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ELLİ BİRİNCİ İNİKAT 

10 Haziran 1338 Cumartesi 

İKİNCİ CELSE 

REİS : Rensisâm Rauf Beyefendi 

REİS — Celsei hafiye kuşat olundu. 
Zaptı sabık hulâsasını okuyoruz. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

ELLİNCİ İNİKAT 

8 Haziran 1338 Perşembe 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Reisisânıi Rauf Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde 

bilinikat Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin Dahiliye 
Vekâletinden olan istizah takririnin Pontüs meselesi 
hakkındaki kısmına devam edilip edilmemesi reye 
konularak vaktin geç olmasına mebni cumartesi günü 

devamı kabul olunup cumartesi günü içtima olun
mak üzere celseye nihayet verildi. 

Reis Kâtip 
Reisisâni. Muş 

Rauf Mahmut Sait 
Kâtip 
İzmir 
Enver 

REİS — Zaptı sabık hakkında söz isteyen var mı? 
Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

İstizah 
1. — Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey ve rüfeka-

sınm, Pontüs meselesi hakkında Dahiliye Vekilinden 
istizah. 

REİS — Efendim, istizahnamenin yedinci mad
desinden itibaren, Pontüs meselesi ile alâkalı kısmın 
müzakeresine başlıyoruz. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Reis Bey, usul 
hakkında söz söyleyeceğim. 

REİS — Okunsun da ondan sonra efendim. 

Madde 7. — Bir lüzumu siyasî üzerine merkezce 
sahilden dahile nakilleri emredilen hıristiyanlardan 
asıl tehlikeli olan bazı münevver kimselerin Trabzon'
da alıkonulmaları ve bazılarının da İstanbul'a gitme
lerine müsaade edilmesi. 

Bu madde üzerine misaller : 
1. Merkezden verilen emre tebean Akçaabat ka

zasının Trabzon tarikiyle dahile sevk etmek istediği 
ve biraderi Amasya İstiklâl Mahkemesince idama 
mahkûm edilmiş bulunan Enfiyecioğlu, vali tarafın
dan kafileden alınmak suretiyle ve Akçaabat kazası
nın itirazlarına rağmen Trabzon'da alıkonulmuştur. 

2. Mondros Mütarekesinden sonra Trabzon'da 
cereyan eden bir muhakeme esnasında «Şimdiden 

sonra Türklerin buralarda hakkı yoktur, buraları 
Pontüs Hükümetine aittir.» diyen ve bu ifadesi mah
keme kuyudatında mazbut bulunan genç bir komi
teci dava vekili Akrididi'nin İstanbul'a gitmesine mü
saade edilmiştir. 

REİS — Fethi Beyefendi hakkında Tokat Rifat 
Beyin de aynı meseleye dair istizahı vardır. (Evef sa-
daları) 

(Tokat Rifat ve Hamdi Beylerin takrirleri okun
du.) 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim, bu is
tizahlar Heyeti Celileye takdim edildiği gün iyi ha
tırlarsınız ki bendenizin istizahım yekpare bir istizah 
idi. Bunda Pontüs mesaili ayrılmış değildi. Yalnız 
bendeniz Pontüs mesailinin bilhassa şu zamanda alenî 
celsede mevzuubahis edilmesini muvafık görmediğim 
gibi ayrıca Reis Beyefendiye de şifahî olarak arz et
tim. Bunun şu zamanda alenî celsede mevzuubahis 
edilmesinin mazarratını bildiğim için bu itibarla celsei 
hafiyede müzakeresini muvafık gördüğüm gibi Da
hiliye Vekili Beyefendi de bu nöktai nazarı tensip bu
yurmuşlardı. Zaten bir kül mahiyetinde olan istizah
ta şu menfaati vataniye endişesiyle iki kısma ayrıl
mıştı. Sonra esasen bendenizin istizahımda dikkat bu-
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vurulursa hafi celseye bırakılan yalnız Pontüs me-
saffli değil - Trabzon'da bulunan - Pontüscüler mesa
ilidir. Yani istizah heyeti umumiyesi ititbariyle bir 
küldür. Yani biz yalnız menfaati milliye dolayısiyle 
bunu yapmış idik. Geçen günkü alenî celsenin niha
yetinde henüz müzakerenin kifayeti reye konmadan 
evvel söz almış ve beş, on dakikada arz etmiş ve de
miştim ki, Dahiliye Vekili Beyefendinin verdikleri ce
vap üzerine benim de beş on dakikalık sözlerim var
dır, bu nazarı itibara alınsın o veçhile söz verilsin de
miştim ve bu veçhile verilmişti. Yani istizahımın ye
dinci maddesine müsaadei âlileriyle ve o günkü ka
rara binaen bendeniz Dahiliye Vekili Beyefendinin 
izah etmiş olduğu nikatı Heyeti Umum iyeye arz ede
ceğim ki hakikat tezahür etsin. Maahaza karar Heyeti 
Cerileye aittir. Zannediyorum ki karar da bu şekilde 
verilmiştir. Rica ederim, (Alenî celse zaten olacak
tır sadaları) Alenî celse olacaksa ve herkes söyleye-
cekse buna bendeniz de razıyım. 

RElS — Ali Şükrü Bey, filhakika perşembe günü 
müzakerenin kifayeti mevzuubahis olduğu zaman ka
rar alınmadan Heyeti Âliyenizde bazı ifadeleri oldu
ğunu söylediler ve Dahiliye Vekili Beyefendinin söz
lerine cevap olmak üzere söz söyleyeceğini ifade et
mişti. Bu ifadelerini Heyeti Âliyenize tekrar ifade 
ediyor. Bazı zevat da alenî celsede söylenmesi husu
sunda izharı arzu ediyorlar. Şu halde evvelemirde 
Ali Şükrü Beyin ilâvei beyanatını alenî celsede kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ekseriyetle kabul 
edildi. 

Şu halde hafî celseye Dahiliye Vekili Beyefendi
nin beyanatiyle müzakereye başlıyoruz. 

ALt FETHİ BEY (Dahiliye Vekili) (İstanbul) — 
Efendiler, rüfekayı muhteremeden Tokat Mebusu Ri-
fa't Beyle Hamdi Beyin Pontüs meselesine dair ver
miş oldukları istizah takririnde diyorlar ki; Rumları 
yeni baştan mütezayit bir gayz ve kin ile müslüman-
ların başına bela etmeleri esbabını Vekil Beyden so
rarız. 

Bundan maksatları anlaşıldığına göre, bendeniz 
Rumları yeni baştan bu milletin başına bela etmişim. 
Eğer münakaşayı bu yola dökmek istiyorlarsa bunu 
itiraf etmeye mecburum ki bu bir mugalatadan iba
rettir. Fakat mugalata ile davanın kazanılamayaca
ğını iddia ediyorum. Cenabı Hakka arzı şükrederim, 
ki kendileri de takrirlerinin metninde sözlerini bir
kaç defa yine kendi yazılariyle tekzip etmişlerdir. 
Demişlerdir ki, harbi umuminin yani seferberliğin bi-
dayetidden beri bu eşkiyaların yani Pontüs eşkiyala-

ı rının islâmlara yapmakta oldukları mezalim ve sai-
reye nihayet vermek maksadiyle üç liva mebusları ak
di içtima etmişler ve bazı mıikarrerat ittihaz etmiş
lerdir. Binaenaleyh, bendeniz Rumları bu milletin 
başına bela etmedim ve edemezdim. Böyle ağır ve 
mugalatalı bir ittihamda bulunmak zannederim mu-
vafıkı vicdan olmasa gerek. Harbi umuminin yani se
ferberliğin bidayetinden beri oradaki müslümanlara 
envai mezalim yapıldığı itiraf etmekte olan muhterem 
rüfekaya şunu hatırlatmak isterim ki seferberlikten 
şimdiye kadar sekiz sene geçmiştir ve orada bulunan 
Rumların adedini yalnız Samsun livası dahilinde, 
Samsun nüfusunu arz edecek olursam, seksen beş bin 
Rum vardır. 

Binaenaleyh, sekiz seneden beri memleketin başı
na hakikaten belâ olmuş olan bu Rumları bir an ev
vel tathir etmek, temizlemek için bendeniz zannedi
yorum ki şimdiye kadar yapılmış olan tedabjrden en 
müessirlerini ben yaptım ve şimdi ispat edeceğim ki 
bu hususta lehü'lhamd bir dereceye kadar muvaffak 
oldum. Bu suretle bu bahse geçmeden evvel Ali 
Şükrü Beyin vermiş olduğu istizah takririnde hafî cel
sede müzakere edilmesi lâzım gelen bazı mevadda 
temas etmek isterim, o maddelerden birisi de geçen 
gün Meclisi Âlinize vaad etmiştim. Samsun'da bazı 
mesail için sokaklarda müruru uburun münkati ol
duğu vesaire hakkında bir madde vardı. Bunu alenî 
celsede arz ederim. 

