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OTUZ DOKUZUNCU İNİKAT 

16 Nisan 1340 Çarşamba 

İKİNCİ CELSE 

REİS : Fethi Beyefendi 

KÂTİPLER : Avni Bey (Yozgat), Ragıp Bey (Kütahya) 

REİS — Celseyi açıyorum. 
Hafi celse akti hakkında Dahiliye Vekili Ferid 

Beyefendi söz istediler. Buyurun eefndim. 
FERİD BEY (Dahiliye Vekili) (Kütahya) — 

Efendim malumu âliniz affı umumi beyannamesine 
150 krişlik bir liste ilâve edilecektir. Bu liste hak
kında maruzatta bulunmak için, arzu buyurursanız, 
celsei hafiyede müzakere edelim, eğer arzu buyur-
mazsanız celsei aleniyede müzakere devam ederiz. 

ZİYAEDDİN BEY (Erzurum) — Aleni olsun efen-
efendim, yarın gazeteler yazar. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Yarın gazetelerde 
okurlar. 

FERİT BEY (Dahiliye Vekili) (Kütahya) — Fa
kat bazı şeyler varki hafi celsede mevzubahis olma
sı lâzım gelir. Mütebakisini de aleni celsede yapar
sak zararı yok. 

REİS — Efendim, 150 kişilik liste hakkında ha
fi celsede malumat ita edileceği lüzumunu Dahiliye 
Vekili Bey teklif ediyorlar. Bu maksatla hafi celce 
akdini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum, hafi celse akdini kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Hafi celse akdi kabul edilmiştir. 

Şimdi zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

1 , - ZAPTI SABIK HULÂSASI 

YİRMİ SEKİZİNCİ İNİKAT 

3 Nisan 1340 Perşembe 

İKİNCİ CELSE 
Fethi Beyefendinin Tahtı Riyasetlerinde inikat 

ederek; Mahsubu Umumi Kanun Lâyihasının ikin
ci ve dördüncü maddelerinin müzakeresi itmam 
olunduktan sonra celsei hafiyeye son verildi. 

Kâtip Kâtip 
Zonguldak Bozok 

Ragıp 
Reis 
Fethi 

Avni 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalaa var mı? 
Reylerinize arz ediyorum; kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/. — Lozan Muahede name s i mucibince ilân olu
nacak affı umumiden hariç tutulacak 150 kişilik liste 
üzerine müzakerat. 

REİS — Mevzu üzerine söz Dahiliye Vekili Fe
rit Beyefendinin. Buyurun efendim. 

FERİT BEY (Dahiliye Vekili) (Kütahya) — Efen
dim, malumu âliniz olduğu üzere bu 150 kişilik liste 
affı umumi-beyannamesinin merbut bir zeylidir. Af
fı umumi Lozan muahedesi icabıdır. Müddeti muay
yene zarfında tekmil cerami. gerek Türk tebaası, ge-
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rek ecnebi tebeası için bütün ceraimi af mahiyetin
dedir. Yalnız heyeti murahhasamızın ısrarı üzerine 
150 kişilik bir listenin atfan istisnası hakkında ve 
muahedatm tasdikini müteakip teatisi esnasında bu 
150 kişilik defterin de Paris hazinei evrakını tevdii 
tekarrür etmiştir. Şimdi bu 150'li'k defterin tanzimi 
meselesi var. Kim girsin? Tabii Lozan Konferansında 
150 kişilik bir liste tanzimi takerrür ettiği günden 
itibaren efkârı umumiye bununla meşgul olduğu gi
bi, Dahiliye Vekâleti, Emniyeti Umumiye Müdüri
yeti de bunun tertibiyle meşgul olmuştur. Bu ter
tip neticesinde muhtelif memleketlerden talep edilen 
gerek umumi hayatta şahsiyeti maruf olduğu cihet
le tebarüz eden adamların isimleri emniyeti umumi-
yece toplanmış, maalesef bunun miktarı 150'yi Çök 
tecavüz etmiş. Maalesef memleketimizin hayatı siya-
siyesi noktai nazarından çok tecavüz etmiş, takriben 
600 kişiye baliğ olmuştur. Daha araştırırsa'k -kenar
da, köşede- Heyeti Cel'ilenizce vaki olacak isimleri 
toplarsak belki bu miktarı kat kat tecavüz edecek
tir. Fa'kat tabiidir ki bu hususta hayatı umumiyede 
icrayı tesir edebilecek adamlar yalnız cemedilmek 
suretiyle altı yüzü tecavüz etmiştir. Emniyeti umumi
ye mademki ahden 150 kişi olacak, tutmuş bunların 
içerisinden -meşhur mesele olduğu veçhile- şuna değ
miş buna değmemiş diyerek bir defter çıkarıyor. Bu 
da üç yüze baliğ oluyor. Yani çıkarmanın ihti
mali olmayan birtakım edani bu üç yüzün içine gir
di. Bunu yüz elliye kalbetmek için ne yapmalı? Asıl 
mükşkilât buradan doğdu. Nasıl tasfiye etmeli? Ya
ni efendim; bunun için Heyeti Vekilede müteaddit 
müzakereler cereyan etti. Mademki ahden mutlak 
bu (150) olacak -151 olmayacak- Ne yapmalı? Bi
naenaleyh meseleyi sunuf cihetiyle, ve ika edilen 
cinayet cihetiyle bir tasnif sırasına koyalım, ciheti 
terviç edildi, kabul edildi. 

Sonra bunun içinde evvelâ bilfarz; Vahidetlin var
dır. Sonra bunu çıkardık. Çünkü hanedan kanunu 
dölayısiyle çıkmış olduğundan dolayı buna hacet kal
madı. Fakat bunun tevabii var, ser yaverleri, bil
mem negibi. Vahidettin'in bütün icraatına yakından 
iştirak etmiş ve imali nüfuz etmiş beş altı kişi. Sonra 
efendiler; bir kaç kabine var ki; bunlar memleketin 
hayatına suikast etmiş, meselâ; Sevr muahedesini im
zalamış olan kabine. Sonra diğer bir kabine geli
yor. O da Kuvayi inzibatiyeyi teşkil eden kabine, 
sonra kumandanlar. Tabii belli başlıları, ta küçük 
şüphelilere gitmenin ihtimâli yoktur. Sonra bilfarz 
Çerkez Btem ve avenesi ve sonra efendiler, memle
ketimizin en müşkil devrinde memleketimizi parça

lamak arzusu ile ve Türklerin dünyada en zalim, en 
hain ,en âdi bir millet olduğunu ve bilâkis Yunan
lıların en medeni, en isani, en ulvi mefkurelerle ha
reket ettiğini ve Türkleri Türkiye'den kovmak is
teyen zaten Türkiye'de Türk olmadığını iddia eden 
ve izmir'de inikad eden bir çerkez kongresi görürüz; 
Bunların mürettipleri ve memleketlerden ele başı ola
rak giden murahhasları, bunu müteakip harekâtı mil
liye esnasında düşman ile teşriki mesai ederek son 
dakikaya kadar ve muahedenin zamanı akdinde 
muvaffakiyetimizi işkâl etmek üzere çıkan çetele
rin rüesası. Nihayet bugün elan mahallerini tafsile 
şey etmiyorum. Tabii Heyeti Celilenizde bizim ne 
gibi yerlerde takibatta bulunduğumuzu bendenizden 
sormazsınız. Hududumuzun haricinde, muhtelif nok
talarda, muhtelif isimlerle hilâfet komitesi, Anadolu 
komiteleri, ihtilâl komiteleri suretinde teşekkül et
miş birtakım nüveleri, birtakım teşekkülâtı ihtilâli-
yeyi idare eden adamlar. Bunların hiç olmazsa bunun 
içerisinde bulunması. Sonra ilâve edeyim. Memleke
tin en buhranlı devirlerinde düşmanla teşriki mesai 
ederek memleketin muzafferi yetini, muvaffakiyetini 
akamete uğratan, uğratmak isteyen birtakım deni mat
buat adamları ve ilaahir bir nevi böyle sunuf a tak
sim ile bir defter tanzim edilmiştir. 

Heyeti Celilenize tekrar bir şey daha arz edeyim; 
bunların hepsini biz bu. 150'lik liste sokmak için 
uğraşıyoruz. Nasıl yapalım dedik. Bir miktarını ha
ber aldık. Meselâ bir takımları Yunanistan dahi
line firar etmişler, gitmişler, Yunanista'nın hizmeti 
askeriyesine girmişlerdir. Onları tabiiyet kanununa 
tevfikan -diğer bir kararname ile -ki bu sabah He
yeti Vekile imzalamıştır. Onların tabiiyet kanununa 
tevfikan tabiiyetten iskat ettik. Yani defteri hafif
letmek için, şimdi bu suretle ayıra ayıra nihayet bir 
miktara indirdik ve bu sabahki içtimaımızda kati ol
mak üzere 150 isim tespit ettik. Fakat bazı tadilât 
yapıldığı için şimdi temyiz edilmektedir. Bunların 
içerisinde meselâ bazısı var, polis müdürü Hasan Tah
sin, şimdi bunu düşündük. Acaba Arnavuttur;" bizim 
tebaamız değildir diyerek, her dakika şey edebilir 
miyiz? Fakat günün birinde İstanbul'dan kaydını çı
karacak olursa o kayda istinaden Türklüğünü ispat 
etmek suretiyle gelmesi ihtimali vardır. Bu noktai na
zardan emniyeti umumiyenin... 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Kalkandelenlidir, 
efendim. 

FERİT BEY (Devamla) — Meselâ ismail Gömül-
cüne bugün hududu devletin haricinde kalan bir yer-
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de tevellüt etmiştir. Fakat ya İstanbul'da bir kaydı 
çıkarsa ve Türk olduğunu isbat ederse, Mebusluğu 
dolayısiyle Türk tabiiyetini gösterirse ne yaparız? Bi
naenaleyh bu nukatı nazardan sonra Arnavutlarla va
ki muahedemiz icabı onların bir de hakkı hıyarı var
dır. Bir sene müddetle Türk tabiiyetini kabul ede
bilirler. Binaenaleyh defterin içerisinde cüzi tadilât
la bu sabah tespit ettik. Fakat bu henüz temyiz 
edilmekte olduğu için Heyeti Celilenize arz edeme
dim. 

ALt ŞUURÎ BEY (Karesi) — Görmek isteriz. 
FERİT BEY (Devamla) — Fakat şimdi söyle

dim, getirtiyorum. Şimdi Heyeti Celilenize arz ede
rim. Bir yüz ellilik defter var, bir de üç yüzlük def
ter var, bir de tabiiyetten iskat ettiklerimize ait def
terler vardır, bir de 600'lük defterimiz vardır. (Han
deler.) Efendim bu cetveller ceman yekûn altı yüz
dür. Fakat bu altı yüzü biz ancak 150 kişilik üste
nin içerisine sokmak mecburiyetindeyiz. 

HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ (İsparta) — Aman 
Gospodin'in çuvalı gibi olmasın ha. 

FERİT BEY (Devamla) — Şimdi efendiler; bu
nu ya Heyeti Celileniz karşısında okuyalım, yahut 
Heyeti Celileniz bir komisyon tertip buyurunuz, (Ha
yır sesleri.) Bu suretle hal buyurunuz. Bendenize iki 
dakika müsaade buyurunuz. Çünkü sabahki tadilâtı 
Emniyeti Umumiye yapıyor. Onu Heyeti Celilenize 
şimdi takdim ederim. İki dakika müsaade buyurunuz. 

REİS — O halde efendim üçüncü maddenin mü
zakeresine geçiyoruz. 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Muhterem arka
daşlar, son harekâtı milliye münasebetiyle ihanetleri 
tahakkuk edenlerin vatan hududu haricine çıkarılma
sı mevzubahis olduğu zaman bittabi bunların adedi 
500 de, 600 de, 1 000 de kalacak kadar değildir. Çok
tur. Bendenizce mademki Lozan'da aktedilen itilâfta 
veya kararda 150 kişilik bir muhtıra olarak kabul 
ettirilmiş, eğer bunların içerisinde hem ihanetleri ta
hakkuk eden ve hem de istikbâlde daima kendilerinden 
ihanet beklenen adamlardan müteşekkil bir defter yap
mak lâzımdır. 150 kişilik bir cetvel tertip etmek lâ
zımdır. Biz vatan haricine atarken daha ziyade in
tikam hissiyle mütehassis değiliz. Eğer fenalık yapan
ların hepsini hudut haricine atmak lâzım gelirse, 
hepimiz isimleri söyleyelim. Üç bini, dört bini bu
lur. Mademki 150 kişi kadar adam çıkaracağız, bu 
150 kişinin çıkarılmasında, istikbâlde kendilerinden 
daha ziyade fenalık gelebilecek olanları ayırmak lâ
zımdır. Bendeniz şunu arz edeyim ki tahkikat yap

tım. Meselâ bir tanesini biliyorum ki; o deftere gir
memiştir. O da Üsküdar mutasarrıfı Ziver. Şimdi 
Beyefendiler; Üsküdar mutasarrıfı Ziver (lanet ses
leri.) Kendisinde hayata sahip oldukça, yani dünya
nın havayı nesimini teneffüs ettikçe mutlaka Türki
ye'nin, mutlaka Cumhuriyetin, mutlaka harekâtı mil-
liyenin biâman düşmanıdır. Bu Üsküdar mutasarrıfı 
imiş te, kabineye dahil değildir de, filân bilmem 
neye dahil değildir derseniz hainleri bırakırız. Bunu 
listeden çıkarırız derseniz büyük hata etmiş olursu
nuz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — O bitmiş
tir İhsan Bey, çürüktür, o çürüktür. 

İHSAN BEY (Devamla) — Hayır efendim bit
memiştir. Tahkikat yapınız, eğer Üsküdar mutasar
rıfı Ziver'in Türkiyede durması için ufak bir zan ha
sıl olursa, kalsın. Muahharen Bursa valisi olan Ziver' 
dir. Onun için Dahiliye Vekili muhtereminden çok ri
ca ediyoruz. Ne olursa olsun bu 150 kişilik listeye bu 
da girsin, Üsküdar mutasarrıfı Ziver de girsin. 

MAZ1IAR BEY (Aydın) — Arkadaşlar; bu lis
telerin tetkikine böyle eşhastan bahsederek, hepimiz 
münakaşaya iştirak edecek olursak gayet fena bir neti
ceye vasıl oluruz. Listeye geçirilmiş o>lan esami aylar
dan beri hükümet taralından muhtelif nıkatı nazardan, 
belki bir seneden beri tetkik edilmiş nihayet bu neti
ceye vasıl olunmuştur. Bunların bir kısmı bizim mef
kuremiz noktai nazarından bütün dünyaya göstermek 
istediğimiz şey'erdir ki; bütün dünyaya mefkure mü
cadelesi yapmışızdır. Filan Versay Konferansında, fa
lan vesaireyi imza ettiğinden dolayı dünyaya ilân et
mek istemişizdir ki; bunları bütün dünyanın nefretine 
maruz bırakıyoruz. Jhtimalki bu adamların bazıları 
bizim için atiyen o kadar muzır olacak kadar adamlar 
değildir. Fakat bu, mefkure noktai nazarından ilimle
rinin konulması lüzumu görülmüştür. Bir kısmı var
dır ki tamamen Türk milleti ve Türklük aleyhinde ha 
rekette bulunmuştur. Şahıslarının belki o kadar kıy
meti yoktur. Nihayet çerkez Ahmed, filân bilmem ne. 
Fakat memleketin içerisinde âtiyen şuriş ikaına kadir 
olacak vaziyette bulunan adamlar gibidir. Bunlar ni
hayet teşebbüs ettikleri hareket notai nazarından mü
him görülmüş.ür ve bütün dünyayı medeniyete ilân 
edilmek lâzımdır ve onun için gönderilmiştir. Bu va
dide filân yerde şöyle, böyle fenalık yapmış, kayma
kamlıkta şöyle etmiş diye böyle adamları toplayacak 
olursanız yekûnları binlere baliğ olur. Çok binleri 
bulmak ihtimali vardır. Binaenaleyh bunları teklif 
ederken filân arkadaş, falan arkadaş kendi mıntakai 
intihabiyesinde bildiği adamı, cidden fenalığına şahit 
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olduğu adamları teklif etmek hissine mutadır, mutıdir. 
Fakat, filân arkadaşta ötekini teklif eder. Bunların 
adedi belki yüzlere baliğ olur, değiştirilmesi icabeden-
lerin yekûnu. Halbuki o cedvelin içerisinde çıkacak 
olanlarla, girecek olanları, tekrar tespit edebilmek 
bütün heyetçe kabil midir? Bunu muvazene etmek 
kabil midir? Kıyas etemek kabil midir? Herhalde muh
telif noktai nazardan gayet fena neticeye vasıl ola
biliriz. 

