Vekile de bu meseleyi pişirmeli I 
ve bunu yapıp bize arzetmelidir. Bunu bir an evvel 
neticelendirip bu heyeti göndermelidir. «Heyet bütün 
mukarrera'tını yine Heyeti Vekileye söylesin, beis yok | 
ha bu kardeşine söylemiş, ha o kardeşine söylemiş. 
Bunda katiyen beis yoktur. Sonra Meclisin Heyeti 

Vekileye şöyle yapacaıksın demesi Heyeti Vekilenin 
onuruna dökunmamah. Heyeti Vekile Meclisi âmir 
alarak kabul etmesi dolayısiyle oraya; o mevkie çık
mıştır. Herhalde onun âmiri, zabıtanin hâkimi Mec
lisidir. Bunu kabul etmiyen arkadaşımız bizlim sırala
rımızdan ayrılmaz. Ayrıca oraya birisini göndermek 
ve ona salâhiyeti fevkalâde vermek cihetine taratfar 
değilim. 

Sonra tehcir meselesine gelince; herkes şahit oLuıı 
bendeniz kimsenin tehcirine taraftar değilim. Çünkü 
on o niki sene kadar menfada kaldım. Menfa mem
leketin içine büyük bir bombadır. Müthiş bir infial
dir. Bunun asarı seyyiesini biliyorum. Kaç sene son
ra ödiyebileceğiz. Bir heyet gönderelim de ister mec
mu olarak, ister münferit olarak adam nefyetsin. Ben 
buna katiyen taraftar değilim. Mücrim olanları da 
mahkeme seçmeli, masum olanları da mahkeme seç
melidir. Benim noktai nazarım budur. 

REİS — Aleyhinde söyliyeceklere söz verdim, le
hinde söyleyeceklere de söz veriyorum. Buyurun Hak
kı Hami Bey.... 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Etendim; bende
niz hakkında söyliyeceğim diye işaret ettirdiğimin hik
meti; evvelâ mühim masarifat ihtiyar edilmiş filan diye 
birinoi maddede muharrer heyeti tahkikiyenin taraftarı 
olduğum için bittabi bunun lehindeyim. Hususatı saire 
itibariyle aleyhinde bulunduğum için şüphesiz hak
kında söyliyeceğim. Şimdi efendiler; tehcir yapılır 
mı, yapılmaz mı? Tehcir yapılabilir, fakat bizim yap
tığımız gibi tehcir yapılırsa maalesef diyeceğim, bi
zim gibi daima yüzü kara olur. Eğer tehcir cana kas
tetmek için yapılacak- olursa işte efendiier o gayet 
çirkin bir meseledir. Bütün dünya nazarında bizleri 
lökedar eder. Zira o zaman Hükümet kendini müda
faa edemez. Maatteessüf bize bugün heyeti tahkik iye 
gelecek bu heyeti tahkikiyeyi kabul edelim mi d:>e 
mütereddit bir vaziyete, şeyine vazedilen ikinci bir 
meseledir. Bendenizce bu katiyen doğru değildir. Ben
denize©, Heyeti tahkikiyeyi kabul etmek doğru de
ğildir, muzırdır. Çünkü gözümle gördüm. Hem öyle 
fenalık yapılmıştır ki - efendiler - bugün memurla
rımızın yaptığı fenalığı emin olunuz, İngiliz'ler yap
maz. Kavaklı vakasını biliyorsunuz. Bu hadisede ya
ralanmış olanlar, Sivas'a geldiği zaman yaralılarla 
yaralı olmıyanları bir köye doldurmuşlar. Orada bu
lunan Amerika mümessili Jandarma Kumandanına 
gidiyor ve bu yaralıları, buradan alıyor hastahameye 
götürüyor. Tedavi ettiriyor ve her suretle yapılan fe-
cayiin icabeden fotoğraflarını vesairesini eline alıyor 



I : 91 26 . 8 . 1338 C : 2 

ve bunu orada bulunan ve evvelki jandarma kuman
danını istihlâf ed&n bir zat söylemiştir. Sonra ben 
gözümle gördüm. Kasten yapılıyor gibi azamî on beş 
yaşında asgarî on yaşında ve hatta altı yedi yaşında 
olmaik şartiyle (Abdülkadir Kemali Bey biraderimiz 
de buradadır) kadınlar ayrı, ihtiyarlar da ayrı ol
mak üzere ve her birisi de öğle üzeri şiddetli ve en 
fırtınalı, karlı, rüzgar zamanında Osmanlı Bankasiyle 
bizim oturduğumuz daire arasında bir çeyrek, yarım 
saat durduktan sonra, envai işkence yapmak suretiyle 
Bankanın (belki bu ciheti temin için) fotoğraflarını 
alıyorlar. Bunu maalesef bilemiyorum. Bunu tele
fonla Mutasarrıfa söyledim, polis müdürüne söyle
dim. Siz İngilizler nam ve hesabına mı çalışıyorsunuz 
ne olur yarım saat rahatınızı kaybetseniz de, şafak 
sökmeden bunları yrerleştirseniz dediğim hakle maat
teessüf bu hal devam etmiştir. 

Efendiler, isterse Heyeti Celileniz, Heyeti Um il
miyenizin mecmuu oraya gidiniz, onlarla beraber gi
decek misiniz? Tabiî gidemeyeceksiniz. Emin olunuz 
onlar soyulacaktır, döğülecektir, her şey yapılacaktır. 
Irzlarına tecavüz edilecektir öldürülecektir. Hem de 
götürülüp bizim hasımlarımızın önüne atılacaktır. 

MUSTAFA SABRİ EFENDİ (Siirt) — Öldüre
ceğiz ya. Tohumluk diye mi besliyeceğiz. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Rica ederim, Ho
ca Efendi ben de zatı âliniz gibi bunların muzır 
olduğunu bilirim. Fakat heyeti tahkikiye gönderece
ğiz deniliyor. Cevap veriniz efendi. 

MUSTAFA SABRİ EFENDİ (Siirt) — Memurlar 
İngilizler kadar fenalık yapmış sözünü geri alınız. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Efendiler, Yah
ya Galip Beyefendinin bir sözü var. Teb'it ve tehcir 
yapmayalım diyor, rica ederim İstiklâl Mahkemesi var. 
Mahkemelerimiz vardır, tehcir niye yapılır. Bittabi 
bir şahsın temdim icabedecek bir şey olmalı ki, tebit 
edilsin; mutlaka mahkemeye verilsin, bir ilâmı kanu-
niyeye raptolunsun. O suretle nefyedilsin. 

İBRAHİM SÜREYYA BEY (Saruhan) — Hangi 
mahkeme kanuniyle. 

HAKKI FÎÂMİ BEY (Devamla) — Yoksa böyle 
Süreyya Beyefendi sizin dediğinizi ben de söylerim. 
Fakat rica ederim maziyi unutmayalım, üç yüz kişi 
oturup da ve hissiyat ü/erine söz söylesin, hususunu 
bendeniz de zatı âliniz kadar bilirim. Fakat rica ede
rim memleketi yıkan bu hale getiren kimseler Avru
pa'da bilmem nerelerde dolaşıyor. Bu zavallı millet 
onun yaptığı fenalığı izale için çalışıyor, onların sey-
yiesini çekiyor. 

ı RAGIP BEY (Kütahya) — Onlar yapmaya idi 
I sen bu kürsüde oturamazdın. (Gürültüler) 
j HAKKI HAMİ BEY (Devamla) — Efendiler; 
i bendeniz diyorum "ki, bu tarzı hareket memleket için 

muzırdır. Bu bendenizin de kanaatimdir. Herkes bu
na iştirak mecburiyetinde değildir. Herkes zaten o ka
naatte değildir. Biz maziden ders almak istemiyoruz. 
Sizin kanaatinize de hürmet etmek vazifemdir. Fakat 
efendiler rica ederim gözümüzü yummayalım. Bende
niz mazi üzerine söz söylüyorum. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Hakkı Hami Bey siz 
de maziyi kurcalamayın maddeye ait mütalâatta bu
lununuz. 

HAKKİ HAMİ BEY (Devamla) — Ahfada ikinci 
bir şey mi terkedeceğiz? Onun için efendiler, Refik 
Şevket Bey ve diğer rüfeka meseleyi bihakkın izah 
ettiler. Filhakika Meclisi Âli icraî ve teşriî salâhiyeti 
haizdir. Fakat böyle yapılacak olan bir tenkilde ne 
kadar itina edilse mutlaka yolsuzluk olacaktır. Mec
lisin bizzat el sokması fenadır. Sonra kim kimi tah
kik edecek? Onun için kumandan tayin etmek ve bu 
hususta lâzım gelen tedabiri ittihaz etmek için kava-
nîni mevzua belagan mabelağ kâfidir. 

Efendiler; herhangi bir yerde isyan zuhur ederse 
jandarma kuvveti kifayet etmediği takdirde, jandarma 
en yakın bir kıtai askeriyeye müracaat eder ve bu kı-
tai askeriye de ona itaata mecburdur. Diyor. Rica 
ederim bu kanun meydanda varken filan kanun var
dır, fakat o tatbik edilmedi diye ikinci bir kanun mu 
yapalım? Demek kadar bir adam tayin edin demek 
kadar mantıksızlık olmaz. Bendeniz bugün eminim ki 
kavanîni mevzua tatbik edilsin, sizin bu kanunu neş
retmek suretiyle yapacağınız tedabir kadar orada te
dabiri asayiş icra edilir. Fakat rica ederim. Üç kişi 
göndereceğiz, orada ne yapar, efendim. Gönderece-

< ğiniz bu üç kişinin hakikaten bu ateşi söndüreceğine 
kani iseniz istirham ederim Dahiliye Vekili burada
dır. O yerimde durayım diye ısrar etmiyor. İş orada 
değildir. Kângırı'da, İlgaz'da vukuat oluyor. Oraya da 
bir heyet gönderin rica ederim. Orayı söndürmeye üç 
kişi gönderiyoruz. Diğer tarafa da mı bir heyet gön
derelim? Beri tarafta bir şey olsa bir kumandan ora
ya, diğer tarafta bir şey olsa bir kumandan oraya 
gidiyor. Öyle ise Dahiliye Vekâletini lağvedelim Hü
kümetin manası yoktur, Hükümeti kaldıralım. 

M. DURAK BEY (Erzurum) — Hükümet Meclis
tir, Meclis... 

HAKKI HAMİ BEY (Devamla) — Beyefendi 
Hükümet Meclistir demek bir manayı ifade etmez. 
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Bendeniz diyorum Hükümet yok ise, fakat Hükü
met varsa böyle bir kanun yapmak zaittir. Ben bunun 
aleyhindeyim. Ben Hükümetin vücuduna kailim. Şah
sı değil efendiler, herhangi bir vekâlet vazifesini ifa 
etmiyorsa çekil deriz. O yeri ona tapu ile vermedik. 
Emin olunuz ve o işi yapacağını iktidar ve kiyaseti 
olduğuna kani bulunduğumuz herhangi bir arkadaşı 
oraya getiriniz. Hem asayişi umumiye, bilmem ne ola
cak değil, emirle yapacaktır. Hem de orayı temin 
eder. Rica ederim ne için asabiyet gösteriyorsunuz? 
Tehcir mi lâzım, nakil mi lâzım her ne icabederse 
sonra o adam yapar. Salâhiyet verildikten sonra içi
nizden kim olsa bunu yapar. Benim arz etmek istedi
ğim mesele; mutlaka Meclisten gönderilen adam ya
par ve vekâlete intihap edeceğiniz adam yapamaz de
mek değildir. O adamı o vekâlete getiriniz, o salâ
hiyeti veriniz yapar. Yapamayacaksa diğer birini- ge
tiriniz. Eğer kendi kanaati vicdaniyesi muvafık görür
se tatbik eder, yapar, görmezse oradan çekilir. Yerine 
başkası gelir. Bittabi o tahkikat yapar. Fakat, tenkilat 
meselesini Meclis suerti katiyede üzerine almasın. En
cümeni mahsusun beşinci maddesinde ve hatta icraî 
meslesini Meclis sureti katiyede üzerine almasın. En-
düğümüzden dolayı şu yolda muamele yapılması mu
vafık görüldü diyor. Hatta Encümen bile Meclis icra
ya karışmaz diyor. Halbuki beşinci madde mucibince 
karışması manasızdır. Yukarıda karışır diyor, aşağıda 
karışmaz diyor. Binaenaleyh maddelerde tezat var
dır. Son fıkrayı tayyetmiştir. Binaenaleyh Encümen 
dahi burada beyanatta bulunan arkadaşlarla birlikte
dir. 

TAHSİN BEY (İzmir) — Değildir. 
HAKKI HAMİ BEY (Devamla) — Rica ederim. 

fikrindedir. 
TAHSİN BEY (İzmir) — Değil, değil... 

HAKKİ HAMİ BEY (Devamla) — Rica ederim. 
değil diyorsunuz, fakat yazdığınız burada, yukarıda 
Meclisi Âli karışmaz deniliyor. Tekrar ediyorum su
reti katiyede Meclisin buna müdahale etmesini mem
leketin selâmeti namına ve Meclisin atiyen yapacağı 
hizmet namına rica ediyorum. 

TAHSİN BEY (İzmir) — Reis Beyefendi Hazret
leri, bendeniz, Encümen namına ayrı ayrı heyeti umu-
miyesine cevap vereceğim. Fakat müsaade buyurur 
musunuz? Şimdiye kadar olan beyanata iki üç ke
lime ile cevap vermek isterim. 

REİS — Hepsine bir cevap verirsiniz. 
TAHSİN BEY (İzmir) — Hepsine bir vereceğim. 

Fakat iki üç kelime ile bir meseleyi arz edeceğim. Bu 

1 mesele üç dört gün burada mevzubahis olduğu sıra
da; Meclisi Âlinizde başka bir haleti ruhiye görülü
yordu. Hatta doğrudan doğruya mutasarrıfların azli
ne kadar gidildi. Bu. mesele hakkında son içtimada yir
mi üç takrir verilmişti. Bu takrirlerden on yedi tanesi 
doğrudan doğruya Meclisi Âlinin bu meseleye vazı-
ülyet olması hakkındadır. Bilhassa Durak Bey ve rü-
fekasının takriri ki kırk bir imzalıdır, bu hususu tek
lif ediyor. 

Meclisiniz, eğer Dahiliye Vekilinin üç bin jan
darma ile bu işin uhdesinden geleceği hakkındaki tek
lifini; Meclisi Âliniz kabul edeydi, buyurun yapın der 
idi. Mesele de biterdi. 

Hüseyin Avni Beyin takririnde ise; Dahiliye ve 
Müdafaa Encümenlerinden üçer zat birleşsin ve bu 
Encümene Dahiliye ve Müdafaai Milliye Vekilleri 
de iştirak etsin. Bu mesele hakkında ariz ve amik tet-
kikat yaparak bize bir talimatname veya bir kanun, 
bir şey tanzim ederek versinler, tarzında bir teklif 
vardı. Biz de bunun üzerine toplandık ve bu lâyihai 
kanuniyeyi meydana getirdik. Halbuki şimdiki müza-
kerattan bendeniz anlıyorum ki, efkârı umumiye; bu 
iş Hükümete verilsin merkezine dönüyor. Evvelce ve 
rilen 23 takrirde arz ettiğim gibi, bu fikrin aksine idi. 
O günkü takrirler meyanında bendenizin de bir tak
ririm vardı. Takririm de diyorum ki : 

Bu iş Hükümetindir ve bundan Hükümet mesul
dür. Yalnız bendeniz takririmde Hükümetin bu işi 
bitirmesi için bir ay müddet tayin ediyordum. Bir ay 
zarfında Hükümet asayişini temin etsin; bu bapta sa
lâhiyet verelim, ne yapacaksa Hükümet yapsın. Mese
leyi bitirsin. Biz karışmayalım, demiştim. Bendenizin 
bu mealdeki takririm nazarı itibare alınmadı. Bilâkis 
bu işe Meclis vazıülyettir. Bu işi Meclis yapacaktır. 
Artık Hükümete emniyetimiz yoktur, zira şimdiye ka
dar bir şey yapmamıştır, demiştiniz. Şimdi de eğer 
yine o fikirde iseniz zaten bu lâyihai kanuniyede o 
noktai nazardan tanzim edildi, Meclise geldi; değil mi 
efendim? 

Bunun tanzimi için biz de işimizi gücümüzü iki 
gün bırakarak hayli uğraştık. Encümene Dahiliye, Mü
dafaai Milliye Vekillerini çağırdık, geldiler ve uzun 
tahkikat yaptık. Samsun'da seksen bin Rum varmış. 
Tokat'ta on bir bin Rum varmış; Amasya'da şu ka
dar varmış... Sekiz bin firari varmış. Bunun şu kada
rı müsellah imiş filan... Sonra 25 Teşrinievvele kadar 
1 500 kişi öldürülmüş, ondan sonra da beş bin küsur 
kişi meyyiten ve diğer 4 400 kişi de hayyen elde edil
miş 4 461 kişi dehalet etmiş ve 17 281 kişi de bu er-

723 — 



t : 91 26 . 8 . 1338 C : 2 

babı kıyam arasından ayrılmış... Bu tarzda bir çok 
malûmat aldık ve ondan sonra bu lâyihai kanuniyeyi 
tanzim ettik. Şimdi onu arz etmek istiyorum ki; bu 
takririn kabul edilen noktai nazarlarına göre bu iş 
için çalıştık. Eğer tekrar bu tarzın aleyhinde bir çere 
yan varsa; beyhude yere müzakere ile uğraşmayalım. 

YASİN BEY (Gaziantep) — Efendim; mesele 
gayet basittir. Burada ne kadar söz söylenmiş olsa, 
müzakere zaittir. Hükümet; noktai nazarı teklif et
ti, Meclis kabul etmedi. Encümeni yeni bir noktai na
zar buldu, Hükümet bu noktai nazarı kabul ediyor 
mu, etmiyor mu? Jandarma teklifinde ısrar ediyor mu, 
etmiyor mu? Bu anlaşılsın, mesele çabuk biter. 

ŞEREF BEY (Edirne) — Efendiler; Hükümeti 
meşruasına karşı silâh bedesti tuğyan dağa çıkmış bir 
eşkiya çetesi var. Meselenin ruhu bu... 

Sonra bu eşkiya meselesi memleketin asayişine mü
teallik bir meseledir. Bunun için ne yapalım? Meselesi 
mevzuübahistir. Benim anladığım bunun ikinci bir 
şıkkı yoktur. Yalnız orada Rumlar kıyam ve isyan 
etmiş... 