Trabzon'da vardır. Efendiler, bu muamele geçen 
senenin temmuzunda yapılmıştır. Binaenaleyh, bende
niz henüz Ankara'ya muvasalat etmediğim bir za
manda vaki olmuştur, değil vekilliğim zamanında 
Ankara'ya vasıl olmadığım bir zamanda vaki olmuş
tur. Bendenizin acemiliğime ve ahvali mahalliyeye 
ademi vukufuma binaen memlekette böyle seyyiatı 
hal vukubulduğuna dair iddiada bulunanlardan rica 
ederim ki henüz Ankara'da değil iken vukubulan bu 
gibi mesaili bana atfetmesinler. Çünkü bana atfedile
mez. Filvaki malûmu âliniz olduğu veçhile geçen 
senenin haziran ayında Yunan'ın bazı gemileri Kara
deniz'de bazı limanlarımızı topa tutmuştu. Bunun 
üzerine Heyeti Vekilece sahilde bulunan Rumlar
dan 15 ilâ 50 yaşında bulunanlardan eli silâh tutan-

t ların dahile nakilleri için bir karar ittihaz olunarak 
i bu karar Şark cephesi kumandanlığından Trabzon 
| fırka kumandanlığına tebliğ olunmuştur ki bu tem-
I muz ayında vaki olmuştur. Trabzon malûmu âliniz 
I gayet büyük bir şehirdir ve vapurların memerri ol-
| ması hasebiyle orada cereyan edecek ahvalin harice 
j aksetmek ihtimali vardır. Bunun üzerine mevki ku-
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mandanı bu tedbiri icra etmek için bazı ihtiyatlara I 
müracaat etmiştir. O vakit fırka kumandam, elyevm I 
vali vekâletinde bulunan Sami Bey fırka kumandan- I 
lığında bulunmuyordu, ondan evvel Miralay Seyfi I 
Bey fırka kumandanlığı vekâletini ifa ediyordu. Bu I 
dahildeki meseleyi büyük bir şehirde tehcir şekline I 
sokmamak için fırka kumandanı bir tedbir düşün- I 
müş ve tevellütlü müslim ve gayri müslim efradın I 
ahzı asker kanunu mucibince Trabzon'da bir hafta I 
zarfında, mülhakatta da on beş gün zarfında şube- I 
lerinden askerî vesika almalarını ve aksi takdirde ve- I 
sika almayanların meşkûk addedilerek vesikasızların I 
fırkanın en uzak noktalarına, mürettebatına sevkedi- I 
leceği ilân olunmuş, bundan maksat da bu suretle I 
vesika almayacak olan hıristiyanları bu suretle en I 
uzak mürettebata sevk ve isal ile onları müretteple- I 
rine sevketmektir. Bu yaptığı tedbir de sırf Trabzon' I 
un nezaketi mevkii için icabeden tedbirin ifasından I 
ibaret kalmıştır. Filvaki bu ilân yapıldıktan sonra I 
Trabzon'da vesika alanlar almış, fakat alanların mik- I 
tan şehir dahilindeki nüfusa nazaran pek az oldu- I 
ğu, için derhal fırka kumandanı zatî maksadı emir I 
olduğu veçhile hıristiyan mahallerini taharri ettirmiş I 
ve bu^suretle hıristiyan mahallerine mensup olan- I 
lardan vesika aramıştır. Vesikası olmayanları da der- I 
hal fırkanın en uzak yerlerine sevkedeceğim diye- I 
rekten bunları mahalli müretteplerine sevketmiştir. I 
İşte Mebusu muhteremin şikâyet ettiği muamele bun- I 
dan ibarettir. Esas itibariyle şayanı takdir olan bir I 
tedbirden olan bu muamele evvelce de arz ettiğim 1 
veçhile zamanı acizanemden ve buraya muvasalatı 1 
acizanemden evvel vukubulmuştur. Esasen buna ce- I 
vap vermek mecburiyetinde olmamakla beraber sırf I 
Meclisi Âlinizi tenvir maksadiyle keyfiyeti arz et- I 
tim. İşte bu hal ki bu suretle mahallât heyeti ihtiya- I 
riyeleri vasıtasiyle memurini askeriye ve mülkiyeden I 
mürekkep heyetle Trabzon hıristiyan mahallâtından I 
yapılan taharriyatta 439 nefer derdest edilmiş bundan I 
256 kişi kamyonlarla, 173 nefer de yaya olarak sev- I 
kedilmiştir. Mesele bundan ibarettir. Bir lüzumu si- I 
yasî üzerine merkezden dahile şevkine karar veri- I 
len hıristiyanların asıl tehlikeli olan bir takım mü- I 
nevver kimselerin Trabzon'da alıkonulmaları ve di- I 
ğerlerinin İstanbul'a gitmesine müsaade edilmesi ve I 
buna mümasil olmak üzere Enfiyecioğlu namında bi- I 
rinin de Akçaabat kazasının itirazına rağmen Trab- I 
zon'da alıkonulmasıdır. Bu muameleden zerre kadar I 
malûmatım yoktur. Yalnız Trabzon'dan keyfiyeti is- I 
tifsar ettim, aldığım telgrafı size aynen okuyorum : | 

I «Enfiyecioğlu Mardıros'un emsali veçhile dahile 
sevkedildiği maruzdur.» Emsali veçhile dahile sev-
kedilmiştir diyor. 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Tarihi kaç efen
dim? 

ALİ FETHİ BEY (Devamla) — 3 Nisan 1338 
tarihlidir. Emsali veçhile kafileden alındığına dair 

I malûmatı da sormaya mecbur oldum. Diyor ki, Ak-
I çaabat kazasında - ki tamamiyle istizah takrirlerin-
I deki malûmata muhalif olarak - bu adamların bir çok-
I lan tarafından Harbi Umumideki Rus istilâsında iken 
I ahalii islâmiyenin pek çoklarına muaveneti görüldü-
I günden dolayı onların vukubulan müracaatlarına bi-
I naen evvelâ Vali Hazım Bey tarafından alıkonul-
I muştu, sonra da emsali veçhile 24 Nisan tarihinde 
I sevkedilmiştir. Filvaki kış esnasında sevkiyat tatil 
I edilmişti. Yollar karla mestur olduğu için nakliyat 
I yapılamamıştı ve yollarda da telefat vaki oluyordu. 
I İnsanî bir noktai nazardan sevkiyatın ilkbahara ta-
I liki tavsiye olunmuştu. İşte ilkbahardaki sevkiyat 
I arasında bu da akran ve emsali arasında dahile sev-
I kolunmuştu. Mondros mütarekesinden sonra Trab-
I zon'da cereyan eden bir muhakeme esnasında «şim-
I diden sonra Türk'lerin burada hakkı hayatı yoktur* 
I diyen ve bu ifadesi mahkeme kuyudatiyle sabit olan 
I genç bir dava vekili ve komiteci Akridis'in İstan-
I bul'a gitmesine müsaade edilmiştir. Efendiler, ben-
I denizce Mondros mütarekesinden sonra her htristiya-
I nın ne dediğini ve ne gibi harekâtta bulunduğunun 
I hepsini bilmek malûmu âliniz imkân haricindedir ve 
I bilemem. Yalnız mahallinden şu telgraf alınmıştır : 
I «Bazı muamelâtı dahiliye için Dersaadete gönderilme-
I si takarrür eden Bankı Osmanî Hukuk Müşaviri Ak-
I rididi İnsitat Efendiye vesika verilmesi Trabzon Os-
I manii Bankası Müdüriyeti tarafından iltizam edildiği, 
I Vali Hazım Bey tarafından veriliyor. Bittabi mahal-
I 1in valisi bu adamın dediğini ve hayatının ne mer-
I kezde olduğunu herkesden ziyade iyi tahkik etmesi ve 
| bilmesi lâzımdır. Bu geçen senenin kânunuevvel ay-
I larına tesadüf ediyor, bu telgraf o zaman gelmişti. 
I Böyle dahil ve harice seyahat müsaadelerini müs-
I teşarımız bulunan Hamit Beye tevdi etmiştim. Ha-
I mit Bey malûmu âliniz uzun boylu Trabzon Vali-
I liginde bulunmuş ve uzun boylu Trabzon ahvaline 
I vukuf peyda etmiş bir zattır. Bu zat benim namıma 
I bu Akrididi Efendiye İstanbul'a gitmesi için müsaa-
I de etmiştir. Bu zat bilmez ve Trabzon Valiliğinde 
I bulunan Hazım Bey de bilmez ise bu hususta bana 
I terettüp edecek bir kusur yoktur ve olamaz ve ken-
I dileri de o zaman beni tenvir etmemişlerdi. Sonra 
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şunu arz etmek isterim, ki Bankı Osmanî bugün 
memleketimizde bir müessesei maliyedir. Zannederim 
ki Maliye Vekâleti bunun muavenetinden her suret
le istifade etmelidir. Bankı Osmanînin her şeyini red
detmemek ve karşılamamak için Maliye Vekâletin
den bize tavsiyeler vardır. Bu hususta her türlü su
huleti göstermek için Maliyeden bize tavsiyeler var
dır. Bankı Osmanînin Hukuk Müşaviri sıfatiyle ba
zı muamelât maliye ve bazı muamelâtı hukukiye için 
istanbul'a gitmesi istilzam olunan bu Akrididi'yi bu 
sıfatla biz ve bankaya muavenet olmak üzere gön
derdik. Dedikleri gibi burada bir kasıt veya bize hu-
sumetkârane bir vaziyet almış olan bu adamı mahza 
bir kasdı mahsusla İstanbul'a gönderilmiş şeklinde 
göstermek hakikati başka bir şekilde göstermek de
mektir ki bu doğru değildir. 