Bir noktai nazardan daha Heyeti Vek ilenin liste
sine dokunmamak lâzımdır ki; icra mesuliyeti, tama
men bu listeyi hazırlayan hükümetin bu listenin me
suliyetini de tamamen kendilerinin üzerinde bırak
mak daha doğrudur. (Doğru sesleri) Biz-bugün için 
onun koyduğu kimsenin yerine başkasını koruz. Ya
rın o adamlar gelir, memlekette fena bir şey olur. 
Bunun manevi noktai nazardan mesuliyetini üzeri
mize almış oluruz. Mesuliyet nok'tai nazarından bu, 
doğru değildir. Binaenaleyh bunun üzerinde uzun uza-
dıya münakaşa :etmek doğru değildir. Heyeti Verile
nin yapdığı listeyi olduğu gibi kabul edelim. 

FERİT BEY (Dahiliye Vekili) (Kütahya) — Efen
dim İhsan Beyefendinin arzusuna bendeniz de işti
rak etmek isterim. Ziver Bey namında birisi vardır, 
ki âdi ve alçak bir adamdır. Hiç şüphe yoktur, o altı-
yüz veya üçyüzlük defterin içindedir. Yani yüz elliye 
çıkacak bir adam gözükmemiştir. Şimdi başka birini 
çıkartırız, onun yerine Ziver Beyi koruz. Hiç bir 
mani yok. Yalnız Beyefendiler; Heyeti Vekile verdiği 
kararda şunu düşündü. Dedi ki, bir adam şöyle bir 
şenaat Mikâp etemiş, diğer bir adam, o da irtikâp et
miş. Fakat berikinin bugün aynı kudrette, aynı kuv
vette tekrar olarak aynı şenaati yapabilmesi, imkân 
ve ihtimâli yok gibidir. Fakat diğeri aynı şenaati irti
kâp edebilmek için bütün kuvvetelerle, bütün teşkilât 
ile mücehhezdir. Bu hususu yalnız maziyi değil bil
hassa selâmet, emniyeti umumiye itibariyle istikbâl 
babından düşünmek lâzımdır. Meselâ bugün Balıke
sir hapihsanelerinde (42) tane mevkuf vardır. Bu su
retle vatana hiyanet cürmü ile idama mahkûmdurlar, 
duruyorlar. Bu adamlar o zamanki çete faaliyeti es
nasında ve merbutiyetleri, alâkaları dolayısiyle bugün 
yine memleket içerisinde her türlü teşvikat ve tah
rikatı yapmağa müheyyadırlar ve o kabiliyettedirler. 
Bugün de, yarın da böyledir. Binaenaleyh biz büyük 
^ir mecburiyet karşısında kaldık ve bu noktai nazar
dan Ziver Bey ithâl edilmedi. Eğer arzu ederseniz on
ardan bir tanesini çıkarırız, çizeriz, Ziver Beyi ithâl 
îderiz. (Hayır sesleri) Maruzatım bundan ibarettir ve 
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'bu noktai nazardan başka türlü yapmak ve hepsini 
koyabilmek imkânı yoktur. 

SARAÇOĞLH ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Efendi
ler; İhsan Beyefendinin sözleri prensip olmak itibariy
le çok kiymetlidir. Ancak isimleri buraya getirmek, 
kürsiye getirmek, burada münakaşa etmek demek 
herhalde makul bir listenin çıkmamasına sebep olmak 
demektir ve makul şekilde bir listeninde buradan çık
maması mesuliyetinin üzerimize alınması demektir. 
Binaenaleyh biz olsa olsa prensip olarak Heyeti Ve-
kileye diyebiliriz; âtiyen en çok bu vatana cürüm irti
kâp edebilecek olan adamlar, bu listenin içerisinde bu
lunsun. Fakat bu kadarı kâfi değildir. En 'büyük, en 
vahim bir cürmü, tarihi 'bir cürmü irtikâp etmiş olan 
herhangi bir adamın vazı hali ne olursa olsun, herhal
de bunlardan bir kaçının da bu listenin içerisinde bu
lunması lâzımdır. Bendeniz (24) saat zarfında ilân edil
mek mecburiyeti altında kalmak ve hatta burada isim
ler birer birer okunmak şartile ve yalnız o listedeki 
esamiye dokunmamak kaydiyle affın yapılması taraf
tarıyım. Eğer listedeki esamiye girecek olursak, yan
lış bir yola girmiş oluruz. Yalnız liste okunduğu bü
tün tak;p edilmesi lâzım gelen prensiplerden bir veya 
bir kaç tanesi ihmâl edilmiş ise onu yirmi dört saat 
sonraya tehir edebiliriz. Bendenizin haber aldığıma 
listede hiç bir Rum, hiç bir Ermeni yokmuş. Bu mem
lekete karşı ihanet etmiş İstanbullu bir Rum, bir Er
meni yok mudur efendiler? Binaenaleyh icabederki 
bunlardan da bir kaç tanesi bunun içerisine girsin. Lis
teyi biz yapmıyalım, Heyeti Vekile yapsın, yalnız ken
dilerine biz prensip verelim o kadar. 

DR. MUSTAFA BEY (Çorum) — Efendiler; ben 
de listenin buraya gelip birer birer okunması ve isim
ler üzerinde münakaşa edilmesi taraftarı değilim. Fa
kat prensipleri biz koymalıyız. Bendeniz şunu demek 
istiyorumki meselâ; bu listenin içerisine girmesi icabe-
den ceraim ne ise tayin ederiz ve tayin ettikten sonra, 
ayni cürmü irtikâp edenlerden bir Türk var, bir Rum 
var, bir Ermeni var, bir Arap, Arnavut var, bir Çer
kez var. Binaenaleyh evvelâ Türk kalır, Ermeni veya 
Rum gider ve nihayet Türk gider (gürültüler) evet böy
ledir, müsade buyurunuz. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Evvelâ 
Türk gider, çünki hiyanet etmiştir. 

DR. MUSTAFA BEY (Devamla) — Evvelâ Rum-
'ar gider, bu prensip konduktan sonra. 

REİS — Efendim; müsaade buyurunuz, hatibin sö-
Tü işitilmiyor. 

DR. MUSTAFA BEY (Devamla) — Bu prensip 
konduktan sonra irtikâp etmiş olduğu cürüm her ne 
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olursa olsun, işbu cdrmün muadilini veya aynını iş- j 
lerriiş olan eşhasın anasırı nazarı itibare alınır. Bun
lardan en fena unsur kimse; hangisi ise, evvelâ o gi
der, en sonra diğerleri gitmiş olur, maksadım budur. 
(Liste okunsun sesleri) 

AKÇORA OĞLU YUSUF BEY (istanbul) — 
Efendim; daha liste geîmemiş, müsade buyurursanız 
söyleyeyim. (Geldi sesleri), (ayak patırtıları) 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim, liste okun- | 
sun, daha iyi söylersiniz. 

YUSUF BEY (Devamla) — Efendiler; zannedi
yorum ki; hergün üç defa kürsüye gelerek va'ktinizi is
raf eden arkadaşlarınızdan değilim. (Bravo sesleri, 
(handeler) Kırk yılda bir çıkmışım. Belki makul bir 
şey söyleyeceğim. Şurada pek tanımadığım ve kendi
lerine fikirce hiç muhalefet etmediğim arkadaşlar da 
ayak patırtısı yapıyorlar, esbabını anlamıyorum. 

Şimdi zannediyorum ki vazaifimizin en mühimle- j 
rinden birisini yalnız aklımızla değil, vicdan ve kalbi- J 
mizle alâkadar bir vazifeyi ifa etmek üzere bulunu
yoruz. Binaenaleyh bu hususta pek ziyade istical.. I 
(Toplanıp konuşanlara hitaben) Efendim; müsade bu
yurur musunuz, yoksa Meclisi vükelâmı münakid. 
(Handeler) Millet Meclisi; vazaifi mühtelifesinden, 
zannöderim ki, şimdi vazaifi kazaiyesini yapıyor ve 
öyle bir 'hüküm verecektir ki; bu hüküm neticesinde 
Türkiyede bulunan ve eskiden saltanatı Osmaniye te
lasından olan ve içlerinde bazıları, maatteessüf bir 
haylisi Türk olan bazı kimseleri Türkiye Cumhuri
yeti vatandaşlığından tard edeceğiz. Zannediyorum 
ki; herhangi bir adam için verilecek hükümlerin en 
şedidini vereceğiz. Liste çabuk gelsin. Çünki karnımız I 
aç, akşam yakın, iftara yetişeceğiz, mütaleası varit 
olmaz. Bu husus evvelâ eşhas gelmeden evvel pren- I 
sipleri hukuki bir surette tayin etmek lâzım gelir. Da- | 
h'il'iye Vekili Bey biraz umumi olarak. (Recep Beye, 
hitaben: Biraz müsade eder misiniz sözüm işitilsin) ve I 
biraz müphem olarak söylediler. Fakat ben istiyorum 
ki; daha isimler okunmadan evvel hükümet namına 
bu (150) kişiyi hangi prensiplere müsteniden tefrik 
e'dilmiş olduğunu, muayyen, hukuki, sarih bir surette 
söylesin 1, 2, 3, 4, 5 yazalım, Prensipler bu suretle ta
ayyün ettikten sonra, bize hükümet tarafından gönde
rilmiş olan şu müttehemlerrn, veya mahkûmların, ya- I 
Ihut maznunların hakkında bir (jüri) sıfatiyle bir hü- S 
küm vereceğiz. Diyorlar ki; şunlar tard olunacak. Fa
kat esami gelmeden evvel prensip münakaşası lâzım, 
o prensiplerde hata varsa, noksan varsa, onu tezyid, I 
tadil veya İslah suretiyle prensipleri tekmil ederiz, on
dan sonra esami gelir, okunur. | 

— 438 

HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ (İsparta) — Esami 
gelmeden evvel kanun müzakere edilmez mi efendim? 

YUSUF BEY (Devamla) — Hoca efendi, bura
da bir takım kimseleri milliyetten tard ediyoruz. İsti
cal buyurmayınız. Esami geldikten sonra o prensip da
hilinde intihap olunduğu hakkında hükümet bize ma
lumatı sariha verecek, Zeyt efendi; şu, şu, şu, sebep-
t2ü dolayı tard olunuyor, Amr efendi, bu, bu, bu, se
beplerden tard olunuyor. 

HACİ BEKİR EFENDİ (Konya) — Efendim; 
Heyeti Aliye bu şahısları tanıyor. 

YUSUF BEY (Devamla) — Efendim; şahısların 
malûm olması sarahatin lüzumuna mani olmaz. Fa
kat ben de içinizde rey verecek bir adam sıfatiyle 
söylüyorum. Hiç birisi hakkında sarih malumatım 
yoktur. Bu suretle eşhası tayin ettikten sonra belki 
içimizden biri der ki, bendeniz Beyefendiyi biliyorum 
ve koyduğunuz prensibe nazaran Zeytten daha ziyade 
lâyik ve müstahaktır. Onun, onun yerine koyabiliriz. 
Fakat efendiler; tekrar ediyorum, evvelâ prensipleri 
tayin etmeden bu hususta kati bir şey vazetmeden ev
vel eşhasın esamisine geçmemeliyiz. Çünki çok ve-
bâlli, vicdanımız üzerinde daima bizi rahatsız edecek 
bir rey vermekle mükellef bulunuyoruz. 

FERİT BEY (Dahiliye Vekili) (Kütahya) — Efen
dim; işte (150) lik liste, işte (300) lük liste, işte (600) 
lük liste. 

Yusuf Beyefendi bir prensipten bahis buyurdular, 
dediler ki, prensipleri halledelim. Demincek Heyeti 
celilenize arzetmiş olduğum veçhile, biz de isimlerini 
böyle karmakarışık yapmadık. Biz de nevama b;r 
prensip yaptık. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — On
ları yazalım beyefendi. Nedir prensipleriniz? Söyleyi
niz numara sırasiyle yazalım, 1, 2, 3. 4, 5, ilâ.. 

FERİT BEY (Devamla) — Yapdığımız deftere şu 
tarzda tespit ettik. 

Evvelâ; firari Vahidettinin maiyeti. Birer birer 
isimlerini söyleyeceğim. Yalnız Yusuf Beyefendiyi 
tatmin için evvelâ prensiplerden bahsedeceğim. 

AKÇORA OĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Yal
nız benim değil, bana iştirak eden arkadaşlar da. var
dır. 

FERİT BEY (Devamla) — Efendim; prensip diye 
ne istiyorsunuz? Hain, Hain, ne prensibi? Yalnız hi-
yanetin vecih ve nevi itibariyle ancak tasnif kabil olur. 
Yoksa prensip nedir? 

AKÇORA OĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Firari Vahidettinin maiyeti haindir. 
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REİS — Demin zatı âliniz, şikâyet ediyordunuz. 
AKÇORA OĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 

Hakkınız var reis bey. 
FERİT BEY (Devamla) — Efendim; demin arz 

«itmiş olduğum veçihüzre Sevr muahedesini kabul ve 
imza eden kabine, Sevr muahedenamesini Pariste İm-
za eden heyeti murahhasa. Sonra kuvayı inzibatiye, 
sonra Çerkez Etem ve avenesi, İzmir Çerkez kongre
sine murahhas olarak iştirak edenler, hiyaneti vata-
niyede bulunan memurini mülkiye ve askeriye, hiya
neti vataniye ile maznun polis rüesası, hain gazeteci
ler, sonra hiyaneti vataniyede bulunan diğer eşhas. 
(Hangi eşhas sesleri) Canım efendim; okuyunca anla
şılır. Eşkıya vesaire.. Bilmem başka prensip istiyor 
musunuz? Bu, bundan ibarettir. Yalnız şimdi Heyeti 
Vekilenin kararına tebean ben bazı noktalarda, bu 
prensibin bazı cihetlerinde inhiraf edildiğini arz ede
ceğim. O da şudur; şimdi arz etmiştim ki, altıyüzü 
yüzelîiye indiriyoruz. Bunu yüzelliye tenzil ederken 
daima bugünkü vaziyete nisbetle zararını, yani istik
bâle nisbetle zararını, maziye nazaren olan zararına 
takdim ediyoruz. 

SÜREYYA BEY (Karesi) — Müsaade buyurulur 
mu Reis Bey? Bu kuvayı inzibatiyeyi terğip ve teşvik 
için fetva veren müftüler buraya dahil değil mi? 

FERİT BEY (Devamla) — Var efendim, içerisin
de vardır. 

SÜREYYA BEY (Karesi) — Fetva vermek az şey 
değildir. 

FERlT BEY (Devamla) — Efendim; altı yüzün 
içinde hepsi var, okuyunuz. Hangisini isterseniz yüz 
ellilik defterden birini çıkarın, oraya koyun. 

Şimdi efendim, kuvayı inzibatiye deyince; kuvayı 
inzibatiyenin mülâzımına kadar efradı vardır. Tabii 
dahil olamaz. Bunun gibi meselâ; Sevr muahedesini 
imza edenler ve kabinede bulunanlar, takvimi veka-
yiden çıkarılmış nüsha itibariyle şunlardır: Sadrazam 
Damat Ferit, Şeyhülislâm Mustafa Sabri, kabinede 
olup da (150)'lik listeye dahil edilmiyenleri arz ede
ceğim. Hariciye ve Hanbiye Nazırı yine Damat Ferit-
miş. Cehenneme gitti. Binaenaleyh listede yok. Bah
riye Nazırı Kürt Hamdi, bu dahil, Dahiliye Nazın 
Reşit Müm'taz Paşa İstanbul muvasalatına kadar Ti
caret ve Ziraat Nazırı Cemâl Bey idare etmiş - aşağıda 
iki tane daha okuyacağım. Defterde sandalya vermek 
mümkün olmadığından Heyeti Vekile buna karar ver
di. Sonra Adliye Nazırı Ali Rüştü, bilirsiniz ki bu 
alçak herif; Yunan orduları hareket ederken «Bu or
du, bizim ordumuzdur» demiş. Maliye Nezaretini müs-

1 teşar idare edecektir demişler. Bir maliye müsteşarı 
varmış, çağırmışlar «Gel Maliye Nazırı ol» demiş
ler. O demiş ki; «Vallahi ben bu işten anlamam vekâ
leten idare ederim» demiş. Şimdi bunu koymadık. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) —. Reşat Bey 
mi? 

