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SEKSEN ALTINCI İNİKAT 

4 Teşrinievvel 1337 Salı 

İkinci Celse 

Reis : (1) 

Kâtip : (2) 

REİS — Celseyi açıyorum. 
Zapû sabık hülâsasını okutuyorum. 

1. — ZAPTİ SABİK HÜLASASI 

SEKSEN BEŞİNCİ İNİKAT • 
3 Teşrinievvel 1337 Perşembe 

BİRİNCİ CELSE 
İkinci Reisvekili Adnan Beyefendinin tahtı riya

setlerinde bilinikat Koçgiri ve Ümraniye ve Şark vi-
lâyetlerindeki ahvali inzibatiye ve hadisat hakkında 
müzakere açılması talebi kabul edilerek Adliye, Dahili
ye Müdâfaai Milliye Encümenleri Mazbataları okundu 
ve mevzuun müzakeresine geçildi. Görüşmeler sonun
da Meclis azalarından seçilecek beş aza ile Heyeti İcrai-
yenin hemen istima ederek meseleleri esaslı bir şekil
de tetkik ile neticelerini saat 10'a kadar ikmal etmeic-
ri ve Meclise getirmeleri kabul olundu. Azayı kiram
dan seçilecek 5 kişi üzerinde bir mutabakata varılabil-
mek üzere celseye 5 dakika ara verildi. 

İKİNCİ CELSE 

İkinci Reisvekili Adnan Beyefendinin riyasetle
rinde inikat ederek; beş kişilik heyetin seçimi yapıldı. 
Çok sayıda verilen takrirlerin tasnif ve takdirinin ve 
bir karara bağlanmasının uzun zaman alacağı nazarı 
dikkate alınarak 4 Teşrinievvel 1337 Cuma gününe 
taliki hakkındaki teklif kabul olundu ve celseye niha
yet verildi. 

Reis 
Adnan 

Kâtip 
Kütahya 

Ragıp 

REİS — Zapiı sabık hülâsasını reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/. — Fransızlarla üsera mübadelesi. 

REİS — Maılûmuâilinıiz dünkü gün bir takriri 
ruznamei müzakereye koymuştuk. Onu okutaca
ğım. Şimdi Koçgiri meselesi var. Bir de şimdi 
zaptı sabıkta okunduğu glisbi Adana Mebusu Zamıir 
Bey, çeteci hafiyede suaıliini tacil ediyor. Eğer mu
vafık görürseniz onu tercih edelim. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

(Adlana Mebusu Zamir Beyin takriri okundu.) 
ZAMİR BEY (Adana) — Efendim, takririm 

iki madde üzerindedir. Birisi Heyeti Ceüleden ma
lûmat.... meselesi; iıkinöisi, bu mübadelemin menafi i 
miMyemize muvafık olup olmadığı meselesidir. 
EhemmiyetM olan ikincidir. Sebobi ise Fransızların 
Adama'da yaptıkları mezalmdıir. Bu esirler eltimize 
geçmeden Fransızlar Adana'da çok mezalim yap-

(1, 2) Reis ve kâtiplerin isimleri tespit edilemedi 

mıstardır. Ezcümle bundan bahsedeceğini. Kuv-
vayı Milliye taraftarı olmak cürmile 100 kişiden faz
la insanı şehit etmlişlerdir ve bu mukavelesiz oldu-
ğundan dolayıdır. Şimdi yapmamalarının yegâne se
bebi muıkabelei bilmisil' kaidesini! tatbik edebileceği
mizi bildikleri içindir. İdama karar verdiği halde 
Haniciye Vekâletinden yapılan bir ihtar üzenine idam
dan vazgeçildiğini bundan evvelki celsede Hariciye 
Vekilli Bey de okumuştu. Oradaki kardeşlere yapı
lan mezalim, zaten köyleri yanmış biçare kardeş
lerimiz nasıl bir ıstırap ve felâlket içinde kalacakları 
rnalûmuâîinıizdir. Bunu Meclisi Âliye bildirmek 
tenim içtin bir vazife idi. Karar bittabi sezindir. 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekilli) (Kas
tamonu) — Zamir Beyefendi biraderimizin sorduk
ları sualin ihtiva ettiği iki maddeden btrisi Heyeti 
Celilenizm haberi olmaksızın İcra Vokalleri Heyetin
ce bir karar verilmiştir. Fakat icrası dihetinc gidil-

258 — 
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memiştfir. Verilen karar Fransızlarla akdolunacak 
mukavelenin şimdiden tarafeynce mukavele halinde 
kabulüdür. O madde şudur: 

(Madde okundu) 
Evvelemirde bu madde infaz edilmemek için ta

rafeyn murahhasları arasında imza edilmiş olması, 
saniyen mübadele edilm'iş olması; sâlisen mübadele 
mevkilerine esirlerin getirilmesi ondan sonra müba-
delesidir. Karar olduğu gibi kalmıştır. Yan/i ne 
tarafeyn murahhaslarınca imza edilmüş ne de ondan 
sonra... yalnız burada bulunan Fransız murahhasına 
haber verilmiştir. Onun iiiçn Mecflisd Âlinize fimkânı 
varsaki vardı - bendenliz arasında veyahut encümeni 
âlimize havale edilmiştir. Derhal olunacak bir şey 
değildir. Uzuin zamana mütevakkıftır. Bu zamana 
kadar olan mazî, zannederim ki, isbat eder ki... 
sual üzerine Meclisi ÂHinize gelip de oluyor değil 
...şimdiye kadar Hariciye Vekâleti tarafından Mecllisi 
Âlinize gelip arz edilecekti. 

VEHBt BEY (Karesi) — Usulü müzakere hak
kında. 

Mademki Meclise haber veri'lmemiştir hepimiz 
söyleyeceğiz-

SIRRI BEY (izmit) — Biz licraiî sıfatı haiz bu
lunuyoruz. Nasıl evvet veya hayır dersiniz? İkinci 
sual de; niçin bu yola gittik, bunda ne menfaat 
vardır? Bir çok zamandan beri bize Fransızlar ta
rafından İngdiz üserasmın tahliyesinden evvel Fran
sız üserası tahliye edilmezse veyahut Fransız üserası 
İngiliz üserasından sonra bırakılacak olursa bu Fran
sızlar için adeta halkaret gibi tdâkikfi olunacaktır. 
Şimdiye kadar gerek ilk konferansta ve gerek bilâ
hare son konferansta, bilhassa son konferansta ha
ber aldığımıza göre, istanbul'un Yunanlılar tara
fından işgal ettiuıilmesidir. Buna karşı en ziyade 

muhalefet eden Fransa olmuştur. Onun için bizim 
şimdiye kadar olan münasebatımız Fransızlarla olan 
münasebatımızla mukayese edilecek olursa sarahatle 
görülüyor kli, Fıransızlar ndsbeten daha az düşman. 
Sonra Yunanlılarla harbettiğimiz sırada Cenup cep
hemizin, daha doğrusu Adana cephemizin hali 
malûmuâlinıizdir. Olbapta söz söylemeğe lüzum 
görmüyorum. Belki salâhiyetim dahilinde de değil
dir. Bu iki ahval gösteriyor ki, bir muameleyi 
karşı karşıya yapacağımız sırada birisd nisbeten 
dostumuz veyahut tabiri -samimiyle arz edeyim, nis
beten daha az düşmarurnızsa bundan diriğ edileni 
daha çok düşmanmııza bahsedilmesini muvafık gör
müyorum. Sonra neftice! ameliyesi, faidesi sabit 

olup olmıyacağını istikbal gösterecektlir. Bilhassa 
Mösyö Franklen Buyyon, tekrar ettiği veçhile, 
Fransızların kalbini elde edecek yegâne muamele 
budur, diyor. Tekrar arz ediyorum. İlmi siyaset 
taraftarıyım. Siyasette sapa kapılmak taraftan ol-
mıyacağtna kailim. Fakat insan az çok karşısında 
söz söyliyen fciımsenin sözüne ehemmiyet vermemek 
mümkün olamıyor. Bu suretle bu yola gittik. Biz: 
kendilerinin eşiklerini iade etmökliğimize mukaMl 
kendilerinin eünde her gün aldığımız şikâyetlerden, 
aldığımız haberlerden münfehim bulunduğuna jgöre 
ezcümle (İrvat) adasında bulunan bir takan vatan
daşlarımızı kurtarmış oluyoruz. (Sivil mi, asker 
mi sesleri) Bizde mevcut olanlar askerdir. Bizce 
sivil olsun, asker olsun şu kadar esliri vardır. Bu
nun şu kadarı asker, şu kadarı slivil diyemiyorum. 

YASİN BEY (Gaziayıntap) — Bilinmesi lâzım 
gelmez mi? 

SIRRI BEY (Devamla) — Ledelhace Hariciye 
Vekâletimiz arz eder. 

BİR MEBUS — Asıl esaret işleriyle Müdafaaii 
Milfrye Vekâleti uğraşır, Hariciye VekâleOi uğraş
maz. 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kasta
monu) — Asıl bir sual. Zamir Beyefendi mühim 
bir noktadan bahsettiler. Bu esirler şimdiye kadar 
bizim eKmizde bir rehine idi. Öbür taraftan Fran
sızlar vaktiyle yaptıkları gibi bazılarını Kuvayı Mil
liye taraftarı oldukları liçin şu kadar insana yaptık
larını yarın yine yapmaya başlıyacak olursa, bu bi
zim eltimizde bir reHinedir. Bununla onun önünü 
almak isteriz. Bu söz doğrudur. Haklarıdır. Ana
mızda dostluk hasıl olacak olursa tabiî bundan son
ra bunlara mahal kalmıyacaiktır. 