İSMAİL ŞÜKRÜ EFENDİ (Karahisarısahip) — 
Sonra gelmiş mi, gelmemiş mi? 

ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Bilmiyorum, 
dahiliye Vekâleti artık bu adamın ahval ve hare
kâtını mütemadiyen takip edecek mi? Hükümet yine 
bir lüzumu siyasî üzerine bugüne kadar Rumların 
harice gitmelerine müsaade etmediği halde diyor • 
Samsun'da bir takım ailelerin, Yelkenci oğullan ve 
Enfiyeci oğulları gibi hem pek zengin; hem de Pon-
tüscülüğün pişivalarından ve erkânından olan bir kıs 
mınm İstiklâl Mahkemelerince ihanetleri tahakkuk 
eden ve ailelerinin ceza görmelerini ... Şurasını arz 
etmek isterim ki evvelemirde lüzumu siyasî üzerine 
hıristiyanların dahil ve harice gitmesi için bazı ku
yudat vardır. Fakat hiç bir hıristiyanın harice git
mesinin menolunacağına dair bir kayıt yoktur ve bu 
husustaki malûmatları katiyen doğru değildir ve bu 
esas haddi zatında doğru bir hareket olamaz. Pek
âlâ bilirsiniz ki pek çok rüfekadan bu hususta bazı 
müracaatlara maruz kalmışımdır. Bazı hıristiyanların 
fakrü halinden başka yerlerde temini maişet etmeye 
mecbur kaldığından bahisle bunların Ankara'dan İs--
tanbul'a veyahut başka yerden diğer bir yere git
mesine dair bir çok müracaatlar vardır. Bu müraca
atların cümlesini nazarı dikkate almaya mecburuz. 
Hakikaten hastalığından dolayı ya berayı tedavî ve
ya berayı ameliyat İstanbul'a gitmesi lâzım olan bir 
adam varsa ve bu adamın hayatını kurtarmak istan
bul'a gitmesini mucip ise bir mahzur olmadığını ve 
bu adamın hüsnü hali tebeyyün eden ve polisçe daii 
şüphe bir hali mevcut değilse bu adamın ifnayı ha
yatına ben vicdanen razı değilim. Böyle adamları da 
göndermek mecburiyetindeyim ve bunun aksini ilti
zam etmek gayrı insanî bir hareket olur ve Avrupa' 
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Uların bizim hakkımızda hıristiyanlar için. ittihamla-
rına bihakkın maruz oluruz. Binaenaleyh, polisçe ah
vali tetkik ederek ve gitmelerinde bir mahzur ol
madığı tebeyyün eden, bahusus hamile kadınların ba
zıları bu zikrettikleri aileler içinde İstanbul'a gitme
lerine zaruret hâsıl olan bazı kadınların gitmeleri 
ve bu da mahallinin gösterdiği lüzum ve icap üze
rinedir. Bendeniz Samsun'da iken müsaade ettim ve 
burada iken de elyevm bu gibi vaki olan müracaat
lara da elan müsaade etmekteyim. Çünkü bunun hi-
lâfındaki bir hareketin hem vicdanca ve insaniyetçe 
gayri mugayir addederim. Andavallı oğulları gibi bir 
takım ailelere mensubiyetleri olması mevzubahis edi
liyor. Kocasının veyahut erkeklerinin bihakkın gör
müş oldukları cürümlerden dolayı bunların ailelerini 
ve bütün efradı ailesini tecrim etmek ve zannede
rim muvafık değildir. 

SÜLEYMAN BEY (Canik) — ... 

ALİ FETHÎ BEY (Devamla) — Süleyman Beye
fendi Hazretleri zatı âlinize söylüyorum ki dört ta
ne Ermeninin İstanbul'a gitmesi için bendenize mü
racaatta bulundunuz ve ben bunları İstanbul'a gön
derdim. Şimdi bunların neden İstanbul'a gönderildik
lerini soruyorsunuz ve takrire vaz'ı imza ediyorsunuz. 
Sizin bu tarzdaki hattı hareketiniz ne kadar muvafık 
ve makbul ise tabiî diğer rüfekanm da hareketleri ve 
hüsnü şehadetleri o kadar makbuldür zannederim. 
(Bravo sesleri) 

SÜLEYMAN BEY (Canik) — Rica ederim, na
sıl müracaat etti isem ayrıca söyleyeceğim orada. 

ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Trabzon'da ha
dis olan mesaili orada yakından tetkik etmek üzere 
Dahiliye Vekili Fethi Beyefendinin halk ile katiyen 
temasa lüzum görmeyerek fırka kumandanı beyle gö
rüşerek iktifa etmesi» demeleri katiyen doğru değil
dir. Bendeniz Trabzon'a gittiğim zaman Trabzon aha-
lii hamiyetmendanının hüsnü kabulüne mazhar ol
dum ve belediye dairesine gittim. Belediye dairesinde 
memleketin bilumum eşraf ve ağyanı ve muteberanı 
geldiler ve onlarla görüştüm. Ahali ile temas etmek 
için başka bir tarik yoktur zannederim. Belediye dai
resinde herkesi kabul ettim de gibi hükümette bana 
müracaat eden her zatı kabul etmekten başka halkla 
temas için bir tarik bilmiyorum. Dükkân, dükkân 
geZipte herkesin hatırını sormak da zannederim bir 
Dahiliye Vekili için kabil değildir. Burada kendileri
nin kasdetmek istedikleri Müdafaai Hukuk Reisi Hacı 
Ahmet Efendi ile bölediye dairesinde görüştük. Be
lediye Reisi muhtereminin kendilerine müteşekkirim, 
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bana evlerinde yer verdiler, hüsnü kabul ettiler. Onun 
evinde bir saat kadar görüştüm, temas ettim ve be
ni Müdafaai Hukuk Cemiyetinde bir ziyafete davet 
ettiler, düşündüm, bu daveti kabul etmemek için 
kendimce bir mazeret buldum. Çünkü Müdafaai Hu
kuk Cemiyetinin kısmı azamı böyle ziyafetlere mas
ruf olduğu için ve bu masruf paraların masrafları
nın hizasında da hangi zatın şerefine ziyafet veril
diği mukayyet olduğu cihetle benim namımın da bu 
tahsisat raporuna geçmesine razı olmadığım için (Al
kışlar) davetlerini kabul edemedim. İşte halk ile te
mas etmemek meselesi, halkın temasından kaçınmak 
meselesi, sırf bu ziyafetin ademi kabulünden neşet 
etmiştir. Mekteplerine gittim, müftülerine gittim, bil
cümle devaire gittim, hükümet dairesinde ilân et
tim ve kim arzu ederse bana gelsin ve arzıhalini ver
sin dedim. Halkla temas için başka suretle bir çare 
olacağını bilmiyorum, bir çare varsa lütfen bildiriniz 
de şayet başka bir maksatla seyahata çıkarsam o su
retle hareket ederim. Efendim, bundan sonra Pon
tüs meselesine girîbiyorum; Pontüs meselesine gele
lim; bendeniz Dahiliye Vekili olduğum zaman malû
mu âliniz merkez ordusu kumandanı vardı, doğru
dan doğruya mesul olan makam orası idi. Merkez or
dusu kumandanlığının takibi eşkiya hususundaki sa
lâhiyetinin ciheti mülkiyeye devrinden itibaren sureti 
mahsusada ve gayet itinalı bir surette meşgul oldum. 
Askerlerin azlığından vesaireden bahisle mahallinden 
iş'arat varit oluyordu, Bu iş'aratı buradaki rüfeka da 
teyit ediyorlar ve bir gün encümende üç liva mebus
ları içtima etti. Bu içtimada ittihaz olunan mukarre-
rat; ür sınıf efrat silâh altına alınacak ve oradaki 
fırka takviye edilecek ve bunların kaput vesaire gibi. 
ihtiyacatı ve mahallî muavenet temin olunacak ve ta
kibi eşkiyaya kemali germi ile mübaşeret edilecek ve 
bilhassa eşkiyanın yaprak mevsiminden itibaren, or
manların yapraklanması mevsiminden itibaren eşkiya
nın tenkiline başlanacaktır. Bendeniz Pontüs şekave-
tinin sekiz senederiberi memlekette yer tutmuş olan 
bu Pontüs teşkilâtının kal' ve imhası için gösterdiğim 
itinayı, alâkai mahsusayı göstermek, daha ziyade tak
viye etmek için bizzat kânunusani nihayetlerine doğ
ru seyahata karar verdim. ¥ola- çıktığım zaman zan
nederim Kânunusaninin yirmi sekizine tesadüf edi
yordu. Buradaki içtima bundan on, on beş gün evvel 
yapılmış idi. Merkez ordusuna emirler verilmiş idi. 
Maatteessüf ben Keskin'e vardığım zaman bu efra
dın silâh altına alınmadığı ve buna merkez ordusun
ca lüzum gösterilmediğini anladım ve Erkânı Har-
biyei Umumiye Riyasetine maruzatta bulundum. O 