Bu meselenin iki safhasını görüyorum. Evvelâ 
birincisini arz edecek ve sonra lâyihaya müteallik 
mütalâamı beyan edeceğim ve esaslı bir noktayı da 
arz edeceğim. Dinlemenizi rica ederim. 

Efendiler : Biliyorsunuz ki; inşaallah su ümmetin 
halâsı günü gelmiş, bunu görüyorsunuz. Yevmülhe-
sap geldiğinde bütün hukukumuzu istihsal edeceğim. 
Ona da şüphemiz yoktur. Hesap meyanma alnı açık 
çıkmak da iyi bir şeydir. 

Pontüs meselesini ben de istiyorum ve işittim. 
Tokat, Amasya ve Samsun'lu arkadaşlarımı ve bü
tün rüfekamı dinledim ki, o civarda kül ateş saçan 
bir isyan var. Ne islâm köyü bırakmışlar, ne hırisii-
yan köyü bırakmışlar. Bittabi «elbadi ezlem» olması-
sına mebni müslümanlar durup dururken o hıristiyan-
ların köyünü yıkmış değil, ortada bir taarruz olmuş; 
hıristiyanlar müslümanların köyünü yakmış onlar da 
o köyü yakmış, bu köyü yakmışlar. Hasan veya Hükü
met yakmış yıkmış; onu bilmem. Şimdi bilinen bir 
mesele varsa o da; Hükümeti milliyenin tahtı idare
sinde bulunan Pontüs'de şu kadar yıkılmış köy var, 
şu kadar insan taktil ve tehcir edilmiş diye bir çok 
lâflar var. Bütün bunlar; bu sözler bize karşı sorula
cak, sual edilecektir. Bu sözlere karşı bu. milletin, ya
ni Hükümeti milliyenin tarihi; cevap vermek mecbu
riyetindedir. Bu cevabı verebilmek için de ilk vazife; 
vesaik toplamak ve hazırlamaktır. Nitekim efendiler 
misal ile arz edeyim : Ceneral Tutleben Dağistan köy
lerinden sekiz yüz tanesini tıraş etmiştir. Fakat tıra-
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şını ne yapmıştır? Vesikaya raptetmiştir. Bu iş sorul
duğu zaman işte vesikası demiştir. Yine Ceneral Hof-
man Buhara'da binlerce Tatar ve Kırgızları topa tut
muş, köylerini yakmış, yıkmış, fakat vesikaya rab-
tetmiştir. Sebebi : Efendiler; malûmu âlinizdir ki âde
ta bir hanede zuhur eden koca bir yılanı o hane 
halkı nasıl ezerse böylece memleket içerisinde meş
ru bir Hükümete karşı isyan edenlerin de kafasını. 
Hükümet öylece ezer. Bu hususta rahim ve şefkatin 
yeri yoktur. 

Binaenaleyh evvelâ bendenizin Meclisten ricam; 
Meclisi Âli ve gerek Hükümet erkânı olan zevatı 
muhtereme; İcra Vekilleri arkadaşlar bizi ileride 
meydanı hesaba ak yüzle çıkaracak tarzda bu irtikâp 
edilen vekayiin faiii onlar olduğunu ve Hükümeti 
milliyenin, durup dururken taktil ve tehcir yaptığını. 
evlerini ve köylerini yaktığını göstermeyecek surette 
vesaikini ve dosyasını ihzar etmelidir. No bir. Bu 
şartı azamdır efendiler. Cihan efkârı umumiyesine 
karsı bu mesailden dolayı biz hesap vereceğiz. Bu 
hesabı verirken elimizde vesaik bulunmalıdır. Bu hu
susu İcra Vekilleri arkadaşlardan çok çok rica ede 
rim. 

Gelelim şekavet meselesine : Şekavet meselesinde 
en ziyade kelâfete maruz kalan bizim memleketimiz
dir. Oradaki; memleketimizdeki şekaveti takip eden. 
tenkil eden ve emin olunuz ki bu hususta büyük di
rayetler varlıklar, büyük himmetler gösteren arkadaş
larımız içimizdedir. İşte sayıyorum : Tahsin Beye
fendi, Ali Beyefendi... Bu zevat; şekavet bizim mem
lekette nasıldır ve nasıl başlamıştır pekâlâ bilirler. 
işte Tahsin Bey Nahiye Müdürlüğünden başlamış. Va
liliğine kadar şaki takip etmiştir. Elinde silâhı ve 
ayağında çarığı ile... Ve eşkiya nasıl tenkil edilir onu 
bilirler. Şaki denilen şey efendiler; öyle mübahasat 
ile müzakârat ile şöyle yapalım, böyle yapalım ile 
tenkil edilmez; böyle şaki öldürülmez. Nerede şaki 
bulursan kafasını ezersin, tepelersin. Bunun ikinci bir 
şekli yoktur. Şimdi orada eşkiya türemiş; bu mese
leyi bitirmek Dahiliye Vekâletinin vazifesidir. Evet 
efendiler; bakınız orada eşkiyayı tenkile memur olan 
kumandanın burada bir arkadaşımıza yazdığı sözlere 
işte aynen okuyorum : «Dahiliye Vekili benden bu iş 
hakkında tedbir soruyor, ben de Dahiliye Vekilinden 
bunlar hakkında takip ettiği siyaseti soruyorum.* 

YASİN BEY (Gaziantep) — O kumandan Cemil 
Cahit Bey değil mi? 

ŞEREF BEY (Devamla) — Ben isim söylemiyo
rum, ben bir arkadaştan okuduğum mektubu söylü-
vorum. 
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TAHSİN BEY (İzmir) — Nasıl efendim? Bir da
ha okur musunuz? 

ŞEREF BEY (Devamla) — «Dahiliye Vekili ben
den bu iş hakkında tedbir soruyor. Ben de Dahili ve 
Vekilinden bunlar hakkında takip ettiği siyased soru 
yorum.» diyor. 

DURAK BEY (Erzurum) — Allah hayırlı etsin. 
ŞEREF BEY (Devamla) — Efendiler, bu şekavet 

memlekete bir bela... Vatanın orta yerinde alevlerini 
göğe saçarak çıkan bir yangındır. Bu yangını herkes 
gidip sopası ile söndürmek mecburiyetindedir yahu... 
Bunun şekli diğeri yoktur. Sonra bu yangın kendi 
kendine bırakılınca müzminleşen bir yangındır. Yan
gının bir manâyı elîm diğeri vardır ki o da, yangının 
bir millî mefkure şekline girmesidir. Millî boya al
tında tahrikatı hariciyeye müsteniden, mefkureyi bir 
şekil altına girmiştir. Binaenaleyh bu iyi midir, fena 
mıdır? Bunu bir misal ile izah edeyim ki dehşettir. 
Yani istiskâr etmeyiniz. Gayro var da yalnız bir tek 
iptidaî mektebi açılmıştır. 62 sene sonra Bulgaristan 
teşekkül etmiştir. Romanya'dan yalnız bir tek kuv
vet geçmiştir. 62 sene sonra bütün Eulgaristan'da mef 
küre teşekkül etmiştir. Onun için bu yangm da bir 
mefkure yangınıdır. Bu mefkure yangınını söndürüp 
islâm diyarından atmalıdır. Sonra diyorlar ki bunları 
öldürmek ezmek şey etmek efendiler, Tutleben Dağis 
tan köylerini muhasara ettiği zaman toplarını tevcih 
etmişti üç yaşında, iki yaşında ve anasının memelinde 
bulunan çocuklara kadar hepsini öldürmüştür. Keza 
Kırgızların içerisinde yine böyle yapmıştır. Bunlar, 
tarihî vekayidjr. Bunları kimse soramaz hiç kimse 
diyemez ki bir devlete sen bunları ne için öldürdün 
tepeler* mahveder. 

SOYSALLI İSMAİL SUBHİ BEY (Burdur) — 
Kırgızlar hakkındaki mütalâatmız yanlıştır. Onlar iş
yarı etmemişler harp etmişlerdir. Tarih havufhane so
rar. 

ŞEREF BEY (Devamla) — Yani yapmıştır, bina
enaleyh efendiler daha ötesi şimdi .isyan etmiş bir 
adamı tehcir etmeyelim, öldürmeyelim, bunları ben 
dinlemem. Harbi umumî senesinde yapılan tehcirde 
isyan edenlerin kâffesini öldürmeli idik. Fakat öldür
dükten sonra kapılarına bir kilit koymalı idik. Neti
cede şöyle demeli idi ki; bunlar Hükümete isyan 
etmişti, işte vesaiki Fakat iğneden ipliğine kadar mal
ları buradadır, demeli idi. Böyle lâzımdı. Şu halde bu 
meselede biz Dahiliye Vekiline mi işi verelim, Millî 
Müdafaaya mı havale edelim? Demek manasızdır. 
Hükümeti rriilliyenin bir heyeti icra iyesi vardır, o he

yeti icraiye oraya gitmiştir. Dahiliye Vekili şu kür
sünün üzerinden ben Pontüs meselesini halledeceğim 
demiştir. Sizden tahsisat almış, oraya gitmiştir. Mai
yetindeki adamlar.la bu işe vazıyet etmiştir. Fakat Da
hiliye Vekili ne yapmıştır? Bir şey yapmamıştır. Yap
tığını da anlayamadım. Binaenaleyh şimdi Hükümeti 
icraiye dururken, Meclisin buna vazıyet etmesi doğru 
mudur? Bendeniz Meclisin yalnız ve yalnız gayet bi
taraf olarak ve hiç bir şeye taalluk etmeyen bir mev
cudiyet olması itibariyle tahkikatın Meclis tarafından 
yapılması taraftarıyım, vesaikin toplanmasına taraf
tarım. Fakat bu işin doğrudan doğruya bir kumandana 
verilmesi taraftarıyım. Çünkü o kumandan demir eli
ni bu işe koyduktan sonra - Kumandan deyince bir 
asker murat etmeyiniz, bu işi yapabilecek, müdebbir 
olacak adam - bu yangın söndürülemez. Fakat efen
diler; Meclisin karariyle bu işin, Hasan Efendi arka
daşımız, Mehmet Bey arkadaşımız gitsin demek, doğ
ru değildir. Çünkü cevap verecek olan Meclistir. Va-
aa deniliyor ki, Meclis icraî ve teşriî kuvveti haiz ol
mak itibariyle, icraî ve teşriî kuvveti haiz bulunduğu 
için oraya gitmesi lâzım gelirdi. Binaenaleyh giderse 
ne çıkar? 

Efendiler; Durak Bey arkadaşımızın bir sözünü 
tekrar ediyorum. Müfettişi Umumîlik Kanunu yapı
lırken ta Müfit Efendi Hazretlerinin oturduğu yerden 
kalkarak bağırdı ve dedi ki : Bu Müfettişi Umumîlik 
Kanununu vaktiyle çıkarınız. Sonra bu kanunu çıkar
madığınızdan dolayı çok, çok belâlar göreceksiniz, de
mişti. İşte o meydana geldi. Eğer o kanun vaktiyle 
çıkmış olsaydı hiç bunlara lüzum kalmaz ve çıkmış 
kanun ile veçhe ve istikamet vardı. O veçhe ve istika
met dairesindo bu iş halledilirdi. Bunun için efendiler 
Ta : in Beyin burada yerden göğe kadar hakkı var
dır, b' "ada takrir verirken - kim bilir kanaatleri iti
bariyle ermişlerdir - ve burada Heyeti Vekile durur
la.:; ey lükûmet sen bunu yapamıyorsun ben bunu 
yapacağım demek iki noktai nazardan, icraî noktai na
zardan doğru değildir. Haysiyeti Hükümet meselesi
dir. Hükümetin haysiyeti vardır. Hükümetin kahrı 
tedmire kuvveti vardır. Hükümetin vesaiti icraiyesi 
vardır, Teşriî sıfatiyle karışmak hakkını haiz bulunu
yoruz. Kuvvei icraiyemizi takyit etmişiz. Yalnız Hü
kümet bir programla gelir ve der ki; ben şu işi ya
pacağım ve şu kadar müddet zarfında bu işi şu su
retle tenkil edeceğim, der. Biz onun tayin ettiği veç
heyi dinleriz. Ona mülâhaza ve mütalâa kabilinden 
yardım ederiz. Bu doğrudur. Buna sözüm yoktur. 
Yoksa buradan Hasan Bey gitsin, Hüseyin Bey git
sin. Bu d^ğru değildir. Buna taraftar değilim. Fakat 
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asıl benim müdahale etmek istediğim efendiler; tari
himiz itibariyle yapılmış ve yapılacak olan ve he
pimizce az çok dedikoduları mucip olan bu Pontüs 
denilen işin müdellel surette vesaikinin cem ve derci 
ile yarın icabında bu vesaiki işte diyerek gösterme
liyiz. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim; malûmu âli
niz Pontüs meselesi hadisatı fevkalâde hükmüne geç
miştir. Fevkalâde hadisata, fevkalâde tedabir ittihaz 
etmedikçe önüne geçmek imkânı yoktur. Nitekim Hü
kümet şimdiye kadar doğrudan doğruya tedabiri adiye 
ile hareket ettiğinden ve fevkalâde tedabir ittihaz 
edemediğinden ancak zaman zaman yaparak daha 
ilerisine gitmesinden dolayıdır ki bir iş yapamamıştır. 
Dahiliye Vekili Fethi Bey bizzat oraya gitmiş ve 
takibat ve tetkikat icra ederek bize gelmiştir. Pontüs 
meselesini bitiriyorum ve bitireceğim demişti. En son 
Pontüs meselesi cidden siyasî ve asayiş noktai naza
rından feci bir manzara almıştır. Binaenaleyh buna 
Hükümetin kavanîni mevcuttur. Kavanînde her şey 
vardır. Hükümet şöyle yapmalıdır, böyle yapmalı
dır, filan şöyle yapmalıdır, böyle yapmalıdır. Usul 
rek Hükümet ve gerek Meclis yine muhafazakârlıkta 
şudur, yol budur, diyerek anane perestlik ederek ge-
devam eder de bu fevkalâde hadiseye karşı, fevka
lâde tedabir ittihazını nazarı dikkate almazsa maale
sef bu hadise cidden beklemediğimiz netayici verir. 
(Ya muvaffak olmazsan sadaları) Binaenaleyh Mec
lisi Âli Hükümet başka başka şeyler olmamakla bera
ber ortadaki hadiseye bir tedbir koyması lâzımdır. 
Orta yerde bir hadise vardır. Pontüs hadisesi. Hükü
met bu hadiseyi itfa etmekle mükelleftir. Bujür. Mec
lisi Âlinin bunu başkalarının üzerine atması ile me
suliyeti âmme şöyle gelecekmiş, böyle olacakmış gibi 
bir takım lüzumsuz anane perestane mülahazat ile 
ihmâl ederse, vazifenin en mühim kısmını ihmâl et
miş demektir. Çünkü hadise yalnız dahilî bir hadise 
mahiyetinde değildir. Aynı zamanda Avrupa'yı da 
alâkadar etmektedir. Binaenaleyh bir an için dahilî 
ve haricîyi tatmin etmek mecburiyeti vardır. Bu ka
dar mühim bir hadise karşısında İcra Vekillerinin va
zifesi şudur; Meclisin vazifesi şudur. Meclis tarih 
nazarında böyle bîsut ve bîmana mütalâa ile hadisatı 
ihmâl etmek çok feci bir meseledir. Binaenaleyh bu 
hadiseye karşı tedabiri fevkalâde ittihaz ederek bir 
an evvel bunun halli lâzımdır. Fakat şeysine göre 
hadiseye muvafık gelir veya gelmez. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Hepsine muvafık 
gelir. 

| RAGIP BEY (Devamla) — Hatta bu itibarla ya-
! ni şu lâyihai kanuniye; Meclisi Âlinize geçenlerde 

verilen kanunların bir zübdesi olmak itibariyle müza-
I kerat için esastır. Ancak muhterem arkadaşlarımız

dan bazıları gayet mühim bir meseleye temas etti
ler. Hükümetle muhabere vaziyeti nasıl olacaktır? 
Tehcir bunun içerisinde nasıl olmalıdır? Binaenaleyh 
İstiklâl Mahkemesinin salâhiyeti ne olacaktır? Bu ka
darı salâhiyeti fevkalâdeyi haiz bir kumandan gittiği 
için... Bütün bunlar maddeler üzerinde kumandanın 
salâhiyeti, tehcir mesaili, kumandanın İcra Vekille-

j riyle aralarındaki muhaberat, yani İcra Vekilleri ara
sındaki münasebat... Bunlar maddeler üzerinde mu
vafık ve münasip bir şekilde tadil edilebilir. Fakat 
öyle zannediyorum ki; şu lâyihai kanuniye, memle
ketin geçen seferki; tezahüratına, temayülâtına karşı 
yapılmış değil, hadisei fevkalâdeye karşı, fevkalâde 

I tedabir ittihazı olmak itibariyle lâzımdır. Müzakere 
zemini budur, maddeler müzakere zeminidir.- Meclisi 
Âliniz maddeler üzerinde istediği kadar oynayabilir. 
Şimdi tedabiri fevkalâde dedim. Yalnız bir noktaya 
nazarı dikkati âlinizi celbederim. Burada bazı arka-

! daşlarımız ahalinin teslihinden bahsettiler. Efendiler; 
bu takibi müessir eğer millete istinat etmezse, millet 
bu takip kudretinin müzahiri ve muavini olmazsa, Hü-

ı kûmetin yapacağının ve fevkalâde salâhiyeti haiz ku
mandanın yapacağının zerre kadar tesiri olmaz. Her-

! halde Hükümet takibatında, icraatında doğrudan doğ-
j rüya milletin maddi kudretlerine dahi istinaet etme

lidir. Sebebini izah edeyim : Bugün efendiler; öyle 
I zannediyorum ki o muhiti bilmem, fakat kendi mıı-

hitindeki hadisatı maziden intikalen söyleyeceğim. 
Orada Pontüs eşkiyasını muhafaza eden, onları giz-

| leyen, onlara ekmek veren, onları hiç sevmeyen yerli 
ahali ile köylülerdir. Çünkü onların şerrinden ta-

! haffüz için, onların şerrinden sıyanet için, onlar fe-
j naiık yapmasın diye mecburdur. Sebebi ise Hüküme

tin takibatından şimdiye kadar netice çıkmamış ve 
Hükümetten kafi ümit etmiştir. Binaenaleyh bunlar 
kafi ümit edince, onlara ilticayı ve onların zararın-
dan kendisini muhafaza ve siyaneti evlâ bittarik ih
tiyar etmiştir. Alelumum eşkiya menatıkında da hal 
böyledir. Hükümetin takibatından k?fı ümit eden aha
li eşkiyayı siyanet eder, eşkiyaya muavenet eder. Ta 
ki eşkiyanın şerrinden kendilerini masun bulundur-
şunlar. Bugün Pontüs hadisatının cereyan ettiği ma
hallerde mesele bundan başka bir şey olmadığı kana
atindeyim. Fakat kendileri bilirler. O mmtaka ahalisi 
herhalde bunlara müzahirdir. Binaenaleyh evvelemirde 