Yahya efendinin tabiisi tehdit (ile olmamıştır. 
Fransızlarla aramızda dostluk olmazsa tehdit vesa
itini de 'istimal ederiz. Fakat Fransızlarla anlaşma 
olmazsa gene böyle bir şey yaparlarsa ondan soma 
gelecek hali harp değül mi? Hali harp geldikten son
ra tabiî bizim ellimizden geldiği kadar mazarrat il-
kiaına çalışacağız. O da elinden geldiği kadar ma
zarrat iücaına çalışacaktır. Bu zamana muhavvel 
bir meseledir. Biz Fransızlarla anlaşmadık ve bu 
hal olduğu gibi 'kaldı. Oralar bize orayı serbest bı
raktılar. Biz ...bulundurmuyoruz. Bir tüfek içtin bu
nu kendileri de söylüyorlar. Böyle olunabilir, diyor
lar. Fakat vukuat böyle cereyan etmiştir. Esas iti
bariyle doğru olmakla beraber, biraz bu ihtimal fces-
bi zaaf ettiği gün İngiliz üserasma karşı aynı itıiraz 
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vardır. Bugün onları verdikten sonra onların dün
deki Malta'daikti mevkufları alacağız. Gene İstan
bul'da kaiam falan beyti, fedan Paşayı gene tevkif 
edap Maltaya götürmeyeceğini kim temin eder? Ba
na vuku bulacak sualin cevabını vermek istiyorum. 
Bıen mümkün okluğu kadar suali mukaddere cevap 
vermek dsıtiyorum. Bize düşten vazife mümkün mer
tebe zararları defidir. Bizim için, Avrupahiar 'için 
esiır mukaddes bâr şeydir diyorlar. Türkler için de 
esir mukaddes bir şeydir. Onlar niçin düşünsünler 
de biz idüsünımiyelm? Tahliye etaek isterlerse hiz 
ttiç&n orada zahmet çeken hemşehrilerimizi kurtar
mak yolunu takip etmeyelim? Bu İngilizlere göre 
de vardır, Fransızlara göre de vardır. Elibette ve 
elbette Türk'ün kalbi orada iniiyen Türk'ü biran ev
vel kurtarmak ister. Binaenaleyh bu mülahazat ve 
bu kararın saikleri evvelemtode umumî menfiaarferi-
nraizi temin etmek, onun sayesinde kend'imdzce de 
mukaddes olan esirleri, mevkufları kurtarmaktır. 
Bu mülahazaları binaen bu kararları, Heyeti Ve
kile, ittihaz etti. Zannediyoruz ki men-' ketin men-
faatiine muvafık bir karar ittihaz ettürk. 

Şunu da arz edeyim ki, daha evvel İngiliz üse-
rasının iade&im işittiği zaman çıldıracak bir hale 
gelen murahhas, bu karan haber verenin boynuna 
sarıldı. Tekrar tekrar arz ediyorum, ben bu hissü 
noktalara ehemmiyet verrriiyorum Bir insan, he
defçe beraber olduğumuz bir 'insan karşımızda bu
lundukça, bu hasise tebaiyet zaruridir. Buna karşı 
büsbütün bigâne katmak, camit kalmak muvafık 
olamaz. MecK-si Âliniz de bunu takdir eder. 

VEHBÎ BEY (Karasi) — Mesele. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Bendeniz 
o noktaya girmek istemedim. Girersek mesele biraz 
uzar. Meselenin ciheti hulkukliyesini tahlil etmek 
ister. Sual takrirlerimin mahiyetimi tahlil etmeik, şu 
suaMer sorulmuştur buna musibet cevap veriyorum. 
Gene müsaademizle arz edeyim Sim Beyim dediği 
gibi, sual icrad sıfatla sorujmaz, teşri sıfatla so
rulur. Mesulü adeta muatep ediyor demektir. Hal
buki teşrii sıfatla muatep eder. Her ne ise bu taf
silâta girişmiyorum. 

YASlN BEY (Gaaayıntap) — Reis Bey, üsera 
miktarının adeden bilinmesi muvafıktır. Çok rica 
ederim, bunu, Hariciye Vekfiti Bey bütün vesait 
ile tahkik eylesin. 

YUSUF KEMAL BEY — Bendeniz Meclise 
karşı bir şey gizlemek istemem. Öteden •beri mesle
ktim olduğu veçhile gizlemem. 

j HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Vehbi Be-
I yin sözü mühimdir. Bu münasebetle Vekil Beyefendi, 

muvafakatlerimizi istihsal ediyorlar. 
REÎS — Usulü müzakereye dair Hariciye Vekili 

Bey suale cevap veriyor. 
YUSUF KEMAL BEY (Devamda) — Mec:isi ki

rimin taamülü derecesinide suallere cevap veriyo-
rum. 

Geçen gün İngiliz meselesinde aynen bu idi. Mec
lise arzettim. Sonra Makamı riyasetten «verilen iza
hat kâfi midir?» denildi ve kafi görüldü. Biz o su
retle iş görüyoruz. Rica ederim müşkil mevki'e koy
mayınız. Çok sözler söyliyeceğim, Öyle bir zamanda
yız ki göreceğimiz işler pek rnüihiimdir ve bu İşleri 
•k'imadı tammenize mazhar olarak şu günlerde gör
mezsek çök fena olur. Hiç bir iş yapamayız. Memle
ket fevlkaılâde mutazarrır olur. 

SELAHATTİN BEY (Mersin)) — Vekil Beyden 
bir şey sormak istiyorumj: Biz bunlardan hiç bir şey 
anlamıyoruz. Heyeti umûmiye hakikınida ne türlü 
siyaseti dahiliyemiz ve siyaseti hariciyemiz cereyan 
ediyor, tir şey bilmiyoruz. Bildikleri meseleler de 
Vekili Beyefendi fısattan bilistifade Meclisti tenvir bu-
yurdularsa müstefit oluruz. İcrai sıfat iti bari le çok 
karanlıktayız. 

REİS — Efendim, bunlar ayrı bir meseledir. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — O taraf me
buslarından çok rica ederim, bana bildikleri, gördük
leri, mahpus, mevkuf zevatın isıiımlerimi bildirirlerse 
memnun olurum. Mübadele yerinde onları tahkik 
ederler, ©izim elimize vesaik veriniz. Malûmu âliniz 
elleı'irtde bulunanlar muntazam kıtaat değil, rast ge
lenlerdir. Onların muntazam listesi yok. Bunları bi
lenler varsa lütfen Hariciye Vekâletini tenvir buyur-
sun« 

TAHSİN BEY '(Van) — 'Malûmu âtiniz, üsera mü
badelesi meselesi musaleha şeraitinin mevaddı esasi -
yeşimden biridir. Bu gibi şerait icra edilmedikçe şimdi 
Heyefci Vekile ibu kararı almış ve bunu aynı zamanda 
Franklen iBuyyona'da tebüğ ettiğinizi söylüyorsunuz. 
Bu kararda, 'isabet olup olmadığına daıir bir şey söyli-
yeceğim. Bu karar ki, her halde Meclisin tasdılkına 
iktiran eCmek lâzımlgeliıise, mukabil tarafa tebliği et-
möksıizir» Meclise arzedip bir karar almakla ne gibi 

1 bir «naihzur tasavvur edersimiz? Bunu zatı âlinizden 
sorarım* 

YUSUF KEMAL 'BEY (Devamla) — Suali âli
niz zaonederim. vâriftar. Keyfıiyet Metisi âlinize ha
ber veriJse ve öibir tarasf haıbeıldar ed»$se idi iyi ohır-
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du. Fakıat müsaade edimiz tekrar tekrar arzettlm ki.. 
Benlim için yeni usul demeyiniz.. Her valk.lt encümeni 
âlinizde temas ediyorum ve her meseleden haberdar 
ediyorum. Sonra arada sizinle hali 'içtimada buluna
cağımız günler hasta idim. 

TAHSİN BEY (Van) — Bir kere encümen Meclis 
değildir. Encümen cüzüiuür. 

YUSUF -KEMAL BEY (Devaımla) — Tahs'n Bey
efendi, malûmu âliniz mübadele! üsera meselesi mua
hede olmadan evvel de, sulh takarrür etmeden evvdde 
kumandanlar tarafından 'icra edilbilir bir meseledir. 
Batum mebuslarından maada bilcümle azanın tastiki
ne iktiran etmiş olan Rusya muahedesinin, Moskova 
'muıhadesOnıifi tatıbiikinlden değil, imzası tarihinden mu
teber olacağı mukayyet idi. Meclisi âliniz de bunu 
tatbik buyurmuş idi. Hulkuku düvel de, tâamül de 
muaheiata kamilen mübadeJei üsera meselesi değ'l, 
hükümetlin, kumandanlar m halikı olarak tan ıh r. (Söz 
•isteriz sesleri) (Gürültüler) 

'REİS — Müsaade buyrun efendim. Bunu müzake
re edecekseniz '(gürültüler) 

MUSTAFA KEMAL BEY (Ertuğrul) — Vek.il  
bey büze izahat versin, bize taahhütte bulunsun. 

MAZHAR BEY (İstanbul) — Mesele sarihtir. 
Bir sual takriri verilmiş sahibi kâfi görüyor. Nizam-
nâmeıi Dahilide sarahat mevcuttur. İstizah takriri ve
recek arkadaşlar varsa... verdikleri 'karar İngilizlere 
yapılan muamelenin aynıdır. Sözlerinde sebat... 

VEHBİ ©EY (Karesi) — Mazhar E.yefendi çok 
aldanıyorlar. Meclisin eğer vakıf olduğu, meselâ Da-
hiHiye Vekâletinden filân -memur neden azlolunuyor. 
Buyurdukları çok varit idi. Fakat düşünsünler ki iş 
k'ldDkiIerıi giibi değil. İl'k defa gekn meste Meclıisln 
salâhiyeti dahilinde olan bir meseledir. Zeyit ile Amr 
arasında verıileceık cevap değildir. Yalnız Vekili Bey
den soruyorum. Meclisin reyimi almak için Meclise 
geldi, işte mesele olaealk. 

YUSUF KEMAL BEY '(Devamla) — Rica ede, i m 
beni gayet mıüşkjül mevkie Soyuyorsunuz. Rus mua-
n-edesi üç defa buradan geçti. Eğer mesele Meclisi 
Âlıi-nılze arzölunımalk meselesi ise o sırf bana aittir. 
Falkat bu sözlerin aitt-nda, büz bu mukaveleyi ret ede
ceğiz demek istemiyorsa mesele sarahat kesbetsun ve 
meytdana, cılksın. (Oürüûttüler) 

RıBÜS — Ortada bir sual meselesi var. Bu başjka 
<türflü «atamaz. Bir zat suâl sormuş ve kâfi görmüş 
oturmuştur. Suâl mesıelesü bıitmuiştir. 

YUSUF KEMÂL BEY '(Devamda) — Arzedlyo-
ruım, ta'sıdıJkine, 'Mecliisin teşrii sıfaitile tekrar tasdikine 

hacet yoktur ve bu işlerden değüdir. Ben burada res
mi söz söylüyorum. Hata ediyorsam mesuliyetti- ta
mam 1= e mütehammili!m. Meclisin icrai sıfaCOle mev
zu oluyorsa arzediyorutm. Teilcrar suâle cevap verdik.-. 
ten sonra.. Çünki mesele tavazzuh, ermelidir. Milletin, 
mu'kadderatille alâkadar olan bu mesele (gürültüler) 

ZAMİR BEY (Adana) — Efendim takririm iki 
madde üzerinedir. Binisi Heyeti Ceüleden malumat 
talep etmek meselesi İkincisi; bu mübadelenin me
nafi! un il I iyemize muvafık olup olmadığı keyfiyetidir. 
Ehemmiyetli olan jk ne isidir. Sebebi ise Fransızların 
Adana'da yapdıklan mezalimdir. Bu esirler elimize 
geçmeden Fransızlar Adana'da çok mezalim yapmış
lardır. Ezcümle bundan bahsedeceğim. Kuvayı mil
liye taraftarı olmak cür<m,ile yüz kişiden fazla şehit 
etmişlerdir.. Mu&abelesiz olduğundan dolaydır. Yani 
sebebi muıkabelei bi'misil kaidesini tatbik edemiye-
ceğimlzi bildükleri içindir. İdama karar verildiği hal
de Hariciye Vekâletinden yapılan bir ihtar üzerine 
idamdan vaz geçildiğini bundan evvel'ki celsede Ha
riciye Vekili Bey de okumuştu. Oradaki kardeşlere 
yapılacak mezalim, zaten (köyleri yanmış biçare kar
deşleriniz nasıl bir ıztırap ve felâket içinde kalacak
ları malumu âlinizdir ve bunu Meclisi Âliye bildir
mek benim için bir vazife idi. Karar bittabi sizindir. 