andan itibaren o efrat silâh altına alınmaya başlan
mıştı. Bu yolda mütemadiyen bu işle meşgul oldum 
Merzifon ve Havza'ya vasıl olduğum zaman mer
kez ordusu baki kaldıkça bu takip meselesini ciheti 
mülkiye mi yapacak, yoksa ciheti askeriye mi yapa
cak? Bunu bir haysiyet meselesi haline koydukça 
bu işin doğru gitmeyeceğini söyledim ve o zaman 
rüfekadan Asım Bey de beraber idi zannederim. Bu 
hususta yine maruzatta bulundum. Orada gerek aha
linin ve gerek askerin itimadını haiz olan bir zatın 
fırka kumandanlığı sıfatiyle fırkaya tayin olunma
sını ve merkez ordusu teşkilâtının lağvına lüzum gös
terdim. Zaten evvelce de merkez ordusu teşkilâtına 
nihayet vermek Erkânı Harbiyece mutasavver iken ve 
merkez ordusunun da ve gerideki teşkilâtın tenkisi 
Meclisi Âlinizin arzusu iktizasından bulunduğundan 
merkez ordusu ilga olunmuş ve Cemil Cahit Bey fır
ka kumandanlığına tayin olunmuştur. İşte asıl işe 
mübaşeret Cemil Cahit Beyin fırka kumandanlığına 
tayininden itibaren başlamıştır. O zamana kadar hep 
müşkülâtla mücadele etmeye mecbur kaldım. Cemil 
Cahit Bey Fırka Kumandanlığına tayin olunmuş ve 
tertibat almaya başlamış idi. Bu da zaman ile oldu. 
Şubatın 22 ve 23 ncü günüdür. - İyi hatırımda değil -
o gün umumî takibata mübaşeret olundu. Evvelâ eş
kiyanın en ziyade tahassungâhı olan Noyan dağına 
hareket yapıldı ve bu hareket tekrar edildi, bir daha 
tekrar edildi, ondan sonra diğer mıntakalarda da ha
reket yapıldı. Ondan sonra Tavşan dağı istikametin
de harekât yapıldı. Velhâsıl müteaddit cihetlerde, mü
teaddit harekâtı askeriyede bulunuldu. Elan harekâtı 
askeriye devam etmektedir. Bunun neticesinde istih
sal ettiğimiz netayici arz edeyim : Efendiler, 15 Teş
rinievvel tarihine kadar merkez ordusu kumandanlığı
nın memuriyeti esnasında yapılmış olan vukuatla 
Teşrinisaniden sonra yapılmış olan vukuatı zikrede
ceğim. Fakat şurasını da ilâveye mecburum ki 15 
Teşrinievvelden vekâlete geldiğim sırada bu mesuli
yeti kendi üzerime almak ve bilfiil işe mübaşeret 
olunmak için epey zaman geçmiştir. 15 Teşrinievvele 
kadar ihrak olunan mebaninin adedi köylerde 3 303, 
merkez ordusu zamanında 3 300; katledilenler 1 700, 
dağa kaçırılanlar 1 037, cerholunan 148, dağa kaldırı
lanlar 145'tir. 15 Teşrinievvelden Kânunuevvel niha
yetine kadar - ki o zaman devri teşettüt idi - 415 me-
banî ihrak olunmuş, 69 katil, 51 cerh vaki olmuştur 
ve Kânunusani bidayetinden 15 Mayıs nihayetine ka
dar - bu istizah takriri verildiği zaman - ona göre 
hesabatı yaptırmış idim, maatteessüf o günden bu
güne kadar hayli zaman geçmiştir: 151 hane ihrak 
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olunmuştur, 82 katil, 26 cerh vaki olmuştur, 5 kişi 
de dağa kaldırılmıştır. Yekûn 3 869 hane ihrak olun
muş 1 199 ... , 3 968 kişi ... , 253 kişi cerhedilmiş ve 
150 (224) kişi cerhedilmiş ve 50 kişi de dağa kal
dırılmıştır. Binaenaleyh, merkez ordusu esnayı icra
atında 3 330 haneye mukabil zamanı icraatımızda, 
yani vekâleti acizanem zamanında 1 566 hane yakıl
mıştır. 

BİR MEBUS BEY — Bunu kim yapmıştır? 

FETHİ BEY (Devamla) — 148 katle mukabil bi
zim zamanımızda 151 kişi katlolunmuştur ve 147 
cerhe karşı 77, 45'e mukabil 5 kişi dağa kaldırılmış
tır. Binaenaleyh, bu rakamlar da gösteriyor ki ben
deniz Rum eşkiyalarını bu milletin başına musallat 
etmedim, bilâkis kuvayı inzibatiyeyi onların başına 
musallat ettim, onu da şimdi ispat edeceğim; 15 Teş
rinievvele kadar eşkiyadan dehalet suretiyle hayvan 
ve meyyiten veya mecruhan elde edilenlerin miktarı, 
dehalet suretiyle 638, hayyen 332, mecruhan 24, mey
yiten 53, ceman 1 538'dir. Şimdi efendiler bu tarih
ten itibaren olan rakamlara dikkat ediniz; 588 meyyi
ten, yekûn 1 397. 29 Kânunusaniden Marta kadar 
ki takibatımıza bilfiil başladığımız zamandır. 2 238 
dehalet suretiyle, 1 275 meyyiten, 33 hayyen, 3 136 
mecruhan (Bravo sesleri), ceman 6 782. 

EMİN BEY (Canik) — Acele etmeyin. 

ALİ FETHİ BEY (Devamla) — 20 Marttan 15 
Mayısa kadar 1 150 dehalet suretiyle, 1 559 hayyen, 
8 mecruhan, 3 777 meyyiten, yekûn 16 928 kişi edi
yor ki bunun 1 588 kişisi merkez ordusu kumanda
nına aittir. 15 340 kişisi de bendenizin zamanına ait
tir. Efendiler on beş bin kişinin hayyen ve meyyiten 
veya mecruhan elde edilmesi büyük bir meydan mu
harebesidir. Bizim orada bulunan fırkamız mütema
diyen gece ve gündüz demeyerek, dağ, dere demeye-
rek, kış, yağmur demeyerek eşkiyamn arkasını bırak* 
mamış ve takip etmekte bulunmuştur ve bu surette 
bizden de tabiî zayiat olmuştur. Bizden zayiat bu 
nispette değildir. Gayet cüzî ve fakat fevkalâde şa
yanı eseftir. İşte efendiler, bendeniz bu suretle eşki-
yayı bu milletin başına musallat ettim. Yaptığımız 
takibat esnasında bu suretle tenkil ettikten sonra er
zak depolarını, sairelerini kamilen tahrip ettik. Malû
mu âliniz onlar eskiden kendilerine güzel barakalar 
vesaireler tesis etmişlerdi ve rahat rahat yaşamakta 
idiler ve hatta etrafında ziraat de ediyorlardı ve zi-
raatleri de biçiyorlar ve yiyorlardı. Şimdi bunlara hiç 
bir erzak bırakılmamış ve bunların erzak ihfa ettik
leri mahaller kamilen tahrip olunmuştur ve bu su-

— 373 

retle bunları aç bir halde bıraktık. Aç bırakmak en 
müessir bir tedbirdir. Fakat bu tedbirin mahzurlu 
cihetleri de var. Bittabi aç kalan bu adamlar etrafa 
saldırmakta erzak tedarik etmek için vaki olan teca
vüzleri bu itibarla vaki olmuştur. Bu hususta bilcümle 
mutasarrıflar müttefiktirler. Son tecavüzat kendileri
ne yemek tedarik etmek için vaki olmuş tecavüzattan 
ibarettir. Fakat şu fark ile ki bundan evvel vaki olan 
tecavüzatta köyle tamamiyle yakılır ve köyün dahi
linde bulunan müteaddit hayvanat celp ve sevk olu
nur ve köyün bilcümle zehairi sevkolunurdu. Şimdi 
ise keraren aldığımız telgraflarda teyit olunuyor. Vaki 
olan tecavüzler ahalî tarafından şiddetle mukabeleye 
maruz kalıyor. Ekseriyetle bir kaç kişi 6, 7, 8, 10 
adedi tabiî vakaya göre tebeddül eder - telef ve esir 
verdikten sonra kaçmaya mecbur oluyorlar. Ve bazı 
kere de iki, üç hane vesaireyi yakmaya muvaffak olu
yorlar ve bazı sefer de tesadüf ettikleri koyun sürü
lerini vesair mevaşiyi sürmeye muvaffak oluyorlar. 

ABDÜLGAFUR EFENDİ (Karesi) — Bakiyeyi 
ne miktar tayin buyuruyorsunuz? 

ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Müsaade buyu
runuz, sırası gelince söyleyeceğim, bu hususta mu
tasarrıflardan aldığım malûmatı söylemeyeceğim. Çün
kü mutasarrıflar Dahiliye Vekiline tabiî öyle malû
mat verir diyeceksiniz, Orasını söylemeyeceğim. Lâkin 
eşkiyadan, kendisinden aldığım malûmatı söyleyece
ğim. Malûmu âliniz o taraflarda ötedenberi icrayı şe
kavet eden Hasan Çavuş namiyle bir şaki vardır. Bu 
adam son zamanlarda gördüğü takibat üzerine müte
essir olarak 38 kişi maiyeti ile beraber Hükümete 
dehalet etmiştir ve orada bulunan Jandarma kuman
danı ile uzun boylu görüşmüştür ve bazı teklifatta 
bulunmuştur. Mevzuu münakaşa etmezden evvel ken
disinin ifadatını okuyacağım ve Rumlar üzerinde bir 
nüfuzu olduğunu, bunlara karşı aldığı vaziyetlerden 
anladım. Ve bunun içindir ki Hasan Çavuş ve rüfe-
kasını bir müddet için jandarma emrinde istihdam 
ettiğimiz takdirde ... bunların kazasını ve hatta mer
kez nevahisinde ve oralara muttasıl yerlerde icrayı şe
kavet eden ... umum Rum çetelerinin rüesasını isti-
man ettirerek ... bunların marifetiyle ... Çarşamba'nın 
büyük bir köyü ile Kolludere karyesine getirerek is
kân ettireceğiz ve bu şakiler vasıtasiyle bir iki köy 
teşkil edecek kadar kaldığını istihbar edilen silâhlı ve 
silâhsız ahaliyi de bu civara yakın bir mahalle indir
mek mümkün olacaktır. Demek ki bunların miktar
ları Hasan Çavuşun söylediğine göre azamî bir iki 
köy teşkil edecek kadardır. Bunların ahvali hakkında 
yine o Hasan Çavuşun ifadesini zikre»,aAo,ğ*!,m, bu 
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onların istîman etmelerine taraftardır, kendisinin de 
istîman etmesine taraftardır. Binaenaleyh, diyor ki; 
Hükümet Rumları iskâna müsaade ettiği takdirde Çe
te başı Pandelli bilmem, Aristo, sokrat ve Çarşamba 
Yuvanı ... Mülazim Sabri Efendi emrinde Büyüklü' 
de oturacağım ve bunların bu suretle fenalıklarını 
rüesasından sorarak bu hususu tahtı emniyete alaca
ğım. Rumların dehaleti maruz tarzda kabul buyurul-
duğu takdirde erzak ciheti cayi teemmüldür. Bu mil
let kamilen açtır ve bunlardan dehalet edip gelmiş 
olanların ifadeleri bunu tamamiyle teyit etmektedir. 
Bunlar dahilde uzun müddettenberi otla ve yabanî 
pancarlarla taayyüş etmektedirler. Hatta dehalet eden
lere sıcak çorba Amerikan muavenet heyeti tarafın
dan Samsun'da veriliyor. Bunlar hayli zamandır otla 
idarei taayyüşe alıştıkları için çorba, ekmek vesaire 
yediklerinde telef oluyorlar ve günde dehalet eden
lerden 30 - 40 kişi ölüyor. Bunların miktarının ne ka
dar olduğunu Abdülgafur Efendi Hazretleri sual et
mişlerdi, Efendim, böyle açlıktan telef olmakta olan 
nüfusun miktarını tayin etmek için elimizde mesnet 
yoktur, hepsi telef olmaktadırlar, külliyen telef ol
maktadır. Eli silâh tutanlar ise tecavüzlerinde muvaf
fak oldukça götürebildikleri bir kaç koyun sürüsü 
ile infak etmektedirler. Bunların miktarı hakkında 
bendenizce sahih malûmat ita etmek mümkün değil
dir. Çünkü hiç bir esasa istinat etmeyeceği için doğ
ru olmayacaktır. Komisyon bunların miktarlarını ye
di, sekiz yüz kişi kadar olduğunu filvaki takrirlerin
de bana atfen Tokat Mebusu muhteremi Rifat Beye
fendi yazıyorlardı. Bunların miktarları hakkında katî 
malûmat vermek imkân haricindedir. Tahminî bir şey 
soracak olursanız - ki bu tahminat kabilindendir 
silâhsız olanların miktarı sekiz yüz ilâ bin raddesi n-
dedir. Fakat bu ifadeyi verirken kendilerine tekrar 
tekrar söyledim ki bunu sırf bir malûmat kabilinden 
olarak söylüyorum. Çünkü bu hususta katî bir su
rette malûmat vermek imkân dahilinde değildir ve 
bunu size ne üzerine adetlerini söyleyim, mümkün 
değildir ki, dağlarda yaşamaktadırlar. Yalnız bu tah-
minatımda büsbütün aldanmamış olduğumu da geçen 
gün Samsun Mutasarrıflığından almış olduğum malû
mat teyit ediyor. Samsun Mutasarrıfı bu Hasan Ça
vuşun istimanı dolayısiyle vaki olan muhaberede di
yor ki, Rum usatının kâfi miktarda tenkilini maksat 
ve gayei milliyenin istihsal ettiği ve bu mıntakada 
kalan Rumların ahalii islâmiyenin yüzde beşini teca
vüz etmeyeceğini ve hatta bu nispete bile baliğ olma
yacağını beyan ediyor. Bundan evvelki nüfusu evvel
ce arz ettiğim gibi Samsun livası dahilinde seksen 
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beş bin kadar Rum vardı. Şimdi ahalii islâmiyenin 
nispetinin yüzde beşine indiğini yazıyor. Demek ki va
ki olan takibat müsmir neticeler vermiştir, bu itikad-
dayım. Fakat diyorlar ki, bu eşkiya bitmedi, ne için 
bitirmediniz? Efendiler, benim vazifem eşkiyayı bi
tirinceye kadar takibatta devam etmek ve bu hususta 
ittihaz ettiğim tedabirde kusur etmemektir. Şimdiye 
kadar ittihaz ettiğim tedabirde ne gibi kusur vuku-
bulmuştur ve şimdiye kadar hüsnü netice vermemiş 
midir, vermeyecek midir? Vermekte berdevamdır ve 
daima verecektir ve inşaallah bu suretle devam ede
cek olursa bunları kamilen imha edeceğiz. Fakat bu
nun pek çabuk bitemeyeceğini eşkiya takibatiyle işti
gal etmiş olan arkadaşlar pekâlâ bilirler ki bir çete 
bile müteaddit seneler takip edildiği halde tenkiline 
muvaffakiyet hâsıl olmaz. Değil ki böyle dağlarda ve 
namütenahi mıntakalara dağılmış olan bir sahai şa-
kaveti iki, üç ay zarfında tamamen ve kamilen ora
ları tathir etmek imkân haricindedir ve bu kudreti 
beşeriye haricindedir. Benim vazifem bana verilmiş 
olan vesaiti askeriye ve inzibatiye ile azamî surette 
istifadeyi düşünerek eşkiyayı bilâarâm takip ve tenkil 
etmektir ve bu hususta zerre kadar kusur ve terahî 
gösterenleri şiddetle tecziyeden ibarettir ve zannede
rim zerre kadar tekâsül gösterenleri tecziyede kusur 
etmedim. Her nerede kusur etmiş isem lütfen söy
lensin. Efendiler, bu takibat neticesinde şimdiye ka
dar hepsi telef olmamıştır ve olamaz. Eşkiya bu üç 
livaya dağılmış, gayet sarp ve dağlık mıntakaya iltica 
etmiş ve bir takım ormanlara ve mağaralara tahassun 
etmiştir. Bütün eşkiyayı ben iki ay zarfında kamilen 
tenkil edemem. Bu hususta ümit besleyenler varsa 
fazla ümitlere kapılmış olacaktır. Fakat şurasını da 
temin ederim ki ittihaz etmiş olduğumuz tedabir gayet 
müessirdir ve daimî surette de tenkil olunmakta 
berdevamdır. Yalnız Tokat cihetinde bir dereceye ka
dar bu tedabirde faaliyet görülememiştir, onu da iti
raf mecburiyetindeyim. Oraya gönderdiğim Mutasar
rıftan fevkalâde ümitler, muvaffakiyet intizar et
mekte iken maatteessüf kendisi intizar olunan ümitleri 
tatmin etmemiştir. Son zamanlarda oraya daha ehli
yetli bir kaymakam aradım, buldum ve onu oraya 
mutasarrıf olarak gönderiyorum. İnşaallah onun vü-
rudundan sonra daha şedit takibaı yapılacaktır. Bu 
mutasarrıfın hatasını tamir ettirmek için elimden ge
len tedabire de müracaatta kusur etmedim. Fırka ku
mandanına bir kaç defa rica ettim ve kendisi bizzat 
oraya gitti ve takibatta bulundu ve sonra fırka ku
mandanı fırkanın piyade kumandanını bizzat Tokat'a 
gönderdi ve takibatta bulundu ve takibat neticesinde 
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de lehülhamd iyi muvaffakiyetler istihsal olunmuştur 
ki son aldığım telgraf bunu izah ettiğim rakamlar 
dahil olmamak üzere izah etmektedir. «Darıderede 
mutahassın usatın tenkili için 16.5.1338 akşamına ka
dar altı gün ve gece devam eden müsademede usat 
fevkalâde mukavemet göstermiş ve bu mukavemetle
ri esnasında hariçten ve ahaliden usatın muavenetine 
dahi gelenler püskürtülmüşlerdir. Neticei müsademe
de gerek mağaralarda ve gerek sair yerlerde 726 asî 
meyyiten sayılabilmiştir ve 52 asî hayyen elde edil
miştir.» 2 - Püskürtülen ve dağıtılan usattan kaçma
ya muvaffak olabilenlerin takip ve tenkilleri için pi
yade kumandanı Zühtü Beyin emrinde olarak kıtaat 
takibatına devam etmektedir. 