FERİT BEY (Kütahya) — Evet koyalım mı? 
(Kimdir o sesleri) Reşat Beydir, bunu koyalım mı? 

ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Sormayın, sormayın. 
FERİT BEY (Devamla) — Nafıa Nazırı, Adliye 

Dairesi Reisi bir Zeki Paşa varmış. Meşahiri meçhule-
den.. (Handeler) Bunu koymadık. Ticaret, Ziraat Na
zırı, Dahiliye Nazırı esbakı Artin Cemâl, koyduk ta
bii, Maarif Nazırı Hadi Paşa için; bu aynı zamanda 
Sevr muahedesini imza eden bir nazırda*. Bu girmiştir. 
Ferit Hilmi Paşa varmış. Diyorlar ki; bu, ünlü bir 
herifmiş, tanımıyorum. Sonra Şurayı Devlet Reisi Rı
za Tevfik Bey, hem Sevrde dahil, hem kabinede, bunu 
da koyduk. Hatta düşündük, bunun için bir şey ya
pabiliriz, dedik. Kendisi bu esnada Eşşeria hüküme
tinin bir memuriyetini almış olduğundan dolayı tabii
yetten ihraç edilebilir, bir şey, yapılabilir. Tabiiyet
ten iskat meselesi de vardır, bu suretlede yapılabilir. 
Fakat (150) lik listenin içinde herhalde Sevri imzala
mış, kabinede bulunmuş adamların yer alması herhal
de doğrudur ve belki de lüzumludur, değil mi efen
dim? (Doğru sesleri) 

Sonra efendiler; bu tarzda demek ki, Sevri imza
layanları, kuvayı inzibatiyeyi yapan kabineleri tespit 
ettik. Bunlar hükümete ve millete hıyanet etmişler
dir. İçlerinden bazı isimleri koymadık. Arzu ederse
niz, bazılarını çıkarır onları koruz. Demek ki; pren
sip itibariyle itiraz vaki değildir, zaruret itibariyle de. 

Şimdi efendim; okuyayım, dinleyiniz; hatırınıza 
gelenleri işaret buyurunuz. (150 lik liste mi sesleri) 
Evet efendim, 150 lik liste. 

Bir kere firari Vahidettin'in maiyeti, kendisi yok. 
Yaveri hâs Kiraz Hamdi, Hademei hassa kumandanı 
Çerkez Zeki, elan yanındadır. ^Kaynıdır sesleri) Hazi-
nei hassa müfettişlerinden Şaban Ağa, Tütüncü başı 
Şükrü, elan en emin adamıdır ve Vahİdetrin, onun 
arzusu ile hareket eder. Serkarin Yaver Paşa, zaten 
idama mahkûm'dur. ;(Ne Paşa sesleri) Yaver Paşa efen
dim. Yaverandan Erkânı Harp miralay Tahir Bey, 
bu da fili bir adamdır, maiyetidir. Yani bugün hali 
faaliyette olan bir adamdır. Fâal o demektir. 

Sevr muahedesini imza eden kabine azalarından; 
esbak Şeyhülislâm Mustafa Sabri, (maiyet bu kadar 
mı sesleri) yüz elli kişinin içinde maiyete bu kadar 
düştü. Mustafa Sabri'den sonra Adliye Nazın esbakı 
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Ali Rüştü, Ticaret ve Ziraat Nazırı sabıkı Cemâl. 
Efendim; bu, İstanbulda mevkuftur. Muhakeme edil
mektedir. Fakat mahalline tebligat yaptım ve mahke
meden Ali Galip gibi çıkarsa o dakikada bana haber 
veriniz, atayım, dedim. Artin Cemâl denilen herif. 
(Konya Vaîii esbakı sesleri) 

DR. FİKRET BEY (Ertuğrul) — Sekiz yüz bin 
Ermeni kesdik diyen adam. 

FERİT BEY (Devamla) — Artin ismini yazarsak 
iyi olmaz, zennederim. Ciddiyetten çıkar. Bahriye Na
zırı Kürt Hamdi, bilirsiniz ki bunun bir kardeşi var
dır. İsmi Tribor Halildir. İstanbulda büyük bir şey 
yapmıştır. Bu da bu suretle büyük faaliyet ibraz eden
lerdendir. İsterseniz bu, Kürt ismini kaldıralım. Ham
di Paşa diyelim. (Hayır sesleri), (cakacı Hamdidir ses
leri) 

DR. FİKRET BEY (Ertuğrul) — Ona, Cakacı 
Hamdi derler. (Cakacı Hamdi sesleri) 

ARİF BEY (Eskişehir) — Cakacı Hamdi, lakabı 
böyledir. 

FERİT BEY (Devamla) — Sevr muahedesini im
zalayan heyeti murahhasa, Hadi Paşa, Rıza Tevfik, 
Reşat ve Halis. 

Beyefendiler; Avrupamn nazarında, gidip bu mua
hedeyi imza etmiş oldukları cihetle, yani bunlar Av
rupanın bildiği adamlardır, Ve Sevr ahitnamesinin ted
vini nokta i nazarından bunları muhakkak burada mu
hafaza etmek lâzımdır. Emniyeti umurniyemiz bura
dan ıskat ced veline koymuştur. Fakat bendeniz buna 
taraftar değilim. Müsade buyurursanız bunu burada 
bırakalım. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Bahs ettik
çe şüpheleniyorum, beyefendi. Deminden beri bahse
diyorsunuz, şüphe ânz oluyor. 

FERİT BEY (Devamla) — Koyalım diyorum. Is
kat demek, tabiiyetten iskat demektir. Oraya koyma
yalım, buraya koyalım. Efendiler, iskat itibariyle.. 

AKÇORA OĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Iskat daha iyi; bir yer açık kalır. 

FERİT BEY (Devamla) — Efendiler; iskat diye, 
bir yer açık kalır, onun için söyledim. 

Kuvayı İnzibatiye Başkumandanı ve Harbiye Na
zırı esbakı Süleyman Şefik, Kuvayı İnzibatiye Erkânı 
Harbîye Reisi Miralay Refik, Ahmed, firaridir, Bul-
garistandadır ve halâ faaliyettedir. Kuvayı İnzibatiye 
rnitralyöz kumandanı ve damadın damadı Tarık Müm
taz, ilk nigehban teşkil edenlerdir. Kuvayı İnzibatiye 
kumandanlarından Ali Nadir (Paşa) İzmiri bırakan. 

DR. FİKRET BEY (Ertuğrul) — Yunan bayrağı
nı öpen. 

FERİT BEY (Devamla) — Kuvayı İnzibatiye Er
kânı Harbiyesine memur Binbaşı Âsim, bu da firari
lerin içindedir. Bunun da mühim bir rol oynadığı 
emniyeti umumiyenin kuyudatı ile sabittir. (Nasıl ses
leri) Yani tereddüdünüz varsa işaret edelim, çıkaralım. 
(Hayır, hayır sesleri) Kuvayı İnzibatiye mensubinin-
den ve Kürt Mustafa divanı harbinden kaymakam 
Fettah, Etem ve avenesi. 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Ferit Beyefendi; 
Binbaşı Çopur Hakkı yok mu? 

FERİT BEY (Devamla) — Burada yoktur, ihti
mâl diğer defterlerde vardır. Eğer mühim bir adarnsa 
deftere yazalım. 

DR. FİKRET BEY (Ertuğrul) — Fettah'tan da
ha esnadır. 

FERİT BEY (Devamla) — Efendim; şimdi Ço
pur Hakkıy'ı isterseniz buraya yazalım. 

ALİ RIZA BEY (İstanbul) — Çopur Hakkı mut
laka yazılmalıdır, elzemdir. 

FERİT BEY (Devamla) — Tetkikat esnasında çı
karır, koruz. 

ALİ SAİP BEY (Kozan) — İsterseniz Âsim Beyin 
yerine konulsun. (Bir kere okunsun sesieri). 

FERİT BEY (Devamla) — Efendim; Çerkez Et-
hem ve biraderi Tevfik, Reşit ve Kuşçubaşı Eşref, 
Eşrefin biraderi Hac; Salih, bugün elan hali faaliyet
tedir. 

BİR SES — Nerededir? 
FERİT BEY (Devamla) — Beyrut'tadır. İzmirli 

Akhisar kumandanı Küçük Etti em. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (İstanbul) — Efen
dim; müsaade buyurur musunuz, bir suâl soracağım. 
H:icı Salih isminde bir seyyah tanıyoruz ve bugün Ana 
dolu mücadelâtı esnasında, Kürdistanda bulundu, ay
nı şahıs mıdır? 

FERİT BEY (Devamla) — Tabii efendim. 
HAMDULLAH SUPHİ BEY (İstanbul) — Niçin 

tabiidir, geldikten sonra bir şey mi yaptı? 
FERİT BEY (Devamla) — Odur efendim. 
DR. FİKRET BEY (Ertuğrul) — Bugün Ethe-

min Erkânı Harbiye reisidir. 
SADIK BEY (Karahisarı Sahip) — Küçük Et-

hem g eberdi. 
FERİT BEY (Devamla) — Hayır efendim, sağdır. 

Düzceli Mehmed oğlu Sami, bu da firaridir, Ethemin 
yaveri imiş ve hali faaliyettedir. 

NECATİ BEY (İzmir) — Yüzbaşı Sami. 
FER ÎT BEY (Devamla) — Evet Yüzbaşı Sami.. 

Çerkez Halil İbrahim. 
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HULUSİ BEY (Karesi) — Çerkez değildir efen- I 
dim. I 

IDR. FİKRET BEY (Ertuğrul) — Belki başkasıdır. 

FERİT BEY (Devamla) — Efendim; Yunanlılarla 
teşriki mesai etmiş ve Balıkesirli Şefik Beyi katil kas-
diyle buzcu Halid Beyi katletmiştir ve bir ÇOK rezalet- I 
te bulunmuştur. Susurluktan Demir kapılı Hacı Ah- I 
med, bu müessiflerdendir. I 

ALİ ŞUUR t BEY (Karesi) — Hem müesşisler-
den, hem de İngilizlerle mühim teması vardır. Halâ I 
da teşkilât yapıyorlar. I 

FERİT BEY (Devamla) — Sabık Bursa komiseri 
Düzceli Mustafa, bu da firari ve Ethemin eli ayağı I 
olan bir kimsedir. Bundan sonra Çerkeş kongresine I 
murahlhas olarak iştirak edenler: Hendek Kazasının 
Sünbü'llü kariyesinden Bağ Osman. (Nasıl sesleri) Bu, 
Bağ ahalisindir. Bugün elan takip ettiğimiz eşkiyanın I 
içerisinde adamları vard r. Bu, meşhur bir aile ismi- I 
dir. 

REFİK BEY (Konya) — Bu aile yerlerinde olunu
yorlar mı? I 

FERİT BEY (Devamla) — Hayır efendim. İzmit 
mutasarrıfı esbakı İbralhim Hakkı. (O mühimdir ses
leri) Berao Sait, Zevzek Ta'h'ir kariyesinden Şirin Bey. 
Bunlar zaten idama mahkûmdurlar. I 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Berao Sait nerenin 
murahhasıdır. I 

FERİT BEY (Devamla) — Bandırma murahhası, 
Söke Ereğlisinin Tekeli kariyesinden Koca Ömeroğ- I 
lu Hüseyin Bey, Kamuştanbey köyünden Bağ Kâmil. I 
Şamlı Ahmed Nuri. Hamed Ahmed, Mahan Ali; ki I 
bunlar elan Yunanistanda ve hali faaliyettedirler. I 
Klüp Reisi ve İzmir murahhası Harunurreşit, Sefer I 
Hoca. Bu, Eskişehirli. Kirmastinin Kara Orman ka- I 
riyesinden Hacı Osmanoğlu Abdülkerim ki; bugün el- I 
yevm faaliyette olanlardandır. Bigalı Nuri Bey oğlu I 
Isa, Adapazarının Şahinbey kariyesinden Kâzım. Bun- I 
lar arkadaşımızın dediği gibi Vaihidettinin maiyetin- I 
den daha çok ve fa'kat rolleri budur. Gönenin.-, kari- I 
yesinden Lampad Yakup, bunlar hep isimlerini Rum- I 
ca anarlar. Beyannamelerini görseniz rezaletin, şenaa- I 
tin derecesidir. I 

REFİK BEY (Konya) — Velinimetine karşı mü- I 
kâfat. I 

FERİT BEY (Devamla) — Sonra efendim; Kon- I 
bat Hafız Sait. Bunlar idama mahkûmdur ve elyevm I 
Balık esir de mevkuftur. I 

BİR SES — Ne için idam edilmiyor? | 
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FERİT BEY (Devamla) — İdam etmemek için 
Lozan muahedenamesi iktizasındandır. Takip edilmi-
yecektir ve bugün bırakacağız. (Gürültüler, anlaşılmı
yor sesleri). 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Gizli, gizli. 

FERİT BEY (Devamla) — Gönenin Gülbeler 
kariyesinden binbaşı Çerkez Ahmed Mehmed Bey, 
Yazarın Sait; İzmirde dava vekili idi. Bir de Halçok 
Kombot Sami isminde birisi var. Fakat bu herif Yu
nanistanda bir hizmet kabul ettiği, için iskat cedveline 
çıkarıyoruz, yani jskat cedveline ithal ediyoruz. Mua-
hedenameniıı akdi tarihinden sonraki hareketinden 
dolayı iskat ediyoruz. Evvelki hareketten olsa (600) 
ünü de jskat ederiz. Muahedenin akdi ve affı umumi 
beyannamesinin kabul ettiği tarihten muahharan ec
nebi hizmetine girmiş oldukları için. 

Sonra efendim; memurini mülkiye ve askeriyeye 
gelince; Esbak Bursa valisi Gümülcüneli tsmail Hak
kı, Konyalı Zeynelâbidin. 

REFİK BEY (Konya) - - Hay Allah razı olsun. 

FERİT BEY (Devamla) — Bu, ecnebi hizmetinde 
bulunduğu için iskat cadveline koymak ihtimali vardır. 
Fakat razı olmazsınız. (Sağlam olsun sesleri) Cebeli
bereket mutasarrıflığında bulunan Fani zade Mesut, 
Lider Sadık Bey, isterseniz bunu iskat cedveline ko
yarız. (hayır sesleri). 

DR. FİKRET BEY (Ertuğrul) — Sadık Bey İs
kat olamaz, şerefi vardır. 

FERİT BEY (Devamla) — Esbak Manisa muta
sarrıfı Giritli Hüsnü varmış, bunu iskat cetdveline ko
yuyoruz. 

SÜREYYA BEY (Karesi) — Aman efendim; bu, 
Kanbur İzzetten esna bir heriftir. 

FERİT BEY (Devamla) — Peki efendim; amma 
biz bunu iskat cedveline koymazsak, zaten hudut ha
ricindedir. 

SÜREYYA BEY ^Karesi) — Hayır, cedvelinize 
karışmıyorum, yalnız arzı malumat ediyorum. 

FERİT BEY (Devamla) — O cedvele girmeden 
buradan çıkmıyor. Divanı Harp Reisi Kürt Mustafa 
(Kürt ismini kaldırınız sesleri), (Nemrut Mustafa ses
leri). 

KILIÇ ALİ BEY (Gaziantep) — Onu başa yaz
mak lâzımdı, Ferit Bey. 