YUSUF KEMAL BEY {'Devamla) — Zamir Bey
efendi biraderimizin sordukları sualin ihtiva ettiği ikıi 
maddeden birisi Heyeti Celilenizin haberi olmaksızın 
İcra Vekilleri Heyetince bir karar verilmiştir. Fakat 
icrası cihetine gid'ihnemfşLir. Verilen 'karar Fransız
larla akdolunacaık mukavelenin şimdiden taraf ey irice 
mukavele hâlinde kabulüdür. (Madde ofkundu) O 
madde şudur. 

(Gürültüler) 

REİS — Efendim meseleyi biti!relim., (bitımezki, 
sad-aları) 

MEMET ŞÜKRÜ BEY (Karaıbisar) — Bkıinci su
âle cevap verildi. Saıii de 'kabul etiji. İkincil - söz Vekil' 
Beyerendıinûn izaihatndan hasıl olmuştur. Diyorlar ki; 
bu mesele ile de üsera mübadelesi •meselesini şey ede-< 
ilm diyorlar. İcrai salâhiyetimiz itibarile bunu tetkik 
etmıdk istiyorsanız, edelim, diyorlar. Bunun için söz 
söylememek lâzım geliyorsa.. Bu hususta dahi vermiş 
olduğu izahat kâfidir. 

REİS — Müsade tay urunuz reye koyalım. Müz-

zekerenjin kifayetini reylenine arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etm/iyehiler.. Kabul olumdu.. 

http://valk.lt
http://Vek.il
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2. — Koçgiri ve Ümraniye hadiseleri 
REİS — Durak Beyin takriri evvelce okunmuştu. 

O takrir üzerine Durak Bey bir takrirle ve şu suretle 
müracaat ediyordu. Takriri tekrar okuıuyorm. 

(Mustafa Durak Beyin takriri tekrar okundu) 
muvafık sesleri. 

VEHBİ BEY (Karesi — Usulü müzakereye dair 
söyleyeceğim. 

REİS — Buyurun. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Müsade buyurursanız 
efendim; biz daima mesailin avarızı ile uğraşıyoruz. 
Bendenizce arkadaşlarımla kış geceleri uzun uzadıya 
her şey konuşulabilir. Dokuz cilt, bir cildi de çıkmak 
üzere on ciltlik zabıt varakaları var, her şey söylendi. 
Fakat faidesi yok. Esasen makineyi düzeltmek lâzım. 
Değirmen fena olursa un fena çıkar. Fabrika başka 
türlü un çıkarır, silindirlisi başka türlü çıkajır. Bu 
Meclis buraya bütçe için toplandı, neye karar verir
sek nafiledir. Bunları düzeltmek lâzımdır. Yoksa ne
tice sıfırdır. 

REİS — O "Muvazenei Maliye Encümeni meselesi
dir. 

REFET PAŞA (Dahiliye Vekili) (İzmir) — 
Müfettişi Umumilikler kanunununu biran evvel celbe-
dilip mevzubahis edilmesini kabul buyurdunuz. Bu 
gün asayiş meselesine dair dokuz takrir vardır. Bina
enaleyh ben Dahiliye Vekili sıfatı ile bütün mesailin 
yeniden mevzubahis olmasını ve brnlara cevap ver
mek istiyorum 

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum) — Efen
diler bu asayiş meselesi değildir, memurların idaresiz
liği, yolsuzlukları h'-r tarafta meşhurdur. 

REFET PAŞA (Dahiliye Vekili) (İzmir) — 
Mevzubahis olan takrir yine asayiş meselesidir. Bunun 
için her halde takririn birinci maddesinde gösteri

len lüzum pek ehemmiyetlidir. Bir karar ittihaz edi
lir. Teşkilâtı Esasiye Kanunu Muvakkat olsun; arka
daşlardan mı olacak., yoksa dışardan mı? İrtişalar, 
kontrolsuzluklar... asayiş meselesi ikinci dereceye 
kalır. 

Hüseyin Avni Beyefendiye cevap veriyorum. 
Suâl takrirlerinin cevabını söylemek istemedim. 

Asayiş meselesine dair müteaddit takrirler vardır. 
Koçgiri meselesi vardır, celsei hafiyede konuşulacak.. 
Dün söylenen lâflar üzerinde asayiş meselesinin en 
esaslısı bu mesele içine girmiştir. Binaenaleyh ister 
öteki, ister beriki mesele, her hangisi olursa olsun, her 
hangi bir suâl takriri ile mukayyet olmadığını tekrar 

ediyorum. Her şeyi müzakere etmek istediğimi arz-
etmiştim. Hüseyin Avni Beyefendinin suâl takrirle
rinin geri kalmasını arzu ettiklerine nazaran cevabını 
orda da tekrar ayrıca verebilirim. Asayiş meselesine 
taalluk eden şeyler burada görüşülebilir. Yalnız bir 
şeyden korkuyorum. Sakarya kavgasından evvel on 
üç gün uğraştık ve on üç gün zarfında on üç dakika
da yapılabilecek bir şeyi yapabildik... uzun yorgunluk
tan kurtarmak istiyorum. Onun için her şeyi açık gö
rüşelim. Mukarreratınız ne ise ona ittiba edeceğim. 
Durak Beyefendinin mevzubahs ettiği müfettişlikler 
meselesi... Bunun için uzun boylu münakaşalara im-
ran vakit etmek doğru değildir. Ferdin tayini daha 
doğru bir şeydir. Sahtekâr mürtekip memurlardan.... 

Yalnız ben dahiliye vekili sıfatiylc memurin ida
re makinesinin doğru yürüdüğünü iddia edecek deği
lim. Bu, benden çok uzak. 

Mevzubahs olan müfettişlik meselesinden bahs
edeceğim. Arkadaşlardan bir çoğu tahattur buyurur

lar . Teşkilâtı Esasiye Kanunu için her sabah encüme
ne koşar, takip eder biran evvel çıkarılmasını arzu 
edenlerden birincisi değiisem de belki ikincisiyim. 
Teşkilâtı Esasiye Kanununda mevzubahs olan Mü
fettişi Umumilikler meselesi.... Buna çok muhtacız. 
Bu çok lâzımdır. Fakat orada bir müddet kaldıktan 
sonra çıkmış ve henüz tatbik edilememiş. Kanaatim 
şu merkezde idi ki; Müfettişi Umumilik olmadıkça 
memleketin idaresi olmaz. Merkezde oturan bir dahi
liye Vekili buradan vereceği emirlerle memleketi ida
re edeceğine kani değilim. Memleket, basit emirlerle 
idare iktidarında değildir. Sonra memleket müteaddit 
livalara ayrılıyor. Bir livanın mutasarrıfı, diğer liva
nın mutasarrıfından başka türlü düşünüyor. B T mu
tasarrıf her hangi bir haberi iyice anlamadan, dinle
meden bana bildirirse, yanındaki mutasarrıf ta aksi
ni bildirir. Ben bundan vaktile haberdar olup mesele
yi anlayıncaya kadar bir çok zamanlar geçer. Halbu
ki benim orada muntaka müfettişlerim bulunur, on
lar hakikati bana bildirir, her hangi muayyen bir 
muntaka için o muntakadan aldığı haberleri bana bil
dirir ve ben de Heyeti Aliyeniz huzurunda daha kati 
ve daha doğru malumat ile arzı vücut edebiliyorsam 
tabi daha iyi olur. Bunlar en basit maslahatlardan
dır. Bunları encümende mükerreren arzetmiş ve be
raberce çalışmıştım. Fakat iki ay mıdır, nedir? Henüz 
Meclise gelemedi. Yarın takdim edeceğim veyahut 
bu gün takdime hazırım. Müstaceliyet kararı ile mü
zakere ederiz. Kanun hazırdır, sizden müstacelen tet
kik ve takarrür ettirilmesini rica ederim ve benim eli
me büyük bir kuvvet verirsiniz. Mademki işe başladık 
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isterseniz mütemadi celselerle bunu çıkaralım ve müs-
bet bir iş yapalım. Kanun hazırdır. O halde bu mese-
lei>itti. 

Ondan sonra Beyefendiler, tabi bu işi ne için yap
tık? Memlekette yer, yer asayişsizlik hükümfermadır 
bunun aksini iddia etmek çocukluk olur... Olmaz. 
Her hangi bir mesele için söz söylersek faidesi müfit 
olmaz. Fakat umumî şeylerin müzakeresi... Yalnız 
asayiş meselesi değil. Bu hususta izahatta bulunmamı 
arzu ederseniz, bu meseleyi pek kısa olarak arzede-
ceğim. 

Bu takrirler içinde, bilhassa Yunus Nadli Beyin 
die bir takriri vardır. Talkrir'sahibi Beyefendiye celsei 
•aiîenliiyedie söyleyebilirini. Asayiş mteısdesii... MemMce-
ıtin asayişi 'birinci dereceye varmıştır demek mümkün 
değjildir. Mem'ldk'stts asayiş yoktur dtemdk ve iddia 
etömeik te doğru değiüdlir. İki buhranlı muharebe ver-
diikfoen sonra ve bu (ilki buhranlı muharebe esnasında 
îsıtambul'un vesaiir fes'at mienbaı rn&ıh'alferin memleket 
dahilinle iika edeceği teşrifat düşünüldükten sonra asa
yişten bahsetmek bir bahtiyarlıktır. Arkadaşlarımız 
pökâlâ biliyorlar, arkadaşlarımızın maluımaıtma mü
racaat ediyorum. Burada çıkan malutmatın derecei 
stfh'hatinli herlkes bilir. Buradan Kayseri'ye gittiğimiz 
zaman her gün bir iki mebusun soyulduğunu halber 
verirîerdli. Mükerreren her gün ben de taihkikat ya
par ve tahkik ederdüm. El'hamd'üılliiHâh hiç kimsehfîn 
sloyulmadığını anlardım. Bu günleri hep hatırlıyoruz. 
Beyeferidi ite görüşmecim, yenii geldiler. Kırşehir ha-
valMnıdte gördükleri asayiş ve yahut âsayişsüzMk, bu
rada işöttlkferi şelkiJde mlÜdlir?. 