3 - Bunlar hakkında tedabir ittihaz edilirken Za
bit Vekili Sivas'lı ismail Hakkı Efendi şehit ve alay 6, 
tabur 3'den mülâzım Abdüsselâm Efendinin de ha
yat ve mematı meçhuldür ki - bilâhare bu zatın da 
şehit olduğu maatteessüf anlaşılmıştır - kıtaattan 25 
nefer şehit ve süvari ondokuzuncu alaydan mülazımı 
evvel İskender Efendi ile 54 mecruh vardır. Üç hay
van mürt olmuştur.» 

îşte efendiler, takibat bu suretle yapılıyor. Şim
di bu kadar şehit vermiş olan ve bu kadar meza-
hime katlanmış olan kıtaatımızın verdikleri raporların 
sahtedir, yalandır diye bir takım isnadat altında kal
malarını hiç bir zaman kabul etmem ve bunu kemali 
şiddetle reddederim efendiler. Hiç bir zaman düşman
la çarpışmaktan ve bu hususta kanını dökmekten çe
kinmeyen zabitanımızın ve efradımızın, yalan ve sah
te raporlariyle makamatı aliyeyi iğfal edeceğine ihti
mal veremiyorum. 

ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — Buna ihtimal 
veren var mı efendim?.. 

ALÎ FETHİ BEY (Devamla) — İstizah takririn
de vardır zannederim hatırınızda kalmamıştır. Efen
diler diyorlar ki, bir takım aceze ve nisvan Hüküme
te dehalet etmiştir ve fakat diğerleri dağlardadır. Bu 
bize şehit ve mecruh verenler aceze ve nisvan mı
dır? Rica ederim aceze ve nisvan deyip geçmeyiniz. 
Bilhassa bu üç liva mebusları pekâlâ bilirler ki vak
tiyle bu köylere yapılmakta olan tecavüzlerde eşkı
yanın ittihaz ettikleri bir tabiye, bir hattı hareket 
vardı. O da işgal etmek istedikleri ve silâhla basmak 
istedikleri köyü derhal ablukaya alırlar ve ansızın 
gayet şiddetle bir yaylım ateşine maruz bırakırlar ve 
zavallı ahali birden bire telâşa düşer ve bu telâştan 
istifade ederek bunların getirdikleri ve aceze dedik
leri kadın ve silâhsız bir takım erkekler derhal ev-

I lerin içerisine girerler, maiyetlerinde bulunan kundak
ları evlere sokarlar ve o esnada ne kadar mevaşî, er
zak vesaire varsa sırtlarına yükleterek giderler. İşte 
bunlar eşkiyanın kuvayı muayenesinden ibarettir. Bun
dan başka bu erzakı nakletmek ve icabeden mahaller -

I de mahfuz mahaller yapmak ve sonra eşkiyanın yiye
ceği zehair için tarla sürmek, tarla yetiştirmek için 
hep bu aceze ve nisvan denilen kısımlar kullanılır ve 
bunların teslim olmasına eşkiya ötedenberi mümana
at ediyor ve bunları kurşunla tehdit ediyordu. Çün-

I kü bunlar işlerine yarıyor. Hatta misal olmak üzere 
Bafra civarında bir mağara vardır. Zannedersem Asa-
cık isminde bir mağara. O mağarada takibat esna
sında - ki çıkılması gayet müşküldür. Yirmi, otuz 
metre irtifaında sarp bir kayanın içerisine açılmış bir 
deliktir. Kendileri iple çıkıyorlarmış. O mağaranın 

I içerisinde müsellah eşkiya ile beraber silâhsız bir ta
kım kadın ve çoluk, çocuk ve erkek vardır. Bunların 

I teslim olmasına sureti katiyede itina ettik ve esasen 
yapılan tedabir de, takiplerde bu mağaraya mütead-

I dit defalar girilmiş ve nihayet bir ila beş gün durul-
j muş ve neticede yorgunluk hâsıl olduğu için bırakıp 

gidiyorlarmış. Bunlar da eskisi gibi gelip gidecektir 
zanniyle teslim olmadılar ve hiç bir kimsenin tesli-

I mine muvafakat etmediler. Hatta bizim ordaki zabi-
I timize bir kaç defa gel, gel teslim olacağız diye is

tihza ettiler ve kurşun attılar. Bu defa mağarayı eş
kiya telef veya teslim oluncaya kadar zerre kadar 

I tarassuttan bırakılmamasını emrettik. Ve kırk gün 
I sonra teslim olmaya mecbur oldular ve bunların için-
I de de kadın, çoluk, çocuk ve erkek vardı. Eğer bun 
I 1ar kendi arzuları ile bu kadın ve çoluk ve çocukları 
I teslim edecek olsalardı hemen teslim ederler ve ma-
I ğaradaki erzakları da o nispette daha ziyade olurdu. 
I fakat onlar daima kurtulacaklarını ümit ediyorlar ve 
I reicede de bu kadın ve çoluk, çocuk dedikleri ke-
I sanın muavenetlerinden istifade ümit ediyorlar ve 
I onun için bunları daima yanlarında muhafaza ediyor-
I lardı. Neticede kamilen teslim oldular. Muhterem re 
I fikimiz Ali Şükrü Beyefendi Hazretleri bir vakai mü-

essifeden bahsetmişlerdir ki İlgaz vakaii müessifesi. O 
I vakai müessife de Samsun, Bafra ve diğer havalide 
I yaptığımız takibattan müteessiren bir çete herçibad 
I îbad ya ölüm veya halâs diyerek silâhlariyle ve iki 
I papaz da beraber olduğu halde bir gün Kızdırmağı 
I geçmişler ve karşı tarafa atlamışlardır. Bu çetenin 
I mevcudiyetine de İlgaz'da vakıf oldum. Orada ufak 
I bir müsademe oldu. Müsademede eşkiyadan dört kişi 
I telef oldu. Bizim Jandarmalardan da dört kişi telef 
| oldu. Bunun üzerine derhal Kastamonu Jandarma 
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Alay Kumandanı Kaymakam Tevfik Beyi talip k.ı- I 
mandanı yaptım ve civarda ne kadar kabili istifade 
jandarma kuvvetimiz varsa cümlesini bu çetenin ar
kasına saldırdım ve neticede bu çete ile takip kuvvet-
luimiz altı defa müsademede bulundu. İlk müsade
mede İlgaz karakola civarında, Çerkeş civarında Ha
cılar karyesinde, kezalik bu civarda bir daha ve da
ha sonra Bolu mıntakasında Tadıç yaylasında ve Düz-
ce'nin Paşa köyü kurbünde - hayır efendim bu de
ğil - ondan sonra daha ziyade malûmat varit olma
mıştır, velhâsıl Kıyu karyesi civarında vesaire yedi de
fa müsademe vaki olmuştur. Bu müsademelerin ne- I 
ticesinde eşkıyadan 50 kişi tenkil edilmiş ve müfreze
lerden 8 kişi zayiat verilmiştir. Biliyorsunuz ki İlgaz 
silsilesi Karadeniz sevahiline muvazi ve sarp bir sil
sileden ibarettir. Bunlar daima ormanlarda saklanır
lar ve askerle temas ettikleri vakitte bir iki kurşut: 
atıp derhal kaçmaktan başka bir şey düşünmüyorlar. I 
Maksatları da askerle leması kırmaktır. B. suretle I 
her defasında bunlar tehdit euilmiş ve en sonra ta 
mamiyle imha etmeye muvaffakiyet hâsıl olmuşsa da 
bunlardan kısım, kısım firar edenlerin izleri takip i 
edilmektedir. Son malûmatta 4.6.1338'de saat birde 
Karadere mıntakasında haritada ismi olmayan Kürt
çüler deresi civarında Geçerler yaylasının Kumluk 
nam mahallinde şaşırarak ve Kurunt nam mahalde 
yolunu şaşıran ... mahalli mezkûrde bulunan taras
sut posta menziline teslim olmaktan imtina ile yo- I 
lunu şaşırmışlardır ve teslim olmuşlardır, bir çokları 
da ölmüşlerdir. Bunlara mensup Vezirköprüsünden 
Dimitri mecruhan derdest edilmiştir. Merkumun ifa
desine göre 3.5.1338'de Karadere'nin Erenler mev
kiinde müfrezelerimizle müsademeden sonra arkadaş- I 
larını kaybetmiş ve mezkûr müfreze ile mecruh olan 
arkadaşının silâhını orada atıp müfrezeler tarafından 
alındığını ve arkadaşlarının da kamilen dağılıp bulu-
şamadiklarını ve müsademede mevcut bulunanların 
altısı silâhlı, ikisi kadın, ikisi papaz olmak üzere on I 
dört kişi olduklarını ve kendilerinin on dört gündür 
ot vesaire ile taayyüş ettiklerini ve iki gün evvel Ka- I 
radere'de kestikleri bir manda ile idarei taayyüş ettik
lerini, merkumun üzerinde zuhur eden manda etini 
eki eden Dimitri aldığı cerihadan müteessiren ölmüş- I 
tür. 5.6.1338 sabahı da alaturka saat sekizde dağılan 
eşkiyadan müsellah ve diğer ikisi gayri müsellah ve I 
haritada yazılı Bolu'nun Kuru karyesi civarına gelip 
dolaştıkları haber alınması üzerine ve müfrezemiz ta- I 
rafından ikisi hayyen, ikisi meyyiten derdest Bolu'ya I 
seVkedilmiştir. 1 

I 4 - Karadere'nin Erenler mevkiinde müfrezelerle 
müsademe ederken yollarını kaybetmiş ve Karadeniz 
mıntakasındaki gayet kesif ormanlıklarda oyalanmak-

I ta olanları müfrezelerimiz şiddetle takibatta devam 
etmekte bulunduklarını diyor. 