FERİT BEY (Devamla) — Efendim müsaade bu-
yururursanız hepsinin şerefile mütenasip olarak dü
zeltiriz. (Handeler) Bunu da meselâ iskat cedveline 
koymak ihtimali vardır. (Şerefi vardır sesleri) 
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izmir Telgraf Müdürü Hafız Mehmed. (Bu kimdir ' 
sesleri) Efendim bu, hıyaneti vataniyede bulunmuş ve 
idama mahkûm imiş. Zaten bir kaç kişinin çıkması 
lâzım. Arzu buyurursanız bunu işaret edelim. Sonra 
çıkması lâzım olanların içerisine ithal ederiz. Adapaza
rı kaymakamı Hain Mustafa. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Muavin Ali' 
nin kardeşidir. 

FERİT BEY (Devamla) — Tekfurdağı Müftü es-
bakı Hafız Ahmed, Eskişehir hapisane müdürü esba-
kı.. Yunanlıların Afyonkarahisar mutasarrıfı esbakı 
Sabit, iskat cedveline koyuyoruz. Fransızların Ayın-
tap mutasarrıfı Celâl Kadri, iskat cedveline. 

BÎR SES — (Teşekkür ederiz.) 
FERİT BEY (Devamla) — İzmir Belediye Reisi 

Hacı Hasan Paşa. 
SÜREYYA BEY (Karesi) — O, nerededir? 
FERİT BEY (Devamla) — İskat cedvelinde. 
©İR SES — Memuriyet almış mı? 

FERİT BEY (Devamla) — Efendim . memuri
yet almış veya almamış veya almaya temayül etmiş, 
onu bize bırakın.. Biz tabiiyetten iskat edeceğiz. Yani 
150 kişiliğe koyamıyoruz, ne yapalım. Esbak ayan
dan, esbak Evkaf Nazırı Vasfi Hoca (âlâ sesleri). Har-
put valisi esabkı Ali Galip, İzmir maarif müdürü Ha
lil, bunu da iskat cedveline koyacağız. Manyasın Su-
sığırlık telgraf müdürü esbakı Davut. Bunların hepsi 
idama mahkûmdur. Gönen Eytan müdürü Çerkez 
Reşat, 

HAMDULLAH SÜPİ BEY (İstanbul) — Buna 
Çerkez diyorsunuz, Davut Çerkez değil mi? 

FERİT BEY (Devamla) — Hayır.. Reşat, Bursa 
vali vekili Aziz Nuri. 

NECATİ BEY (Bursa) — Yalnız Bursa müftüsü 
unutulmuş. Listenin en mühimmidir. 

FERİT BEY (Devamla) — Adı ne idi. 
NECATİ BEY (Bursa) — Ömer Fevzi, Vahidet-

tinden daha melundur. 
FERİT BEY (Devamla) — Efendim, deftere bir 

de Ömer Fevzi yazdık. Manyasın İn'köy nahiye mü
dürü Kâzım, bunu çıkarabilir miyiz beyler? Asıl Ba
lıkesirliler bilir. Balıkesirli Kâzım. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Çıkarabiliriz. 
FERİT BEY (Devamla) — Çünki bir iki yerin açıl

masını istiyoruz. 
BİR SES — Çopur Hakkı ne oldu? 
FERİT BEY (Devamla) — Çopur Hakkıyı koya

cağız. İzmir Kadı müşaviri Âsim Hoca, esbak İstan
bul muhafızı Mustafa Namık, İstanbul polis müdü-
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riyeti birinci şube müdürü esbakı Şeref. Peter İbra» 
ihim. Gönenin Keçeler kariyesinden Tevfik, Kirmas-
tinin Çürük kariyesinden Hüseyin, Lâz İbrahim oğlu 
Hamdi, İsmail oğlu Hüseyin; Kirmastiden Haşim 
oğlu Hasan Hüseyin, şaki Davudun biraderi Zekeriy-
ya, (işitmiyoruz sesleri) Müsade buyurursanız sesim 
kısıldı. İstarham ederim, bir iki dakika. 

Hisaraltı kariyesinden hatip Mehmed oğlu Süley
man, Adapazannın Taşlıgeçit kariyesinden Süleyman 
Bey, Kiramastınin çürük kariyesinden Mehmed oğlu 
Kâzım, Karaormandan Kâmil. Şaki Davudun kayın 
biraderleridir, bunlar. Bunların heyeti mecmuası Yu
nanlılarla beraber müsellahan firar etmişlerdir ve el-
yevm teşkilâtta dahil ve hali faaliyettedirler, Midilli' 
de dirler. Ayıntapta Fransızların istihbarat ve hafi teş
kilât reisi Hasan Sadık. Bunu iskat cedveline koyuyo
ruz. Tarsuslu Kâmil Paşa zade Sezai (Selâmi), Tar
suslu Kâmil Paşa zade Kemâl, Süleymaniyeli Hakkı, 
İngiliz hafiyesi meşhur Kürt Hakkı dedikleri. İs
tanbul esbak Polis müdürü Tahsin; istanbul esbak po
lis müdür muavini Kemâl; (tamam sesleri) Çanakka
le mutasarrıfı Mahrnud Mahir, eski Köylü sermuhar
riri Ferit 

HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ (İsparta) — Ke
mâl ikidir. Bu müdür muavini Kemâl hangisi, İspar-
talı Kemâl mi? 

FERİT BEY (Devamla) — İstanbul esbak polis 
müdür muavini Kemâl vardır. 

HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ (İsparta) — Bir de 
İspartah Kemâl vardır. 

DR. FİKRET BEY (Ertuğrul) — Bir de Seryaver 
Avni Paşa var. 

FALİH RIFKI BEY (Bolu) — Boşnak Emin Paşa 
var, (yazdı,, yazdı sesleri). 

FERİT BEY (Devamla) — Gönen'in Balcı ka-
riyeiiijıden Ömer, Gönen'in Balcı kariyesinden To-
pallı Şerif oğlu İbrahim, Hafız oğlu İbrahim, Ha-
vustan oğlu İbrahim, Keçeler kar iyesinden Topal 
Ömer oğlu İdris, Gönen'den Tercümanın Salih, Ke
çi Dere kariyesinden Hüseyin Galip, Gönen'in Ke
çeler kariyesinden Abdullah oğlu Galip, Gönen'in 
Keçeler kariyesinden Abdullah oğlu Deli Kasım. 

HACİM MUHİTTİN BEY (Giresun) — Son oku
duğunuz ismi bir daha okur musunuz? 

FERİT BEY (Devamla) — Gönen'in Keçeler ka
riyesinden Abdullah oğlu Deli Kasım. 

FAİK BEY (Tekfurdağı) — Efendim; Çanakkale 
mutasarrıfı Mahir, diyorsunuz. Bu adam Afyon Ka-
rahisar'ında bulunmuş mudur? 
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FERİT BEY (Devamla) — Çanakkale mutasar
rıfı Ma'hmud Mahir. 

REÎS — Efendim müsaade buyurun. Sual sora
cakların isimlerimi kaydettim. Sıra file sorunuz. Bu-
yuruin Ali Sürürü Efendi. 

ALİ SURURİ EFENDİ (Karahisarı Şarki) — 
Beyefendi; Haricen işittiğime göre, Hürriyet ve İtilâf 
Merkezi Umumisinde aza bulunan eşhasın 150 kişilik 
deftere ithal edileceği anlaşılıyor. Okuduğunuz def
terde birtakım şakiler var ki; bunların memlekete ge
lip, gelmemesi müsavidir. Asıl 150 kişilik deftere it
hal edilecek şahıslar fikren fasit ve müfsi't olanlar
dır. Öyle faal ve âdi .'işlerde bulunan adamlar mem
lekete gelm'iş, memleket onlardan umumi olmak üze
re ne zarar görebilir? Defterinize bakıyorum, hür
riyet ve itilâfta aza bulunmuş, 'kâtibi umumilik yap
mış ve memleketli fesada sevk etmiş şahıslar yoktur. 
Niçin yoktur, beyefendi? 

HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ (İsparta) — Ab
dullah Cevdet'ler filân yoktur. (Handeler) 

FERİT BEY (Devamla)" — Beyim; Heyeti Ve'k'i-
IenOn bu husus'taki nöktai nazarını, Heyeti Ceülenize 
arz ettim. Bunların tetkik ve tefriki esnasında tayin 
eidilen şey, bilhassa bugün idama mahkûm oian ve 
müsellâh bir surette şakavet eden, hem de maksadı 
siyasi ille, öyle yal'nız âdi şaki olarak değil, hareket 
eden eşhas. Meselâ; Hürriyet ve İtilâf Kulübünden 
bahsettiniz. Zeynelâbidin Hoca oradandır, Vasfi Ho
ca oradandır, Şaban oradandır, Refik Halit oradan
dır. 

HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ (işarla) — Salim 
Paşanın ismi yok. 

İSMET BEY (Çorum) Kâtibi umumisi olan Fev
zi yok. 

FERİT BEY (Devamla) — Şimdi efendim; ha
tıra âlinize bu gibi fırkalara dahil olup da cinayet
leri daha eşed bulunanlar geliyorsa söylersiniz, bi
zim burada yapdığımız, bir müzakereden ibarettir. 
Söylersiniz onu koruz, başkalarını çıkarırız. 

NEŞET BEY (Aksaray) — Efendim; Edirne Va
lisi Salim Paşa ile Merkez kumandanı Emin Paşa 
gibi doğrudan doğruya Ferit Paşanın sağ eli ve sol 
eli makamındadır bunlar. Ve Tahsin Bey polis müdü
rü iken... 

REİS — Efendim sözünüzü kaydettim, sıranız 
geldiği vakit söylersiniz. 

FERİT BEY (Devamla) — Süruri Efendi, kimi 
teklif ediyorsunuz, yazalım? 

ASAF BEY (Hakkâri) — Vekil Beyefendi; istan
bul polis müdürü umumisi Nurettin Beyi yazdınız 
mı? 

FERİT BEY (Devamla) — Yazdım efendim. Fa
kat daha yüz ellilik deftere yazmadım. Heyeti Celi-
leniz. kabul ederse, onlar girecek, başkaları çıkacak. 
(Hayır sesleri) 

RAGIP BEY (Kütahya) — Uşak Belediye Reisi 
Hulusi'yi göremedim. 

FERİT BEY (Devamla) — Yazalım. 
RAGIP BEY (Kütahya) — Meselâ, süllüler, sü

lükler giriyor da, Uşak Belediye Reisi Hulusi'yi gö
remedim, o girmiyor. Bu nasıl olur? Heyeti Celilece 
malûmdur. 

HULUSİ BEY (Karesi) — O söylediğiniz Çerkez-
lerin bir tanesi bir tabur askerdir. 

FERİT BEY (Devamla) — Efendim bakın ne 
diyor, bir tabur askerdir diyor. Efendim şimdi arka
daşların söylediklerini birer birer yazıyorum. Bakı
nız, Çopur Hakkı, Polis Müdürü Halil; Ömer Fevzi, 
Polis Müdürü Nurettin, Uşak Belediye Reisi Hulusi; 
daha, hepsini yazarız. 

İHSAN BEY (Ergani) — Seryaver Avni Paşa. 
ZİYA EFENDİ (Erzurum) — Abdullah Cevdet. 
SAİP BEY (Kozan) — Şimdi burada ıskat cetveli 

diyorsunuz. Bir cetvel var. Bazı mühim şahsiyetler 
var ki bu cetvelde dahildir ve 150 kişilik defterde 
dahil değildir. Meselâ; Ayıntap mutasarrıfı esbakı 
Celâl Kadri var. Bunu liskat cetveline koyduk diyor
sunuz. Bu adamın Ayıntap'ta yapmadığı fenalık kal
madı. Elyevm Halep'te aleyhimize gazete çıkarıyor 
ve elyevm teşkilâtı hafiyemin reisidir. Bu adamı iskat 
cetveline koydum diyorsunuz, bunun gibi aynı vari
yette bulunan Osman Beyzade Mesut. Bu iskat def
terine dahildir. BJnaenaleyh herhalde Celâl Kadri 
Beyin bu yüz elli kişilik deftere dahil olmasını teklif 
ediyorum. Çünkü, iskat defterinden korkuyorum ki; 
bunlar ilerde yine memlekete gelecekler ve Türk ta
biiyetine geçeceklerdir. Binaenaleyh iskat defterinden 
150 kişilik deftere geçsinler ve bu suremle memleket 
dahiline girmesinler. Bunlar o yüz elh" kişilik liste
dekiler kadar memlekete fenalık etmiş adamlardır. 
Ona göre karar verelim. 

FERİT BEY (Devamla) -— Beyefendihiın buyur
dukları veçhile Celâl Abdiyi iskat defterine koyduk, 
niçin? Çünkü; bugün elan muahededen sonra Fran
sız istihbarat vazifesiyle Halep'te meşguldür. Bunun 
için onu iskalt ediyoruz. 

ALİ SAİP BEY (Kozan) — Fakat bir daha Türk 
tabiiyetine girerler. 
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NECATİ BEY (Bursa) — BursaMa faforikafâör 
Gemil Beyi 150 kişilik listenün dokuzuncu sırasında 
görmek îsterdim. Mtüln "mevcudiyetiyle, servetiyle 
Yunan ordusunun Bursa'ya ayak bastığı dakikadan, 
sön dakikaya kadar memlekette icrai şenaat elîmiştür. 

FERİT BEY (Devamla) — Esbak İstanbul mu
hafızı Musilafa Namık, İstanbul pofe müdürüyeti 
birinci şube müdürü esbakı Şeref, İzmit merkez me
muru, Edirne polis müdürü, Yalova kaymakamı, Fu
at, Molan zade Rıfat. 

Efendim şimdi gazetecilere geçiyoruz. Rifatı iskat 
cetveline koyacağız. 

BİR MEBUS — Yok efendim, yok; kaç bin se
nelik hainidir bu milletin. 

SABRI BEY (Saruhan) — Mütareke zamanında, 
İstanbul'da Ferit Paşa zamanında çalışanlar.... Bun
lardan hiç birisi girmiyecek mi? Ferit Paşa zama
nında en büyük icraata hadim olan, meselâ polis mü
dürü Halil... Ondan sonra bir şey nazarı dikkatimi 
cel'bediyor. Efendiler; malumu âliniz böyle fena adam
ların mevkii icraya geldikleri zaman en büyük vası
taları divanı harptir. Bir iki divanı harp reisi de bu
lunsun. 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Bu, taamül ol
masın efendim (Handeler) 

FERİT BEY (Devamla) — Müsaade buyurun bir 
kere hepsini okuyalım da, (Handeler) nakıs kalanla
rı tamamlarız. Türkçe İstanbul gazetesi sahibi Sabit 
Molla. 

AĞA OĞLU AHMET BEY (Kars) — Halil Beyi 
şimdiden kaydediniz. 

FERİT BEY (Devamla) — Halil Bey kim? (Po
lis müdürü sesleri) Hüsnü Tahsin'in falan falanın ya
nında Halil Beye yer kalmadı (Devam sesleri) Sait 
Molla... 

AĞA OĞLU AHMET BEY (Kars) — Ferit Bey
efendi, Halil Bey ne oldu? Bu adam bizleri İngiliz
lere teslim etmiştir. 

REİS — Efendim; bu şekilde müzakereye imkân 
yoktur. He râza bir isim teklif ediyor. Bakalım He
yeti Celile kabul ediyor mu? Vekil Bey bunları kay
dediyor, bunlar ayrıca reye konulup, Heyeti Celilenin 
kararına iktiran edecektir. Her azanın söylediğini 
kaydedecek olursak namütenahi olur. 

FERİT BEY (Devamla) — İzmir'de müsavat Ga
zetesi sahibi Hafız İbrahim Aydede Gazetesi sahibi 
Posta Telgraf Müdiri Umumii Sabiki Refik Halit, 
Alemdar Gazetesi sahibi Refii Cevat, Alemdar Gaze
tesinden Pehlivan Kadri, İzmir'de Köylü Gazetesi 
sahibi Refet. Iskat cetveline koyuyoruz. 

HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ (İsparta) — Ab
dullah Cevdet nerede? 

FERtT BEY (Devamla) — Ona gelinceye kadar 
sabah olur. Adana'da (Ferda) Gazetesi sahibi Hil
mi, Edirne'de Temin ve Selanik'te .Hakikat sahibi Mü-
nür Mustafa, Balıkesir'de İrşat Gazetesi sahibi Sın-
dırgılı Ahmet Hulusi. 