{ ahaliyi tatmin ederek bu mesele ile alâkadar kılmalı-

726 — 
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dır. Takip kuvvetleri ahali arasında muntazaman vü-
cude getirilmiş teşkilâtın müzaheretine de istinat et
melidir. O zaman ahaliye emniyet gelir ki, Hükümet 
bunları tenkil edecektir. O vakit ahali onlara .muave
net etmez. Takip kuvvetleriyle birleşir ve bir an için 
bu mesele de halledilir. Tekrar ediyorum, bu lâyiha 
bir müzakere zeminidir. Maddelerde ayrıca uzun uza-
dıya izah ederim. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Muhterem arkadaşlar, Pontüs hadise ve vekayii cid
den memleketimizi üç livamızı bihakkın bîzar etmiş, 
ateş ve felâket içinde bırakmıştır. Bunun içindir ki 
bugüne kadar oradaki şekaveti, oradaki yangını sön
dürmek için yapılan tedabir müessir olamamıştır. Bu
nun müessir olamamasını bendeniz Hükümeti bu iş
leri ciddiyetle takip etmemesinde görüyorum. Yani 
bugüne kadar Dahiliye Vekâleti bu mesele hakkında 
lâyik olduğu veçhile malûmat edinememiş ve lâyik 
olduğu derecede bu işleri takip edememiştir. Demin 
Şeref Bey arkadaşımız bir fıkra okudu. Dahiliye Ve
kâleti tedbir soracak değildir. Bugüne kadar anlamış 
ve lâzım gelen şeyleri bildirmek vaziyetinde iken he
nüz bugün ne yapılmak lâzım geldiğini söylemiyor ve 
siyasetini bildirmiyor. Sonra bir takım adamlar gön
deriyor. O adamlar Pontüs meselesini tenkil için giden 
adamlar tenkili şöyle bir tarafa bırakıyor. Evvelemir
de kesesini dolduruyor, yağma yapıyor. Sonra yapmış 
olduğu cürmün delâilini mahv için memlekette yan
gınlar yapıyor. Bundan fiilen memleketin serveti mil-
liyesi müteessir oluyor. Bu fenalığı yapan adamlar 
hakkında Dahiliye Vekâleti soruyorum ne yapmıştır 
ve kimi mesul etmiştir? Bir zaman sormuştuk buradan, 
o makamın Müsteşarı demişti ki; onun hakkında biz 
tahkikat yapıyoruz. Tahkikatımızın neticesinde o ada
mı mesul edeceğiz. Bilmiyorum, bu tahkikat nasıl tah
kikattır ki henüz bitmedi? Bugüne kadar o adam me
sul edilmedi? Bu adam gözümüzün önünde koca bir 
ticarethane açtı. İşte bunun esbap ve avamilini böyle 
şeylerde aramalıdır. Yani Dahiliye Vekâleti fenalığı 
yapanları mesul etmemesinde aramalıdır. Fenalık ya
panlar, bu memlekette mesul edilmedikçe ve onla
rın mesuliyeti tahtı temine alınmadıkça her giden 
adam kesesini dolduracaktır. Yangın sönmeyec'ektir ve 
bu suretle raporlarla Dahiliye Vekâleti ve biz iğfal 
edilmiş olacağız. Nitekim şimdiye kadar böyle cere
yan etmiştir. Pekâlâ hatırlarsınız Dahiliye Vekili Fet
hi Beyin istizahı esnasında demiştim ki; istihsal etti
ğiniz malûmat yanlıştır, size yalan söylüyorlar. Hayir 
demiştir, bilâhare yalan olduğu tezahür etmiştir. Ben
deniz bu noktadan işin ciddiyetle tutulmasını bu'yan-

I gının söndürülmesi için en mühim âmil farz ediyo
rum. Ciddî tutulmak için görüyorum ki, bu işe Mec
lisi Âlinin vaziyet etmesi lâzımdır. Ne vakit ki; Mec
lisi Âli - ki Meclisi Âlinizle Hükümet ayrı ayrı şey
ler değildir - yapmış olduğumuz Teşkilâtı Esasiye 
Kanunu meydandadır. Yani B. M. Meclisi Hükümet
tir, Vekilleri vasıtasiyle icrayı hükmediyor. Bunun 
mesuliyeti indallah ve indelnas Meclisin üzerindedir. 
Hükümet yapamamıştır, mesulü Meclistir, niçin yap
tırmamıştır? Niçin o fenalığı yapanları mesul etmedi
ğinden dolayı Dahiliye Vekâletine bir şey yapmamış
tır? Niçin Meclisi Âlinin malûmatı olmadan, hatta 

I B. M. Meclis Hükümetinin ve hatta vekillerimizin ma
lûmat ve rızasına muhalif *bir takım adamlar kesil
miş, evler yıkılmış, onun fecaati, onun istirahatı kar
şısında hepimiz titriyoruz. Niçin o adamları Hükümet 
mesul etmemiştir? Niçin biz onları mesul etmediğin
den dolayı Hükümeti mesul etmek cihetine gitmemi
şiz? Bundan kim mesul? Hükümetin mesul olduğu ka
dar biz de mesulüz. Bizim mesuliyetimizi refedecek 
hiç bir şey yoktur. Kim elimizi ayağımızı bağlıyor
du? Binaenaleyh işi ciddî tutmak lâzımdır. îşin ciddî 
tutulması için de bu meseleye herhalde Meclisi Âli
nizin vazıyet etmesi icabeder. Meclis işe vazıyet edin
ce işi ciddî tutunca zannediyorum ki, yapılacak fev
kalâde tedabir ile bu işin önüne geçilebilir. İşte bu
nun içindir ki, Encümenin yapmış olduğu şeye iştirak 
etmiyorum. 

Maddelerdeki fikirlerimi ayrı ayrı söyleyeceğim. 
Fakat esas itibariyle o proje üzerinde müzakere ce
reyan etmelidir. Yalnız bu bir kanun mahiyetinde mi 
olmalıdır, yoksa bir talimat şeklinde mi olmalıdır? 
Bendeniz kanun şeklinde olmasına taraftar değilim. 
Şekavet gibi şeyler için B. M. Meclisi kanun yapmaz. 
Onun kanunları vardır. O kanunlara göre. şey eder, 
yani o eşkiyanın tenkili için elimize de belagan ma-
belağ vesaiti kanuriiyemiz vardır. Oraya bir istiklâl 
Mahkemesi gönderdik, onun fevkalâde salâhiyeti var-

* dır. Oraya gidecek kumandan tutsun, işte bu müc
rimdir desin, mahkeme vazifesini yapsın. Binaenaleyh 
kanunî olmamalıdır. Burada müzakere edeceğimiz pro
je Heyeti Vekileye verilecek bir veçhe olmalıdır. Biz o 
veçheyi müzakere etmeliyiz ve tamamen o mahiyette 
olmalıdır. Yani tamamen o şekli müzakere ve kabul 
edildikten sonra Hükümete işte bu veçhe dahilinde 
ifayı vazife etmenizi emrediyoruz. Bu suretle hare
ket edeceksiniz demeliyiz. Ondan sonra bu dairede 
yapılıp yapılmadığını yakından ve muhitinde takip ve 
murakabe etmeliyiz. Eğer yakından takip ve muraka
be etmezsek yine aldanırız, yine aldatılırız. Çünkü ve-
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killerimiz verilecek raporları gelip burada oturacak
lar, yakından murakıplarımız olmadığı için kabul ede
ceğiz. Mesele berakis çıkacak. Meclis bu vekayiî takip 
için bir murakıp, iki murakıp gönderebilir. Bu mura
kıplar aynı zamanda pek mühim olan bu fecayiin se-
vaik ve avamilini takip ve tetkik etmek salâhiyetini 
verir. Böyle bir hazırlığa bugün olduğu kadar yarın 
da fevkalâde lüzum vardır. Lüzumu siyasî vardır. 
Eğer bu vesait bugünden ihzar edilmezse yarın her
hangi bir sulh masasına oturduğumuz zaman önümü
ze çıkacak meselenin bilhassa ekalliyetler meselesi 
olacağını bendeniz bugünden görüyorum. Onun için 
iyi vesait tedarik edilmelidir. Şeref Beyefendinin bu
yurdukları gibi, efendiler bunu yaptık fakat onlar da 
bunu yaptı, demek lâzımdır. Yoksa Hükümet öyle bir 
vaziyettedir ki; ne yapalım bizim rıza ve malûmatı
mız haricinde yapılmış, kuzum sizin rıza ve malûma
tınız haricinde yapılmış. Siz niçin yapanları mesul 
etmediniz? Bunlara mahal kalmamak için onun es
babı vesaikini, ne gibi mecburiyet dolayısiyle ya
pıldığını ve mademki bugüne kadar mesul edilmemiş 
isticvap ve tahtı muhakemeye alınmamış, onun yap
tığı bizim üzerimizdedir. O yapılmıştır. Fakat şunun 
için yapılmıştır. Şu zaruret karşısında yapılmıştır. İş-
te vesaik demek lâzımdır. İşte gidecek heyeti tahki-
kiyenin bu esas üzerinde vesaiki lâzime ihzar etmesi 
ve aynı zamanda mesul edilmesi lâzım gelen eşhasın 
millet nazarında tarih nazarında, Büyük Millet' Mec
lisi nazarında, Hükümet nazarında sabit olması lâzım. 
Bu noktai nazardan bu heyetin orada hem bu vazife
yi yapmasını ve hem de Meclisi Âlinin murakıbı sıfa-
tiyle yapılan takibatın Meclisi Âlinin maksadına mu
vafık olup olmadığını tetkik ve tahkik etmesini Mec
lisi Âlinizin menfaati iktizasından görüyorum. 

Yalnız kumandan mes'elesi - ki ikinci maddedir. 
Eğer Hey'eti Celilenizce bu projenin müzakeresi ka
bul edilirse bunu orada söyleyeyim daha muvafık 
olur. Benim söyleyeceğim bu kadardır. 

REİS — Efendim, rüfekayı kiramdan bir şey rica 
edeceğim, evvelce Pontüs meselesi hakkında malû
mu âliniz, bir çok arkadaş söz söyledi. Bugün müza
kere ise şu lâyihai kanun iyenin kabul ve ademi ka
bulü içindir. Yoksa şu mesele şöyle gelmiş, böyle git
miş gibi şeyler zannederim zaten söylenildi. Şu daire 
dahilinde söz söyîenilmesini ve bir de rüfekayı ki
ramın söylemiş olduğu sözlerin tekrar olunmamasını 
rica ederim. Çünkü biz burada günlerce vakit geçiri
yoruz. Orada yangın yanıyor. Bunun için boşa za
man geçirmeyelim. 

HÜSEYİN BEY (Elaziz) — Efendim bir kere 
Hükümet bu mesele hakkında noktai nazarını söyle
sin. Dahiliye Vekili kürsüye çıksın. Bunu kabul edip 
etmediğini beyan etsin. Beyhude yere söz söylenme
sin. Dahiliye Vekili ya kabul ediyorum veya etmiyo
rum desin. Herkes de ona göre söz söylesin. İstirham 
ederim, evvelâ bu cihet taayyün etsin. 

REİS — Sizden mütalâa istiyorlar buyurun Atâ 
Bey. 

ATÂ BEY (Dahiliye Vekili) (Niğde) — Efendim 
bu mesele Meclisi Âlinizde Tokat'tan gelen bir şifre 
münasebetiyle mevzubahis olmuştu. (Daha evvel ses
leri) efendim son defa mevzubahis edilmesine o tel
graf sebep oldu. Meclis arkadaşlarımızın Dahiliye Ve
kâletiyle Adiiye ve Dahiliye Encümenlerine hitaben 
yazmış oldukları bir şifre teigrafname burada hafi bir 
celsede okundu. O münasebetle bu mesc'e mevzubahis 
oldu. Maksadım evvelden mevzubahis olmadığını id
dia etmek değildir. Yani son defa olarak bu mese
lenin açılmasına bu telgraflar sebep oldu... Dahiliye 
Vekâleti oradaki eşkiyanın tenkili için Vekâletçe gör
düğü ve tetkik ettiği hususatı ki jandarma kuvveti
nin tezyit ve takviyesinden ibaret idi. Bunun için tan
zim ettiği lâyihai kanuniyeyi de sevk etmiştir. Bunun 
üzerinde bir çok müzakere cereyan etti. Nihayet key
fiyet bir encümeni mahsusa havale edildi. Encümeni 
mahsusun tanzim ettiği lâyihai kanuniye esasatı hak
kında Dahiliye Vekili sıfatiyle mütalâamı söyledim; 
ve dedim ki; bu gibi vezaifi doğrudan doğruya Hü
kümet ifa eder ve salâhiyettar olan vekâlet ifa eder. 
Meclisin böyle bir işe vazı'ülyet olması doğru olmaz 
dedim. TaLi'en fikirlerimi derrneyan ettim. Her mad
de üzerine Hükümet ittihaz edeceği tedabire zaten lâ
yihai kanuniyede tafsilen arz etmiş ve istediği şeyi lâ
yihai kanuniye ile Meclisi Âlinizden istemiştir. Bura
da cereyan eden müzakeratta bir çok hususattan bah
sedildi. Bu hususta bir çok fenalık husule gelmiş te-
samüh ve terahi vaki olmuş. Hiç bir vakit Hükümet 
yapılmış olan fenahğm tahkik ve tetkiki cihetine gi
dilmesin diye bir mütalâada bulunamaz. Her vakit için 
Heyeti Celile herhangi bir şekilde tahkikat icrasını 
emredebilirler. Hiç bir vakit Hükümet ona muarız 
bulunmaz. Fakat asıl mesele orada şekavet eden 
adaıniarın tenkili meselesidir. Hükümet bunun için 
düşündüğü tedabiri Meclisi Âlinize arz etmiştir. Şe
ref Beyefendi bir şey buyurdular. Güya oradaki ku
mandandan Hükümet tedbir soruyormuş. Dahiliye 
Vekâleti böyle bir şey bilmiyor. Dahiliye Vekâleti 
o kumandandan tedbir sormamıştır. Eğer bu sözü be 
nim zamanımdan evvel şifahî veyahut başka tarzda 
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vaki olmuş bir söze matuf ise bilmem. Yalnız eli
me geçen muhabere esasına nazaran böyle bir şey 
yoktur. Kumandan tarafından da böyle bir sual so
rulmuş ve telgraf da alınmış değildir. Hükümet ora
daki kumandana ki zaten bu meselenin mevcut jan
darma kuvvetiyle tenkil olunamayacağı mülâhazasiyle 
bundan bir kaç sene evvel onuncu fırka bu vazife ile 
muvazzaf kılınmış ve Dahiliye Vekâletinin emrine ve
rilmişti. Fırkanın bilâhare değiştirilmesi, benim Vekâ
lete geldiğim zamana müsadifti. Orada jandarma kuv
vetinin tenkili eşkiyaya kâfi olamayacağını gördüğüm
den dolayı herhalde jandarmaya kuvvetüzzahr olacak 
bir kuvvetin lüzumu hususunda ısrar ettim. Zanne
derim bir fırka kuvvet bulunduracaklarını temin etti
ler. Sonra zannederim ikmal ettiler. 

BİR MEBUS — Zan ile söz söylenir mi?... 

ATÂ BEY (Devamla) — Efendim; emir verilmiş
tir. Fakat fırka bir yerden, emir verilir, hareket eder. 
Zannederim bugüne kadar onu ikmal ettiler. Malû
mu âliniz olduğu üzere bir fırka teşkili bir dakika 
içinde olamaz. Çünkü askerlerin yeri değiştirilmesi 
vakte muhtaçtır. Şimdiye kadar yapılan takibatın âcil 
ve katî bir netice vermemesi esbabını araştırarak bil
hassa iaşe meselesine ehemmiyet vererek, bu hususta 
muhabere ettim, fırka kumandanına dedim ki hatta 
Erkânı Harbiyei Umumiyeden cetvelini istedim ne ka
dar kuvvet veriyorsunuz diye liste istedim. Dahiliye 
Vekâletinin yapacağı tebligata katiyyen mutavaat et
mesini, o dairede hareket etmesini tekiden ve tevsi-
ken kumandanlığa tebliğini rica ettim. Malûmu âlile
ridir ki, askerî kuvvet askerî makamatın emrinde daha 
dikkatle ifayı vazife eder. Dahiliye Vekâletinin emrine 
verilir, fakat bir çok husatın yine makamatı askeriye 
iie yapılacağını bilirsiniz. Böyle bir teahhürata ma
hal kalmamak için işin tevsikan ve te'kiden emir ve
rilmesini rica ettim. Emri de verdiler. Fırkanın şehri 
iaşesi mikdarını ve neye ihtiyaçları olduğunu sordum, 
ki tespit edeceğim. Aynı zamanda Maliye Vekâletin
den bir itiraza mahal kalmamak için buradan verile
cek emir ile iaşelerine kâfi mikdarda paranın teahhür 
kabul etmez bir yerden tesviyesi esbabını istikmal ey
ledim. O cihete de tevessül ettim. Aynı zamanda Mü-
dafaai Milliye Vekâletinden de orada mevcut fırka
nın masarifi iaşesini sordum, iki cevap arasında bü
yük bir tehalüf vardı. Müdafaai Milliye Vekâletinin 
Muvazenei Maliye Encümenince kabul edilen şekil ve 
surete göre tespit edilen miktar ile fırkanın gösterdi
ği miktar arasında nısıf nısfa fark vardır. Bu da pek 
tabiî ve zarurîdir. 