Efendiler; işte bu çete arz ettiğim gibi elli kişi 
kadar takip olunmuştur. Mütebakisi de yollarını şa
şırmış, ormanlarda otlarla taayyüş etmeye mecbur ol
muşlardır. Pekâlâ biliyorsunuz ki böyle dağlık mın-
takada tahassun etmiş olanları müfrezelerle kaçırmak 
ve bir çeteyi kamilen istediğiniz anda imha etmek güç
tür ve pekâlâ malûmunuzdur ki bize mensup olan 

I çeteler, burası hafi celse olduğu için söylemekte mah
zur görmüyorum, Yunan mıntakası dahilinde seneler-
denberi icrayı faaliyet etmekte ve bize müessir faide-
lerde ve muavenetlerde bulunmaktadırlar ve Yunan 
kuvayı takibiyesi bir çare bulamamaktadır ve bir 
tesir icra edememektedir. Binaenaleyh, biz bu çeteyi 
his eder etmez üzerine saldırdığımız takip kuvvetleri 

I vazifelerini ifa etmişlerdir. Müteaddit defalarda vaki 
I olan müsademelerde ceman yekûn elliye baliğ olmak 
I üzere zayiat vermişler ve kısmı küllisi de aç ve peri

şan bir surette dağlara, yaylalara iltica etmişler ve 
yer bulamamaktadırlar ve zannedersem müessir bir 
vaka yoktur. Burada şehit ve mecruh olan zabitan ve 
efradın harekâtı kahremananesini yadetmek ve kuva
yı inzibatiyemizin bütün müşkülâta rağmen - müşkü
lât da vardır, onu da arz edeceğim - gösterdiği% gay
ret ve faaliyeti takdir etmek lâzımdır. Yoksa böyle 
teessüf etmek lâzım gelmez. Evet müşkülâttan bahse
deyim. Kastamonu takip alayı kumandanı diyor ki 
kıtaatı muhtelifede istiman edenler ... ve köylerin fak-
rü zarureti hasebiyle parası olanların bile yiyecek te-

I dariki hususunda müşkülât çekmektedir. Müfrezelerin 
iaşesi cidden müteassirdir. Takibin talep etmekte ol
duğu ikdam ve faaliyet efradın ancak kuvayı bede-
niyelerinin muhafazasiyle ve bu da iaşenin temini in-

I tizamiyle mümkün olacağı nezdi samilerinde müber-
1 nendir. Binaenaleyh, iaşenin esmanı bilâhare hesap 
I ve tediye olunmak üzere efradın mensup olduğu kı-
I talarca veya civar kıtalarca veya hükümetçe temini 

ciheti ve hangisi karini tasvip olursa onu yapınız di
yor. Tabiî biz de bunun için Müdafaai Milliye Ve-

I kâletine müracaat ederek efradın iaşesini temine ça-
I lıştık. Binaenaleyh, bu kadar müşkülâtla çalışmakta 
I olan efradın istihsal etmekte olduğu muvaffakiyeti şa

yanı teessüf değil, şayanı takdir ve şükran addederim 
I ve bu hususta maatteessüf kendilerinin fikrinden ay-
I olmaktayım. Başka efendiler Pontüse ait hatırıma ce-
1 vap olarak bir şey varit olmuyor. Mamafih muhte-
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lif rüfekanın söz aldıklarını biliyorum. Bunların irat 
edecekleri suallere ve "istizahlara cevap vermeye hazı
rım ve daha ziyade tafsilâtını da ikinci defada arz 
ederim efendim. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) • -
Muhtelif tesaddümlerle imha edilen bu çetenin bir 
kısmı dağlarda otlamak suretiyle perişan olduğunu 
söylüyorsunuz, bir kısmının da Yunan ordusuna ilti
hak ettiklerini söylüyorlar. 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ BLY (Devam 
la) — Bu malûmatınızı nereden aldığınızı sormak isti
yorum? 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — Cu
radan, buradan. 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FFİTHİ BEY (Devam 
la) — O halde yanlıştır. Size şimdi takip kumandanı
nın yazdığı raporu okudum. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim, istiza
hımın kısmı ahiri için söze başlarken Dahiliye Ve
kili muhteremi Fethi Beyefendinin bir mukaddimesi 
ne temas etmek istiyorum. Bu da gerek bendeni/in ve 
gerek Rifat Bey biraderimizin istizah takririnde almış 
olduğu bir madde üzerine demiştir ki Pontüscülük 
meselesi umumî seferberlik zamanındanberi cereyr.n 
etmiştir ve tabiî onların hesabını ben veremem, ben 
kendi zamanıma ait şunu yaptım, bunu yaptım. Evet 
efendiler, Pontüs meselesi bu acı mesele maatteessüf 
o zamandanberi devam edip gelmektedir. Fakat Harbi 
Umumide Pontüs, Pontüscülük vesairenin ne olduğu 
maatteessüf o zamanın hükümetince, rüesayı umurun-
ca anlaşılmamıştır. Fakat bizim zamanımızda hükü
meti milliyemizin zamanında bunların hepsi anlaşıl 
mış ve bütün mahiyetiyle meydana çıkmıştır. Binaen
aleyh, malûmu âliniz yara lâyikiyle teşrih edilip, teş
his edilip meydana çıktıktan sonra tedavî tatbik edi
lir. Mahiyeti malûm olmayan bir hastalığa tatbik olu
nacak tedabir o zaman yapıldığı gibi bir takım ara sı
ra yapılan ve esaslı şekil tatbik edilmeyen bir çok in-
kitaa uğrayan semeresiz tedabirdir ve şimdiye kadar 
da böyle olmuştur. Fakat zannediyorum ki yaranın 
mahiyeti tamamen anlamışızdır, ne gibi bir gayeye 
çalıştıklarını öğrenmişizdir. Bunların Avrupa'daki mü
zahirleri kimler olduklarını ve nasıl çalıştıklarını bun
ların tekmilini biliyoruz. 

Binaenaleyh, bunların defi mazarratı için bizim 
yapacağımız gayret o zamanki hükümetlerin yapaca
ğı gayretin bir misli olmak lâzım geliyordu. Çünkü o 
zamanki vaziyetimiz daha vâsi idi. O zaman bizim 
arkamızda olan Almanya bize her istediğimizi veri

yordu. Fakat şimdi biz kendi yağımızla kavruluyo
ruz. Hangi gaile olursa olsun biran evvel halletmek 
herkesin borcudur. Bunu mütemadiyen Dahiliye Ve
kili Beyin söylediği gibi takip edeceğim, tahkik ede
ceğim, etmekte kusur edersem o zaman beni mesul 
ediniz. Evvelce de burada Dahiliye Vekili Beyefendi
ye istirham suretiyle içtima yapmış olan arkadaşların 
söylediklerine göre ilkbahar gelmeden evvel Pontüs 
eşkiyalarının imhası veya suveri aharle defi hakkın
da söz verilmiş idi. Öyle zannediyorum buna karşı 
hükümet kâfi kuvvetimiz yoktur, kuvvetimizi cep
heye gönderdik, binaenaleyh, nasıl yapalım demişler
dir. O zaman Dahiliye Vekili Fethi Beyin söylediği 
gibi esnan dahilinde bulunanları silâh altına bizim 
arkadaşlarımızın tavsiyesi üzerine almışlar ve hatta 
bu içtimada Erkânı Harbiyei Umumiye Reis Vekili 
Fevzi Paşa Hazretleri de bulunmuştu. Fevzi Paşa 
Hazretleri itiraz etmişler. Bendeniz arkadaşlarımız 
ifadatını aynen soyuyorum. Askerimiz yoktur demiş. 
Bunlara da alâkadar olduğum için sormak mecburi
yetindeyim. Binaenaleyh demişler ki askerimiz yok
tur. paramız yoktur. Elbiseleri biz vereceğiz demişler 
ve yalnız Samsun yirmi bin lira vermiştir. Bütün te
kâlifinin fevkinde olmak üzere yani memleketin her 
noktasında her ferdi milletin vermiş olduğu tekâlifin 
fevkinde olarak sırf kendi asayiş ve istirahati ve bir 
takım mezalimden kurtulmak için cebinden, varından, 
yoğundan artırılmış ve verilmiş şeyler ne için veril
miştir? Bu mesele ilkbahardan evvel basılması için 
verilmiştir. 

BİR MEBUS BEY — Daha evvel de kırk bin li
ra verilmiştir. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Bendeniz Sam
sun merkezini söylüyorum. Hükümet umumî bütçe 
dahilinde bu işi bastırmak vazifesi icabatından iken 
maatteessüf cephede uğraşması ve bir çok meşagil 
ile muhat bulunması itibariyle ahali kalkmış kendi 
ihtiyacını düşünmüş, tabii ki kendi huzur ve asayişi
ni temin için tekâlifi meşruasının fevkinde olmak 
üzere büyük fedakârlık etmiş, bu parayı çıkarmış ver
miş ve kırk bin lira Samsun vermiş, bu parayı. El
bise alınmış filân, bu fedakârlık neden idi? Tabiî ilk
baharda bir çok hane yanmadan ve mevaşî yanma
dan tarlasına selâmetle gidebilmek için vermiştir. Bu 
olmamıştır efendiler ve elan devam etmektedir. 