BİR SES — O kadar mühim midir? 
ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Fotoğrafçı AH 

Sami vardır. (Okundu o sesleri) 

FERtT BEY (Devamla) — Onu nihayette şey ede
lim. Şimdi hiyaneti vataniyede bulunmuş olan diğer 
eşhas ile eşkiya vesaireye geçiyoruz. Yani hiyaneti 
vataniyede bulunmuş olan eşkiyaya geçiyoruz. Seyid-
gazili Koç Emin. 

ASAF BEY (Hakkâri) — Ferit Paşa zamanında 
İstanbul polis müdiriyetinde bulunan Nurettin de var
dır, yalnız Halil değil, 

FERİT BEY (Devamla) — Yazalım efendim. Se-
yidgazili Koç Emin. Bunlar baştan aşağı idama mah
kûmdur. Gönenin Bayram kafiyesinden Yusuf oğlu 
İdris, elyevm Balıkesir'de mevkuftur, idama mah-
mahkûmdur. Gönenin Üçpınar kariyesinde Hoca. Hay-
ri, Anzavur çetesinden bunlar, Düzakçı kariyesinden 
Mustafa Remzi, idama mahkûm. Hacı Kasım oğlu 
Zühtü, Anzavur çetesinden idama mahkûm. Koca-
gözün Osman oğlu Şak ir. Türklere mezalimi ile meş
hur Koç Mehmet oğlu Koç Ali, Mehmet oğlu Aziz, 
Molla Süleyman oğlu izzet, Hüseyin oğlu Kara Kâ
zım; hep idama mahkûm. Bekir oğlu Arap Mahmut, 
Rüstem kariyesinden gardiyan Yusuf, Çerkeş İsmail, 
llyas, İbrahim Çavuş. Adapazan'ndan Salahiye kari
yesinden Kara Ali İsmail; Kandıra'dan Emin Bey, 
Tavşanlı'dan Emin, Adapazarı'nın Taşlıca kariyesin
den Hacıhan oğlu Emin, Abaza Cemâl, Akyazı'dan 
Şir oğlu Cemâl. Bunların hepsi idama mahkûm ve 
mevkufturlar. (Nedir sesleri?) Eşkıyadır efendim. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Bu kadar 
ricali siyasiye varken bunları ithâl etmekte mana ne
dir? 

FERİT BEY (Devamla) — Manyas'tan Cavit, 
Hendek'in Uzunca kariyesinden Çerkez Hakkı, Es
kişehir'in Akpınar kariyesinden Hakkı Hoca, Pen
dik'ten Soğuksu kariyesinden deli Hakkı, Adapazarı' 
nm... kariyesinden Hüsnü, Adapazarı'nın Akçay ka
riyesinden Süleyman oğlu Hüseyin, Abdullah oğlu 
Recep, Ömer oğlu Ramazan. Soğuksu kariyesinden 
Zifa, Akçay kariyesinden Kara Zekeriyya, Selâmiye 
kariyesinden Ziya, Kadri Bey kariyesinden Tabostan, 
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Kel Tahir Çavuş, Bafra'dan Talip Çavuş, Manyas'tan I 
Yeniköylü Aziz, Sapanca'dan Harun, Kara Molla 
oğlu diğer Harun, Harun'un biraderi Mustafa, Zeke
ri yya oğlu Harun, Ahmet oğlu Habil, Ahmet oğlu I 
Yusuf, Karapınar kariyesınden Yaver, Boza Beyle- I 
rinden Koca oğlu Yusuf, Reisi eşkiya sünlüklü Şakî I 
Davut, Kirmasti'nin Çürük kariyesinden Kara Ali 
oğlu İsmail, Kerim Ali oğullarından Mehmet oğlu is
mail, Sündük'ten Kopuk İsmail, Dere mahallesinden I 
Peder İbrahim, Gönen'in Bayram kariyesinden... 

BİR MEBUS — Birlikte memlekette gitmiştir. 
Memleketimiz için çok büyük bir sindir. I 

FERİT BEY (Devamla) — Yazdım efendim, Bur- I 
sa'da fabrikatör Cemil Bey. 

FERİT BEY (Çorum) — Efendim, 150 kişilik lis
teyi okurken bazı şaki güruhu vardır. Çerkezler... I 

RAGIP BEY (Kütahya) — Bir kısmı müsellehan 
şıimdi orada faaliyettedir buyurdunuz. I 

FERİT BEY (Devamla) — Müsellehan değil 
efendim. I 

RAGIP BEY (Devamla) — Faaliyettedir buyur
dunuz. I 

FERİT BEY (Çorum) — Fakat memleket haricin
de, şimdi memleket haricinde devam etmekte olduk- I 
larına göre ve af zamanından sonra bulunduğuna gö- I 
re bunları iskat cetveline alarak, daha mühimlerini 
koyamaz mıyız?. 

FERİT BEY (Devamla) — Efendim yapamayız. 
İskat cetveline ecnebide bir hizmet almışları ve ta- I 
biiyeti eenebiyeye girmiş olanları alabiliriz. Cemiyeti I 
hafiye halinde faaliyettedirler ve Türk tebaasında- I 
dırlar. 

FAİK BEY (Tckfurdağı) — Efendim Çanakkale 
Mutasarrıfı Esbakı Mahmut Mahir vardır. Bunun ne I 
yaptığını hepimiz biliriz. Fakat başlı başına hiç bir I 
şey yapamıyacağmı da bilirim. Defterde Dahiliye I 
Nezaketinde bulunan ve şenaati hakkında ben de biz- I 
zat vesaiki resmiye bulunan Âdil Bey yoktur. Âdil I 
Biyle, Mahir Bey arasında dağlar kadar fark var. I 

HACIM MUHİTTİN BEY (Giresun) — O, Mec
lisi ayanda Kuvayı Milliye ölüyor diye bağıran adam- I 
dır. 

FERİT BEY (Devamla) — Eğer ehemmiyetsiz I 
bir herifse onu buradan çıkaralım. (Bunaktır sesleri) I 

MEHMET BEY (Biga) — Efendim, o çok deni 
bir adamdır. I 

FERİT BEY (Devamla) — Efendim; deni olduğu
na şüphe yok, fakat deftere koyalım mı, koymaya- I 
hm mı? I 
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ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Efendim deftere koya
lım mı, koymayalım mı? Bundan ne çıkar. Ben diyo
rum koyunuz, pekâlâ koydum diyor. 

FERİT BEY (Devamla) — Efendim; bendeniz bir 
kelime ilâve etmek isterim. Beyefendinin şeyine, Âdil 
Beyi yakından bilenler onun da ne kadar ahmak ve 
budala olduğunu bilirler. (Hayır sesleri), (çok gayyur 
bir adamdır sesleri) 

İZZET ULVİ BEY (Karahisarı Sahip) — Ferit 
Paşa ile çalıştı. Âdil Bey yazılsın. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — En şeni bir adamdır. 
NEŞET BEY (Aksaray) — Edirneli Münir'i def

tere koyuyorsunuz. Halbuki Edirneli Münir'i bu işe 
sevk eden Edirne Valisi Salim Paşayı koymuyorsunuz, 
en şeni bir adamdır. 

FERİT BEY (Devamla) — Benim tahkikatıma 
göre Salim Paşa da kıymetsiz bir adamdır. 

NEŞET BEY (Aksaray) — Salim Paşa bir deniz
dir. nehir içinde bir katredir. Bu, böyledir. 

FERİT BEY (Devamla) — Pekâlâ kaydedelim. 
NEŞET BEY (Aksaray) — Ondan sonra polis 

müdürü Tahsin Beyi koyuyorsunuz, Emin Paşayı koy
muyorsunuz, ki onun ne ettiğini benden ziyade şah
sen alâkası olan Recep Beyefendiden sorabilirsiniz. 

FERİT BEY (Devamla) — Beyim yazalım. 
RAİF EFENDİ (Erzurum) — Dahiliye Nazımı 

olan Adil Bey gayet mühimdir. 

FERİT BEY (Devamla) — Yazdım efendim, yaz
dım. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Al; Şuuri 
Efendi bir sualde bulundular, ona verdiğiniz cevap 
zannederim ki; arkadaşlarımla beraber beni katiyen 
tatmin edememiştir. Siz listenin babında bulunan 
başlıca dimağları saydınız. Fakat ondan sonra, ge
lenlerin kısmı azamı dimağdan mahrum ve makine
den ibarettir. Kopuk Ahmet vesaire, vesaire; bu, bir. 
Buna dair lütfen vazıh bir cevap vermenizi istirham 
ederim. 

İkincisi; benim bir hatıram vardır ki; o hatıramı 
daima takdis ederim. O hatıramı telvis etmiş olan bir 
arkadaşımız vardır. Mahir Sait, o dahil midir? 

FERİT BEY (Devamla) — Hayır okumadım, onu 
yazalım. 

DR. FİKRET BEY (Ertuğrül) — Beyefendi lis
tenizi gördük. Bunun esbabı mucibesinde buyurdu
nuz ki; bir takım insanlar vardır, hafi teşkilâttadır
lar, ellerinde rövolver vardır. Bunlar herhalde taşra
dadırlar. Bunlar hudut dahiline girdikten sonra 150 
kişilik listeye dahil etmeye lüzum yoktur, bırakın gir-
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sinler ki, tenkil edilsin. Hariçten de ne yapacaktırlar? 
Bu adamları listeye dahil etmekle beraber, sanki ce
miyeti hafiye suretinde gelmiyecek mi? Cemiyeti hafi-
ye için teşkilât yapacaksa... Bunların hiç birisi fikir 
adamları değildir, bunlar alettirler. Rica ederim lis
teye fikiir adamları koyunuz. Avni Paşası yoktur, Âdil 
(Beyi yoktur, Emin Paşası yoktur. Böyle liste mi olur 
efendim? Hiç olmazsa üç yüz kişilik listeyi okuyunuz. 
Orada kalmış olduğunu zannediyorum. Her halde 
bu ricali siyasiyeyi koymalıdır. Bu okuduğunuz kim
seler bir takım acezedir, yani fikren acezedir. Âdil 
iBey için diyorsunuz ki; âcizdir. E... Bu okuduğunuz 
Hakkı çavuşlar, Ahmet çavuşlar; Âdil ıBeyden daha 
zeki adamlar değillerdir, bunlar alettirler. 

FERİT BEY (Devamla) — Efendim evvelâ; ha
riçte Yunanlılarla beraber ricat edip orada henüz ko
mite halinde icrayı faliyet etmekte olan adamlar, bun
lar yarın kalkıp gelecek olurlarsa, onlar hakkında ya
pacağımız şey, arkalarına beş on taharri memuru ka
tarak... 

DR. FİKRET BEY (Ertuğrul) — Derhal dağa 
çıkarlar, evlerinde oturmazlar. 

FERİT BEY (Devamla) — Müsaade buyurunuz; 
dağa çıktığı zaman hangi dağa çıkar? Takip edemez
siniz, işiniz değildir. Dağda da gezer, bayırda da ge
zer. Ne vakit bir cürüm ve cinayeti sâdır olacak olur
sa, o zaman takip edebilirsiniz. Fakat bunlar bütün 
bir kitlenin içerisinde, bütün bir Türklüğün içerisin
de nihayete kadar Türklüğün aleyhinde düşmanla 

"teşriki mesai ederek harp etmiş ve siyasî emel ile mu
zafferi yetim izi akamete mahkûm etmek için çalışmış 
50 - 60 kişiden ibarettir. Bunların hiç hirisi tasavvur 
ettiğiniz gibi, öyle basit adam değildir. 

RECEP BEY (Kütahya) — Af olur, yarın gelir. 
ve teşkilâtını yapar. O teşkilâtını yapıncaya kadar, 
bir takım suikastlara maruz kalırsınız. 

ÖR. FİKRET BEY (Ertuğrul) — Bunlar teşkilât 
yapamaz memlekette, Met olur. 

FERİT BEY (Devamla) — Demiyoruz ki; böyle 
listeyi aynen kabul ediniz. Heyeti Celilenize arzettik. 
Lazımsa tadil buyurursunuz, ona göre yaparız. 

HACİM MUHİTTİN BEY (Giresun) — Efen
dim; Âdil Beyi ahmak bir adam dediniz. Halbuki 
okuduğunuz cetvelde Gönenli Galip Bey isminde bi
risini işittim. Galip Beyin anasını da, babasını da, 
kendisini de bilirim. Galip Bey bir cürüm yapmıştır. 
Adlanın yarattığı ve yaratacağı adamların en budalası 
ve en ahmağıdır. Âdil Beyi neden deftere yazmıyor
sunuz? 
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FERİT BEY {Devamla)— Efendim Âdil Beyi gö
zümle görmüşüm ve konuşmuşum; onun için söylü
yorum ki; ahmaktır. 

HACIM MUHİTTİN BEY (Giresun) — Ferit 
Beyefendi onun bu memlekete ne kadar fenalık ve 
hiyanet etmek istediğini biz biliriz, siz de bilirsiniz. 
Girmesi lâzımdır. Binaenaleyh Seryaver Avni Paşa
nın girmesi lâzımdır. 

Sonra efendim; İstanbul'ca İngilizlerin irtibat za
biti ve memlekete en yüksek fenalık yapanlardan ser-
komiser Van'lı Cemil Beyin girmesi lâzımdır. Emni
yeti umumiye müdür muavini Kemâl Bey Isparta'Iı. 
(O var sesleri) Hazinei hâssaden Refik Bey niçin gir
miyor? 

FERİT BEY (Devamla) — Yüz elli kişilik def
tere girmesini muvafık görüyor musunuz? 

HACIM MUHİTTİN BEY (Giresun) — Bence... 
FERİT BEY (Devamla) — Bu, zatı âlinizin tak

diri şahsinizle olmuştur. Bizim yaptığımız da kendi 
takdirimizle yapılmıştır. Bu takdirleri Heyeti Celile-
nizle yapılan müzakerede kararı umumisini tespit et
meye matuftur. Meselâ; Galip Bey aptalmış dediler, 
onu da bu tarafa yazdık, sol tarafa yazdık. Yani ba
l lar ı girecek ve bazıları çıkacak. Girenler ve çıkan
lar defterine yazılacaktır. Müzakereden ibarettir. Bu 
hususta bir şey etmeye lüzum yoktur. 

HULUSİ BEY (Karesi) — Bizim vilâyete ait iki 
isimden Hacım Muhittin Bey bahsetti. Bu aptal bir 
heriftir ve sersemin birisidir. Bunun işlediği cürmü 
söyleyeyim. Sındırgılı Ahmet Hulusi namında birisi 
vardır. Ahmet Hulusi İrşat gazetesinin sahibi imti
yazıdır. Bu, vaktiyle Hürriyet ve İtilâf Kulübüne men
sup, yani TrabzonTu Ömer Fevzi namında Trabzon'a 
maskara bir hoca gelmiştir, ona bu adam imtiyaz 
vadetmişti. Ahmet Hulusi Sındırgı'lı, rica ederim bun-
^r ı çıkarınız da, başkalarını koyunuz. Bu adam se-
\\z okka etle gezmiş olsa arkasına bir kedi bile ta-
ulmaz. Sonra Divanı Harp reislerinden kimse yok. 
3oğazlıyan kaymakamı merhum Kemâli idam eden 
Dahiliye Nazırı Nazım Paşa, Kemah saltanatla mem
leketimizde hücreineşindir. (Meşhurdur sesleri) Divanı 
Harp Reisidir. 

FERİT BEY (Devamla) — Nazım Paşayı tanır
sınız deği! mi? Burnunu silmekten acizdir. 

REFİK BEY (Konya) — Boynu kalınlardan. 
HALİL BEY ( ) — Aciz, amma Divanı 

Harp Reisidir. 
FERİT BEY (Devamla) — Peki yazdık. 
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ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Arkasına kedi ta
kılmayan adamları yazmayınız. Dahiliye Nazırı Meh
met Ali, Sındırgılı Ahmet Hulusi'nin mefsedette, fe
nalıkta iktisabı şöhret etmesi, irşat Gazetesi namiyle 
çıkan gazetedir. Hulusi yalnız onun imtiyazını almış
tır. Asıl onu çıkaran Trabzon'lu Ömer Fevzi Efen
didir. Bunun hakkında dünya kadar malûmat var
dır. 