Müsaade buyurun. Şükrü Beyefendi Buhara Se
firi K'dbirinün yolda soyulmuş olduğunu söylediler. 
Buhara Sefiri Kebiri yoktur, Buhara'da sefir de yok
tur. Buhara ̂ dan buraya gelen derviş kıyafetimde bir 
zait dıalîma blizüm yardımlımızla ve vesaitti askeriye ile 
Sivas'tan Kayseri'ye ve Kayseri'den Kırşehri'ne gel-
müştiir. Bu zatlar her gel'dlüklteri yerlerde kendililerine 
fazîla menfaat teirriin 'dtmıelk iç>in... 

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum) — Tabi 
böyîe bir adaimın geldiği doğrudur. 

REFET PAŞA (Devamla) — Bir şey daha 'ilâve 
ederim ki, Durak Beyin sözünü şey etmek değildir. 
Ben sabahtan akşama kadar rivayetler içirikle bulu
nuyorum. Nerede çaldıl'ar, Sivas'la Kayseri arasında... 
Hem. beni soydular ve hem de evrakımı çaldılar. Son
ra damin asayişten bahsettiler ve memleketi soyuyor 
ortaMcita..; 

[ Beyefendiler Muhtar Bey soyulmamıştır. tşitilmiş-
tir ama doğru değildir. Şayia, şayîa üzerine... Yalan 

I yalan üzerine. Herkes fena bir şey uyduruyor. Orto 
I yerde sefdoîuroan meselelerden, soyguncuMdardan 
I bahsediyorum. Kırşehir ve bura amasında devam etti 
I ve bütün buraya münhasır ikaldı ve bütün, bütün soy-
I guncüluğun fevkinde bir şeydir. Yarın buradan Kay-
I iseritye giden yol üzerinde soygunculuk olur ve tak-
I rar bir adam koyulabilir. Zaten bir defa bu suretle 
I asayişi temin etmek mümkün olsaydı bu kadar jan-
| darmaya... 

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum) — O de-
I recedo olmaz biliyoruz. 

" REFET PAŞA (Devamla) — Buyurdukları vaka-
I ya karşı isyan m untalk asında doğrudan doğruya îs-
I Üanıbul'dan telkin edikniiş bir iştir. Bunun içün de Ka-
j tül fîyas ile beraber' otuz tane Rum vardır. O rta yer-
I de bir müfreze yakalamışlar ve soymuşliardır ve üç 
j dafa padişahiim çok yaşa diye bağırtmışlardır ve Yu-
I narfhlann gelip Sakarya'da bizi kovaladıkları ve ken-
I diferiinin d'e arkalmızı kesmeğe, Keskin ve Yozgat yo-
[ lunu kesmeğe ve arkamızı kapamağa memur edildlik-
I fcrini yaptığımız tahkikat bize göstermiştir. Beyefen-
I diller buniları ben sevketimedim. Bu Rumları bu adam-
j lara ben vermedim. Ofita yerde şirret adamlar var-
I d;r. İstanbul'da şerir insanlar, şerir ruhlar vardır ve 
I bunlar böyle Konya'da olduğu gibi, Bolumda, Yozgat' 
I ta olduğu g'bi doğrudan doğruya bir mefsedet hare-
I koîi yapmışlardır. Delübaşı'yı istanbul'dan Konya ha-
I valisine gönderen o hükümet değil mi? Delibaşı'yı 
I torpidoya bindirip Konya havalisine gönderen ben 
I değilim Yunanlılardır. Emirler veren, İzmir'e, Kon-
I ya'ya gönderen her hailde buradaıki hükümet değildir. 
I Tabi yapacaklardır ve biz de tabi onlara karşı uğra-
I şaeağsz. Faik.at Yozgat hadisesi Kor>ya vesaire hadi-
I sci-;ii iç'-n hükümetin idaresliz!,iği dersıefk - çok istjr-
I hanı ederim - meseleyi ters taraftan görmüş oluruz. 
I ÇiimJİ bu halde biz tabii cephede düşmanla uğra-
I şK'İien cephe gerişlinde bu insanlarla uğraşmak için az 
I kuvvet tefrik etmek mecburiyetinde 'idik. Aslkerlıilkte 
I gayet basit gayeter vardır. Her hangi blir ordu, arka-
I hrda ihzar ciciği kuvvetle asıl meselle ile uğraşır. Biz 
I burada, gê ideiki; basit bir şey için cepheden kuvvetler 
I mi gcı̂ irimtl'i idik?.. Bu adamlara karşı gelinmedi, 
I bunun esbabı adidesi var... İyi muhareibe ettiler, et-
I" rrudüfer, ma'aş aldılar, maaş almadılar... Tabi onlarla 
I uğraşmaktan bir şey çıkmazdı. Evvelâ düşmanı rrnağ-
I lup edecek, sonra berislini düşünieceik idik. Gepeden 
I kuvvet ayırmak imkânı hasıl olunca aldık ve gönder-
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dik. Şimdi bu adamların vazifesi nedir efendüler : 
Hüicret devMeriride her taraftan böyle ahlâksız insan
lar çıfcaıbiîir. Hicret devirlerinde, muhaceret devirle-
riride şaM çıkar. Çıkmaz, demliyor utm. Tabi Yozgalt ve 
Bo'u üzerinde, İnebolu yolu üzerinde her hangi bîr 
adam soyulaibili'r. Falkat bu gün bu büyülk şakavetii 
yapteınlar Deveci dağlarında, Yozgat âsileri olan, Yoz-
gait hadise! foyaniyeslinıiın birindi ârrü'lİeriiınıden olan 
ÂyrJacı oğullan ite birîleşnıişflerdlir. Her taraftan gelien 
dalha ufalk müfrezeler karşıisıında elerfindeikd fırsatı 
kaçırmışlardır ve bu şalkavet meselesi degii... Âdeta 
Zi'lıe hadiısesM yapan Postacı Nâzım ve Aynacı oğul
larının harekâtına numune olan bir harekettik- ve bu 
hareket Alahın inayetile ve ordunun cepede muvaf-
faik obuası ile altöm kalmıştır. Ne olur ne olmaz d'iye 
biraz kuvvet gönderip meseleyi haJiedeoeğiiz. Gönd'er-
diğimiiz kumıanldan muktedir ve liıyî bir kumandandır. 
Oay/ii muntazam asker ve gayrî muntazam bir kuv
vet değildir. Benden her türlü yanlış hareket gelebi-
l'ir, ancak bir prensibim vardır ve bu prensibimi ta
nırsınız. Gayrı muntazam insanlarla, gayrı munltazatm 
kuvvetlerle çalışamam. Her ihtar altında kalırım, fa
kat gayrı muntazam adamlarla çalışamam. 

REİS — Müsaade buyurun efendim, ben söyle
yeyim sonra itiraz edin. (Gürültüler) Şimdi koçlkırı 
•meselesine geçiyoruz. Bu kanun gels&n, müsaade bu
yurunuz. Dahiliye Encümenine havale edeyim. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Yakından 
isiühbaratım var, paşaya arzetımek isterim. 

Vakalar niçin büyümüştür, neye tevessü ediyor, 
niçin ileri gidiyor? Bunlar anlaşılmalı ki dert hall'o-
iunsun ve mesele büyümesin. 

ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir) — Malumu 
âl feridir ki dert anlasam adakça devası bulunamaz ve 
tatbik olunamaz. Bu gün yolları kesenler ve soyan
lar vardır. Bu tamam ille âsaylişslizîfikıten miütevel'Mr. 
Ban de Kayseri'den, Kırşehir'den buraya geldlim ve 
•bir şeye tesadüf etmedim. Halbuki biz KayseıA'ye gi
denken konakladıği'mız köyden kalktık bir saat son
ra mezkûr köye eşkiya geîimiiş. Kadınların ayağından 
ayakkabısına kadar hep almışlar ve bu meseleyi Kad
ri Bey dönüp haber vermüş ve vukuat olduğu zaman
da köyde yirmü jandarma mevcut imliş. Halbuki on 
stikCz eşkıya varmış. Bu eşkiyaların vürudu üzerine 
mezkûr müfreze kumandanı olan çavuş jandarmala
rım arkasına takmış takibe gidiyormuş. Halbuki jan
darmalar köye kaçıyorlar, çavuşta bu suretle yalnız 
kalıyor. Binaenaleyh jandarmaların eşkiyayı tutaıa-
ddclan M kere iki dört eder gibi bilinmelidir. Falkat 

asi mesele bunların niiçin eşfciyalarla müsademeyi kia-
ıbui ekmedikleri bilinmelidir. Bunun için bu hastalığı 
iyice tetkik etmek lâzımdır ve bunun tedavisini bir 
an evvel bakimiak lâzım gelir. Çünkü nasıl oduyor da 
asayişi ihlâl eden eşkiyayı jandarma tutmuyor? Her 
halde bunu tetkik ve tediaviiisiiıne teşebbüs lâzımdır ve 
aynı zamanda bunları tuitmiayan jandarmalar ve za-
bütan hakiki nda bir mücazat tertip ediîraeİdSr. ikinci 
vukuat ta Kam!an nlhüyetînlde vki ofaıuştur. HıaiHbuBd 
Kaman nahi'yesiınde bulunan jandarma müfrezesi ku
mandanı bir odaya diğer tahkikata gelen bir yüzbaşı 
üte beraiber gidiyor ve yatıyor. Ondan sonra sekiz 
eşkiya bu köye geliyor ondan yattığı yerde basıyor, 
dövüyor ve envai hakarete duçar ediyor. Hallbukii bu 
jandarma kumandanı etrafına, münferit bir yerdie 
yattığı için, bir gözcü buraiktoah idi ve böyle îhltü'yata 
ı'iayet etmiiyen ve tamamilie istirahate dalan bir kim
seyi, bir miemuru teczliye etmek: lâzımdır. Bu suretle 
diğerleri de müteniebbih olur. Halbuki diğer tahki
kata gîid'en yüzbaşı da onunla beraber lâkayıt kaldı
ğından diğeri ile müştereken mesul olması iktiza eder. 
Binaenaleyh mesuliyet te esasen tatbik edilmiyor. 