Burada tespit edilmiş bir fırka şu kadar ile idare 
olunur. Bilfarz 28 bin lira ile yani hatırımda kaldığı
na göre Müdafaai Milliye Vekâletinin gösterdiği mik-
dar 28 bin lira idi. Halbuki fırka kumandanı 60 bin 
lira ile şehrî idare olunabileceğini söylüyordu. Esba
bını sordum. Oradaki fiyatların buradaki fiyatları tut
madığını ve seyyar bulunduklarından her şeyi pa
halı aldıklarını dermeyan ediyorlar ve binaenaleyh 
buradaki fark ve tefavütün de Müdafaai Milliye Ve
kâletince teminini rica ediyorlar. Binaenaleyh Hükü
metin bugüne kadar yaptığı tedabir bundan ibaret
tir. Fakat cümlenizin de malûmudur ki kuvvei aske
riyenin icabında kaldırılmasını düşünen Dahiliye Ve
kâleti oradaki menatıkı kuvvetsiz bırakmayı hiç bir 
vakit tecviz etmediğinden dolayı esas jandarma kuv
vetinin bir an evvel tezyit ve istikmalini ve üç bin jan
darmanın ilâveten bilhassa Rum eşkiyasının tenkilin
de istihdam edilmek üzere Heyeti Âliyenizden üç bin 
jandarma tahsisatı istedik. Bunun için muktazi teda-
biri de Meclisi Âlinize arz ettik. 

MİRALAY RASİM BEY (Cebelibereket) — Reis 
Bey müsaade buyurunuz bir şey soracağım. Bütün bu 
söyledikleriniz malûm şeylerdir. Bunların hiç birisi 
sadre şifa vermiyor. Yapılan lâyihai kanuniye hak
kında noktai nazarınız nedir? Meclisi Âli bunu isti
yor. Bunu bildiriniz, yoksa söyledikleriniz masaldır. 
Oradaki kıtaatın iaşesi şudur, falan budur, bunlar ma
saldır. 

ATÂ BEY (Devamla) — Benim söylediklerim ma
sal değildir. 

RASİM BEY (Devamla) — Evet masaldır. 
ATÂ BEY (Devamla) — Reis Bey söylediklerim 

masal değildir. Dahiliye Vekâletinin söyledikleri ma
sal olamaz. Bunlar hakikate müstenit sözlerdir, resmî
dir. Eğer masal söylüyorsam, eğer burası masal söy
lenecek mahfel ise ... rica ederim. ... (Geri alsın sa-
daları) 

ATIF BEY (Beyazıt) — Geri alıyor efendim, ma
saldan maksadı muamelâttır. Yoksa Vekil Beyin söy
ledikleri değil. ... bunlar fuzulîdir. Esasa ait sözler 
söyleyiniz diyorlar. 

ATÂ BEY (Devamla) — Efendim, esasa taallûk 
eden sözümü başlarken ilk cümlede söyledim. Dedim 
ki Meclisi Âli keyfiyeti Encümeni mahsusa havale 
etti. Dahiliye Vekâleti bu işin mesul kılındığı Vekâlet 
ile yapabileceğine kanidir. Binaenaleyh Meclisi Âli 
bu işe vazıulyet olamaz şeklinde söze başladığımı ha
tırlıyorum. Kavanîni esasiyeye mugayirdir dedim. 
Binaenaleyh Dahiliye Vekâletinin bu mesele hakkm-
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da gördüğü tedbir ve mütalâa bundan ibarettir. Pu-
nu evvel ve ahir Heyeti Celilenize arz ediyorum. He
yeti Celile ba tedbiri nakıs görüyorsa, bununla bir 
iş görülemeyeceğine kani ise ne yapılmak lâzım gel
diğini bir lâyiha ile Heyeti Vekileye bildirmesi, yani 
İcra Vekilleri Heyetine tevdi buyurarak, ona göre 
hareket ederiz. Çünkü bu mesele Dahiliye Vekâleti
nin işi olmaktan çıkıyor. Binaenaleyh böyle yapılıyor. 
Yoksa Heyeti Celile herhangi bir mevkide tahaddüo 
eden bir meseleye dair bir kanun yaparsa, bunun 
için ayrı ayrı tedbirler ittihazına kalkışacak olursa 
Heyeti Vekilenin mana ve mefhumu kalmaz, kanaa
tindeyim. Bunun daha mufassalını Encümeni mahsu
sa arz ettim. Bir noktayı daha arz edeceğim ki; gıli'oa 
arkadaşlardan Şeref Bey dedi ki, bu mesele gayei 
mühim bir meseledir. Buna müteferri mesail ve delâili 
cemetmeli, cihana ilân etmeli ve yaptığı harekâtın 
meşruiyetini ispat etmeli buyurdular. Hükümet buna 
dair olan vesaiki cemetmiştir ve icabettiği gibi lâzım 
gelen tafsilâtı da etrafiyle neşir ve tabedecektir. Yr.ni 
hiç birini ihmal etmemiştir. Başka söyleyeceğim söz 
yoktur. 

EMİN BEY (Canik) — Efendim; Dahiliye Vekili 
Beyefendi bendenizin anladığıma göre, demek istiyor 
ki; benim teklif ettiğim lâyihai kanuniyeyi kabul eder
seniz ben bu işi ikmal edeceğim. Ben Beyefendiye 
soruyorum ki; Meclisi Âli Dahiliye Vekili Beyefen
dinin lâyihai kanuniyeyi ne kadar bir müddet zar
fında bu meseleyi intaç edeceklerdir. Ve intaç edeme
diği takdirde şahsen mesuliyet kabul ediyor mu?.. So
ruyorum. 

ATÂ BEY (Devamla) — Efendim, hiç bir Da
hiliye Vekili tasavvur edemem ki ben bu işi şu 
müddet zarfında ikmal ederim, başa şu kadar müd
det zarfında çıkabilirim, diyebilsin. Heyeti Celileniz-
den tekrar tekrar rica ederim, katiyen yanlış yola 
gidiyoruz. Bu mesele bir itimat meselesidir. Bu me
sele hepimize taalluk eden bir meseledir. Vekilliği, 
Dahiliye Vekilliğini nazara almayınız. Bunu bertaraf 
ediniz. Demir pençeli, kuvvetli, kudretli muktedir zat 
aranıyor. Anlıyorum ki bütün bu mahavere, müza
kerenin Heyeti Umumiyesi bu noktada ceme olu
yor. Heyeti Celilenin içinde reyi hafi ile intihap 
edeceği kuvvetli bir arkadaş kim ise, ihdas ettiği 
umuru dahiliyeyi ,yani emniyet ve asayişi dahiliye
nin temini ile mükellef olarak ihdas ettiği veyahut 
tesis ettiği Dahiliye Vekâleti makamına o zatı ge
tirsin de böyle hukuku esasiyeye mugayir hadisatın 
zuhuruna imkân hâsıl olmasın. O kuvvetli arkadaş 
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kim ise ben şu dakikada Heyeti Celilenizden istirham 
ediyorum, mevkiimi o zata terketmekle en büyük va
zifemi ifa etmiş olurum. Heyet ile, bir çok şeylerle, 
müşavere ile asayiş temin olunamaz. Heyeti Aliyenize 
bilhassa istirham ederim. Kimi bu mevkie lâyık gö
rüyorsanız heman getiriniz. Bu meselenin harekâtı 
ahire dolayısiyle ehemmiyeti izahtan müstağnidir. 
Buna bir karar verin, Ne suretle olacak, veçhe mi 
olacak, ne olacak, içimizde en ehil kim ise bendeniz de 
rica ediyorum o zat, gelsin bu işle iştigal etsin ve bu 
makama otursun. Hemen icabeden işi yapsın. Dahili
ye Vekilinden sen bu işi kaç ayda yapacaksın diye sor
mak doğru değildir. Vesait lâzımdır ve o vesaitin 
matufu ileyhi lâzımdır. Evvelâ onları vermelidir. Gün 
tayin olunamaz. Bir kuvvei kutsiyeye taalluk eden 
bir meseledir. 

REFET PAŞA (İzmir) — Vekil Beyefendinin 
sözlerinin bir noktası nazarı dikkatimi celbettiğinden, 
o noktanın diğer bir celsede mevzubahis olmasını ve 
o vakit söz söylemek üzere hakkımın mahfuz ol
masını bilhassa rica ederim. O da Müdafaai Milliye 
Vekâletinin hesabatına nazaran 18 bin lira ile (28 
bin sadaları.) Pekâlâ 28 bin lira ile idare edilebile
ceğine zannedilen bu fırkanın altmış bin lira ile 
idare edilmesi meselesidir. Herhangi bir müzakerede 
Müdafaai Milliye bütçesinin mevzubahis olduğu bir 
zamanda söylemek üzere hakkımın mahfuz kalması
nı istirham ediyorum. Bunu arz etmek istiyorum. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Efendim; He
yeti Âliyenizi böyle bir zamanda fazlaca tasdik et
mek istemem. Bendenizi bu mesele için söz söyleme
ğe ancak bir noktai nazar şevketti. Bu da bu mese
lenin bir ehemmiyeti mevkiiye ve hususiyesi olduğu 
değil, ballıca bir meseiei siyasiye olduğu ve memle
ketimizde yüz seneden beri zaman zaman her taraf
ta türeyerek nihayet o kıtaların fekkine mucip ola
cak şeylere benzediğini, binaenaleyh bundan 26-50 se
ne evvel Hersek için, Girit için yüz sene evvel Mora 
için, 45 sene evvel Epir için, Bulgaristan için Ricali 
sabıka neler düşündüler ve fakat bunların hiç birisi 
kâr etmeyerek o kıtalar nasıl birer birer ayrılarak, ay
rı bir idareye mazhar oldularsa, korkuyorum ki; Pon-
tüs meselesi de iki senedenberi işin müzmin bir hale 
getirilmesi ve işe yalnız mevziidir denilerek, ne yapar
sak yanımıza kâr kalır denilmesi zannederim ki eli
mizden bu kıtayı kayıp ettirecektir. Elimizde tarih 
var efendiler, tarihe bakalım. 150 seneden beri nere
den kalktık; nereye geldik. Nereye gidiyoruz. Tam 
bundan yüz sene evvel Epir meselesine, daha doğru
su Yunanistana temel atılmıştır. Vücuda gelen ve 
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ufak bir fikir nüvesinin büyüyerek bir milleti idare 
etmesi yüzünden bu gün vücuda gelen Yunanistan 
Hükümeti hali hazırda Anadolu'nun göbeğinde bi
zimle harp ediyor. 

Efendiler bu bizim adaletimiz ve bizim mesaili 
ademi kabuldeki bazı hususatın yani dar zihniyetimi
zin mucip olduğu felâketler şimdiye kadar yalnız 
böyle bir Yunanistan vücuda getirmesi değildir. 1821' 
de Odesada ( ) nüvesini görüyoruz. Aynı se
ne içinde Eflak'a giriyorlar. Asakiri müslimeyi katle
diyorlar. O zaman Romanya bize ait bir yerdi. Bu 
gün 1922'dir. Yüz senedir, 1820'de bu Devlet Belgrat-
ta Miloşa bir Prenslik verir. Belgrat kalesi de bizim 
olduğu halde bu gün orada bir islam Hükümeti var
dır. Biz nereden nereye gidiyoruz. Ufak bir Mısır me
selesi 1831'de başladı. Yedi sene içinde Kütahya'ya 
kadar geldi. Az kaldı Hükümeti ortadan kaldırıyordu. 
Bu Hükümet başka vaziyetlere yani bu tarihte pek 
fena vaziyetlere girdi. Lehülhamd ora da kurtuldu. 
1861 'de Hersek isyanı oldu, biliyorsunuz efendiler. 
Hükümet bu işi bastırmak için o zaman Ali Paşalar, 
Server Paşalar, Gazi Ahmet Muhtar Paşalar gibi 
bir çok ricale malikti. Bunlar işin ne olduğunu bi
liyorlardı. Fakat nedir o işleyen makine? Bünyemiz
de bir maraz var. Tedavi edemedik, hâkim oldular. 
En nihayet anı müteakip başlayan Bulgar muharebatı 
bu yerleri elimizden aldı, götürdü. Yüz seneden beri 
zaten zayıflamış ve asri ihtiyaçtan azade kalmış olan 
milletimiz mütemadiyen Avrupa'nın tazyikatına maruz
dur. Bu adamlar diyorlar ki; sizden ıslahat bekliyoruz. 
Bunlar bahanedir efendiler. Bendeniz de görüyorum, 
fakat efendiler istemekte haklıdırlar. Biliyorsunuz em
niyeti ırz, mal ve namus, mahfuzuyeti ırzı mal 1839'da 
ilân olundu. Halbuki bizim 1300 senelik kanunumuz 
var. Saltanatı müstebite ve mutlaka ahlak mazerinde 
neler yapmıştı. Biz kavaninimizin ıslahı esasını güya 
1839'da vadettik. Tebaamızdan kimsenin malı yağma 
edilmeyecek, rüşvete asla itibar olunmayacak. Bunlar 
tarihimizin karşısında. Şu hakikat meydandadır ki 
iyi bir idare tesis edememişizdir. 1878, 1890, 91, 92, 
bu tarihlerde memleketin her tarafı cayır cayır ya
nıyordu. Bulgaristan içinde de bu ateşler vardı. Sır
bistan'da da vardı. Bosna ve Hersekte de vardı. Ya
ni memleketin her tarafı müsteidi ateş bulunuyordu. 
Anadolu vesair yerlerdeki idarede müzmin bir maraz 
vardı. Hükümet bu vaziyet karşısında memleketi ıslah 
etmekten başka çaresi olmadığını söyledi. Memleketin 
Vükeleâsı evvelâ Kırım muharebesinde buna baş vur
dular. Daha.evvel Sultan Mahmut baş vurdu. Ordu 
vücuda getirmek ve şunun bunun elinden idareyi 

almak ve Hükümeti tahkim etmek ondan sonra sair 
yerleri düzeltmek istedi; yapamadı. Daha evvel bir 
Padişah bunun için şehit oldu. Yani 100-120' sene
dir bazi mertebe0 ıslahata tekâmüle gitmek istendi 
isede matlup derecede idare husule gelemedi. İdare-* 
mizdcki kusur bu suretle görüldükçe bizim üzerimize 
Avrupa Devletleri hücum edeceklerdir. Islah ettir
mek isteyeceklerdir. Bunda hakları var mıdır? Vardır. 
Tebaa diye bize dört el ile sarılan halkın seyyanen 
ırz ve namus ve malını muhafaza hususunda vazife
mizi kâfi derece yapamamışızdır. Fenalık edenler baş
kadır, onları öldürmek hakkımızdır. Efendiler, tedibötı 
istediğiniz kadar yapınız. Şimdiye kadar Samsun'da 
bir şey var mı idi? Ne oldu bu kendiliğinden mi ol
du? Elbette biz biliyoruz ki bunlar Yunanlılar tara
fından işleniyor. Bunların teşkilâtları mefkureleri var^ 
Harbi Umumide, 32'de tedibat gördüler. Mütarekede 
sunardılar, ingilizler geldi daha şımardılar. Fakat son
ra bunların önüne biraz geçildi. Bunlar yüz bulamı
yordu ve nihayet bunlar durdu. Bir şey yapılmıyordu. 
Ne oldu da bu yılan ayağa kalktı. Demek ki bunlar 
kaldırıldı. Buna sebep... Bunlar bilinmelidir. Acaba 
B. M. Meclisinin arzusu mudur ki bütün gayri müs-
limler kalmasın, göğe kadar sürülsün. Dünyanın kar
şısında böyle bir vaziyette yaşar mıyız? ve kalabilir 
miyiz? Yani ben ortada hallolunacak iki esas görü
yorum. Ve bu işi esastan ibaret olduğu için bu esa
sı ortaya koymak istiyorum. Mazur görünüz bizim 
hayatı milliyemiz bu noktanın hallidir. Efendiler bir 
Hükümet, bir Hükümeti islâmiye, bir Hükümeti Os
maniye ne deseniz deyiniz. Bir Türkiye Hükümeti, 
kendisinin emri altında bulunan bilâtefrik din ve cins 
ve mezhep ve bütün tebaanın Hükümetidir. Yoksa 
yalnız müslumanların Hükümeti midir? Seyanen ada
leti yamayacak mıdır? Biz niçin imha siyaseti orta
ya koyuyoruz. Yani imha şekilde başka türlü olur.. 
Bunun şekilleri vardır. Bunların yolları vardır. 

OSMAN BEY (Kayseri) — Yağma siyasetidir, 
imha değil. 

SALÂHATTİN BEY (Devamla) — Efendiler evet 
yağma siyasetidir. İmha siyaseti değildir. İmha si
yaseti böyle olmaz. Binaenaleyh ortada lekelenen kim
dir efendiler? Zavallı millet. Bırakınız onları bakınız 
işte Loit Corc'un bize karşı ittihanamesi. Yüz sene- ev
velki, iki yüz sene evvelki Türk'lerden bahsetmiyo
rum. Bundan yirmi, otuz sene evvelki Türk'lerde 
bir zihniyet vardır. Onların yegâne siyasetleri katil ve 
tehcirdir. Hiristiyanları bunların eline tevdi edeme
yiz. İzmir'i onların eline artı veremeyiz diyor. Yu
nanistan'ın Türkiye'nin İzmir'i tahliyesi hakkındaki 
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teklife icabet etmemesi doğrudur diyor. Çünkü ora-
dakli beş yüz bin hıristiyanı kimlere bırakacak. Ve 
oraya kimler tarafından girmişti. Hepimizin tarafından 
birer heyet olarak girmişti, sulh için Pontüseüler me
selesinden dolayı icra olunan harekâtın ortaya ver
dirilen yaygarası. İhtimal ki öyle değil, fakat orta
ya verilen yaygara ile siz orada böyle yaptınız. Bu
rada da böyle yapacaksınız, diyorlar. Muhtariyet ka
bil midir? Yunanistan bunu üç yüz seneden beri ni
çin yapmadı. Kabil mi? Neden onların eline bu de-
lâili ve bu vesaiki verdik. Efendiler hangi milletin 
tarihinde öldürmek ne derece kadar medarı fahr ola
bilir. Bu, böyle değildir. İlimle, vesaire idarenin muh
telif yolları vardır. (Yunan da yaptı sadaları.) Onlar 
medeni surette yapmışlardır ve böyle yağlı boya şek
linde yapılmamıştır. Yani efendiler mesele budur ki... 

TAHSİN BEY (İzmir) — Efendim; Bulgarlar, Sırp
lar, Yunanlılar böyle mi yaptı?... 