HALÎT BEY (Kastamonu) — Sivas Valisi Ali 
Galip vardır. Malûmu âliniz Sivas Kongresi inikad 
ederken Malatya'da bir içtima oldu, bir hadise oldu. 
Ali Galip dahil olduğu halde o vakit mutasarrıf ola
rak Bedrihanilerden Ali Galip dahil edilmemiştir. 
Malarya mutasarrıfıdır. Bedrihanilerden Halil Rah
mi (Rami) dahil edilmemiştir. O adam Ali Galip'ten 
daha esnadır ve orada aşair vesaireyi tahrik, eden, 
teşvik eden odur. Sonra İstanbul'dan gönderilen Bin
başı ingiliz hepsini himaye eden odur. O siyasi he
yeti oraya ithal eden odur. Onun için rica ederim, 
Ali GaJip'in yanına onu da ilâve ediniz. 

FERİT BEY (Devamla) — Onu da yazdık efen
dim. 

REİS — Efendim; daha bir çok sualler var, di
ğer taraftan kifayeti müzakere teklifi vardır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Memleke
ti kana boyayan Çapanoğulları nerededir, defterde ni
çin ismi yoktur? 

ALİ SADİ BEY (Kozan) — Kozan'da İslamla
rın katliamını yapan ve elyevm Halep'te Fransız za
bitliği yapan Kazak Hasan. 

FERİT BEY (Devamla) — Efendim; derakap 
onu İskata koruz, mesele değil efendim, nerelidir, bu? 

ALİ SADİ BEY (Kozan) — Haçinli Kazak Ha
san.. 

FERİT BEY (Devamla) — Peki efendim, o da 
bitti. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Efendim, görülüyor ki, 
esasen Dahiliye Vekâleti tarafından tanzim edilen lis
te 600 ismi muhtevidir. Bunlardan 150 sini tefrik me
selesi bir çok müşkilâtı dai oluyor. Ferit Beyefendi 
bir çok esami okumakla beraber, bunlardan bir kıs
mı için bugün hali faaliyettedir, dediler. Halbuki af, 
Lozan muahedesinde beyan olunan ve bir müruru za
man ile tahdit edilen ceraime mahsustur. Acaba bu 
adamlar o zamandan sonra irtikâp ettikleri ceraim 
için de affı umumiden istifade edebilirler mi? Anla
şılıyor ki bu adamların bir çok teşebbüsatı ihtilâl-
kâraneleri vardır ki; işbu affı umuminin tayin ve tah
dit ettiği zamandan sonra vuku bulmuştur. Bu cihet 
hukuk an tetkik olunmalıdır. 

Sonra; bazı arkadaşların buyurdukları gibi, bu 
listeye girecekler âdi eşhastan ziyade, bu eşhası idare 
edenlerdir, serkârda bulunanlardır. Meselâ divanı 
harpte bulunanlar, Çopur Hakkı ve rüfekası. Bun
lar harekâtı milliye aleyhinde çalışanlardan başka 
bir şey değildir. Bazı masumların idamına karar ver
mişlerdir, Onlar müttefikan bu kararları ittihaz et
mişlerdir. Böyle caniyane bir surette hâkim sandal-
yasına oturup ta memlekete ihanet ve hiyanet etmiş 
adamları kısmen istisna etmek bendenizce doğru de
ğildir. Listeyi bu nikatı nazardan tetkik etmek ve da
ha ziyade siyasî faaliyet ve ceraimi olan eşhası ithal 
etmek lâzımdır. 

REİS — Efendim kifayeti müzakere hakkında 
takrir vardır. Evvelemirde müzakerenin 'kifayetini 
reyi âlinize koyacağım. 

Müzakereyi 'kâfi görenler lütfen el kaldırsın. Ak
sini reye 'koyuyorum. Kâfi görmeyenler lütfen el kal
dırsın... (Kâfi değil sesleri). Kâfi görülrnemişt'r. 

Efendim bir ço'k kanunlarımız vardir, bunların 
biran evvel çıkması lâzımdır. 

Saniyen, yarın bütçeyi müzakere edeceğiz, ondan 
sonra da... (Gece de müzakere edelim, reye koyunuz 
sesleri). 

Ondan sonra da Teşkilâtı Esasiye Kanununu mü
zakere edeceğiz, vaktimiz yoktur, diğer kanunlar kal
mış olacak, binaenaleyh Heyeti Ceülenize teklif ede
rim, bugün akşam saat dokuzda gece içtimai yapa
lım. Muvafık mı efendim? (Muvafık sesleri). 

Bu akşam gece içtimai yapacağız karar verildi 
efendim. 

FERİT BEY (Çorum) — Reis Bey usul hakkında 
*ö/. istiyorum. 

SÜREYYA BEY (Karesi) — Saat kaçta toplana
cağız Rei's Bey. 

REİS — Saat dokuzda efendim. 

RECEP BEY (Kütahya) — Muhterem arkadaş
lar, bu madde münasebetiyle çok mühim bir nokta 
mevzubahis olduğu zaraundayım. Şimdi Dahiıüye Ve
kili muhtereminin burada izahatından anlaşıldığına 
göre hiyaneci vataniye ve en büyük vatani cürümlle-
ri İrtikâp etmiş olduklarından dolayı muvacehei mil
lette uzun müddet ve hayatlarının nihayetine kadar 
mâyup ve günahkâr tanınması lâzım gelen insanların 
miktarı aşağı yukarı beşyüze baliğ oluyor. 150 si an
ten mecbur olduğumuz aftan istisna, indirmek imkâ
nı olan miktardır. 

Halbuki bunun haricinde - arzettiğim miktar eğer 
sahih ise bilâhare yapılacak tetkikat neticesinde te-
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zayüıd edebilir. Har ne ise biz altıyüz diyelim. 150'' 
den 60O'e baliğ olmak için bu, 450 kişi hakikatte, va
tan muvacehesinde aynı cürüm ile mücrim ve aynı 
günah ile, aynı kabahatle malum olan insanlardır. 
Gerçi biz mecburiyeti ahdiyemizden dolayı bundan 
150 sini affetmiyoruz, diğerlerini affediyoruz. Fakat 
bu ahden mecbur olduğumuz resmi bir af şeklinde 
telakki edilmelidir ve bu 150 haricinde bulunan bu 
450 kişi - bunu kati bir rakam olarak söylemiyorum, 
600 bildiğim için, bu rakamı syliyorum. - hiç bir za
man memlekette tamamiyle affa mazhar olup, diğer 
masum olan insanlarla aynı rütbeyi ihraz etmemeli
dirler. 

Bu, kati ve vatanî icabiyle ahdi mecburiyeti yek
diğeri ide telif edip behemahâl idarî ve devletin ken
di iç makinesinde tatbik edebileceği bir çareyi bul
mak imkânı olduğunu zannediyorum. Biz alenen ta-
bii surette bunları affetmeğe mecburuz ve affedece
ğiz ve alenen muahedenamenin fıkrai mahsusası ile 
bu adamları mütemadiyen tenkil etmek, tutmak, suâl 
cevap etmek mecburiyetinde bulunamıyacağız. 

Fakat efendiler; aynı zamanda bu 450 kişi, eğer 
kendilerinin bu. vatan içerisinde diğer masum halkla 
müsavi olduklarını ve memlekete unutturacaiklarını 
zannederlerse hem vatan içinde adi mevkiden kendi
lerini kurtarmış olurlıar ve hem de bu serbestiden bi
listifade aynı fenalığı başka vasıta ile, başka fırsat 
ve başka vesilelerle yapmaya çalışacaklardır. 

Maruzatım, celsei aleni yed e katiyen söylenemez, 
müsade buyurursanız as-1 teklif edeceğim şekil cel
sei aleniyede katiyen mevzubahis olamaz. Şimdi ben
deniz bir takrir takdim edeceğim ki; mefadına mut
tali olacaksınız. Bu takrir mefadı kabul olunur ve 
hükümet bunu tatbik ederse, aynı zamanda hafiyen 
tatbik etmekle beraber birtakım gayri meşru tereşsu-
hat İle hükümetin bu gibi tedabir ittihaz etmekte ol
duğu ve aynı zamanda fezail malulü oldukları ku
laklarına gidecek olursa kuvve! manevi yeleri kırıla
rak memlekette bir teşebbüse cüret edem ivecek bir 
hale gelirler ve hem de diğer vatandaşlar mecburiye
ti ahdiyemizden dolayı aftan istisna edilememiş olan
lar içerisinde cezaya müstahak olanların da bu ma
nevi tazyik liçerisinde bulunduğunu bilerek kısmen 
mutmain ve müsterih olurlar. 

Teklifi âcizaname nazaran bu, 150 kişilik liste ha
ricinde bir siyah üste etrafında toplamalıdır. O mik
tar kaç ise, bu listeyi tanzim etmeli. Bunu gazetelerle 
neşreitmek lüzumu yoktur. Bunu yapacak olursak te
keffül ettiğimiz ahdî vazifeyi kısmen ifa etmiş ol-

1 duğumuz telakkilerine varmış olurlar. Hariçte buna 
I rağmen devletin bütün kuvayı zabıtasına ve bilhassa 
I limanlarını, İstanbul'un en işlek noktalarına, en mü-
! him geçi't noktalarına, bütün devletin kuvayı zabıtası

na; peyderpey fotoğrafları da tedarik edilerek siyah 
I liste bunlara dağıtılmalıdır ve bilmelidirler ki; dev-
I leüin kuvayı zabıtası vatana büyük bir badire âriz ol

duğu zaman bu vatanda fenalık eden adamlar var
dı. Fakat bunlar, devlet sulh muhakemesini yaparken, 
devletin koparabildiği 150 kişilik listeden hariçte kal
mışlardır ve bunlar daima lâzimüttekip adamlardır. 
Dahilde bulunanları takip ederken gidip tazıip et
meğe lüzum yoktur ve onlar, memleketin zabıtası beni 
siyah listenin içerisinde bir adam olmakla daima ta
rassut altında bulunduruyor, diye tehaşi ederler ve 
köşelere çekilip, büzülmeğe mecbur olurlar. Hariçte 
bulunanlar da; bana Türkiye'de nefes almağa imkân 

I yoktur derler. Binaenaleyh bu manevi tahaşşütü icra 
etmek için arzettiğim gibi 150 kişinin haricinde olan 
listeyi behemahâl siyah liste etrafında toplamalıdır ve 
bunu tamim ermelidir. Dahiliye Vekili Beyefendi bazı 

I arkadaşların tekrar buyurdukları isimler etrafında 
söylediği üzere vaziyeti hukukiyeleri Türk tabiiyetin
den derhal ihracına müsaade bahş olanları altıncı mad
deci mucibince bunlar üzerinde ihraç edilip derhal 
Türkiye vatandaşları ile alakalarını kateder. Bunlar 
daima vatanın, saf havasını teneffüs etmek manevi 
zevkinden mahrum olurlar. Aynı zamanda da ken
dilerinin yeniden yapmaları ihtimali olan fezayiha bu 
suretle sed çekmek imkânı vardır. Bunu yapmadığımız 
takdirde Türkiye'de ekseriyetle bizim zaafımız tecelli 
eder ve kabahat yapmış olanlar, zaman geçe, geçe ge
rek o kabahatlerini, gerek istisnai mevkilerini herkese 
unuttururlar ve rahat mevki sırasına geçerler. Fenalık 
yapmağa müsait olanlar fenalığı yaparlar. Buna mey
dan vermemek için bu celsei hafiyede kabul edilip, 
doğrudan, doğruya kanunun metnine alâkadar değil, 

- nevama bir temenni takriri Heyeti Celilenizin kabu
lüne iktiran edip hafiyen hükümete tebliğ edilmeli. 
Tabii o intişar eder, maddi tesiri de hasıl olur. Bu 
bapta takririmi takdim ediyorum. (Bu. zaten hüküme
tin vezaifinden değil midir sesleri?) Efendim zaten 
bunu temenni olarak arzettim, bir kanun mahiyetinde 
değildir. 

NECATİ BEY (Bursa) — Hükümetin bu, idarî 
listecidir. Siyasî bir liste yapsınlar getirsinler. 

HALİL BEY (Zonguldak) — Efendim, bendeniz 
1 listenin vekâlet tarafından tanzim edilmesi esasinde 
• diğer arkadaşlarla müttefikim. Listenin doğrudan do^ 
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rüya hükümet tarafından tanzim edilmesi ve Meclisi 
Âlinin bu mesuliyet altına girmemesi elzemdir. An
cak demin Vekil beyefendinin okudukları liste, ma
hiyet itibariyle, bendenizin nazarı dikkatimi celbeiti. 
Efendiler malumu âliniz liste kadrosu yüz elli kişiden 
ibarettir. Yani bu 150 kişiye bir kişi daha ilâve ede
meyiz. Malumu âliniz böyle dar kadrolarda bilhassa 
liyakat aranır. Yani bu liste iyiliğe matuf bir liste 
olsaydı, mümkün olduğu kadar en lâyık olan zevatı 
arayacaktık. Şimdi menfi noktai nazlardan liyakat, 
aramak tabiidir ki elzemdir. Esaslı bir neticeye vasıl 
olmak için bundan başka çaremiz yoktur. Malumu 
âliniz efendiler, herhangi bir zümrenin faal'..'yeti iyi ve 
'kötü olabilmek için onun başında bulunan mütefek
kirinin adedi ve onların mahiyeti nazarı dikkate alı
nır. Bir hırsız kumpanyasının başında tahsil görmüş 
mütefekkir bir reis bulunursa o kumpanyanın yapa
cağı hırsızlıkla, iptidai adamlardan müteşekkil olan 
bir hırsız kumpanyasının yapacağı iş arasında, ta
biidir ki, fark vardır. Bu, bir mütearife gibi bir şey
dir. Güstav Löbon'un bile bu sadette bir sözü vardır 
iki; bunu burada ibraz etmekten kendimi geri alamı
yorum. Fransa'nın her zümresine mensup... Fransa 
batmıştır. Yani bunu sadedinde bulunduğumuz me
seleye tatbik estiğimiz takdirde, haini vatan olan züm
renin mütefekkir olanlarını ortadan kaldırdık mı me
sele yoktur. Halbuki listeye ithal edilen eşhasın tak
riben sülüsanı birtakım çobanlardan ve alelade şaki
lerden ibaret kimselerdir. Muhterem arkadaşlarımız
dan bir çokları birtakım sualler irat ettiler ve tabiidir 
ki; bu adamlardan herhangi birisi listeye dahil olan 
kimselerin birer düzünesinden daha mühim kimse
lerdir. Eğer memlekette mütefekkir zümre içerisinde 
bu listeye dahil olan 20-25 kişiden fazla haini vatan 
yoksa bundan dolayı Cenabı Hakka hamdü sena ede
lim. Bu, bizim için kârdır, memleket ve vatan için 
büyük bir kârdır. Fakat efendiler halin olan unsur, 
daha doğrusu memlekette bulunan anasırdan hiyanet 
etmişler yalnız Türklere mensup değillerdir. Bunların 
haricinde birtakım anasır daha vardır ki; bunlar di-
mağiyle, dilleriyle, kalemleriyle, tahsilleriyle bu mem
lekete hiyanet etmişlerdir. Bendeniz bu kadar kulak 
kabarttım, bu listnin içinde ne bir tek Ermeni, ne bir 
tek Rum, ne bir tek Yahudi vardır. 

FERİT BEY (Dahiliye Vekili) (Kütahya) — Ah-
den kabul etmişiz. 

HALÎL BEY (Devamla) — Bu yüz elli kişinin 
içinde hiç bir Ermeni, Rum veya Yahudi girmiyecek 
mi? 