Üçüncü vukuat; Kırşehnine mülhak «Nogatkızı» 
köyündedir. Bu köyde otuz kişiiftk iki mülâzım ku
mandasında jandarma müfrezesi, hükümet tarafın
dan Dişi Kitlü ve Katil livası tutmak için gönderi-
miştü Halbuki bu köyde bulunan sekiz kişilik eşkiya 
çetesi bu jandarmaları pusuya düşürüyor ve bu su
retle otuz jandarmayı önlerine katıyor ve kaçırıyor
lar ve işe eşkiya bundan cesaret alarak mütemadi 
takibe koyuluyor. Bu suretle yolda bir çok kimselere 
tesadüf ediyorlar ve bunları da soyuyorlar. Vukuatın 
teikifTürüne mani ortada teşkilât yoktur. Binaenaleyh 
ns yapılmak lâzım geiüyorsa bir an evvel yapılsın ve 
hasta! k ta bir an evvel bitsin ve bunlar yapılmadıkça 
bir şeyin hükmü yoktur ve hiç olmazsa jandarmalar 
ve zabitleri bittahkük tecziye edi'lmeîidir. 

ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — Efendim Koç-
kırı rrfesefcsi müzakere edilirken araya bir çok şeyîer 
girmişBir. Bunlar ayrı, ayrı mevzubahs olacak şeyler
dir. Bunları söyleyecek olursak hepimizin söyleyecek 
ayrı, ayrı bir çok sözlerimiz vardır. Onu bitirelim. 
Ondan sonra diğerlerinli düşünelim. Binaenaleyh Koç-
kırı meselesini halleder ve bir karar verirseniz mesele 
de bitmüş bulunur. 

REFET PAŞA (Dahiliye V.) (İzmıir) — Efendim 
müsaade buyurursanız bir şey izah edeyim. Abdullah 
Azmi Bey buyurdular M jandarmaya ceza yapılıyor 
mu, yapılmıyor mu. Halbuki Mecîisi Âlinizin Muva-
zertei Maliye Encümeni bu jandarma kadrosunun' ade-

— 264 — 
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düdi tenUdis ederek mevcut jandarma zabültsaımnMi üçte 
ilkMnân açığa çdcarılmiaisMU. mudip oflmuştur. 

'MUSTAFA KEMÂL BEY (EPtuğrul) — Efen
dim Mmvaızertdi Maliye Bncüimedi jandarma fcadro-
•sıunıın tenzüli m'eselıeisliınde o kadar hata etti kli bu su
rettik rnıiMîe büyük bir yara açmış oldu. 

RJEPET PAŞA (Devamla) — Bu surette gemiye 
kalan üçte biri en ivleri zannediliyordu. Halbuki biz 
ide âsayişün muhafazası mıiletin 'iyiliğidir ve temüz ol
masıdır. Efraldı ırüllöt kuzu gibidir. Bazı zamanlar 
jaridarmlaları da diyabilir'im ki fena yola sevk öCmfiş-
lerdir. Çünkü burada bir kalemde üç yüz jandarma 
zabiltü gitmiş ve altıtoııştır. Ondan sonra jandarmada 
hlizmielt edan kimlerdir? Kayseri jandarma taburu ku-
mandanı mlerikeze müracaat ederek tekımül efradının 
dört aydır rniaiaş atmadığını bOdirmftşlier ve ilâveten 
dâmlislerdir kli biz 'orduya güdeceğiz. Talbi bu şekilde 
bir janldarmla hizmet edemez diyorlar. Fakat bu aiyn 
bir meseledir. Bunu kapatalım ve bu bahse ğirmıiıye-
l'im. Bunu ayrıda bütçede görüşeceğiz ve irutülmiail ki 
bültıçtei müızlalkeriesJinde karşımıza çıklacağıim. 

REİS — Efendim Koçlkın meselesine geçliyoruz. 
Söz Refet Paşa Hazrötlerinlindir. BitftaJbi Heyetinlizin 
de sözü vardır. 

(BÎR MEBUS BEY — Reis Bey; Reis Bey... (Şid
detli gürültüler) rica «derim, merhamet edinJiz. 

REFET PAŞA (Devamla) — Koçkın hadisesi 
selböbiile verilmiş üç takrir vardı. Bu takrirler üzerine 
üç encümen içtima etti. Oraya ben de gStötlim ve gö-
rüşltülm. Önada encülmlenin mazıbiaita müharrM Zeikali 
Bey izahat verdiler. Oridan sonra da bir forirnül ve 
'bir karar ittihaz etotÜ'lar. O karar da Heyeti Âlıiyenüze 
arzedildi. Vdkaylilin yanli orada fen'a şeyler olduğunu, 
tedipten fazflaiya gidildiğini burada arzeıttik. Tabii işin 
talhfciıkli lâzımı. Buna karar verildiklfen sonra âhımet 
inli yapmıştır, mömiet inli yapmıştır, bu uzun boylu 
tdîMlkle değer bir meselledir. Binaenaleyh burada ne 
söyBersteflc söyEyeİim tönmeltlice mahaffinde fenaMc ol
duğu için bunun halklkmda tam bir kanaat hasıl ol
mak üziere mahallinle bir 'heyeti tahkfikiye göndere-
ceğuz. 

Yaftnııız bu mıetseliede ilki makta vardır. Encümen maz
batasında Dahlifiye Veklii sııfaıtüle söylfâdüğıiirn keffiane-
riiîn yanlış aalaşidığmı ziamflötltiilm. Dün buıraıda cevap 
Verdim. Yani orada hadis olan mesele dahiliyeye mü 
alMr, yolksa Erkânı Harbiye! Umuımlilyeye mi? Mem-
îdktefiftn dahilinde her ne suretle olursa olsun halk 
üıBe asöcler arasında bür mesöte çıkarsa bunu tahkik ve 
taklip keyfiyeti Dahiliye Vekâletime atilttir dedim ve 
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o yanlış naıcta hakkında izahat verdim. O mazbata
da ufak yanlış bir nokita olduğundan onu izah ettim. 
HoyeHİ Vekülle bu mesele için bir tedil takibat karaırı 
veı'mGştir. Encümenleriniz bunları Heyetli Vekillenlin 
nazarı dlJkJkatiinlin celbedHJmesi meselesi takririn maz
batasında derceidiıilmliştlir. Uzun boylu bu meselleyi 
So'JkDk elîıiök'tien sonra bu nıokllayı görüşeceğiz. Yalnız 
burada o mesele mevzübahs oldu. Bu af tır. Ne affı 
umumî ve ne de affı hususî kaydıdır ve bunun kitap
ta yerli olduğu söylemdi. Ben de o fikirdeyim. Bu, ne 
affı umumî ve ne de affı hususî değildir. Galiba bir 
maihlkemleriin mahkûm etmıesline miütealffik imıiş. Zan
nediyor um M affı hususî de mahkeme hükmüne rnü-
tevelklklifltir. Mahkûm olmadıkça affı hususî olmaz. 
Bu bir adamın mahkûm olmasına mütevakkıf bir 
şeydir. Halbuki dağda adam firar, bunu affedeceğiz. 
Ne yapmalııynz. îşte bu tedil odur. Dağdan inmek
ten korktuğu için affetmek istiyoruz. Affı umumî 
ilân etmiyoruz. Bu tecili talkiıbat için bilmem ki He-
yeifii Velklilen!3n hakkı var mıdır? Bu bir hamiyettir, 
Heyeüi Veikiîie de buna karar vermliştlir. 

ŞÜKRÜ BEY (Karahüsarıısahip) — Aidl'iye Ve-
k'Jli bu kariard'a yok mu idi? 

REFET PAŞA (Devamla) — Vardı etendlım. Yal
nız ban'im bildiğim bir şey varsa bir şefte evvelki Da
hiliye Vekâletini zamanımda harıl, harıl teCiM takibat 
kararı verirdik. Bu noktaya gelince Şükrü Beye ce
vap vereceğim. Bir ordu kumandanı kendlisünii bütün 
bütün başka flilkirlerîe itham etmelk istemüştir. Halıbu-
ki bu mesele onun hatasıdır. Bertim ellimde Anadolu-
nun muhtellif maihallierinden gellmüş gazetel'er vardır. 
Bunların bazısınlda M'ecfc riyasetinde tasdik ed'il'miş 
ibaresıi Vardır. Yanli Nurettin Paşanın gazetelere ver
diği beyanname Meclis Riyasetince tasdüfc edühnlişKir, 
şdk'linldödir. Binaenaleyh matbuata verilen Nurettin 
Paşanın beyannamesini ş"imdli size okuyacağım. Elim
de çok gazeteler vardır ki hepsünü okuıyayım. 

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum) — Meclüs 
Riyasetinde o kaldar fark görüyor da... 

REFET PAŞA (Devamla) — Rica edlerim sözü
mü kesttnieyinüz, sonra da söyDers'infe. 

(13 Eylül 1337 tarihi îraddi MÜİirye Gazetesi ile 
3a Eylül 1337 tarihli Yozgat Gazötesânö okudu) (1) 

'Mıeseflıenlkt sekili budur. Mamafi Dahd-Eye Vekâle
ti Saiâihaiddin Beyefenidinıin mazan dicklaltimİzı cellbet-
mes'i üzeıiıne kenidliısline yaızılmışıtır. Birnnıeıfâcıe denmliş-

(1) İradei Milliye ve Yozgat gazeteleri Kitaplık
ta bulunamadı. 
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tir Ikii Inaİdleİ MliUiye ve Yozgat gazetelleramdle şu şfc-
'külkJe ilbare kaydı görüldü. Her halde bunda bîr sehiv 
iihtıimâl vardır. Aksi yapılmış ise ne için yapıtaıışiUr? 
Bilnaenaleyh Meclisçe tasdlilk edlilimiiyen bir şeyi neşnü 
ilâna çahşjacak kadar akıldan mahrum olduğuna ka-
nlaaıt getirMriiyor. Çünki münare kılıfa sığmaz. 

Gazete Heyeti Vekille kananına Meclis kararı ola
nak yazmamış ve ordu kumandanını dahi bunu böyle 
anlamamışta. Sonra Şükrü Beyefendinin dedikleri gi-
Ibi Hâlkiımlîyeitü Milliye Gazetecinde şu şekilde yazıl-
mııştıır diyor. Halbuki Heyeti Vekle karar ittiilhaz et
tiğinde bu şekilde bir karar vermemiştir. 

ŞÜKRÜ BEY (Karahisansahip) — Mecİîisçe tas
dike ikltiiran eden karardır diyor. 

RBFET PAŞA (Devamla) — Heyeti VekÜlenfin, 
Büyük Mliıllet MecM Riyasetince karara iktiran et-
miiştir ve HalkimSiyelü Milliye de bundan aümıştıır efen
dim. 

Sonra efendiler; bu noktaya gdteülim. Yine arka
daşlardan duydum. Genidiei resmüyenlin her hangi bir 
Merasında tecii takibat karan varmış. 

Bumun şamdiye kadar teamül şeklinde Heyetli Ve-
kiJSen&n salâhiyeti dahilinde telâkki ediyordum ve bu 
gM şeyler şümıdüye kadar hani, harıl yapmıyordu. 