SALÂHATTİN BEY (Devamla) — Efendim, ben
deniz anladığım kadarını ve atiyen bu noktadan do
layı başınıza örülecek çorabı gösteriyorum. Çünkü biz 
bu gün dünyaya hâkimiz. Sulhumuzu kendimiz teşkil 
edeceğiz. Kendimiz yaşayacağız ve bütün asri vesaiki 
kendimiz yaparız. Kimseyi bırakmayınız, hepsini öldü
rünüz. Bunlara hiç bir diyeceğim yoktur. Bendeniz de 
size iştirak edeceğim. Ben de beraber aletiniz olacağım. 
Fakat ya siz böyle değilseniz, hayat ve mematmız on
ların elinde ise ve sizin bütün ihtiyacat ve bütün vesai-
niz oradan gelirse yaşamanız için, harp etmeniz için 
iğnenizi bile oradan alıyorsunuz. Efendiler siz dinen, 
ırkan, vicdanen, ilmen adlen, kâffeten, Avrupa me
deniyetinin merbutu kalmışsınız, yani Avrupa'nın aîâ-
tı itibariyle bu haliniz nedir? Bu suretle dünyadan ay
rı nasıl yaşayabüecek^niz? Şeddi Çin m; Cc-kec?;;siniz. 
etrafınızda bir Avrupa medeniyeti gibi Bahri şeridin 
kenarında bir Hükümeti adile ve muntazama kuracak 
bir milletmi olacağız, yoksa biz mıntıkamızda gayri 
müslim olarak bir ferdi hariç bırakmayarak, gayri 
müslim itibariyle hepsini mahvedecek bir insan kü
mesi miyiz? Binaenaleyh biz birincisini yapmak, ikin
cisinden mücanebet etmek istiyoruz. İkincisinin yolun
da yapılan bu fecayii sizin arzunuzla, rızanızla mıdır? 
Değilse bu arzunuz ve rızanız hilâfına bu hareketi kim 
yaptı? Mesele budur. Meclisi Âli daha bunu bilmiyor. 
Bu Pontüs vesaikini ve bu isyanda gösterilen haksız
lık, yolsuzluk ve kudretsizliği, herhangi ciheti alırsanız 
alınız. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisansahip) — Hü
kümet bile bilmiyor. 

SALÂHATTİN BEY (Devamla) — Ha demek ki 
kitap yazılmamıştır. Acaba bir çok senedir, bu kita
bın neşrolunmamasındaki kusur nedir? Rica ederim, 
bütün dünyanın Amerikalıların raporlariyle, onların 
ellerine kavi deliller verdik. Efendiler' bizim mem
leketimiz hakkında bundan otuz, otuz beş sene ev
vel metot, iki usu! ortaya konmuştu. İki Avrupa Dev
letinden biri Türkiye'yi tutmak ve himaye etmek lâ
zımdır demiştir. Bunun için bu Hükümete muavenet 
diğeri buna imkân yoktur. Bu zihniyet meselesidir. 
Hiristiyanlara bulundukları mıntıkalarda ayrı idare 
vermelidir, demişti. Tarihe" bakacak olursanız yüz 
senedir Bulgaristan'da, şurada, burada, ötede, beride 
yaptıkları şey nedir? Yarın Pontüs*de yapmak isteye
cekleri nedir? Efendiler size bu mesaili siyasiyeyi 
söyleyerek, yani muallak umumi nikatı izah ede
rek vazifemizin ne kadar dakik olduğunu ve mese
leyi ne gözle ve nasıl yapmak ve nereye gitmek lâ
zım olduğunu arz etmek istiyorum. 

TAHSİN BEY (İzmir) — Şey tedbirini de lüt
fen.... 

SALÂHATTİN BEY (Devamla) — Tedbirini de 
söyleyeceğini. Hükümetin en esaslı olarak bir nok
tayı kendi kanaatimce söylemek istiyorum. Efendim 
tedbir hususunda ancak bittabi elinde bulunan Mec
lisin kendisine verdiği vesaikin elinde olması do-
layısiyle, Encümenin fikri olmak üzere bir kanaati 
esas ittihaz etmiştir. Bendeniz bunu tenkıit etmeye
ceğim. Yalnız bir çok arkadaşlarımızın burada söy
lediği gibi bir kanun ile bir mıntıkada asayişin te
mini için bir Hükümetin, bir Meclisin muhik gör
düğü bir işeîe Hükümetin serbest hareket etmesini 
elzem görenlerdenim. Bir de şunu düşününüz ki kan
lı ve azacık geri bir safhadır. Bu safhaya Meclisin 
biraz temas etmesi bilmem nasıl olur? Meclisin va
ziyeti ne hale gelir. Avrupa yarın sulh meselesini 

| müzakere esnasında itminannamelcrivle kiminle konu-
j şacak? sizlerle mi? Hayır. Eğer Hükümet şu zevattan 
J ibaret ise ve herhangi bir eşhas ise, bunu yapmayın. 

Onları bulup mesullerini verdiğiniz zaman divanı ada
lete millet bundan... Binaenaleyh meselede Ali, Veli 
gitsin diye tarafınızdan tayinde isabet olabilir. Bu 
isabet Hükümette de olabilir. Bunu biz Hükümete 
de gayri resmi surette de ifham ve ihsas edebiliriz. 
Binaenaleyh esasta Hükümetle birleşip kendisine iraei 

i tarik ederiz. Fakat icraatta anı serbest bırakırız. Onun 
[ için bendeniz üç nokta üzerinde Meclisi Âlinizi cel-

betmek istiyorum. Bunun için de bir takrir yazdım. 
[ Esbabı mucibe mazbatasında tavzih olunan esas dai-
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resinde, yani esbabı mucibe dairesinde tedip için gü
zel esasları ve ittihaz olunacak hattı hareket hakkın
da her şeyi muhtevidir. Bu işi böyle üç bin jan
darma ile yapmak, meseleyi altı ay sonraya bırak
maktır. Bunun için de vaktimiz yoktur. Hükümetin 
mesuliyetine verilmelidir. Yani Hükümet bir Kuman
dan tayin etsin, ona muayyen bir salâhiyet versin, 
yaptırsın. Yalnız mazbatada tenkil ciheti gösterilmiş
tir. Halbuki efendiler veliyülemr olan Hükümettir. 
Halkın izalei tevahhuşunu tatmin Hükümetin vazife
sidir. Binaenaleyh suveri saire ile de Hükümet ça
lışmalıdır. Dağlardan bir çok adamları şayanı emni
yet bir ifade ile ve şayanı ehemmiyet bir takibin te
siriyle inebilir. Bu meselenin halli yalnız kanla değil, 
kılınçla değil, siyasetle de olur. Mümkün olduğu ka
dar Hükümet iki noktadan çalışmalıdır. Kan dök
meğe meydan bırakmamalıdır. Vatandaş kanı dökül
mesin. Bendenizin kanaatim budur. Fakat eğer bu 
olmazsa silâhbedest olarak dağdan inmeyenlere sü
ratle mukabele ve muamele edilsin, şu halde Hü
kümet dünya efkârında da hakkı göstermiş olsun. 
Yapacağı işi sonuna kadar bitirmeli ve harbin ne-
tayicine kadar orada hiç bir şey kalmamalıdır. Şu 
halde asayiş meselesinin Hükümete bırakılması lâ
zımdır. Bendenizin bu husustaki fikrim bundan iba
rettir. 

İkincisi; bendenizin arz ettiğim gibi Jandarma iie 
değildir. (Hükümet de jandarma ile yapar sadaları.) 
Öyle değil Beyefendiler, esbabı mucibe dairesinde, 
izah olunan esas dairesinde olacağı musarrahtır. Ben
denizin dediğim beyan olunan murattır. Hükümetin 
yapacağı şey hakkında Hükümete bunu yap diyoruz 
dediler. Burada kendileri de buyurdular ki; Meclisi 
Ali bize herhangi bir veçhe verir biz onu yaparız. 
Filhakika pek doğrudur. Veçhe hususunda Vekillerin 
Meclisi Âli ile jandarma meselesinde hemfikir ol
maları bütün bütün boş bir söz değildir. Fakat bu 
kendilerinin hal hazır... eder. Büyük görüyoruz. Ha
kikaten büyüktür, bendenizin o hareket mıntıkasında 
bulunan yerlerden gelen tanıdığım kimseler vardır. 
Onlardan anlıyorum ki bakılmazsa fena olacağını 
açık bir surette söylüyorlar. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Esbabı mu
cibe mazbatasında tebitde vardır, mazbatanın aley
hinde bulundunuz. 

SALÂHATTİN BEY (Devamla) — Efkâr daire
sinde diyorum. Fakat bendeniz noktai nazarımı arz 
ettim. Hükümetin izalei tevahhuşa tevassut etmesi 
lâzımdır. Bu hususta çalışmalı ve mümkün olduğu 

kadar vatandaşların kanlarının dökülmesine mahal ve
rilmemeli. Gönderilen harekâta karşı da silâhbedest 
olanlarla da şiddetle mücadele edilmemesi hususu 
veçhe ittihaz olunmalıdır. Bu Meclisden çıkabilecek 
bir sözdür. Binaenaleyh ancak Hükümet bu şekilde 
olursa bir şeye karar verebilir. (Esbabı mucibe yaz 
sadaları.) Yani ben öyle uzun esbabı mucibe yaza
mıyorum. Af buyurunuz. Efendim ikincisi; bu mese
lenin ne olduğunu bilmek bu Hükümet için bir veç
hedir. Gerçi buyurdular ki, istihbarat ve matbuat 
dairesinde bunun klişelerini toplamışlar, basacaklar. 
Efendiler geç kaldık. Bu geç kalmamızın seyyiesi 
olarak İzmir'de bir muhtariyet teşekkül etmiştir. 
Bunlar aleyhimizde böylece daha bir müddet, aleyhi
mizde daha neler teşekkül edecektir? işte sulhu te
hir ettiren esbap bunlardır, 

Efendiler; sulhu daima aleyhimize yaptıracak ve 
ekalliyetlere verilecek teminat diyorlar. Burada Loit 
Corc'un Konferansta, ekalliyetlerin himayesine mü-
saad'3 istiyoruz diyorlar. YanJi memleketin istılklâline 
bir adümı daha ustlkjbalimiizin önüne sat olarak atıyo
ruz. Kendimizi anlatmağı bilmemelklıiğimıiz, harekâtı
mızı v a k a y a istinat eLfcirrnerneikliğlmiz, dahası me
seleyi karanlıkta 'bırakmarnızdır. Biz de karanlıkta
yız efendiler. Müslüman köyleri kim bilir ne olmuş 
Biz bu vdkayi hakkında ne biliyoruz? bir beyaz ki
tap, 'bir kırmızı kitatp elimizde olsun, yani bir şey 
biio'i'm. Bu Hükümet 'kayıt ile, kuyut i'ie, muamele 
ile hiç bir iş yapamaz. Hükümet rasit geldiğinin elin
den ateşini alır öteyli, beriyi yalkalbilıir mıi? Bu mıilîle-
tin, bu camianın bir şeysi yok mü? Bunları bilmek 
isteyen ben, bunları görüyorum. Hütkümette yoktur. 
Bunu asıl Meclis b'ilimelii ve anlamalıdır. İki sene 
evvel orada bir tavuk hırsızlığı olmazken bu ateşi 
'kim yalian iş t ir? Bunu aniamıaık lâzımdır. Bu Hükümet 
niye yapamadı? Bu meydana çıkmalıdır. Ancak bu
nunla sulh masasına oturduğumuz zaıman vaki olan 
C î'h'amiaita karşı ben bunu yapıyorum. Eğer Hükü
met daha evvel bunu dernezse mesuldür. Bu denmezse 
acze mahkûmdur. Onu tanımazlar efendiler, 93 de onla
rın karşısına ıslahat ile çıktıik ve yapacağız dedıik, 
hepsini söyledik yapamad.'k. Yapamadığımızın sebe
bi' -ise ilme, ve hafcayiiki ilmiyeye ikiisaben bir kitlei 
ümüyeyi yetiştirmeğe ehemmiyet vermemektiğim'izcîir. 
Esaslarda ihtilâf üzere bulunup hâlâ halleimedıiğirrJiz-
dendir. Şu Meclisi Âli de bazı ihtilâf atta bulunuyor. 
Ve hâlâ bunları halletmeğe ehemlmliyet vermiyoruz. 

TAHSİN BEY (İzmir) — SaMıaittin Beyöfiödıi 
müsaade buyuratisunuz, Loilt Corcun şu nutku memle-
Ikettfmizdekti âkalîiyet'leri himaye etmek değildıir. Bu 
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bir kozdur. Eğer koz olmasa idi bir tarafta İzmiir, 
aydın havalesinde, öte tarafta, beri tarafta binlerce , 
yüzbirderce masum kanı dökülürken İngilizler de 
•onun için bir kelime sarf edebilirlerdi. Koz üzere ko
nuşalım. Binaenaleyh müıeessir olmayiinız, Beyefendi 
Bu günkü vaziyet, o günkü vaziyet değildir. Onu'ben
deniz nutkunuza başladığınız zaman başka türlü te
lakki ettim, sonra başka türlü söylediniz. Zatı âliniz 
'buyurursunuz ki Mora'd a şöyle bir hal vardı, dikkat 
edilmedi, idare edilmedi, evet efendim, Halet Efendi 
hınzırı o zaman Hükümet vazifesine karışmasa âdâ 
Hüsrev Paşa Yunanlıları -bırakıp ta Tepedeienl'ik'rle 
uğraşmasa idi bu hal olmayacaktı. Mısırlı İbrahim 
Paşa İstanbul'a gel emrini almasa idi bu iş çabuk bi
terdi. Rica ederim. Yani buyuruyorsunuz ki; bu iş
ler olmasa idi, böyle olmazdı. Ve iş de bu vaziyete 
gelmezdi. Hiç 'kimse gidip de çoluk çoocuk katilliği 
yapmaz Beyefendi. Bu gün o vaziyette değiidir. Loit 
Corc'un nutku ile olmaz, onlar kozdur, efendim. 

ıSELAHATTİN BEY (Devamla) — Rica ederim, 
(bendenizin istinat ettiğim nikat tarihidir, vekayidir. 
Şimdi efendim üçüncü meseleyi nasıl idare edeceğiz. 
Bu memlekette iyi bir idare tesis meselesidir. Asıl şu 
üçüncü mesele en mühim ve esaslıyıdır. Efendim ev
velce Refet Paşa Hazretleri beyanatta bulunmuş ve 
meselenin en canlı noktasına temas buyurmuşlardı. 
Meclisi Âliniz de iki üç senedir aynı fikirde olduğu 
halde meydana bir şey getirilememiştir. Idarel 
umumiye teferruatiyie yeddi vahit elile idare ediliyor 
Vekillerimiz çok meşagile maruzdurlar. Çabuk deği
şiyor, idaremizde devam ve İstikrar yc'ktur. Filhakika 
Amasya'da bir Kumandan bu işleri takip ediyordu. 
Çdktik a!d;k, sonra yabancı bir kimse geldi, bu işi 
imıkânı kadar kavnyamadı. Bir çok adamların elime 
bıraktı. Halbuki bu mesail münferit değil hepsi bir
den ve bir el ile idare ed'lmesi lâzımdır. Böyle mer
kezden idare edilemezdi. Sonra oraya gitti, sekıiz gün 
oturdu geldi, böyle olamaz. Bunun g'tmesi ve gelmesi 
de hatadır. Neden biz bu işin başında 'bulunarak bu 
meseleyi azimeyi halledeccik bir adam bulundura-
mıyoruz? Neden buraya bir müfettiş göndermiyo-
ruz? Bunun için uzun bir kanun çıkmasına vesa;reye 
hacet yoktur. Memleketi esasen 'böyle bir merkezden 
idare edecek, ve Heyetiumumiyeye ve Dahiliyeye 
'karşı, mesul olacak bir yeddi vahidi neden bulundur
muyoruz? Bendenizin buradaki teklifim, o mmltı-
kaya sahibi nüfuz münasip bir zatın intihabıdır. Bu 
suretle verilecek salâhiyeti muayene.' ne ise o da 
tasrih edilir. Bu suretle bu .Tat mesuliyetti üzerine alır 
ve bu işlerle uğraşır. Hem, de Hükümet oraya t enik il 

için adam gönderir. Tedibat yapar ve siz de burada 
bir heyıetiniiz vesailki toplar bir araya getirir ve bir 
eseni mükemmeli vücuda getirerek bunların mesulleri 
hakkında muamele yaparsınız Efendiler eğer bu me
seleni a noksanı var ise onlar ikmal edilir. Milleti, 
Hükümeti teberriye eder. Bunun en iyisi bunlar Mec
lisli Alice yapılmalıdır. Meclis öyle bir şeye karar 
verirse biliyorsunuz 'ki efendiler Amerikalıların müşa-
hedatı üzerine buna Avrupa Deviederi aralarında ka
rar verimişlerdir. Benim anladığıma göre Fransızlar 
«cümlei menafüimılzden bulunduğundan;» diyerek bu
nun reddediimemesini teklif etmiştir. Halbuki bazı 
zevattan anladığıma göre onların hükümleri doğru 
değildir. Deniliyor. Bendeniz iki senedir, oralardan 
uzaklaştım, bilmiyorum. Şu hale göre bu meseleye 
Meclisi Âliniz vazıüiyet olsun. 

O tahkikat yaparsa, bunu üzerine geçilmiş olur. 
Onlara mütekabilen deriz ve zannederim ki, İzmir'e 
Söke'ye, Trakya'ya, Makedonya'ya hemen gönderiniz. 
Biz de razıyız. Hali harekette biz ve Meclisi Âii 
göndermiştir deriz. Bu suretle bunun önüne bir set 
çekilmiş olur. Zannederim Salibi ahmer vasıtasiyle 
vaki olan bu tekilifat Hariciyede zannederim bir kaç 
ay yatmıştır ve ne olduğu da lâyiki veçhile takip edi
lememiştir. İş de bu suretle kapanır, te'dibatı ef
kârı maruza dairesinde Hükümete bırakmak bir 
müfettişi umumî tayini ile bu salâhiyeti bir maddei 
kanuniye ile ona bırakmak ve binaenaleyh bütün bu 
fecayiin ne olduğunu bütün vesaikiyle gösterilerek 
yapılan icraatın ve buna Meclisi Âlinin memur edil
mesi taraftarıyım ki, bu suretle sulh masasına bir 
şekil hazırlayalım. Teklifimi de takdim ediyorum. 