FERİT BEY (Dahiliye Vekili) (Kütahya) — Evet. 
HALİL BEY (Devamla) — Beyefendiler; Vekil 

Beyefendinin söyledikleri bu söz gayet mühimdir. 
Eğer hakikaten Ermenilerin, Rumların, Yahudilerin 
yüz elli kişilik listeye dahil olmamaları bir esası ah
diye müstenit buunuyorsa, bu kürsüde bendeniz tees-
süratımı ve teessüfatımı yedi kat göklere kadar yük
seltmekten kendimi alamam. Nasıl olur efendiler; bu 
memleketin daima, daima asırlardan beri felâketini 
ihzar eden insanlar böyle bir listeye dahil olmamak gibi 
bir imtiyaza mazhar oluyorlar. Ne ise şimdi efendiler 
mademki bu böyledir. Fakat aynı zamanda bir kaydı 
ihtirazi ile arzediyorum. Muhterem Heyeti Vekile bu 
meseleyi bir daha tetkik etsin. Eğer imkân bulurlarsa 
bir kaç adamı soksunlar. Eğer bunun imkânı yoksa 
hiç olmazsa, bu memlekete harekâtı milliye sırasında, 
âtiyen fenalık yapmış ve fenalık yapması muhtemel 
olan diliyle, diğamı ile, kalemi ile, fenalık yapmağa is
tidadı olan kimseleri bshemahal buraya dahil etsin
ler. Eğer 150 kişilik listeyi doldurmak için 20 kişilik 
30 kişilik mevki kalırsa o zaman fenalık yapmış olan
ları ithâl etmek doğru olabilir. Efendiler bu, e.şkiya, 
maküleşinden olan kimseleri 150 kişilik listeye dahil 
etmekle biz, onların memlekete girmelerine mani ol
mamız ihtimali yoktur. Tabirimizdeki sıkletten do
layı affınızı istirham ederim. Bunlar eşkiya takımıdır. 
Bunlar, ne yapıp, yapıp bombası ile, tüfeği ile mem
lekete girer ve girmesi bendenizce hayırlıdır, çünki 
tepeleriz. Onun için bendeniz bu işin mesuliyetini yine 
hükümete terk etmek itibariyle bu prensiplerin esas 
olarak Heyeti Vekileye terk edilmesini teklif ediyo
rum. Dimağı ile, dili ile kalemi ile memleket fenalık 
edenler; en evvel bunlar girecektir. İki eliyle fenalık 
edenler, eskiyalık eden kimselerden, yani dimağı ile, 
dili ile ve kalemi ile fenalık edenlerden münhal yer 
kalmadrkça diğerlerinden adam girmiyecektir, bun
dan başka çare yoktur. 

FERİT BEY (Dahiliye Vekili) (Kütahya) — 
Efendim 150 kişilik defter bu kanunun müzakeresi 
vesilesiyle Heyeti Celilenize arzedildikten sonra ve 
Heyeti Celilece de baştan aşağı okunduktan sonra; 
ey, bunu yine hükümet yapsın ve hükümet yine me
suliyet deruhte etsin. Yani bunun mesnedi mantıkisi 
yoktur. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Görüyor 
musunuz efendiler, ben evvelce söyledim, hükümetin 
böyle diyeceğini. 

FER, Y (Dahiliye Vekili) (Devamla) — Mü
saade buyurunuz. Beğendiğiniz noktaları söylediniz 
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filân, filân. Zatı âliniz müzakereye taraftar değildiniz, 
biz müzakeresini terviç ettik ve Heyeti Celiledn rica 
ettik, okuduk. Teklif olmak üzere arkadaşlar tarafın
dan söylenen isimleri şuraya yazdım. Bazıları ehem
miyetsiz dediler. Bunları burada yazılmış olan 20 - 30 
kişinin burada yeri yaktur, bunların yerine koymak 
için, yirmi otuz tanesini çılkaracağız. 'Bendeniz burada 
kendi fikri şahsimi ve emniyeti umumryenin ve Da
hiliyenin fikrini yalnız arzetmedim. Heyeti Vekilenin 
bilhassa bu işle ciddiyetle alâkadar olan Başvekil 
Paşa Hazretlerinin - cidden alâkadar oldular - nokta! 
nazarlarına göre bunu tertip ettik. Heyeti Vekile dü
şündü ki; bazı adamlar vardır, ismi gazetelerde geç
miştir. Çünki mevkii itibariyle, fakat kıymeti yoktur. 
Bugün bir zarar ika edemez, ne fikren, ne kalemen, 
ne fiilen. Öbürküterini tercih ettik. Mamafi hakem 
Heyeti Celilenizdir. Şimdi bunu rica edeceğim Reis 
Beyefendiden; burada yazılı olan isimleri, birer, bi
rer okuyalım, reye vazedelim. Neticede" hangilerim 
kabul buyurursanız onları koyalım, diğrlerini çıka
ralım. 

SÜREYYA BEY (Karesi) — Hükümet muahede-
nameyi anlamamış onu, arzedeoeğim. 

FERİT BEY (Devamla) — Gelelim şimdi Halil 
Beyefendinin buyurdukları meseleye. Efendiler hıya
neti vataniyede bulunan Rumlar 600 kişilik defterde 
Vardır. Ermeniler, onlar da vardır. Hatta bir kaç tane 
yahudi de vardır. Fakat bunları deftere ithal etmek 
için biz hariciyeden sormak mecburiyetinde kaldık. 
Çünki zabıtnameler içerisinde, ahitnamelerin, proto-
kolların içinde yüz ellilik listeye Rumlardan kimsenin 
dahil olmayacağı hakkında Venizelos'un beyanatı var
dır ve bunun üzerine ismet Paşa bir müzakere kabul 
etmiştir. Sorduk, hariciyenin bu müzakerede bulunan 
hukuk müşavirleri dediler ki; ne Rumlar'dan, ne 
Ermeniler'den, yani anasırı gayrı müslirneden kimse 
ithal edilmemesi takarrür etmiştir. 

SÜREYYA BEY (Karesi) — Nerede? 
FERİT BEY (Devamla) — Lozan'da. 

SÜREYYA BEY (Kareli) — O buraya girmemiş
tir öyle ise. 

FERİT BEY (Devamla) — O, bu kitapta yok
tur. Onun hariciyede pröse verbal (proces-verbal) ter
dedir. Şimdi biz bilhassa arzu ediyoruz. Matbuat iti
bariyle memleketimize son derece muzır beş on tane 
Ermeni'n'in girmesini istiyoruz. Fakat buna hariciye 
hukuk müşavirleri müzakeratın müsait olmadığını söy
lüyorlar. Arzu buyurursanız on beş taneyi tesbit et
mişizdir. Dahiliyenin bunda yapacağı bir iş yoktur. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Yüz 
elli olacağına elli olsun, mutlaka yüz elliye çıkarmak 
mecburiyetinde miyiz? 

FERİT BEY (Devama) — Anlamadım hoca efen
di. Ne diyorsunuz anhyamadım. (Gürültüler) Reis Bey 
esamiyi reye koyun. 

REİS — Esamiyi nasıl birer, birer reye koyayım. 

SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendim bendeniz 
Dahiliye Vekili muhteremi Ferit Beyefendi tarafın
dan yüz ellilik, üç yüzlük ve altı yüzlük cetvele dahil 
olan eşhas hakkında söz söylemiyeceğim. Bu üç muh
telif isimdeki cetvele dahil eşhasın tabi tutulmak is
tendiği muamelenin Lozan muahedesi ahkâmı sari-
hasiyle hukuk nokta i nazarından bazı mühim nokta
ları arzedeceğim. Evvelâ şöyle başlıyor. Yüz elli de
dikleri evvelâ Lozan muahedesinin 119 ncu sahifede 
affı umumiye, serlevha ahkâmında ve birinci fıkrada 
gösterilen ve onu müteakip 121 nci sahifedeki proto-
kolla dahi tekid olunan af mecburiyetimizden müstes
na bulunan yüz elli kişinin ademi affı mezkûrdur. 
Bundan sonra üç yüzlük cetvel dediler. Üç yüzlük 
cetvel ıskat muamelesini, yani Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlığı hakkından isR*at muamelesini tazammun 
eder. Burada çok mühim bir nokta vardır. Bunu He
yeti Vekile karar altına almış, esbabı kanuniyeye bi
naen. 

Malumu âliniz 9 maddelik bir tabiiyet kanunu 
Vardır. Bu mevaddı mahsusa mucibince muayyen efâl 
ve harekâta ictisar eden Türk tebeası vatandaşlık 
hakkını kaybeder. Ama bunun ziyamın tesbit hukuku 
esasiye ve siyasiyenin en canlı bir kısmı olduğundan 
herhalde Meclisin tasdikine iktiran etmek suretile 
teeyyüd eder. Dünyanın hiç bir yerinde hiç bir dev
letin hükümeti, hiç bir devletin Heyeti Vekilesi bir 
tebeanın, bir vatandaşın hukuku tabiiyetini iskat veya 
tabiiyet ve mensubiyeti olmayan bir şahsa vatandaş
lık hakkını bahşetmek salâhiyetini haiz değildir. 
'Binaenaleyh eğer hükümet esbabı kanuniyeye 'binaen 
böyle üç yüz kişilik Türk, vatandaşlığını ziyaa uğrat
mış olduğunu tesbit etmek istiyorsa bunu herhalde 
Meclisi âlinıize getirmek ve buradan ... ifadelerinden 
anladım ki; hükümet bunu yapmak niyetinde değil
dir. Bunu yapmaya lüzum görmüyor. Katiyen el
zemdir. Eğer hükümet bunu yapmazsa yaptıkları 
keenilemyekündür. Onların Türk Cumhuriyeti va-
tandaşığı hakkını, ilâ maşallah üzerinde bakidir de-
imektir, bir tearuz teşkil eder. Altı yüzlük cedvelin 
ihtiva ettiği eşhasın ne olacağını bir türlü anlaya-
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madım. Bu akı yüzlük, ne oluyor, ne yapılacaktır. 
'Bunu Ibilmjiyorum. Çok riica ederim izahat versinler. 
Bu altı yıüjzjliülk oedveli niçin yaiptıılar? 

ıSonra Halil 'Beyefendinin pdk canlı ve hukuki 
itirazlarına Ikarşı Vekil Bey oturdukları yerden de
mişlerdi, k'i Lozan muahedenaTnesn mucibince, ifade 
ta)hii mazbuttur. Yüz; elli kişilik, ced'vele Rum, Erme
ni, Musevi giıbi gayri müslimleri ithâl edemeyiz, de
diler. Sonra kürsüden başka suretle söylediler. Lo-
zîan muahedesi diye şu elimize verilen ahitnamenin 
taundan gayri mahrem olarak murahhasımızla, Düveli 
'Mutelife murahhasları arasında teati edilmiş olan 
mektupların tevdi edilmiş nüshalarında dahi münde-
riç bulunmayan bıir şeyden 'bahsettiler. Bundan mut
tali oldum ki; hükümetimiz bize Lozan muahedesini 
tasdik ettirmeden evvel bütün malumatı bildirmemiş. 
halbuki biz öyle zannetmiyoruz. 

İfşasında mahzur olmıyan ahitname şudur; ifşa
sında mahzur olan ve mahrem tutulması icaibedenler 
de yine millet vekillerine mahrem olarak verilmiştir, 
ıMüzjalkeratı sliyasiyenin içi dışı 'bize mıillefce malum ol
muştur;. Bu suretle malum olduğundan dolayı biz de 
ibunu şayanı kalbul, görmüşüz. Eğer bundan başka 
'gizli tutulmuş, bizden saklanmış bir şey varsa hükü
met; yalancılık etmiş, vazifesıizlik etmiş olur ki.. 

REİS —- Hükümet yalancılık etmez, tabirinizi geri 
alınız, değiştiriniz. 

SÜREYYA BEY (.Devamla) — Bakınız ne diyo
rum. Hükümet yalancılık etm'iş, vazifesizük etmiş 
olur ki; bunu hiç zannetmiyorum. İfade böyledir. Ben 
söylediğim sözü bilirim- Çünıki İsmet Paşa Hazretleri 
burada bize demiştir ki; şu ahitnamedir, şu protokol-
lardır, şu da mahrem olan şeylerdir ki; o buraya yazı-
lılp tövzi edilemezdi. Bundan toaşjka gizli bir şey yok
tur demıişlerdir ve biz de onu tamamen halk diye, ha-
JöiJkat diye !k;ajbul etmiştik. İtikadımız elan bu merkez-
'dedii'. ıBinanenaleyh şimdi Dahiliye Vekili Beyin bu
rada söyledikleri söze iti'mad edemem, mazurum. Ya
ni gizli kalrruş cinler esrarı olacak bir şey yoktur ve 
olamaz. 

ıMJedburiyeti ahdiyemüz şöyledir efendiler; Türki-
yede ikjamıet eden veya iıkjameit etmiş olan hiç 'bir kirn;-
se veya mültekabilen Yunanıistanda ikamet elden veya 
ikamet etmiş olan hiç bir şahıs 1 Ağustos 1914 ve 
2Q Töştıiniisani 1922 tarihleri beyninde - dik/kat buyu-* 
rdluyjor mu efendimi? Şu iki tarih arasında - katan 
Zamıatı zarfında askeri veya siyasî hattı hareketten 
veyahut bugünkü tarihi muahedeyi sulhiyeye vazı im
za eden bir ecnebi devlete veya tebeasına herhangi 

!bir suretle muavenette bulunmasından dolayı müteka-
'bilenı Yunanıistanda izaç veya tazip edilemez. Demek 
ölüyor ki efendiler, 'biz bu ahitname ile 1 Ağustos 
1914 ve 20 teşrinisani 1922 tarihleri arasımda ika edil
miş ve şurada nevi ve mahiyeti muharrer bulunmuş 
olan ceraliımden dolayı hiç ıbir kimseyi, ister İslâm 'kişi, 
ister Rum kişi, ister Ermeni kişi, mutlaktır; hiç bir 
kişiyi mıuahere etmiyeceğiz. Sonra bu protokollarda 
ibundan yüz elli kişiyi istisna etmişiz. Orada da mut
laktır. İster Ermeni kişi, ister Rum kişi, ister Türk 
'kişi olsun. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Hatun kişi de olabi
lir mi? 

SÜREYYA BEY (Devamla) — Erkekliği, dişili
ği caizdir. Filan kısım eşhasa dahil olan yüz elli kişi 
İllâ İslâm olacaktır, Türk olacaktır gibi, bir mecbu
riyeti hukukiye yoktur, dedik. 

Bundan maada çok mühim bir nokta vardır. Bir 
iki hukuk şinas arkadaşlarımın ihtar ettikleri bir nok-
tai mühimmedir. O da şurasıdır 1 Ağustos 1914 ve 
2Q Teşrinisani 1922 tarihleri arasında geçen zaman 
zarfında yüz elli kişinin istisnasiyle şu kabil ceraimi 
foka etmiş eşhası affa mecburuz. Fakat efendiler 1922 
tarihinden sonra dahi hiyaneti vataniye cürmü ika et
miş eşhası affa mecbur muyuz? Yoksa okudukları 
liste içerisinde - kendileri itiraf ettiler - elan müsel-
lâh olarak Çerkez çeteleri adalarda Türkiye vatanı 
aleyhine, Türklük aleyhine çalışmaktadır, diyorlar. 
Demek bugün de çalışmakta berdevamdırlar, 

Onların cetvele ithaline, onların yüz elli kişilik 
listeye ithaline ihtiyaç yoktur. Bunlar dünün de haini 
vatanıdır, bugünün de haini vatanıdırlar. Bunları af 
için ahdi mecburiyetimiz yoktur. Evet onları 1914'ten 
1922'ye kadar affettik. 

Fakat onlar bugün de mücrimdir. 1922'den son
ra yapılan ceraim affedilemez, Hükümet bundan ne
den tegâfül ediyor? Neden bu sarahati hukukiyeyi an
lamakta izharı aczediyor? Ne için noksan cetveller
le geliyor? Hariciye Vekâleti hukuk müşaviri yalan
dan, Hariciye Vekilinin beyanatına münafi söz söy-
liyerek iş göreceğine bu hukuki noktaları tetkik etsin. 
Binaenaleyh bu mesele burada kalmalıdır. Hariciye 
Vekili bu işlerle alâkadardır ve aynı zamanda Başve
kildir. İşin ehemmiyeti, bütün cetveli zirüzeber ede
cek gayri şayanı itimat, gayri şayanı müzakere bir 
mahiyette^gösterecek gibi tecelli etmiştir ve zanne
derim ki bütün arkadaşlarım bu ciheti anlamışlardır. 
Bir gün, bu mühim işin müzakeresine tahsis edilme
lidir ve bu mesele tamamiyle anlaşılmalıdır. Bunu 
teklif ederim. 
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FERİT BEY (Dahiliye Vekili) (Kütahya) — Efen
dim evvelâ tabiiyetten iskat hakkında söyleyeceğim. 
Tabiiyetten iskat; eğer ifadem başka türlü anlaşılmış 
ise tashih edeyim. Bunlardan geri kalmış olan adam
ları tabiiyetten iskat edeceğiz demedim. Tabiiyet
ten iskat etmek kavanini mevzua dahilinde o kanu
nun müsaade ettiği derecede ika edilmiş cürmlerin 
mukabili olarak yapılır. 600 kişiden kalan 450 kişiyi 
tabiiyetten iskat edeceğiz demedim. 