ŞÜKRÜ BEY (Karahiisansahip) — Heyeti VekS-
îenin bu karan Meclissin de ıttılaına dahil ollmuş. Çün
kü memleketin resmî cerlidesi ile nıeşrediıllmliş, Heyeti 
Vaküıle tecii takibat yapmış ve memleketin cerîdfai 
resmliyesline böylle bir şey vermiş, yani Heyeti Vekile 
böyle bir karar yapabliyormuş. 

REFET PAŞA (Devamla) — Efendim bu giıbî 
şeyleri ilki sene ve bir buçuk seneden bert" yapıyoruz. 
Yapmayınız derseniz, yapmayız. Yalnız konuşalım. 
Yapabilecek miyiz, yapamıyacak mıyız. Heyetli Ve-
kilenin ellinde böyle bir hak bulunması doğru mudur, 
değil midir? Sonra bu hakkı Meclis Heyeti Vekileye 
versin mi, yoksa kendimde m!i kalsın? Mesele Bey
efendiler kitap miesellesiinden ziyade memlidKet mese
lesidir. Buna ihtiyaç var mıdır, yotomuıdur? Esasen 
kitapta tecili takibat namında bir şey yoktur. Filvaki 
memleketin bu gibi bir kanuna ihtiyacı varsa kütalba 
koyalım ve bizler de vazifemizi kitaba uydurarak 
yapalım ve ona göre hareket edelim, 

LUTFİ BEY (Malatya) — tradeî Senfiye ile Ka
nunu Esasi hukuku Padişahiye terk' edilmiştir. 

REFET PAŞA (Devamla) — Pekâlâ efendim. 
Meclis te bu gjiıbi hususun imza ve tasdik hakkını 
Meclis Reisline vermiştir 

LUTFt BEY (Malatya) — Hayır veremez. 

TAHSİN BEY (İzrriir) — Binaenaleyh Akliye 
Vtikiıllinün bunun-hakkındaki nokta! nazarım ve reyM 
istûma etmeliyiz. 

REFET PAŞA (Devamla) — Müsaade buyurun. 
Fakat maidemkii irade ile tecillin lüzumu Kanunu Esa
side vardır. O halde biz de böyle yapmışız. Halli ko
laydır. (Günüüüler) 

REİS — Rica ederimi dinleyiniz, sözünü kesme
yiniz. (DinıEyelim sesleri) 

REFET PAŞA (Devamla) — Şu halde Encümen 
de kabahatleri anlamak için mahalline bir heyet git
sin, tahkik etsin diyor. Hükümetlin buna muhalefet 
edecek hiç bir sözü yoktur. 

BÎR MEBUS BEY — Efendim bu mesele dün
den beri müzakere edilmektedir. Mevzua münasebeti 
olan hadiseler dolayısiyle encümenlerden gelen maz
batalar okundu... 

REFİK ŞEVKET BEY (Samban) — Efendim 
şimdi Koçkın meselesi haliediMn. 

BİR MEBUS BEY (Devamla) — Bu meselenin 
hudusu üç beş ay olduğu halde şimdiye kadar takibat 
ve tahkikat ve muhakemat da Sera edilmiş olacaktı. 
Binaenaleyh bu meselenin mahallinde tetkiki ve hat
ta icabederse bir İstiklâl mahkemesinin acilen teşkili 
ile bu hadisenin âmil ve failleri tecziye edilmiş olur. 
Yoksa gerek Dersim ahalisi ahvataın talebi ve ge
rek o civarda bulunan aksam için mademki takibatı 
âni yapılamamıştır. Şu halde bunlar hakkında bir af 
yapmak mı daha iyi olacağı encümende tetkik ve 
müzakere edildi. Encümenin ekseriyeti adaleti mut
laka icrasını matluptur. Yani âmil ve fauller müstes
na kalmak üzere diğerlerine af taraftandır. Bittabi 
âmil ve far.üerin cezalarını görmesi lâzımdır. Bunlar 
hakkında af muvafık olamaz. Sonra encümenin ka
naati oraya bir heyet gönderilmesine taraftar ise 
de bendeniz buna muhalifim. Çünki heyet izamın
dan maksut ve muntazarı olan adaleti mutlaka ve o 
olmasa bile adaleti nispiye, yani adaleti muitlakaya 
yakın bir adalet temini maksadıiyle heyet izamı muva
fık olacağı kanaatlinde bulundular. Fakat bu heyet 
mahalline gittiğinde alâkadar olan zevatı tecziye hu
susunda zaaf gösterirlerse zannederim ki bu, Mecls 
için aftan daha müessir olur. İşte onun için bir cel-
sei hafiye teşkilini ve o zaman müzaekresini teklif 
ettim ve böyle de oldu. Bendendzce altı aydan beri 
akıtılan kanlar kâfidir. Emri vakiler hiç bir vakit telâ
fi edilemez. Bu İsyanda yapılan zararların hiç bir za
man için tazmin suretiyle sahibine iadesi imkânı yok
tur. Bu gibi şeylere mümkün olan vesaiti seria ile ha-
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reket edilerek takibatı yapılmalı ve tecziye edilmeli
dir. Oradaki afoaflii her zaman ficin evvel ve ahir Hü
kümete sadakatini yapmıştır. Blir hata neticesi ge
rek Hükümetin, gerek efradın ve gerekse müfsitlerin 
iğfal ve tahriki neticesi yapılan bir hata mümkün ol
duğu kadıar süratle söndürülmeli, sonnrasına lütuf ile 
muamele etmek memleketin istikbâl ve âtisi için ehem 
ve elzemdir. Bugün şayanı arzu olan bir hadisenin ta
kibat ile daha ileriye götürülmesi ve müfsıitlere daha 
fazla fırsatlar bahsedilmesi, şu bulunduğumuz zaman
da pek doğru olmasa gerektin*. Onun için bendeniz 
neticesi meşkûk tahkikatla altı ay daha uzatmakta 
hiç bir mana yoktur. Bu mesele Hükümetçe kısmen 
takibat yapılmak suretiyle söndürülmüş, şimdi tekrar 
ikinci bir cürüm yapılmadığı takdirde bu seferki cü
rümden affı manasını mutazammındır. Kelimenin 
manası ne olursa olsun netticeü ameliyesi aftır, tecili 
takibattır. Yani ikinci 'bir cürüm daha yapmadıkları 
takdirde takibatı lâzime icra edilmiyecek demektir. 
Sonra mademki Heyeti Vekilece bunlar hakkında 
takibatı kanuniye icra edilmemesi halka vadedilmiş-
tir. Bu vaatten dönmek ise halkın Hükümete karşı 
ademi itimadını müstelzim olur. Halka emniyet bahş 
olamaz. 

Şimdi tecili taki'bat ile af arasında fark var mıdır, 
yok- mudur? ihtimâl nazariyatı hukukiye itibariyle 
fark vardır. Fakat neticei ameliye itibariyle fark yok
tur. Binaenaleyh tecili takibat mıdır, tecili icraat mı
dır, tecili mücazat mıdır gibi kelimeler üzerinde evi
re çevire altı ay daha tehir etmek kalplere daha fazla 
endişe yapmak suretiyle işi çığırından daha sarp yer
lere sürüklemektedir. Teklif edildiği veçhile Alişir'-
den madasının affı memleketin menafiine muvafıktır. 
Bendeniz o kanaattayım. 

REÎS — Efendim müsaade buyurur musunuz, bir 
şey arz edeceğim. Şimdi oraya bir heyet izamını ve 
affını istemiyorlar. HaTbuki evvelce affın yapılmasını 
arzu etmişlerdir. Onun için arkadaşlara soracağım. 
Her kim leyh ve aleyhte söyleyecek ise isimlerini bil
dirsinler. Ona göre sözlerini istimal buyuracaklardır. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Efendim bende
niz kanaatimi söyleyeceğim. 

REİS — Şüphesiz Encümen Mazbata Muharriri 
Encümen namına müdafaasını yapar, efendim. 

HAKKI HAMİ BEY MAZBATA MUHARRİRİ 
(Sinop) — Hoca Fevzi Efendi hazretleri ile rüfekası 
tarafından verilmiş olan takrirler vardır. Üç encüme
nin icra ettiği tahkikat esnasında bulunduklarından 
orada aflarını talep ediyorlar. Fakat şifahen dahi, 

encümende vuku bulan ifadatta Koçkırı ve havali
sinin, hatta Dersim de dahil olduğu halde, Meclisi 
Âinizden adalet talep ettiklerim musırran beyan etti
ler ve mutlaka adaleti nazarı itibara aldık ve bittabi 
vereceğimiz kararı da bu esasa istinat ettirmeliyiz. 
Mücrimiyetine dair delâlil mevcut iken, masumiyetine 
dair yerilen hükümler ve kararlar adalet mahiyetini 
ihtiva etmez. Belki idarî bir mahiyette olur. Nitekim 
Heyetli Vekilenin verdiği karar Meclisi Âliye akset
miştir. Meclisi Âliden çıkacak kararların gayet âdi
lâne olması lâzım geleceği kanaatindeyiz. Bu cihetle 
tahkikat yapmalıyız. Ekseriyetin kararı pek muvafık
tır. Çünki af yapacağız, fakat kimleri? Sonra tecil ka
ran venilmü'ş, fakat onlar dağlarda geziyorlar. Tecil
den maksat eğer mevkufları bırakmak ise korkarım 
ki aksi tesir icra eder. Eğer MecM Âlinizin bu me
sele ile iştigal etmesi ̂ bu memleket için nâfıi ise, böy-
1.! yapalım. 

Şimdi arz edeyim efendim; bendenize öyle geli
yor ki, memleketin bizden istediği yalnız af değildir. 
O havaliyi sezen arkadaşların müşahedatına müsteni
den, ifadatına nazaran evleri yağma edilmiş. Eğer 
bunlar tecil edilip evlerine dönerlerse, acaba evlerin
de rahat duracaklar mıdır? Bendenize öyle geliyor 
ki evlerinde hiç bir şey kalmadığı için rahat oturma
yacaklar. Eğer rahat oturacaklarına kaniiz derseniz 
aîdanmış oluruz. 

EMİN BEY (Erzincan) — Onları yapabilenleri 
asabi Ieceklermiş. 