TAHSİN BEY (İzmir) — Meclisi Âli vazıüiyet 
olsun efendim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (HARİCİYE VEKÂLETİ 
VEKİLİ (Sinop) — Efendim; Salahattin Beyefendi 
arkadaşımız, kiymetli beyanatı arasında İngiltere 
Hükümeti Beş Vekili Loit Corc'un nutkuna atfen 
kürsüden Heyeti Celiienize maruzatı ne derece sami
mi ve memleketin selâmeti atiyesi için ne derece 
esasiı sözler olduğunu takdir etmekle beraber bende
niz de, Hariciye Vekâleti Vekili sıfatiyle şunu arz 
ederim ki; Loit Corc'un nutku o derece gaynsamimi 
ve o derece gayri varittir. Efendiler, mütarekeden 
bu güne kadar memleketimizde cereyan eden hadısa-
tın membaı zannederim memlekette şurada burada 
sui idareden ziyade memleketimizi bir an evvel mah-
ve çalışan ecanip tesiratmda aramak lâzım gelir. İz
mir de Harbi umumîde bile hırıstiyanlar belki lüzu
mundan ziyade denecek derecede siyanet edildiği hal-
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de mütareke şeraitine külliyen mugayir olarak İz
mir'e saldırdılar ve binaenaleyh mütarekeye vazıüiim-
za olan Amiralin idaresinde Yunan'lıları saldırttı. 
Bu suretle müslümanları boğazlatan kimlerdir? Bu
nun için bir katil teklikesi vardı. Hıristiyanlar için 
bir tehlike mi vardı? Hayır katiyyen böyle bir şey 
yoktu. Bunun böyle olmadığı bitaraf mümessiller 
raporu ile sabittir. 

Efendiler, müslümanları boğazlattılar, onların na
muslarına itimat eden bu millet silâhını mütarekeye 
vazettiği imzaya sadık kalmak ivin eli kolu bağlı 
olarak üzerine saldırttılar. Bu millet bu kadar faci
aya şahit olduktan sonra içindeki, onların haricinde 
olduğunu bildiği insanlara karşı eli kolu bağlı olarak 
rızını, namusunu teslim edebilir miydi? Edemezdi, 
etmiyor ve etmiyecektir. Bundan maksadım Salâhat-
tin Beyefendinin yapanlardan, memleket dahilinde de 
yanlışlık varsa tahkikat yapılıp tecziye edilmek için 
müsebbiplerinin tecziye edilmemesi değildir. Söylemek 
istediğim, Loit Corc'un beyan ettiği şey - bir madal
yon tasavvur ederseniz - bu bir cephesi ise öteki 
cephesi de vardır. Bu güıe kadar efendiler, Türk 
milleti yalnız istiklâlini istedi, yalnız ırz ve namus 
ve mukaddesatının muhafazasını istedi ve bunda ıs
rar etti. Fazla bir şey istemediği halde sulhu tehir 
ettiler ve meşum vasıtalarla aramıza nifak sokmağa 
çalıştılar. Mukaddes tanıdığımız menabii aleyhimize 
teşvik ettiler. Milleti ondan bihakkın tenfir ettirdiler. 
Bunlara biz lâyik mi idi, katiyyen; nihayet efendiler, 
biliyorsunuz ki sükunet arzu etliğimiz Pontüs mese
lesinde hiç arzu etmediğimiz halde dorianmalariyle 
gelip bombardıman etiler. Efendiler, bu kadar şena-
yie maruz bırakılmak istenilen bu millet de insandır, 
herhalde insan olarak muhakeme etmelidir ve hak 
sarihtir. Nefsini müdafaadan başka bir şey yapmıyor. 
Milyonlarca, namütenahi silâh ve ordusuna malik bir 
düşman ordusunu buraya sakhrttıktan sonra hatta 
içerlere kadar bırakan hattr-. kalpgâhında casus teş-
kilâtiyle, müsellah kuvvetlerle cebir ve tazyike çalı
şırken tabiîdir ki cebir ve şiddet kullanılacaktır. İn
giltere tarihini tetkik buyurun, asrı medeniyet denilen, 
yirminci asırda tatbik edilen Hükümet tedbirlerini 
göz önüne getiriniz. Efendiler Hindistan'daki vekâ-
yiden bahsetmiyeiim. Hemcinsleri olduğunu ve yal
nız aralarında dil farkı olduğunu iddia eden İngiliz'le
rin İrlanda meselesini tetkik edelim: Çiftlik binala
rında birbirlerini yakıyorlar. Kiliselerini tahrip edi
yorlar, her kes birbirlerini öldürüyor ki: İngilizler 
istiklâlini temamiyle muhafaza etsin ve İngiliz haki
miyeti altında kalsın diye yapıyorlar. Yoksa dört 
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beş milyondan ibaret olan İrlanda'nın istiklâlini niçin 
vermiyorlar? Bugün İrlandalı olarak Amerika'da 
on beş milyon nüfus varsa, İrlanda adasında 4,5, 5 
milyon insan vardır. Mütebakisi Amerika'ya kaç
mıştır. Bu on beş milyon neden Amerika'ya kaçmış
tır, adaletten mi kaçmışlardır? Muhakkak olarak 
zulümden kaçmışlardır, imha siyasetinden kaçmışlar
dır. (Çok doğru sadaları) 

İngiltere kuvvetiyle, satvetiyle dünyaya hâkim ol
mak için, bu zulmü yapması haklı görülür de biz, 
ırzımızı, malımızı müdafaa için tedabiri lâzimede 
bulunmakta neden haklı olmamalıyız. 

SALAHATTİN BEY (Mersin) — Bendeniz teda
biri mania aleyhinde söylemedim. 

RAUF BEY (Devamla) — Size söylemiyorum. 
Loit Corc'un nutkuna karşı söylüyorum. 

SALAHATTİN BEY (Mersin) — Çok arzu eder
dim ki; bu beyanatınız alenî celsede olmalı idi. (Ale
nî celsede söylenseydi sadaları) 

RAUF BEY (Devamla) — Efendim, müsaade 
buyurunuz. Biz inşallah gayemizi sözle değil, efali-
mizle istihsal edeceğiz. (İnşallah sadaları) Meşru 
haklan istirdat edinceye kadar söze ehemmiyet ver-
miyerek haklarımızı ve inşallah milletin azmi ve zeval 
bulmaz imanı bu hakkı bize gösterecektir. Ordumu
zun elindeki silâh bu hakkı bize verecektir. Bu hak
kımızı istihsal ettiğimiz zaman. Türk'lerin asaleti, 
Türk'lerin medeniyeti hep meydana çıkacaktır. 

Efendiler. Allah muhafaza etsin o günü idrâk et
mekten bizi menedecek heihangi bir sebep hasıl ol
masın. Öyle bir vaziyet hasıl olursa ne kadar mert, 
ne kadar şeci ve ne kadar da adil olsak, öyle bir va
ziyete düştüğümüz zaman her türlü şey bizim aley-
himizdedir. Her türlü vesaiki insanlar meydana çı
karır. Onun için bendenizin arkadaşlarımdan niya
zım şudur; vahdetimizi gayıp etmiyerek, gayemizde 
tereddüt etmiyerek yürüyelim. Aralıkta fenalık ya
pılmıyor değil, yapılıyor. Bu bizim, aile fenalığı-
mızdır. Mücrimleri bulacağız, tepeliyeceğiz. Asıl 
düşmanlar ki, her halde bizi yurtlarımızdan, vatanı
mızdan cüda bırakmak istiyorlar. Her türlü vesaitle 
bizi yurdumuzdan koparıp atmak, şimendifer istas
yonları boyunda hamal gibi çalıştırmak istiyorlar. 
Bunların tezviratı bunlardır. Bunların sözüne, tesvi-
latına ehemmiyet vermiyelim. Muvaffak olacağız, 
ondan sonra inşallah müddeiyatımızı onlara isbat ede
ceğiz. Mazur görünüz, belki biraz uzun söyledim. 
Zannederim ki; tercümanı hissiyatınız oldum. Salâ-
hattin Beyefendinin hakikî ve samimî ifadeleri var-
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dır, bunları da nazarı dikkate almalıyız, Vaki ol
muş fenalıklar varsa bunlara mahal vermemeliyiz. 
Müsebbiplerini tecziye etmelimiz. Ecnebilerin kati
yen hakkı müdahaleleri olmamalıdır. Bir noktayı 
daha söylediler. O da tahkikat meselesine temas bu
yurdular. 

Efendim; tahkikat meselesinin bir mukaddemesi 
vardır. Malumu âliniz yine İngilizler zaman kazan
mak ve mesaili uzatmak siyaseti icabatı konferanslar-
daki akamet oldukça, müzakerat aJdm kaldıkça, ve
ya matlup oldukça, ortaya bir ^mesele atarak fenalığı 
şeyederek ve katî netayiç almaktan mahrum edilerek 
esasatı siyasiye bu veçhe ile devam ederken, ekalli
yetler hukuku mevzubahis olurken, İstanbul'da, 
Trakya'da şikâyet üzerine, Hilâli Ahmere bir müra
caat vaki olmuş ki, Trakya'da tahkikat yapılsın. Bu
rada fecayi vardır, müsebbibleri bu suretle tecziye 
edilsin. Meselenin tamamı budur. Diğer taraftan 
Heyeti Aliyenizce matbuat vasıtasiyle olan mütalaa 
da malum olmuştur. İngilizler nezdinde muhtelif 
devletlerin yani itilâf devletlerinin zabitanından mü
teşekkil bir heyeti tahkikiyat emelini ortaya atmışlar
dır. Bizde gördükleri ve hissettikleri vazı muhalefeti 
fiilen ret vaziyetine düşmemek için tekliflerini tabir 
caiz ise, öğündüler. Bilâhara bitaraf devletler mü
messillerinden ibaret bir heyet göndermek - efendim 
Heyeti Celilenize tafsilatiyle arz etmek zamanı ge
lince dosyasiyle gelip arz edeceğim - Bunlar bazı mu
ayyen olan noktalarda tahkikat yapalım dediler. Bi
zim tarafımızdan yine temayül hissetmeyince, ondan 
da sarfınazar ettiler. Resmen tebligat yapmadılar. 
Binaenaleyh meseleyi merkezi İsviçre'de bulunan Sa
libi Ahmer Merkezi Umumîsine tevdi ettiler. Bu 
merkezin, bundan takriben on gün mukaddem, bu 
merkeze mensup bir murahhasa İstanbul'daki mü
messilimize geldi, müracaat etti, Fakat müracaatı 
resmî ve tahrirî telakki etmedik. Çünkü imza kon
muş bir teklif mahiyetinde değildi. Güya şifahî be
yanatta bulunmuş ve cereyan eden muameleye naza
ran güya İtalya ve Fransa Hükümetleri bu şekli ka
bul etmişler, azasının ekserisi İsveç'li olmak ve içer
lerinde İsveç ve Amerikalı birer de aza olmak üzere 
İzmir'de, Trakya'da ve Anadolu!da tahkikat değil, 
bilâtefrik cins mezhep muaveneti lâzimenin tetkiki 
için heyet namı altında memleketimize ve işgal edilen 
araziye girmek için müracaat ettiler. Hulasaten; 
Salibi Ahmer muavenet şeklinde ve yapacağı muave
netin miktarını tetkik zımmında, memleketimize ge
lip işgal sahası da dahil olduğu halde tetkikatta bu
lunmak istemişlerdir. Tabiî bundan, maksat hakikî-

bir rapor meydana gelecektir. Bu sulh meselesinde 
tabiî bir sureti müteliflere verilmezse ellerine geçmiş 
olacaktır.. Ekalliyetler hukuku mevzubahis olunca 
tabiî bu bir vesika olarak ortaya, hakikat olarak 
ortaya konacaktır. Şimdi bu kabul edilmiş mi, edil
memiş mi? Daha muhaberat tamam olmadığı için 
Hükümetin katî fikridir. Tamamiyle ve katiyetle ka
rar verilmeden Meclisi Âliniz değil böyle bir şey itti
haz etmek, hiç şüphe yok böyle mühim bir meselede 
müstakillen hareket edemez. Vesaik tamam edilince 
Heyeti Celilenize arz edilecektir. Yalnız şunu söy-
liyebilirim ki; resmî bir tebligat gibi gösterilmiştir. 
Aynı mümessil Yunanistan'a da gitmiştir. Aynı teklif 
ile bir malûmat daha vardır. İstanbul'daki bir Cemi
yetin Trakya fecayiinden bahsetmesi üzerine Salibi 
Ahmer Yunanistan'a müracaat etmiştir. Yunanis
tan'dan ademi muvafakat cevabı almıştır ve Bunu 
resmî ceridesiyle de beyanı teessüf zımnında yazmış
tır. Tahkikat meselesi bu safhadadır. Bunun üzerin
de bundan fazla söz söylemeği zait addederim. Çün
kü bir faide tasavvur etmiyorum ve mahrem olarak 
arz ediyorum. 

SALAHATTİN BEY (Mersin) — Arz ettiğim 
teklifatı zati âlileri muvafakat buyuruyorlar mı? Bi
rincisi Meclisi Âlinin bu şeye... 

İkincisi; Hükümetin mazbatadaki veçhile asayişi 
Hükümete bırakması, üçüncüsü oraya muayyen bir 
salâhiyetle bir müfettiş izamı, muayyen salâhiyetle 
bir Kumandan tayini düşünerek, asayiş hususunda 
bir lâyihai muvakkaten Heyeti Vekileye havale buy-
rulmasıdır. Bu üç noktayı zatı âliniz kabul buyuru
yor mu? 

RAUF BEY (Devamla) — Efendim; bu hususta 
bendenizin fikrim, malûmu âliniz, ahiren Meclisi Âlıiniz 
'ahiren Amasya'ya bir heyet intihabiyle İstiklâl mah
kemesi gönderdi. Mahalline azimet etmek üzeredir 
zannediyorum. İstiklâl mahkemeleri bu gibi mahallin 
icabettirdiği hususatı da tetkik salâhiyetini haizdir. 
Eğer ayrıca İstiklâl mahakemesinden başka bir he
yet gönderilirse, arada vazife itibariyle zannederim 
tearuz olabilir. Bu nokta son derece şayanı teemmül
dür. 

İkinci bir noktai nazarım var; bugün Pontüse gi
decek heyet tahkikatını serbest olarak tamik edebile
cek bir. mahiyette midir? Malumu âlileri tahkikat me
selesi emin, salim ve sükûnetle icra edilir. Ya me
sele * orada temamiyle halledilmelidir, veyahut şeka-
vetin muzır olamıyacağı menatıkta tahkik edilmeli
dir, 
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SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Bendeniz git
mek meselesini arz etmiyorum. Merkezde ve burada 
üç kişilik bir heyet burada, merkezde matbuat istih
barat başında bulunsun; baksın bu, efkârı âleme şa
yanı arz biir şeikıilldıe mlidıir? Mesaıil ve vekayîin kâffe-
sinin esbabı bulunmuş mudur ve vesaik noksan mı
dır? Sonra bu işin tutması ne yoldadır? Binaenaleyh 
büyük bu nikatı temamiyle cami olacak bir şey vü-
cude gelmiş mi? Bendenizin arz ettiğim, Samsun'da 
iş göreceğine kani değilim. Burada bulunup icabın
da gider, bendenizce böyle bir encümenin teşkiliyle 
olabilir. 

RAUF BEY (Devamla) — Şu halde tahkikat he
yeti değildir. Bu vesaiki cemedip hakikî cereyan ve 
hadisatı tespit etmek için bir encümen şekli verile
bilir. Bendenizce bunda bir mahzur yoktur. Meclisi 
Ali aramızdan bir encümen tefrik eder ve vesaiki 
derceder tespit eder, mukabil müdafaatı ihzar eder, 
bendeniz bunu kemali teşekkürle kabul ederim. Son
la bir şey daha buyurdular. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Asayiş mesele
sini Hükümetin eline bırakıyoruz, tcraatı lâzimei ten-
kiliyeyi bu harbin nihayetine kadar bitirmek, mesele
yi yalnız teskin değil, tatmin etmektir. Fakat mesele
nin yalnız taktil olduğunu dahi nazarı dikkate almak 
lâzımdır. 

RAUF BEY (Devamla) — Efendim; zannetmem 
ki Heyeti Celileniz de tasavvur buyursun. Hükü
met mutlak ve mutlak orada önüne gelen her insanı 
asidir diye tepelemek için düşünüyor, hayır katiyyen 
prensibimiz bu değildir. Prensibimiz Hükümeti milli-
yemize, teşkilâtı milliyemize müsellehan muhalefet 
ve mukavemet eden ve vatanımızın bir cüz'ünü va
tandan ayırmağa çalışan bir hizbe karşı yapacağı bu 
insanları bu memlekette yaşatmak demek, memleke
tin kalpgahında Yılan beslemek demektir ki; bu mil
lete ve memlekete hiyanet demektir. Noktai nazarı
mız budur, bunun gayri Meclisimizin kanunlarına ve 
milletimizin ananatına ve vatanperverlik hissine, bi
zimle iştirak eden kimselere karşı aynı muhabbet ve 
hissi übuvvetle mütehassisiz. Bu hissi gördüğümüz 
zaman kendilerine silâh yerine kucak gösteririz. Fa
kat şu şartla ki arz ettiğim gibi memleketin, kanun
larına milletin kendilerine gösterdiği kardeşliğe fiilen 
iştirak etmelidir. 

Bendenizin Meclisten ayrıca bir heyet intihabı ve 
bir kumandan ve diğer bir zatı yerine bir müfettiş 
izamı zannediyorum vahdet yerine ikilik husule geti
rir. Şunu arz etmek isterim ki; Heyeti Vekile Meclisi 

Âlinin intihap ettiği rüfekanızdır. Diğer bir heyet 
yine Meclisi Âliniz tarafından intihap edilirse me
suliyet ve mercii heyeti âlinizdir. Şu halde memleke
tin heyeti umumi yesıi, Amasya mıntıkası hariç olmıak 
üzere bir Heyeti Vekdleye mevdudur. Samsun, Tolkat, 
ve Amasya mıntakası da diğer bir Heyeti Vekileni-
ze mevdudur. Heyeti Celileniz de dahil ve harice kar
şı tezahür eder. Sonra diğer mahzurlarını da arz ede
yim; Eğer ihtilâfı nazar olursa gerek harekâti idare 
edecek; zat ile heyeti umumiye arasında veyahut üç 
dört kişilik tasavvur buyrulan bir heyetin arasında 
ihtilâfı nazar olursa mercii hal neresi olacaktır? Yi
ne Meclisi Âliniz burada hakem olacaktır, iyi zan
nediyorum. Eğer hata etmiyorsam böyle bir tedbir 
pek iyi olmıyacaktır. Evvelce de bilvesile arz etti
ğim gibi böyle katî ve müessir bir harekâtı idare et
mek için efkârı siyasiyesini ve bu gibi işlerdeki ik
tidarına itimat olunan memur ve mesul addetmektir. 
Tabiatiyle bu zat itimadınız baki kaldıkça Heyeti Ve-
kilenize aittir. Eğer bu zat alelusul askeri bir mıntıka 
olarak tefrik edilecekse askerden olmalıdır. Yok ida
resi mülkiye vesaitiyle tedvir edilecekse mülkiyeden 
olmasıdır ve Dahiliye Vekâletine merbut bulunmalı
dır. Bendeniz kanaatimi halisane düşündüğüm gibi 
arz ediyorum. 