Nitekim pe'k güzel tetkik buyurdunuz, takip bu
yurdunuz. Saip Beyefendinin bahsettiği iki kişi vardı. 
Bunların birisi Fransızların maiyetindedir. Tabiiyet
ten iskat edeceğiz, bu deftere koymayacağız, diğerini 
bu deftere koymak zarureti vardır. Binaenaleyh tabii
yetten iskat etmek için şeraiti haiz olanların hepsini 
iskat edeceğiz. Fakat bunların hepsini iskat edeme
yiz. Yapabileceğimizi bütün hüsnü niyetimizle azami 
derecede yapacağız. 

Bunun için kanun sarihtir. Şu tarzda hareket 
edenler tabiiyetten iskat edilir ve hükümet isterse nâ-
beamdır. Bu noktai nazardan hükümet tetkik edecek, 
nazarı dikkate alacak ve Heyeti Vekile kararı ile 
bunları iskat edecektir. Başka yapılacak bir iş yok
tur. Altı yüzlük defter ne imiş? Zannederim ki bü
tün müzakere bu zamana kadar bunun üzerine ya
pılmaktadır. Altı yüzlük defter şimdiye kadar hazır
lanmış esamidir. Bunların içerisinden mühim olan 
yüz elli tanesi ayrılacak, geri kalanlar ne olacak? 
Affı umumi beyannamesi ne emrediyorsa kanunu
muzda kabul ettiğimiz kavaid ne emrediyorsa o ola
caktır, serbest olacaktır. 

Sonra efendim 1922 tarihinden sonra vaki olan 
ceraim, 1922'den sonra ikaı ceraim ettikleri bizce 
tahakkuk eden adamlar olsa hiç buraya koymayız. 
Ne için koyalım, katiyen buraya koymayız, tevkif 
ederiz. Nitekim bir takım adamlar var ki; 1922 ta
rihi - geçen size bilmünasebe bahsetmiştim - Akari-
dis çetesi vardı. Bunu Trabzon'da yakaladık. Ne 
yapacağız diye vali bana sordu. Yaptığı cürüm 1922 
tarihinden evvel midir, sonra mıdır diye sordum. Ev
vel ise affı umumi beyannamesine dahil olarak bı
rakılacaktır. 

Binaenaleyh gönderilecektir, mübadeleye tabidir. 
Sonradır dedi. Herifi hapsettim. Demekki 1922 sene
sinden sonra olanlar için emniyeti dahiliye ve hari
ciyeyi ihlâl suretiyle teşebbüsleri bir cürüm mahiye
tinde telâkki edilen memleketimize geldikleri tak
dirde o cürümlerden dolayı takip edilecektir. 

SÜREYYA BEY (Karesi) — Bunların listeye gir
mesine lüzum yoktur, 
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FERİT BEY (Devamla) — Fakat efendim bunla
rın elimizde bulunan malumat üzerine mahkûm edi
lebileceklerine kanaatimiz yoktur. Bugün Çerkez Etem 
Avrupa'nın her tarafında, Yunanistan'da, Bulgaris
tan'da, Romanya'da icrayi faaliyettedir. Bu defterin 
içinde olmzsa yarın kalkıp sallanarak memlekete ge
lirse, bu böyledir. Buraya gitmiş, şöyle olmuştur de
mekle mahkeme bunu mahkûm edemez. Bunu mem
lekette bırakalım mı? Evet biliyoruz ki memlekette 
bir isyan çıkarmak arzusu ile bu adamlar daima pür 
heyecandır. Fakat mahkemenin karşısında onun 
mahkûmiyetini temin edecek elimizde vesaik olma
lıdır. Olmadıkça onun haleti ruhiyesi itibariyle, hale
ti fikriyesi itibariyle, müstakil isyanlar itibariyle, 
müstakil emniyet itibariyle ehemmiyeti olan bu adam
ları ilerde bir takım şeyler yapar diye memleketten 
çıkaramayız. 

Sonra efendiler, Süreyya Bey nihayet muahedeye 
geldiler ve "buyurdular ki; bizim yalnız tanıdığımız 
bu muahededir ve ona merbut protokollar ve ona 
merbut bize verilmiş hafi şeylerdir. Hayır Beyfendi 
öyle değildir. Zatı âliniz hukukla müteveggilsiniz, fa
kat bilhassa kavanini dahiliyemizle iştigâl buyurdu
nuz. Evet Kavaidi hukuku düvel ile iştigal buyurmuş 
olsaydınız pekâlâ bilirdiniz ki; bir muahedenin pro-
tokollan, bütün mazbataları, bütün mükâlemeleri 
o muahedenin aksamı mütemmimesindendir ve hiç 
fark olmamak üzere aksamı mütemm-mesindendir ve 
yine bilmelisiniz ki, beyefendi; bu muahededen maada 
sahifelerce. yü/lerce sahifelik mecelleler vardır, ta-
debilmiştir ve bunların ahkâmında bizim murahhas
larımızın kabul ettiği her bir şey ahkâmı sarihadır. 

ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Sarahaten söyleyiniz. 
Rum, Ermeni, Yahudi koğıılamaz diyor mu? 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Sarih ce
vap, evet veya hayır deyiniz. 

FERİT BEY (Devamla) — Efendiler hepsine sa
rih cevap vereceğim, müsaade buyurunuz. Şimdi 
Proseverballerin içerisinde 150 kişilik listede mübade
leye tabi bulunmıyan Rumların behemahal gelme
si ve hiç bir kaydı şarta tabi olmayarak geleceği mü
zakere edildikten sonra, bu yüz ellilik deftere Hıristi
yanların ithal edilmiyeceği hakkında Venizelos'un 
müzakere edeceğini beyan etmiştir. Biz onun üzeri
ne dedik; biz Rumları koyacağız. Emniyeti umumi
ye müdürü hukuk müşavirlerine gitti ve müzakerede 
bulunanlar dediler ki; evet müzakerede gerek tahriri 
olmak ve aramızdaki mukaveleler suretinde, yani pro-
sevarhallere ait bulunan ve gerek müzakeratı şifahi-
yemizde taahhüt etmişizdir, dediler. Biz de on beş ki-
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şi, tekrar söylüyorum, on beş tane Ermeni vardır ki; 
memleketimiz içinde yapmadık rezail ve şehayi kal
mamıştır. 

HALİL BEY (Zonguldak) — Ne olacak? 
FERİT BEY (Devamla) — Ne yapalım efendi

ler; tutalım hukuk müşavirlerini huzurunuza çağıra
lım, müzakerede bulunan İspet Paşa Hazretlerinden 
rica edelim, bunlar içine Hıristiyanları da karıştıraca
ğız diyelim. 

(Hakkımızdır, anlamak isteriz, sadaları) 
FERİT BEY (Devamla) — Şüphe yok, defterde 

mukayyettin 
SÜREYYA BEY (Karesi) — Hakkımızdır, gel

sinler, görüşelim. Çünkü siz derece, derece inip, çık
tınız. 

FERİT BEY (Devamla) — Binaenaleyh bu su
retle Hariciye Vekâletinden vaki olan istifsar üzerine 
bu suretle tertip edilmiştir. Yok ilâve edelim diyor
sanız, ilâve edersiniz, o da olur. Heyeti Celileniz hâ
kimdir. Bizimki size arz etmekten ibarettir. 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair takrir var-
dir. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Aleyhin
de söyleyeceğim. Efendim müzakere gayri kâfi adde-
dilmelidir. Dahiliye Vekili muhteremi mütenakıs ifa
delerle burada hilafı vaki söylediğine bendeniz kanaat 
ettim. 

FERİT BEY (Devamla) — Hiç bir zaman. 

SÜREYYA BEY (Karesi) — Çünkü evvelâ arz 
ettiğim gibi, Lozan muahedesinde olmayınca, gizli 
protokollarda vardır dediler. Sonra çıktılar; Şükrü 
Beyin vazıh sualine karşı vazıh, kati, müfit cevap 
veremediler Venizelos böyle demiş dediler. Fakat İs
met Paşanın kabul ettiğini söylemediler. Sözleri kanu
na münafidir, kanuna muhaliftir. Tabiiyet kanununun 
altıncı maddesinde hükümet isterse tabiri vardır, söz
leri yalandır; işte okuyorum. 

FERİT BEY (Dahiliye Vekili) (Kütahya) — Affe
dersiniz, bu gibi şeylerde yalandır, filân denmez, 
terbiyeye mugayirdir, nezakete muhaliftir, hükümete 
yalandır diyorsunuz. 

SÜREYYA BEY (Devamla) — Hükümete demi
yorum, Dahiliye Vekiline diyorum. 

FERİT BEY (Dahiliye Vekili) (Kütahya) — Ter
biyeye muhalefet ediyorsunuz, kanunda bir kelime 
eksiik ise yalan denmez. Denir mi? Bu, terbiye midir? 
Biraz da terbiye öğrenmeniz lâzımdır. 

AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — Terbi
yeyi sizin öğrenmeniz lâzımdır, sizi de memleket çok 
'iyi bilir. 
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FERİT BEY (Dahiliye Vekili) (Kütahya) — Mec
lisi âli hâkimdir bu hususta. 

AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — «Salta
natı Sen iye tarafından mezuniyet verilmeden tebdi'ü 
tabiiyet eden veyahut bir ecnebi devletin hizmeti as
keriyesine giren şahsı Devleti âliye isterse tabiiyetten 
iskât edebilir.» Görüyorsunuz, tabiiyet kanununu. 
Tabiiyetten iskatı aksi şekilde mutlak söylüyor. Ya-
pamıyacağı şeyi söylüyor, hilafı vaki bir şeyi söylü
yor. Hilafı vaki demekle yalan demek arasında bir 
fark yoktur. Ben mert, açiık. saf, samimi bir kalple 
söylüyorum. (Yanlış demek lâzımdır sesleri). Hayır 
Dahiliye Vekilini ben cahil zannetmiyorum. Dahili
ye Vekili bilerek hilafı vaki söylüyor, buna da yalan 
derler. 

FERİT BEY (Dahiliye Vekili) (Kütahya) — Si
zin yapdığınıza da çocukluk derler. 

AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — Eğer 
bilmiyorsa o zaman cahildir derim. İki sebep vardır. 
Birisi hariçte terki tabiiyet etmek, diğeri dahilde. 
Başka şekil ve suret yoktur. İşte kanun buradadır, 
bu ifadeler sakat, kanuna münafi, ilme münafi, ha
kikate muhalif. İfadat teşrih edilmeli ve kendi mahi
yeti ilmiyesi anlaşılmalıdır. 

FERİT BEY (Dahiliye Vekili) (Kütahya) — Ya
ni intikam mı almak istiyorsunuz? 

AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — İntikam 
almak lâzım idise aldım. 

FERİT BEY (Dahiliye Vekili) (Kütahya) — O 
intikamı almak size kalmamıştır. 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el 'kal
dırsın... Aksini reyi âlinize koyuyorum. Kâfi görmi-
yenler lütfen el kaldırsın... 

Müzakere kâfi görüldü. 
FERİT BEY (Dahiliye Vekili) (Kütahya) — Reis 

Beyefendi; bu isimler ne olacak? 

REİS — O isimler hakkında Heyeti celilenin fik
rini alırız. 

Takrirler okunacak. 
(Karahisân Şarki Ali Süruri Efendinin, Yozgat 

Süleyman Sırrı ve Ahmed Hamdi Beylerin, Kütahya 
Recep Beyin, Çorum Ferit. İstanbul Akçora oğlu 
Yusuf ve ilâ... Beylerin takrirleri okundu). (1) 

Aksaray Neşat Bey. Sabit Bey (Erzincan), Zongul
dak Halil Bey, Nuri Bey (Kütahya), Denizli Yusuf 
Bey, Süleyman Sırrı Bey (Bozok), Rize Ali Bey, Ur-

(7) işbu takrirler zarf içinden zuhur etmediğin
den yazılamada 
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fa Ali Bey, Haiklkı Tanık Bey (Giresun), Mahmud 
Nedim Bey (Malatya), Kütahya Ragıp Beylerin tak
rirleri). 

REÎS — Efendim; evvelâ takrirlerden bazılarında 
filân zatın ve filân zatın listeye ithali teklif ediliyor. 
Bu meyanda Vekil Beyefendinin de yeinde, burada 
kürsüde 'iken kaydetmiş oldukları birtakım isimler 
vardır. O da bu meyandadır. Filân zatı da ithal edi
nip Mân zatı dia ithâl ediniz diye verilen takrirleri 
reyi âlimize koyayım mı? (Hayır sesleri). Bunları hü-
mete verelim. Hükümet, bunları nazarı itibara alarak 
yeniden bir 'liste tertip etsiin. (Hayır, hayır sesleri). 

HAFIZ İBRAHİM EFENDİ (İsparta) — Meclis 
belki nazarı itibare almaz. 

REİS — Diğer takrirler malumu âliniz oldu. Tak
rirlerde heyeti umumiyesi itibariyle Meclisteki teza: 

hürat nazarı itibare alınacak listenin tadil olunduktan 
sonra tekrar Meclise gelmesi ve bir kısmı da listenin 
yeniden hükümetçe tanzimini teklif ediyorlar. Bina-
enaiîeyh arzu buyurursanız bu suretle reyinize koya
yım. 

FERİT BEY (Dahiliye Vekili) (Kütahya) — Reis 
Beyefendi; bir teklif daha vardır. Bu husus için Da
hiliye, Adliye, Hariciye encümenleri de toplanabilir. 
(Hayır sesleri). 

REİS — Efendim; Ali süruri efendinin teklifi bu 
kabildendir. Listenin Dahiliye encümeninde tetkiki 
hakkındadır ki; bu teklifi kabul edenler lütfen elleri
ni kaldırsın... (Hayır, hayır sesleri). O halde efendim; 
Meclisteki tezahüratı nazarı itibare alarak li'steyi ona 
göre tebdil etmek ve mümkün olan tadilâtı ifa etmek 
üzere takrirlerle beraber hükümete tevdi edelim. 

...>.. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Tekrar Mec
lise gelsin. 

NECİP BEY (Saruhan) — Neticesi Meclise bil-
dıVilsin. 

REİS — Neticede listenin tekrar Meclise gelip, 
gelmemesini reyi âlilerine koyacağım. Binaenaleyh 
takrirler iki kısımdır. 

Evvelemirde Meclisteki tezahüratı nazarı itibare 
alarak mümkün olan tadilâtı ifa etmek üzere hükü
mete tevdiini kabul edenler, lütfen ellerini kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Bu cihet kabul olundu. Bu su
retle yapılacak listenin tekrar Meclisi âliye gelmesini 
reyi âlinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen elleri-
ni kadirsin... Kabul etmiyenler lütfen eflerini kadir
sin... Kabul edildi efendim. 

Bundan sonra Recep Beyin takriri vardır. Bir si
yah liste yapılmasını teklif ediyorlar. Bu teklifi na
zarı itibare alıp, ailmamanızı da reyinize koyacağım. 
(Böyle liste yapılmaz sesleri). 

Kabul edenler lütfen elerini kaldırsın... Aksini re
ye koyacağım. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldır
sın... Kabul olunmadı, 

Efendim on dakika teneffüs için celseyi... (Hafi 
celse şimdi mi sesleri). Ha; müsade buyurun. Bu me
sele bitmiştir. 

Aleni celseye geçilmesini reyi âlinize koyacağım. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kadir
sin... Aleni celseye geçilmiştir. 

On dakika teneffüs için celseyi tatil ediyorum. 
Kapanına Saati : 5,15 
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