BİR MEBUS BEY (Devamla) — Binaenaleyh be
nim tahammül edemiyeceğim bir şeye hiç bir kimse 
tahammül edemez. Ben bu hali gördüğüm takdirde ve 
bu milletin hissini tamamiyle anladığıma sahip ola
rak iddia eyledim ve yine iddia ederim M eğer Dersim 
ahalisini kazanmak istiyorsak onlara adalet yapmalı
yız. Bunun için biz dedik ki oraya bir heyeti tahkiki-
ye gitsin. İsyanı yapan âmiller kimlerdir, niçin yap
mışlardır, bunda bir mahiyeti siyasiye var mıdır, tah
kik etsin. Binaenaleyh^ her ne olursa olsun, bu âmil
leri tedip etsin, tecziye etsin. Yalnız bununla kalma
sın orada bir çok mezalimi icra edenleri tedip edecek. 
(Onu yapacaksınız sözleri.). Eğer ussattan biri asıldı^ 
zı zaman, tahribat yapan, vazifesini suiistimal eden 
bir memurun dahi tecziyesini görürse, emin olunuz, 
o ölürken; «'ben ölüyorum, fakat 'benim evlâdım ve 
ahfadım emindir» ben doğru yapmadığım için ceza
mı buldum diyecektir ve o zaman benim yaptığım fe
nalık üzerine beni tecziye etmeye gelen ve vazifesini 
suiistimal eden t>ir memurun da aynı cezaya mahkûm 
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olduğunu görecek, bu suretle Dersim ahalisi değil, bü- I 
tün Anadolu ahalisi bu ând tetiblirlere kuvvette iıtimaıt I 
ve itaat edeceklerdir. Eğer bu şekilde tedibinde bulu- I 
nulmazsa tediibe giden kuvvetlerin önünde serfüru I 
eden âsiler, onların oradan müfarekatidin akabinde I 
ve ilk fırsatta tekrar ahzi initikam liçfîn kıyam «derler. I 
Çüriki tedibe giden kuvvetler tarafından zarar ve zıi- I 
yana uğramıştır. Buna misal olmak üzere hadis olan I 
bir vakayı söndürmek için orasını tesfcun ettiklerdi hal- I 
de, onların oradan infrisalli üzenine, tekrar hareketi I 
rsyaniye başlamıştır. Bu en bâniz bir misaldir. Çün- I 
ki o zaman isyanın âmlilleri ile birlikte iştirak eden- I 
leri de astık ve bu fenalığı yapanları bu Meclisi Âlide I 
kahramanı milli diiye alkışladık ve sonra silâhla kar- I 
şımıza çıktı. Eğer Meclisi Âliniz bu adaleti ol vakitte I 
yapmış olsaydı emin olunuz ki bunlar olmayacaktı. I 
Bu kanaatta ittihad ederek, gerek devri Abdülhami- I 
dî'de ve gerek zamanı Meşrutiyette ve gerekse bu ün- I 
kılâpan evvel devam eden on iki senelik Meşrutiyet- I 
te bu gibi teda'biri muvakkate mahiyetinde bulunan af- I 
farın memlekette yaptığı tahribatı nazarı dikkate ala- I 
rak, öyle hoş görünmek ıiçin değil, aşıl memlekette bir I 
adalet yapmak lâzımdır. Eğer bunlardan kurtulmak I 
'işitiyorsak yapılacak tedbir budur. Eğer Hükümet ya- I 
pamıyacaksa o işi yapabilecek bir Hükümet ikame I 
ederiz ve Hükümet de buna taraftardır. Çünki taraf- I 
tar olmazsa memleketteki memurine karşı vazifesini I 
hüsnü istimal edemiyor ve maliyetline karşı eseri zaaf I 
gösteriyor, aciz gösteriyor demektir. Bu da varit de- I 
ğildir. Paşa Hazretleri buyurdular ki; hiç bir kimse I 
yoktur 'ki size karşı boyun eğmesin. Herkes sizin ka- I 
rarlarınıza mutadır. Eğer yapamıyacaklarsa mevkile- I 
nirti terk ederler, İcra edecekler gelir. Eğer ıiş görmek I 
isitüyorsanız, hatta zuhura gelen hadisenin önüne geç- I 
mek istiyorsanız, ekseriyetin verdiği karar veçhile, I 
adalet gösteriniz ve hakikaten masum olarak yatan- I 
lar varsa bunları çıkarınız. Sonra memleketi yakmış, I 
yıkmış olanlar ve belki bizim bildiğimiz bir iki kişi- I 
nin parmaklarının da karıştığını nazarı dikkate alarak, I 
onları bırakacak olursanız, ki bu muhakkaktır. Yani i 
ekseriyetin şeyi de bu merkezdedir. Yalnız af deyip I 
de meseleyi hallediyoruz. Size terdin ederim ki be- I 
raim kanaatlim bir ay sonra bu hâl karşısında kalacak- I 
sınızdır. Mazi bize göstermiştir. Bunun için ekseri- I 
yetin kararı veçhile salâhiyeti vâsiayı haiz (bir heyetli I 
tahltoikiyenin izamı ve orada hemen memurinden ve I 
gerekse. ahaliden memlekete fenalık yapmak maksa- I 
dile hareket yapmış kimler ise derhal şediden tecziye I 
ve diğerlerinin afları, Meclisi Âliden icra edilmek üze- I 
re afları cihetime gidilmesi muvafık olur zannındayım. | 
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Sonra efendim ikinci bir tecil meselesi vardır. Ben
deniz tecil meselesini... (O Ibaşka sesten!) 

EMİN BEY (Erzincan) — Efendlim bendeniz Üm
raniye vakaları nasıl oldu ve tahaddüs etti ve yapılan 
mszalim nedir? Bunları birer, birer tadat edeceğim. 

Yalnız evvelâ Hakkı Hami Beyan mantıksız sözle
rine cevap vereceğim. Hakkı Hamli Bey diyor kli: Esa
sen usattan olup da dağa firar edenler hakkında te
cil muamelesi yapılmıştır . Halbuki diğer yakalanan-
lter, yani Hükümete itaat ederek istiman edenleri de 
vardır. Bunlar da yakalanmış hapsedilmiştür. Bunlar 
Hükümete itaat ettiklerinden tecil edilebilirler. Fakat 
dağda gezenler affedilmez. Sonra dağda gezenlerin 
evleri yanmıştır. Kadınların ırzlarına tasallut edil
miştir. Şimdi bu hapsedilenleri asmıyacak ve affedi
lenleri hapsetmliyecek olursak bir daha bir şey yapmı-
yacaklarına kani olmak doğru değildir. 

Şimdi gazete meselesine gelelim: Bendeniz baş
langıcında ve nihayetinde bulundum efendim. Ümra
niye meselesi şu suretle tahaddüs etmiştir. Karaca 
Ören nahiyesinde ötedeniberü maruf olan onsekiz ilâ 
yirmi kişi icrayı şekavet ettiklerinden dolayı bir kaç 
defa mahkûm olmuşlar. Bunlar Hükümet defterinde 
mazbut oldukları halde Hükümetin zafından bilisti
fade bu onsekiz kişi, tekrar şekavete çıkarlar. Bi
zim havali arkadaşlarınca malûm olan Alişir namın-
daki habis kendine mevki temlin etmek ve daha doğ
rusu bir kuyruk kapmak arzusu ile iltica etmiş, onlar
dan bir çok para almış olan Türkler de iltica etmiş, 
bizden bir çok istifadeler etmişlerdir. Bu herifin öte
den beri takıip ettiği yol budur. Alişir bu şekavetoi adli
yeye siyasî bir renk vererek, bundan istifade etmek 
emeli yi e kendlisi de içinde olarak meydana atılmıştır. 
Fakat kalemi ile atılmıştır. Bu şekaveti âdiyeyi Sivas 
vilâyeti katiyen bildiğinden dolayı İzzet Beyti gönder
miştir. Bu zat Jandarma Tabur Kumandanıdır. Ora
ya kuvayı kâfiye ile gelmiştir. Gerçi İzzet Bey, Hü
kümete ondan dolayı çok teşekkür ederim, çünkii za
vallı kurt postuna fevkalâde ihtiyacı olduğu içfin, va
kayı takip etmekten ziyade kurt postu toplamakla 
meşgul olmuştur. Bu şekaveti adliyede bulunan, bu 
onsekiz kişilik şaki güruhu bir salâh için canını bile 
feda ettiğinden tabii üç, beş jandarmanın elinden si
lâhları almış ve bu vakadan telaşa düşen tzzet Bey 
Haydar Beye gelerek müracaat etmiş ve bu vasıta lile 
silâhlar alınarak jandarmalara iade olunmuştur. Hay
dar Bey de o vakit Nahiye Müdürü SdıL Bu şakile
rin tedip edilememesi kendilerimi daha ziyade şnmarta-
rak birtakım çapulcu adamlar da bunlara iMhak et
miş ve adetleri gittikçe 'büyümüştür ve öyle zannedi-
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yorum kli her nerede bir şaki zuhur edip de tamamiyle 
tedip edilmeyecek olursa ve Hükümet onun için men
faat gösterirse o şakimin arkadaşları tekessür eder. 
Bunlar da bu sefer öylece tekessür etmiştir. Bu sefer 
Hükümet Halis Beyin tahtı idaresinde kuvvet gönder
miş ise de kendisi vefat ettiğinden ve Cenabı Hak bize 
«rÜzküru mektakürn bil hayır» buyurmamış olsaydı 
Halis Beyin kim olduğunu söylerdim. Fakat söylemi-
yeceğiim. Binaenaleyh ölmüş bir adamın hakkında bir 
şey söylemek istemiyorum. Şimdi Tortum Kaymakam
lığına tayin olunan o zamanki Jandarma Kaymakamı 
Ümraniye'de Haydar Beyin konağına gitmiştir. Alay, 
Umrariiye\le, muhtelif yollarda, kırkar, ellişer, yirmi-
beşer olmak üzere taksim edıilmliş. Ben bunu gözümle 
gördüm. Martın üçünde oradan geçtim. Ben gelmeden 
evvel Zara Kaymâkamiyle, Tortum Kaymakamı Şakir 
Bey ve merhum Halis Bey Haydar Beyin konağına 
gitmiş. Akşam üzeri keyif esnasında elini cebine so
kup bir kâğıt çıkarmıştır ve demiştir ki, sizin ferma
nı .idamınız benlim elimdedir. Bu söylediği zaman, 
Dersim'den de daima Koçkırı'ya gelen giden olurdu. 
Nitekim Erzincanadan 'bir ağa konağında misafir olu
yor. Burada misaferet tarzı ile Dersirnlilerden de bir 
çokları mevcut iken işte sizlin fermam idamınız; sizi 
'Ermenilere benzettirip ve sizi tamamle imha ederim. 
istemezsem size bir şey olmaz, dediğini ifade ediyo
rum. Orada görüşmüşler vaka olmadığına kanli olmuş
lar ve daha uzun görüşerek kalkmışlar gitmişler. Fa
kat bunu söylemesinden dolayı Kürtlerin ekserisinde 
tabii bir galeyan başlamış ve bizi Ermenilere benzet
mek ne demektir demişler ve Ümraniye'ye 'bir saat 
mesafede Hacer köyünde ikame ettikleri askerle erat
tan bir kaç kişi âdi münazaa yaparlar. Bu âdi müna
zaa üzerine asker şevki edilir. Ekrat da gider, bura
da umumî bir mesele olur. Mesele bir şekli umumî 
oluyor. Burada ehemmiyetli bir vaka oluyor ve Ha
lis Bey burada şehit oluyor. Ekraıttan da, askerden de 
ölen oluyor. Bu şehadet olur olmaz Sivas Valisi Ce
mal Bey meseleyi iyice fcavrıyarak ve büyük bir faali
yet gösteren ve bütün arkadaşlarımızın pek çok tanı
dığı Mahkemei Temyiz Azasından Şefik Beyi nasihat 
için gönderir. Tabii askere vuku bulan tecavüzler, as
ker ölmesi, adam ölmesi iflân buraya akseder ve Nu
rettin Paşaya verilen emir meselesini tahkik et diye 
Vali daha evvel Şefik Beyi gönderir. Şefik Bey bir 
zat ile beraber bunların içine gider. Lâzım gelen ne-
sayitoİ icra eder ve Hükümetin teklifimi yapar ve tek-
lifat şudur diye söyler. Sonra Ümraniye ahalisrindeki, 
yani Koçgdri aşiretinıdeki İslahların Hükümete teslimi 
ve asker firarilerinin de tamamen teslimi ve daha ha