Şu halde lâyihada zikir buyrulan Heyetinizin Mec
listen intihabında bendeniz ikilik görüyorum. Bu Hü
kümetçe şayanı kabul bir teklif olamaz. Bunu He
yeti Âliyenize arz etmek mecburiyetindeyim ki; Mec
lisi Âlinizin haricinden bir zat olursa, evvelki h?.c!i-
sat dolayısiyle bazı rüeseyı memurinin vazifeden çe
kilmesini intaç ettirir. 

Takyide hakkım yoktur, kararlar ittihaz buyurul-
muştur ve bu - mecburum arz etmeğe - hariçten, her
hangi bir kumandanın icraatındaki zaafı olabilecek 
bir misal teşkil eder. Nurettin Paşa hadisesini doğru 
veya yanlış olarak muhakeme etmiyorum. Bunun ar
zı vazifemdir. Heyeti âliyenize arz etmeğe mecbu
rum. Bir Kumandan mesuliyeti üzerine almıştır. Ha
rekâta başlamıştır. Yaparken belki baza harekât ba
zı yanlış malûmat üzerine Meclisi Âlinizin ittihaz et
tiği karar üzerine bu gün bir zihniyet vardır. Meclis 
haricinde bulunan zevatın hariçte kendilerini müdafaa 
edememek mecburiyeti güya kendilerini mazur bir 
vaziyette gösteriyor. 

Onun için nefislerine katî bir itimat tamme ile 
hareketlerinde katî olarak devam edeceğine bende
niz de şahsî olarak arz ediyorum tereddüt vardır. 
Meclisten intihap ise affı âlinize mağruren söylüyo-
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rum;. bunun intihabında tam isabet göremem. İnti- - « 
hap edilen böyle bir kumandandan tam olarak isa- I 
bet olacağında bendenizce şahsen tam kanaat yok- I 
tur. Onun için bendeniz Heyeti Celilenize teklif edi- I 
yorum, Encümeniniz tetkik etsin, neticeyi Heyeti Âli- I 
nize arz edelim, tensip buyurursanız, kabul edersi- I 
niz, tensip etmezseniz, kabul etmezsiniz. Bir şekil 
alır. Yani bendenizin hülâseten arz etmek istediğim, I 
Meclisi Âli bu işe Vazıütyet olursa bu işten çekil
mek lâzım gelir. Bu gayet basit bir kaidei esasiye
dir. 

VASIF BEY (Sivas) — Beyefendi; bendenizin bir 
sualim vardır. Anket meselesidir. Komisyonu âliniz 
de zannederim çalışıyordu. Matbuat müdiriyetinde 
bir telif yapmak ve neşretmek istiyorlardı. Hükümet 
bunlara tevdi etmişti ve Hükümet bu hususta çalı
şıyordu. 

RAUF BEY (Devamla) — Efendim; buyurduğu
nuz vazife Matbuat Müdiriyeti Umumiyesine tevdi 
edilmiştir. îcabedenleri kendilerine tevdi olunmuştur. 
Matbuat Müdiriyeti bazı vesaikin fotoğraflarım al
dırıp kitaba derç etmesini muvafık görmüştür. Bun
ları son tahkikatım neticesi kiliseleri ihzar edilmiş ve I 
buraya gönderilmek üzere İzmit'e kadar gelmiş oldu
ğunu anladım. Binaenaleyh böyle bir risalenin tabe-
dilmesi için icabeden tedabir ittihaz edildiğini anla
dım. Fakat henüz taba başlanmamıştır. Sonra Salâ-
hattin Beyefendinin buyurdukları bendenizce gayet 
mühimdir. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Çünkü o eksik
tir. 

RAUF BEY (Devamla) — Evet efendim: bunu 
Meclisi Âlinize mensup bir heyetin bu hususta müs- I 
temirren ve müttefikan takip ve tespit etmelerinde 
atiyen inşallah muzafferen sulh konferansı H o O! î C Cî i t - | 
tiğimiz bir zamanda bile fevaidi azîmesi görülür. 
Bendeniz de hemfikirim ve çok münasiptir. 

VASIF BEY (Sivas) — Meclisin Pontüs mesele
sine vazıyet etmesini sırf umuru takibiye noktai na
zarından bir ikilik meselesi gibi telâkki edileceği ve 
bunun doğru olamıyacağını ve böyle bir Meclisin 
doğrudan doğruya umuru adliyeye vaziyet etmesini 
ve bu suretle istiklâl mahkemelerini teşkil etmesi ve 
aynı zamanda umuru harbiyeden mesul olan ve He
yeti Vekileye karşı Başkumandanını bizzat Meciisin I 
tayin buyurulmasını nasıl telif buyurursunuz efendim. 

RAUF BEY (Devamla) — Efendim; müsaade 
buyrulursa bu Başkumandanlık intihabında malûmu. 
âlileri hukuk ve salâhiyeti hükümdarı doğrudan doğ

ruya Meclisi Alinizdedir. Yani o salâhiyeti istimal 
edecek bir vaziyette değil, ve o salâhiyeti haiz değil
dir, o itibarla Meclisi Âlinize teveccüh etmiş bir va-
zifei esasiyedir. İstiklâl mehakimi mesailine gelince; 
malumua âlileri efendim kavanîni mevzuattın başka 
şeklinde, yani aksarı tarikten gitmek üzere ittihazı 
karar edecek bir heyetin milleti bihakkın temsil eden 
Heyeti Âlinizin intihabiyle vücut bulmasiyle teşek
külünde efkârı umumiyesi bihakkın tatmin edeceği 
mütalaası zannederdim zihinlerde hâkim olmuştur. 
Bendeniz şahsen de isabet edildiğine kaniim. Yoksa 
idarî bir mesele olarak telâkki edilmemiştir. Meclise 
merbutiyeti hüküm itasında değildir efendim, şikâ
yetleri Meclisi Âli vasıtasiyle icabeden makama bil
dirir. Fakat hükmünü itada Meclisten rey almaz. 
Takibat ve tenkilât meselesi ise büsbütün başka
dır. Harekâtı tanzim etmek, mukarreratı ittihaz et
mek ve binnetice tatbik etmek; Meclisi Âlinizi tat
min etmekle doğru olacağı kanaatindeyim. Hatta En
cümenin tertip buyurduğu lâyihada buraya gidecek 
heyetin îcra Vekilleri Riyasetine merbut olması mün-
deriçtir. Bu da doğru olamıyacağı kanaatindeyim. 
Malumu âlileri İcra Vekilleri Riyasetinin idarei as
keriye muamelâtım tanzim için şuabatı mevcut de
ğildir. Umuru vilâyatı muamelâtı tetkik ve tanzim 
için keza şuabatımız mevcut değildir. Bu kabul buy-
rulduğu takdirde İcra Vekilleri Riyaseti bir vasıta ve 
muhaberatı tevzi merkezi olabilir. Başka bir şey ola
maz. Bu suretle muamelât taahhür eder. 

TAHSİN BFY (İzmir) — Beyefendi Reise değil, 
Hükümetin şahsiyeti maneviyesinedir. 

RAUF BFY (Devamla) — Şahsi manevî Hükü
mettir. Zannediyorum telgrafın başına İcra Vekilleri 
Riyasetine diye bana telgraf gelecektir. Ben ne ya-" 
pacağırn. iş Dahiliyeye ait ise, Dahiliyeye havale 
edeceğim.. Ondan gelen cevabı makamına tebliğ ede
ceğim. Ben bundan başka ne yapabilirim. İsterse şah
siyeti maneviye, isterse cismi beşer olarak ben ola
yım, yani yapacağım başka bir şey değildir. Halbuki 
böyle kati harekâtta velev kısa da olsa bir cevaz 
verilebilir, bu itibarla diyorum. Eğer askeri noktai 
nazarından düşünülecekse, bir askerî kumandanın 
mercii askerî olmalıdır. Mülki noktai nazardan düşü
necek olursak memurini mülkiyenin mercii mülki 
olmalıdır. Bu meyanda Heyeti Vekilece mukarrerat 
ittihaz edilirken tabiî mesuliyeti müşterekemiz var
dır. (Hükümet yapabilecek mi sesleri) Kemali ifti
harla Meclisi Âlinizin arzu ve amalini istihsal etmeğe 
çalışırız, efendim. 
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MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Beyanatı âliniz
den anladım ki; müzakere etmekte bulunduğumuz 
kanuna Hükümet taraftar değildir. 

RAUF BEY (Devamla) — Öyledir. 
MÜFİT EFENDİ (Devamla) — Ancak Hükümet 

Pontüs meselesinin (halli 'için Meclisten bir veçhe ta-
'kJbinde bulunduğunu hissettim. Rica ederim Pontüsün 
itfası hakkında başka veçhe vermeye lüzum var mı
dır? Maksat anlaşılmamış mıdır? 

RAUF BEY (Devamla) — Efend'm; malumu âli
leri mesele; Meclisi Âlinizde iki suretle tahaddüs et
ti. Amasya*daki rüfekamızın çektikleri telgraf, di
ğeri Dahiliye Vekilinin Pontüsde kullanmak için is
tediği üç bin jandarma muhassesatım istemesi yüzün
den çıkmıştır. Encümeni Âlinizin de maksadı, her 
halde muayyen miktarda takip taburları ve muayyen 
para vesaire suretinde olmuştur. Bu da uzun zamana 
tevakkuf eder. Efendim bu gün mesele kuvvet ve pa
ra meselesidir. Bugün oraya salahiyetli ve kudretli 
gönderilecek şahsiyet meselesidir. Bu halde efendim 
Meclisi Âl niz^n, bu parayı Encümen vasıtasiyle tes
pit ederse miktar kuvveti vekiüeriyle beraber görü
şüp tespit eder ve veçhe verir. Evlâbittarik muvafık 
ıgörür, maaliftihar kabul eder, tatblka geçer. Eğer bu
nu muvafık görmüyor iseniz Hükümete tevdi eder
siniz. Biz şunu şunu istiyoruz. Bunu yapın dersiniz 
ve mademki mesele Hükümete intikal etmiştir, Hü
kümet bulutu esasiye üzerinde düşünür, yapabileceği
ni Heyeti Âliyenize a»"z ede-

DURAK BEY (Erzurum) — Beyefendi, bir şey 
soracağım, fakat bu sualime ne zatı âlileri hayeret 
'buyurun, ne de arkadaşlarım, birden bire bir heye
can göstersinler. Fakat şunu biraz anlamak isterim. 
Affı âlilerine mağruren ihtimal ki bunda böyle düşü
neceğim vakit bu yolda düşüneyim de, bu yolda söy-
liyeyim. İhtimal ki arikadaşlar bu hususta tenevvür 
edeceklerdir. Hükümetimizin şekli nedir, tespit edil
miş midir? 

RAUF BEY (Devamla) — Hükümetimizin şekli; 
Meclisi Âlinizin icrai ve teşrii hususatıta vekilierin'iz-
dir. 

DURAK BEY (Devamla) — Hayır 'böyle değil; 
Hükümetimizin şekli meşruti midir, yoksa başka bir 
şekil midir? (Gürültüler) Dünyanın hangi memleke
tindeki şekilde... '(Gürültüler, o da var sadaları) Rica 
ederim heyecan göstermeyiniz, bendeniz şahsıma ait 
soruyorum. Bunu anlamak istiyorum. (Gürültüler) 
Daima Meclisten filan arkadaş, filan yere göndere
lim. 
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RAUF 'BEY '(Devamla) — Sual buyrulan şey Hü
kümetin ne sekilide olduğudur. Vazifesini arz ettim, 
Hükümetimiz icraî hususatta Heyeti Âlinizin vekil
dir. İcrai hususatta iştirak kabul etmez. İtimat bu-
yurmazsanız o başka. Yalnız şekli icraîsi itibariyle 
tarz ve şekli Hükümet, yani manayı hukuküsiyle arz 
etmek için 'Meclisi Âlinizin kabul ettiği bir Teşkilâtı 
Esasiye Kanunu vardır. O Teşkilâtı Esasiye Kanunu 
veçhile memleketi idare etmeye imkân ve zaman bul
dukça çalışıyor. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Nev'i şahsına mün
hasır. 

DURAK BEY (Erzurum) — Şimdiye kadar em
sali yok bu şeyin... 

HÜSEYİN RAUF 'BEY (İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi) (Sivas) — Nevi şahsına münhasır diye şimdi
ye kadar bir şeyden bahsetmedik. Yalnız Meclisi Âli
nizin kabul buyurduğu bir Teşkilâtı Esasiye Kanunu 
vardır. Hükümetiniz o imkân dairesinde çalışıyor. 

DURAK BEY (Erzurum) — Bendeniz bu hususta 
bir kaç söz söylemek isterim, müsaade ediniz... 

REİS — Efendim; müsaade buyurun beyefendi
ler. On iki arkadaşımızın sözü var. Şimdi bir de Du
rak Bey söz istiyor, on üç. Müzakerenin kifayetine 
dair de bir takrir vardır. 

DURAK BEY (Erzurum) — Bendeniz bu mesele
nin tenevvürü için söz istiyorum. Bu meseleyi hallet
mek için bir kaç söz söyKyeceğ'm. 

REİS — Efendim: Durak Bey on üç arkadaş söz 
istediler. 

RİFAT BEY (Tokat) — Efendim; aden.i kifayesi 
hakkında söyliyeceğim. 

REİS — Beyefendiler; kifayet takriri var. Ademi 
kifayet için söz istiyorsunuz. Sonra gelen takrirler 
var. Olacak mesele malûmdur, rica ederim, buyurun 
Emin Bey. 

DURAK BEY (Erzurum) — Efendim; Efendi 
Hazretleri bu mesele için söz vermediniz mi? 

EMİN BEY (Erzincan) — Efendim mesele tenev
vür etmemiştir. Daha doğrusu neticelenmemiştir. Es
babı da şimdi elde 'bir lâyihai kanuniye var. Bu lâyi-
hai kanuniye mucibince takibatı Meclise alalım diyo
ruz. Ben bu esas hakkında söz söylemiyeceğim. Va
kıa söz almıştım. Lâyihai kanuniyenin aleyhinde idim. 
Bir de Hükümete tevdi edelim meselesi vardır. (Gü
rültüler) Ademi kifayesi hakkında söylüyorum. Hü
kümete verilmemesi esbabı da geçen gün ba'h solundu. 
Dediler ki; üç bin jandarma birden yazılmaz. Efendi-
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ler üç bin jandarma birden yazılamaz, fakat bin beş 
yüz ve iki bin jandarma birden ihzar edilebilir. Bu
nu da ne suretle ihzar etmek lâzım gelirse onu da 
ufacık bir misal ile arz edeyim : Bugün mevcut sey
yar alayları var, bir de benim dairei intihaibiyemde 
var. Daha başka yerlerde, Harput'ta da var. Oralar
dan bir alayın teşkili emredilir ve süratle tahrik olu
nur. Onların yerine de tcra Vekilleri Reisi Beyin ve 
Salâhattin Beyin tavzih etmiş olduğu veçhile üç li
vanın idarei mülkiye ve askeriyesi tevhit edilerek, 
oraya gönderilecek bir zat vasıtasiyle, bu iş tedair edi
lir. Yani jandarma yazılmasının imkânı vardır ve 
mevcuttur. Ve o alaylar oraya tahrik edilir. Oralar
da yeniden lâzım olursa ondan sonra alayları teşkil 
ediniz, denir. Bu alayların mevcut olduğu yerlerde 
askerlik buraları gibi değildir. Oralarda 312 liler bile 
mezundur. Mezun da jandarmada bulunabilir. Bu 
meseleye nazarı dikkatinizi celbetmek istiyorum. 

REÎS — Ademi kifaye için söyleyiniz. 

EMİN BEY (Devamla) — İşte bunu ademi kifa
ye için söyledim, söyliyeceğim söz budur. 

RİFAT BEY (Tokat) — Ademi kifaye hakkında 
söyliyeceğim. 

REİS — Ademi kifaye hakkında bir kişi söyler. 
RİFAT BEY (Tokat) — Evvelce ben söylemiştim, 

alâkadarım... 
REİS — Rifat Bey, rica ederim... 
RİFAT BEY (Tokat) — Biz bu memleketle alâ

kadarız Hoca Efendi... 

REİS — Kim söylerse söylesin, ben-im için men
faat var mı? Senden evvel Emin Bey söz istedi. 

RİFAT BEY (Tokat) — Müzakere kâfi değil
dir. 

REİS — Müzakerenin ademi kifayesi hakkında 
Emin Bey sizden evvel «öz istedi, söyledi. 

RİFAT BEY (Tokat) — Müzakere kâfi değildir, 
çünkü ben söylemedim. 

••»>•• ^ x 

REİS — Müzakerenin ademi kifayesi hakkında 
bir talkrir var, evvelâ onu reyinize koyacağım. Ondan 
sonra bir kaç tane takrir var. Hepsinin meali bire 
varıyor, isterseniz okutturayım. (Hacet yok sesleri) 
Şimdi evvelâ bu müzakereyi kâfi görenler el kaldır
sın. Müzakere kâfi görülmüştür. Ondan sonra efen
dim bir kaç tane takrir vardır. Hulâsası : Salâhattin 
Beyefendinin takribi, müzakere esnasında anlaşıldı. 
Hepsi bir meale varıyor ki; Pontüs meselesinin hal
lini Hükümete verelim. Meclis buna vaziyet etmesin. 
Şimdi bu ciheti kabul edenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Başka bir 
cihet var Reis Bey. 

REİS — Şu halde şu lâyiha! kanuni yenin mahalli 
kalmamıştır. Ondan sonra Hüseyin Âvni Bey ve Sa
lâhattin Beyin, Refik Şevket Beyin ve İbrahim Beyin 
takrirleri var. Bunların dördü de aynı mealdedir. 
Dördünde bazı noksan var ise de, esas şu meselede 
birleşiyor. Mamafih okunsun. 

MAZİİAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Mademki 
Hükümete meselenin tevdiine karar verdik, takrirleri 
de verelim. 

, DURAK BEY (Erzurum) — Altı ay devam eder. 
Yazınız, tarihe geçsin, Hükümet bu İşi yapamaz. 

REİS — Efendim; nazarı dikkate alınmak üzere 
bu takrirlerin Hükümete havalesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendiler sabahtan beri siz söylüyorsunuz, Riya
setten de iki keümeeik dinleyiniz. Seferberlik ilânın
da ismini söylem iveceğim, Avrupa Krallarından bi
risi dedi ki «haydi ahali Kiliseye gidiniz, kapanınız 
secdeye, yalvarıra iz Allaha» dedi. Şimdi zannederim 
saat ona geldi. Bundan sonra başka müzakereye bak-
nv.yacağız. Haydin Camiye gidin, kapanın secdeye. 
Allahın inayetini isteyin. (Alkışlar) 

Pazartesi günü içtima etmek üzere celseyi tatil 
ediyorum. 