tırımda kalmıyan bir kaç şeyi söyler. Bir de Karaca 
Ören karüyesinde bulunan âsilerin teslimini söyler. 
Peki derler. Asilerin dördü orada imiş, yakalayıp Şe
fik Beye teslim edilir. Paranın bir kısmı azamı verilir. 
Hatta Haydar Bey ve Alişan beylerin mühim bir ye
kûn teşkil eden ve bunu tekasit İtibariyle verilmesi 
icabediyor 'iken onu bile Şefik Beye tamamen tediye 
ediyorlar ve makbuz almıyorlar. Bunları göndermek» 
le beraber meseleyi de tamamiyle yazıyor. Fakat ma
alesef o sırada Cemal Bey meseleyi Cemali Paşaya 
söylüyor ve diyor ki mesele bitmiştir, bir askerlin gö
receği iş kalmamıştır ve size terettüp edecek vazife 
kalmamıştır. Nurettin Paşa da Müdafaaii Milliyeye 
yazıyor. Ve Şefik Bey de Cemal Beye yazıyor. Cemal 
Bey de Nurettin Paşa Müdafaai Milliyeye ne tarzda 
yazmış ise dört gün sonra Cemal Bey de mesele kal
mamıştır diye yazıyor ve yine dört gün sonra cevap 
alıyor. Şimdi rica ederim. Âsi diyoruz ve üzerine kuv
vet askeriye sevk ediyoruz. Onlar Hükümetlin tekmil 
metaliibim kabul etmiş bulunuyorlar. NurettJin Paşa
nın tabiri nce ben bunları çember içine aldıktan sonra 
Hükümetin tekâlifini daha teşdit edeceğim diyerek, 
çenber altına aldım diyor ve tuttuğunu öldürmeye, 
ırzlara geçmeye, namuslara taarruz etmeye kalkıyor. 
Rica ederim hanginiz bu fecayi karşısında sabrede
bilirsiniz? Buna üç yaşındaki çocuklar bile tahammül 
edemezler ve böyle bir şeye maruz kaldığınızda, rica 
öderim, nasıl karşınıza çıkanlara kurşun atmazsınız? 
Bu suretle beş milyon, on sekiz milyon liralık servet 
mahvolmuştur. Bu paraları tarnam'ile gitmiştir. Ben 
ispata hazırım; otuz bin mevaşiyi Osman Paşa gö
türmüştür. Refahiye^de bir arkadaşım vardır, onu fiş-
ha'd ederek yirmi sene evvel buraya tavattun etmiş, 
teehhül etmiş bir Türk, servetine tama edilerek, karı
sı cebren alınmış ve sen Alevisin diyerekten herif em
val ve emlâki yağma edildikten sonra öldürülmüştür. 
Efendiler; dünyanın hangi yerinde böyle bir hareket 
görülmüştür ki babasını bir evlâdın elinde bir ip, di
ğer evlâdın elinde bir ip olarak çektirilerek tam altı 
saat zarfında bu suretle feciane öldürülmüştür? Rica 
ederim efendi sen bu vaziyet karşısında âsi olmaz mı
sın? Eğer asilik varsa ve bu ise işte Ümraniye hadS: 

sesi.., 
SALÂHADDlN BEY (Mersin) — Kimin mahke

mesi, kimin kuvvetleri? 
EMİN BEY (Devamla) — Nurettin Paşanın emıi 

ile buraya gelen gayrı mesul Osman Ağa kuvvetleri
dir. Elbette Nurettin Paşaya Cemal tarafından mese
le ihtar edilmiştir. Binnetice bu gi'bü vekayie meydan: 
vermeyiz diye cevap almışlardır. Evet efendiler bu-
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rada «Anket Parlamenter» istiyor musunuz? Evet 
ben de buna taraftarım. Ne faydaki siz bunu yapar
sanız bir tane Koçgırılı asamıyacaksınız. (Aşk olsun 
sözleri.) Efendiler Hükümet bizden daha âcizdir. 

REFET PAŞA DAHİLÎYE VEKÎIİ (İzmir) — 
Bunu tamamiyle ret ödüyorum. Çünki Hükümet ve 
'kuvvet Meclis demektir. 

EMİN BEY (Devamla) — Sonra efendiler diiye-
ceksinliz ki, Dersim buna ne suretle iştirak etmiştir? 
Bunu da söyleyeceğim. A'bdüJkadür isminde bir vali
min yok yere meseleler ihdas etmesi... 

'BÎR MEBUS BEY — Efendim bunun bu mesele 
ile alâkası yoktur. 

EMİN BEY (Devamla) — Onu da 'inşallah Dahi
liye Vekâletinden bir takrirle soracağım. Kürdlistan 
namına gelen gazeteleri doğrudan doğruya Dersim'e 
tevzi etüirmüş ve o gazeteler ide Kürtlerli de Ermenilere 
benzeteceklerdir diye yazılmıştır. Maalesef bu adam 
hâlâ Tortum Kaymakamı olarak terfian gönderilmiş
tir. Şimdi Tortum'a Kaymakam olarak gidüyor. 

HACI AHMED EFENDİ (Muş) — Hakikaten 
buraya gelirken uğradığım yerlerde bizi de Ermeniler 
giM kösecekler diyerek dalgalanan bu havadis Der
sim'e kadar gitmiştir. 

EMİN BEY (Devamüa) — Ve Ümraniye'de vuku-
bulan ve ıtedibait denilen bu şeyin Afrika barbarları
nın büe kabul edemiyecek derecede olduğunu görün
ce Dersimliler korkmuşlardır, İşte numunesi budur 
demişlerdir. Bu fecayi Ermenilere bile yapılmamış
tı/, 

HAYRt BEY (Dersim) — Hakikaten bu fecayi 
Ermenilere bile yapılmamıştır. Ve onlar Erzincan'a, 
Kemah'a, Kuruçay'a ve saireye tasallut etmişlerdir. 
Fakat ben çok (teşekkür öderim ki bizim müftümüz 
ve memlöketimizin eşrafı meseleyi Hükümete bırak-
mıyarak doğru karşılarına gitmişlerdir. Demişlerdir 
ki, siz ne istiyorsunuz? Maksadınız bir şekaveti âdi
ye ise istediğiniz kadar mal verelim. Onlar da ceva
ben demişlerdir ki; müftü efendi ile anlaşalım. Müftü 
efendi hakikati tatmamile anlatmış ve ekrat hakikati 
tamanüyle. anlıyarak geri dönüp gitmişlerdir. îşte sö
zümü hulâsadan evvel şunu söyleyeyim ki ankete ben 
de taraftarım. Fakat bir .an şartki orada bir memur 
var, onunla Koçgırılıyı beraber asacak mısınız? Son-
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ra üç, dört yüz kişi hapishanelerde yatıyor. Bunlardan 
masumlar çok vardır. Asıl âsiler dağlarda Alişir de
nilen herifle beraberdirler. Binaenaleyh heyet buradan 
grdinceye kadar af kararının ilânını raca ederim. Bi-
lâ kaydü şart olmak üzere. (Devamına maalesef rast
lanamadı.) 

Milli Kütüphaneden temin edıiM. 
M< Ünvef 

Hakimiyeti Mitliye 
13/58 - B. 86 13.9.1336 

- Fesat Basılar 
Hep dahiM ihtilâller ile Türk hakimiyet ve mali

yetini yıkmak isteyen yılanlar birer birer cezaya seza
larını bulmaktadırJar. 

Amasya muhabiri mahsusumuz yazıyor : 
Düvenli ecne1>iyeyi Türkiye aleyhine harekâtı has-

maniye teşvik kastiyle muharebede bulundukları Sam
sun Metrepolkhanesinde indettaıharri eBdb edütecı evrak 
meyanmda mevcut ve imzaları ile mümza şikâyetna
me münderecatı ve itirafları ile sabit olan Çorum'da 
mukim Anastas îstildis, Kayseri'İi Yordan, Merzıi--
fonlu Karafcoçakyan, Venedik oğlu Hacı Hampu, 
davavek'ili Lâzari Paıtmadidis, Samsun'lu Kirkor Ba-
hadıryatn, Kayseri'H Karabet, Mecitözü Müddeii Uımı-
misi Şâmil Ömer Efendi, Faffea Müstanltiki sabıkı AK 
Rıza ile memleketin asayişini İhlal etmek, ihtiiâtâftk 
aramak ve eşkiyaya göndermek fikri ile 4 adet 'bom
ba imal eylediği şuhudun şahadetleri ve zabıt vara
kası münderecatından ve mezkûr bombaların hane
sinde derdest olunması gibi delâil ile salbit olan Sam
sunca mukim Malatya'lı Ağob'un ve uzun müddet 
icrayı şekavet ve Kuvayı Milliye kumandanlarından 
Mehmet Efendi ile Zırnık oğlu Mustafa'yı katil ve 
bir çok İslâm köyleri basarak eşya ve mevaşS vesai-
reyi ahzu gasp eylediği şuhudu müstemiyanın şahade
tti ile sabit olan Samsun'lu Şiiri oğlu Aneste Amas
ya'da şaiben ve alay 48, talbur 3 neferi iken 250 cep
hane ve esliha ve eşyayı müıtiyesi ile ve 40 kadar ne
feri de bitteşvik beraberinde olduğu haîdie firar et
tiği anlaşılan Samsun'un Kazancılı kafiyesinden Ömer 
oğlu 3081i Hüseyin'in Samsun'da kıftaatı askeriye hu
zurunda kurşuna dizilmek suretiyle idamlarına karar 
verilerek infaz ettirilmıişitir. 

Zapta girdi. 
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