Hitamı Celse : 5.10 

..<... 
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(DOSYADA MEVCUT TAKRİRLER) 

Riyaseti Celileye 
Pontüs meselesi gibi müzminlıeşen ve bihassa si

yaseti dalhüliye ve ıhariciye ile alâkaî külliyesi bulu
nan ıbir marazın tedavisi vazifesini doğrudan doğru
ya Meclisin deruhte etmesi hikmeti vücudumuzla ve 
kavanıini ihazıramızla kabili telif değildir. Memleke
timizde şakavetin envai asırlardariberi zuhur etmiş 
ve 'bunların imhası için hep kuvvei Hükümet istimal 
olunmuştur. Sahavetin had veya müzmin olmasına 
göre muhtelif şekil ve suretlerin Hükümetçe tatbiki 
gayet tabiîdir. iKuvveî icraiyenin vazifesine müdahale 
mahiyetinde olan ibu teklifi kanuninin kabulünden 
ise, şekaivetin 'biran evvel imihası için Maliye ve Da
hiliye ve Müdafaali Milliye Vekâletlerine tebligat ifa
sı ve bu maksada vusul için bu üç Vekâlet tarafın
dan dermeyan olunacak mütalâat ile bu mütalâaatın 
istilzam edeceği masarif hakkında teklifte bulunulma
sını teklif ederim. 

Saruhan 
(Okunamadı) 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Pontüs meselesi için Hükümet 

tarafından teşkili talep olunan üç bin jandarmanın 
bulunması uzun zamana ve hayli masrafa ihtiyaç 'bu
lunduğundan ve meselenin kesbettiği nezaket ye büt
çemizin müzayakası dolayısiyle uzun zaman intizara 
ve fazla masarifat ikama zaman ve mekânın taham
mülü olmadığından buralara mahal kalmamak üzere 
orada mevcut nizamiye fırkası mevcudunun üç bine 
iblâğiyle doğrudan doğruya Dahiliye Vekâletinin em
rine kası ve meselenin Dahiliye Vekâleti vasıtasiyle 
hal ve faslettirilmesini arz ve teklif ederim. 

Mardin 
İbrahim 

Adet 
18/1338 26.8.1338 

İcra Vekilleri Heyeti 
Riyaseti Celilesine 

Pontüs meselesinin halli için Encümeni Mahsusça 
vücuda getirilen lâyiha bugünkü içtimada müzakere 
edilerek nazarı dikkate alınmamış ve bu müzakere 
esnasında verilmiş olan takrirlerle beraber meselenin 
Heyeti Vekileye tevdii ve Meclisin ıbu işe vaziyet et
mesinden sarfınazar olunması ekseriyetle kabul edil
miştir. Bu müzakere esnasında veriîmiş olan dört tak
ririn suretleri de leffen takdim kılınmıştır. 

Kâtibi Umumi 
Recep 

Riyaseti Celi'ey e 
Bemineîkerim bugün »harbin başlaması hasebiyle 

Heyeti Vekileyi teşkil eden arkadaşlarımızın vazife
leri başında bulunabilmeleri için cereyan etmekte 
olan Pontüs meselesini hal-hususunda tedabiri âtiye-
nin ittihaz buyurulmasını teklif ederim. 

1. Vatanın bir kısmında Pontüs devleti teşkil et
mek gayesiyle silâha sarılarak icrayi mezalim ve şe
kavet eden âsilerin vatandaşlık hukukundan iskatı 
ve bunların Türkiye'yi ebediyen terkettirilmesi çare
sini teemmül ve isyana ihtiyarî ile iştirak etmiyenleri 
itaata davet etmek ve ahaliî İslâmiye ile aralarında 
mütehaddis münafereti gidermek ve köylerine iskân 
eylemek üzere, Meclisi Âlice müntehap bir heyetin 
izamı yolunda bir beyanname neşrinin nazarı dikka
te alınmasını, 

2. İsyanda devam etmek isteyenler hakkında ge
rek askerî ve gerek jandarma ve ledelhace gönüllü 
kıtaat teşkil etmek suretiyle acilen tenkil eylemek üze
re İcra Vekillerine salâhiyeti kâmile itası; 

3. İşıbu icraatta lâzım gelen sarfiyatta bulunul
mak üzere Dahiliye bütçesine yüz bin lira zam kabul 
buyurulmasını teklif ederim. 

26 Ağustos 1338 
. Erzurum Mebusu 

Hüseyin Avni 

(Hükümete havale edildi. 26 minh.) 
Riyaseti Celileye 

Meclisi Millinin son zamana kadar hatıiyatı icrai-
yeden heyeti umumiyesini muhafaza etmesi, icraata 
umumî esas ve istikamet vererek tatbikini mesullere 
bırakması ve fakat murakabe ve i nd eli üzüm tebdil 
eylemesi esastır. Bu noktai nazarla : 

V. Esbabı mucibe mazbatasında tavzif olunan 
efkâr dairesinde izaiei şakavet ve temini asayiş Hü
kümetin -mesul'iyetine bırakılmalı ve bunda yalnız ten-
kiiât ciheti gözetilmiş olup, halbuki veliülemr - olan 
Hükümetin halkın izaleî tevehhuş ve tatminine suveri 
saire ile de çalışması ve mümkün oldukça fazla bir 
damla vatandaş kanı dökülmesine mahal verilmeme
si ve gösterilecek tatminata karşı da silâh bedest ka
lanlara şiddetle ve süratle muamele edilmesi veçhi 
ittihaz olunmalıdır. 

2. Şekâvetin uzun müddet devamında tarafeynin 
ve Hükümetin tasavvurları olabileceğine nazaran 
idarei Mülkiye ve Askeriyenin kuyudat ve icraatına 
ve eşkiyanın mezalimine ve teşkilâtı fesadi yel erinin 
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mahiyetine dair mevcut v^ ele geçmiş vesaikin cem, 
tasnif ve neşri ve binnetice Meclisi Âlinin marzisine 
muhalif harekete tevessül edenlerin, kim olursa olsun, 
meydana çıkarılarak tecziye ve te'diibi ile cihan en-
zarı umumi yesine karşı masum ve mağdur milletimi-
zin tebriyesi, «Meclisi Millinin birinci derecedeki ve-
caibinden olmakla bu baptaki bütün vesaiike ve ziyed 
edilerek nezareti altında bu işi cem ve tefrik için mer
kezde Meclisi Âliden üç zatın bilintihap memur edil
mesi ve Komisyonca indellüzum havalii mezkûre ile 
temasla Hükümeti mahalliye ile ve mahâkimi mev-
cude ile doğrudan doğruya rnuharehesine müsaade 
olunması, 

3. Şekavet mıntakasında idarei umumiyenin yedi 
vahitle tedviri lüzum ve menfaatine mebni müfettişi 
umumilik meselesinin ya biran evvel intacına veya 
şimdilik mıntakai mezkûreye Hükümetçe bir müna
sip zatın intihap ve teklifine ve selâhiyeti beyyinesi-
nin teklifatı vakıada derç ve tasrihine karar veril
mesi. 

Mevaddı maruzanın emri kabulünü arz ve teklif 
eylerim. 

Mersin 
Salâhattin 

Riyaseti Celileye 
Mevcut İstiklâl Mahkemelerinin lüzumunda tecdit 

edilmek üzere tatili faaliyetleri ve Heyeti Vekilenin 
gösterdiği lüzuma nazaran şimdilik yalnız Amasya 
ve havalisine bir Mahkemenin izamını arz ve teklif 
eylerim. 

Sivas Mersin 
Mustafa Salâhattin 
K a ys e r i K a r ahi s arış ahip 

Rifat Mehmet Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. İstiklâl Mahkemelerinin şimdi

lik tatili faaliyeti hakkındaki Makamı Riyasete mevdu 
takririn reye vazını teklif eyleriz. 

Hakkâri Kırşehir 
Mazhar Müfit 

Canik 
Nafiz 

Müfit 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Takrirlerin reye vaziyle ruzna-

mei müzakerata geçilmesini teklif eylerim. 
Mersin 

Salâhattin 

Riyaseti Celileye 
Amasya'ya bir İstiklâl Mahkemesi izamını ve 

mevcut İstiklâl Mahkemelerinin tecdiden intihabını 
teklif eylerim. Kayseri 

Osman 
Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Yeniden teşkili teklif edilen 
Amasya İstiklâl Mahkemesinin yalnız Pontüscülük 
cereimi ile asiker firarilerine ait deaviyi rüyet etmek 
üzere teşkilini teklif eylerim. 

Ertuğrul 
Mustafa Kemal 

Riyaseti Celileye 
İstiklâl Mahkemelerinin muvakkaten tatili faali

yet eylemesine dair mukaddema verilmiş bir takrir 
de mevcut olduğuna göre, Hükümetin Amasya mın
takasında yeniden bir İstiklâl 'Mahkemesi teşkili yo
lundaki teklifinin mezkûr takrir ile tavhidini ve esa
sen <bu Mahkemelere ait kanunun mevzuunu asker 
firarileri teşkil ettiğine göre, bir defa da Başkuman
danlıktan ahzı malûmat edilerek ona göre müzakerei 
keyfiyet olunmak üzere cumartesi ruznamesine tali
ki mükteza olunmasını teklif eylerim. 

Malatya 
Reşit 

Riyaseti Celileye 
Amasya'ya bir İstiklâl Mahkemesinin izamı hu

susundaki Hükümet teklifinin reye vazını teklif ey
lerim. 

İstanbul 
Ali Rıza 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Esasen mahkemesi -bakî 

olan Amasya ve havalisindeki İstiklâl Mahkemesi 
azalıklarının Heyeti Vekilenin teklifi veçhile yeniden 
intihap ve tesbitini teklif eylerim. 

Genç Mebusu 
Hamdi 

Riyaseti Celileye 
Lüzum görülen yerlerdeki İstiklâl Mahkemesi aza

sının üç ayda bir tecdiden intihabını teklif eylerim. 

Ertuğrul 
Necip 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Heyeti Vekilenin teklifi veçhile 

Amasya'da bir İstiklâl Mahkemesinin teşkilini teklif 
ederim. 

26 Temmuz 1338 
İstanbul 

Arif 
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Riyaseti Celiieye 
1. Müzakere kâfidir ve İstiklâl Mahkemelerinin 

sureti umumiyede muvakkaten tatili faatöyet etmesini 
teklif ederim. 

2. Pontüs meselesi için Meclisi Âli tarafından 
ayrıca Adliye Vekâletine tahsisatı lâzime veruere'k 
yeniden o havalide Pontüs işi ile iştigal etmek üzere 
bir veya müteaddit Adliye Mahkemesi teşkilini tek
lif ederim. • 

26 Temmuz 1338' 
Lâzistan Mebusu • 

Osman 
Riyaseti Celiieye 

İstiklâl Mahkemelerinin mucibi şikâyet olan nok
san, mezkûr Mahkemeler için bir usulü muhakeme 
olmamasıdır. İsleri süratle ve ehemmiyetle rüyet ede
bilmesini ihlâl ermemek şartiyle, bir usulü muhake
me kanunu tanzim ve mahakim mezkûreye. tevdii 
lüzumunu teklif eylerim. 

Sivas Mebusu 
Mustafa. Tak i 

Riyaseti Celiieye 
İstiklâl Mahkemelerinin lağvının firarilere cesa

ret vermek ihtimali vardır. Binaenaleyh idamesi mak
sadı asliyi zayi etmekte bulunduğundan. Hükümetçe 
lüzum görülüp Meclisçe tasvip olunduğunda faaliye
te geçmek üzere yeniden bir veya iki İstiklâl Mahke
mesinin intihabını teklif ederim. 

26 Temmuz 1338 
Eskişehir Mebusu 

Mehmet Emin 

Riyaseti Celiieye 
26 Temmuz 1338 

Pontüs teşkilâtı leimesi. Hiyaneti Vataniye Ka
nunundan yani Hükümeti Milliyemizin teşekkülünden 
mukaddemdir. Binaenaleyh Pontüscü Rumların teş
kilâtı adeta bir askerî teşkilât olmakla beraber, bu
gün bunları tasfiyeye memur olanlar da muhterem 
askerler.'mizdır. Bu halde bu mel'unların muhakeme
lerinin askerî Divani Harbi Örfide rüyeti daha.mü
nasip olacağından İstiklâl Mahkemesi gönderilmesin
den sarfınazarla muhakemelerinin Divanı Harbi Ör
filere tevdi in in kabulünü teklif eylerim. 

Erzurum Me<busu 
Salih 

Riyaseti Celiieye 
Yalnız Pontüs mesailiyle iştigal etmek üzere Sam

sun, Amasya ve havalisine bir İstiklâl Mahkemesi 
teşkil ve izamı ve diğer îstiklâl mahakiminm muvak

katen tatili faaliyet etmelerinin tahtı karara alınma
sını teklif eylerim. 

Erzincan 
Emin 

Riyaseti Celiieye 
Amasya İstiklâl. Mahkemesi • hakkında Hüküme

tin teklifinin • kabulünü, merkezdeki istiklâl Mahke
mesinin azalarının vazifelerine hitam verilerek yerine 
her üç ayda- bir' tebdil edilmek üzere yeniden • aza 
intihabı suretiyle ipkasının reye vazmı teklif ederim. 

26 Ağustos 1338 
Karahisarrsahip 

İsmail Şükrü 

Riyaseti Celiieye 
İstiklâl Mahakiminin tesiri kalmadığı Yozgat, 

Kayseri, Ankara İstiklâl Mahkemesi mevcut iken ka
til İlyas macerayı' malûmu cereyan etmiş olduğuna 
göre İstiklâl' Mahakiminin kamilen lağvı ile yeniden 
rcabeden yere icafoeden tedabiri fevkalâdenin yeniden 
ittihaz edilmesi şimdilik mahakim i istiklâlin geri alın
ması icabeder. 

26 Temmuz 1338 
Sivas 
Emir 

Riyaseti Celiieye 
Amasya ve havalisi İstiklâl Mahkemesi mıntakasın-

da Sivas sancağı dahi dahil idi. Bu defa iadeten teşkili 
Heyeti Vekilece teklif edilen İstiklâl Mahkemesinin 
Pontüs meselesi dolayısiyle teşkili esbabı mucibe 
olarak gösterilmesine binaen,. Sivas Sancağının Amas
ya ve havalisi İstiklâl Mahkemesi mmtakasından ha
riç bırakılarak Samsun. Amasya,. Tokat sancakları
na inhisarı lâzım geleceğini arz ve teklif eylerim. 

27 Temmuz 1338 
Tokat 
Rifat 

Riyaseti Celiieye 
Müzakere kâfidir. Red veya kabul reylerine göre 

nizamnamei dahilî üzerinde tetkikatta bulunmak ve 
neticeyi Meclise arzetmek üzeer ikinci şıkkın, yani 
Amasya İstiklâl Mahkemesinin kabulünü ve intihap 
icrasını teklif eyleriz. 

Gaziantep Gaziantep 
Yasin Şahin 

•Riyaseti Celiieye 
Mesele nizamnamenin sarahati dahilindedir. Bi

naenaleyh müstenkifler reyinin bermucibi nizamname 
keenlemyekûn addiyle hasıl olan 29 reyin ekseriyet 
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kabulünü ve takririn diğer fıkrasının reye vazını tek
lif ederLm. 

Karahisarışarki 
Ali Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Ahvali fevkalâdenin doğurduğu İstiklâl Ma/haki-

minln bugün ahvali mezfkûrenin zevaline binaen mu
vakkaten terki faaliyet etmelerinün tahtı karara alın
masını talep ve teklif eyleriz. 

Canik iMebusu 
Emin 

İçel Mebusu 
Haydar Lütfi 

Tokat 
Rifat 
Yozgat 

Feyyaz Ali 
Kastamonu 

Besim 
Tokat 
Hamdi 

Kângırı 
Tahir 
Batum 
Edip 

Mersin 
Salâhattin 

Hakkâri 
Mazhar Müfit 

M araş 
Mehmet 
Saruhan 

Ömer Lütfi 
Genç 
Celâl 

Ayin tap 
Ali Cenanı 
Erzurum 
M. Nusret 

Karahisarısahip 
Ömer Lütfi 

Erzurum 
H. Avnir 

Sinop Mebusu 
Hakkı Hami 

Karahisarısahip 
Mehmet Şükrü 

Yozgat 
Bahri 

İstanbul 
Arif 

Canik 
Şükrü 
Sivas 

Ali Rıza 
Kayseri 

Osman Zeki 
Kângırı 

Ziya 
Mersin 

Yusuf Ziya 
Yozgat 
Rıza 

Lâzistan 
Esat 
İçel 

Mehmet 
Sivas 

Şemsettin 
Ertuğrul 

Mustafa Kemal 
Trabzon 
A. Şükrü 
Kayseri 

Rıfat 
Siverek 

Lütfi 

İzmit İzmit 
Ali Halil İbrahim 

Hakkâri Karesi 
Mehmet Tufan Abdülgaffur 

Van Genç 
Tevfik Ali Vasıf 

Erzurum Karesi 
Asım Mehmet Vehbi 

Gaziayıntap Konya 
Ragıp Arif 

Kütahya Denizli 
Cemil Hasan 

Lâzistan Kütahya 
Ziya Hurşit Vehbi 

Bitlis Erzincan 
Hüseyin Hüsnü Mehmet 

Kayseri 
Sabit 

Riyaseti Celileye 
Ankara İstiklâl Mahkemesi azaları yeniden inti

hap edilmek şartiyle Ankara İstiklâl Mahkemesinin 
ipkası ve Heyeti Vekilenin teklifi mucibince Amasya 
ve Samsun havalisinde bir İstiklâl Mahkemesinin te
sisi ve diğer İstiklâl Mahakimi varsa bunların vazi
felerine hitam verilmesini teklif eder ve işbu teklifin 
reye vazını talep eylerim. 

26 Temmuz 1338 
Kütahya 

Cemil 

Riyaseti Celileye 
Tayini esami ile reye vaz edilmesini teklif eyleriz. 

26 Temmuz 1 33K 

Saruhan 
(Okunamadı) 

İsmail 
Çorum 

Ferit 
Genç 
Hamdi 
Ergani 
Hakkı 

Menteşe 
Yunus Nadi 

Hasan 

Muhittin 
Bolu 

(Okunamadı) 
Burdur 

İsmail Suphi 

IVA<<( 
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