EMİN BEY (Canik) — Onu bendeniz izah ede
ceğim. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Efendiler, evet 
eşkiyanın sığındığı havali gayet vâsidir ve dağlarla 
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muhattır. Fakat herkes bilir ki dağlarda tahassun eden 
eşkıyayı takip etmek için yaprakların olmadığı za
man aranır. İşte yaprak geldiği zaman bilâhare o 
bahse geleceğim. İlgaz'dan Mudurnu'ya kadar, bil
mem nereye kadar gider. 

DAHİLÎYE VEKİLİ FETHİ BEY (Devamla) — 
Gider amma telef olur. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Telef olur am
ma benim nazarımda tek bir neferin kıymeti vardır. 
O kadar neferlerin şehit olması meselesidir. Dört 
jandarmanın telef olmasıdır. Müessif dediğim budur. 
Hükümet vazifesini ifa edeydi, biçare jandarma da 
şehit olmazdı. Vaktiyle imha edilmiş olsaydı. Efen
diler, bendeniz bir neferin kıymeti vardır, müessif 
dediğim, düşman karşısında vazîfei vataniyesini ifa 
ederken şehit olan kahramanların idaresizlik yüzün
den, ta buradan 40ü kilometrelik bir mesafeden 200 
kilometre daha garbe geçecek kadar bir gevşek ida
reden istifade eden bu adamların gelip burada cep
heye gitmeleri lâzım gelen bir çok vatandaşlarımızı 
şehit etmesi bir müessif vakadır. Yoksa müfrezelerin 
kahramanlığını Fethi Bey kadar bendeniz biliyor ve 
fevkalâde takdir ediyorum. Mesele bu değildir. Asıl 
müessiflik arz ettiğim noktadadır. Bendenizin takri-
rimdeki yedinci maddeye geliyorum. Burada demiş
tim ki efendiler, bir lüzumu siyasî üzerine merkezce 
sahilden dahile nakledilen hiristiyanlardan asıl tehli
keli olanlardan bazılarının Trabzon'da alıkonulması 
ve bazılarının da İstanbul'a gitmelerine müsaade edil
mesi. 

Geçenki izahatta Fethi Beyefendiye bir sual sor
muştum, Fethi Beyden sonra bendeniz de izah et
miştim. Fethi Bey demişlerdi ki, eğer malumatım ol
muş olsaydı koymazdım. Her halde Fethi Bey zan
nediyorum, şu umumî esas üzerine kimler gitmiş di
ye sorar ve anlıyabilirdi. Bendenizin buraya koydu
ğum misaller bu tarzda yapılan sui istiymalâtm bir 
numunesi olarak konulmuş idi. Tabiî bir gazete gi
bi yazamazdım. Fethi Beyefendi bendenizin müevver 
ve tehlikeli şahsiyet dediğim kimlerdir ve bunlardan 
Trabzon'da kimler vardır, kimler yoktur diye bir ke
re sormuşlar mıdır? 

Bendeniz diyorum ki ötedenberi Pontüscülükle, 
hatta canımızı almak için iştigal eden adamlardan bir 
kısmı hamdolsun elimize geçip Amasya İstiklâl mah
kemesi tarafından bu cezayı sezalarını görmüşlerse 
de bunlardan daha melunları elan orada oturmakta
dır. Efendiler, evet dahile sevkolunanlar vardır. Di-
varcı Dimitri, Kiryaku bilmem ne gibi sersemler ve 

ancak buradaki dimağı faallerin idaresiyle hareket 
I edebilecek kabiliyette olanlardır. Yani dünyadan bî-
I haber, hayvan gibi insanlar ve yalnız şevki idare olu-
I nan insanlar... Asıl imha edilecek olanlar geride kal-
I mıştır. Asıl imhadan maksat, onların fiilî olan di-
I mağlarıdır. Eğer Heyeti Muhtereme arzu buyurur 
I ise isimlerini birer birer okuyabilirim. (Hay hay ses

leri) 
I Efendiler, bilirsiniz ki siyasiyat âleminde en büyük 
I rol oynayanlar matbuat müntesipleridir. Size soruyo-
I rum, Seras oğlu Dimitri ile Seras oğlu Yorgaki gibi 
I gazeteciler elyevm matbaalariyle meşgul olmaktadır-
I 1ar. Fakat şeklin bu raddeye geleceğini bilseydim, 

bunların neşrettikleri beyannameleri buraya getirebi-
I lirdim ve siz de ne şekilde çalıştıklarını anlardınız, 
I fakat maatteessüf getiremedim. Sonra Yuvanidi, An-
I don Pandeli - Trabzonlular bunun ne olduğunu bi-
I lirler - Dişçi Başer oğlu Manunuki - Avrupa'da tah-
I sil etmiştir - komiteci değildir bu. Vaftali oğlu Va-
I sil, Çekil oğlu İlya, velet Kamzam ve Kirsa oğlu 
I Hacı Panayuti Pançu - Elyevm belediye azasıdır ve 
I mütemadiyen Vali beyefendiye ziyafetler vermekte

dir. 
I CELÂL BEY (Saruhan) — Bunu belediyeye kim 
I intihap etmiştir? 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Onu arz ede-
I ceğim. 
I REİS — Efendim: hatibin sözünü kesmeyiniz, 
I bana söyleyiniz. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Anastas Kir-
I yaku, Nikolaki Mihaildi, Simon oğlu Anastas, Cam

cı Vasil ve Eftiyadi bunun Kokidi asılmıştır. Onu da 
I anlatacağım. Koki'nin Damadı Kosti Kokididi genç-
I tir ve elyevm Trabzon'dadır ve bendeniz Trabzon'da 
I iken Kokididinin Pontüs müşaviri adlîsi olduğunu 
I işitmiştim. Hatta böylece imzasını da reyülayn gör-
I müşümdür. Güya damadı çalışmamıştır, altmış yaşın-
I daki, yetmiş yaşındaki ihtiyar çalışmışta, damadı çalış-
I mamış. Öylemi efendiler. Bu adam bugün Trabzon' 
I da hâlâ oturmaktadır. 

I Efendiler rica ederim, bendeniz burada, Trabzon' 
I da münevver kimselerin alıkonulduğunu söylemiştim. 
I Zannediyorum ki Dahiliye Vekili Beyefendi bunların 
I orada ne için alıkonulduklarını sorması icabederdi 
I ve bendeniz bunların isimlerini temamen yazmak mec-
j buriyetinde değildim. İcabetseydi yazardım. Efendim; 

yalnız eşhasa girmeden evvel şunu da arz edeyim ki; 
sokakların kesilmesini ve muamelâtı nasıl tatil edil-

I meşini Dahiliye Vekili Beyefendi ve bittabi oradan 
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aldıkları malumata istinaden - şüphesiz - bu Rum 
tehciri ile alâkadar buluyor ve bu hali de şayanı teb
rik bir tedbir olmak üzere Heyeti Muhteremelerine 
arz ediyordu. Efendim, belki bunların tehirci sıra
sında böyle tedabir ittihaz edilmiştir. Fakat bende
nizin söylediğim, kendimin de orada bulunduğum za
man, maksatsız olarak yapılmış - ve hatta bir kaç 
kişiyi yakalayıp para sızdırmak için - bir şeydir. Am
ma bunu kumandan yapmamıştır, o da başka mese
ledir. Filan ve filan yerde birtakım asker kaçakları 
vardır diyerek onları aramak hükümetin vazifesidir. 
Fakat asker kaçağını arayacağım diye koca bir mem
leketin bütün bir harekâtı da bir an için olsun dur
durulamaz. Efendiler, kendim orada iken, olmuş bir 
vaka ki Trabzon Mebusları da nasıl muhterem bir 
adam olduğunu pekâlâ bilirler, Trabzon ulemasından 
müderris Ruşen Efendi bu yüzden camii şerife gire
memiştir. Şadırvanda apdest aldıktan sonra camie 
sokmamışlardır. Mesele bu kadar şiddetli olmuştur. 

Efendiler, tabiîdir ki Dahiliye Vekili Beyefendi
nin sorduğu sual üzerine orası, mesele böyle olmuş
tur, şöyle olmuştur diyecek. Meselenin asıl ruhu; 
istizahı icabeden, ettiren esbap ve avamil kimlerse, 
hangi makamat ise bu sualleri de onlara sorması ve 
onlardan aldığı malumatı Meclise arz etmesidir, baş
ka bir şey değildir. Meselâ bendeniz, Trabzon fırka 
kumandanı Sabit Beyin yapmış olduğu şeylerden şi
kâyet etmiş idim ve bu zat şimdi de orada vali vekili 
bulunuyor ve bu işler vali \ekilinden soruluyor. Da
hiliye Vekili Bey ondan aldığı telgrafları, cevapları 
burada okuyor. Rica ederim, efendim, fırka kuman
danı. vali vekili olduğu zaman bu işlerden tecer-
rüt etmiş midir? 

ALİ FETHİ BEY (De\amla) — Bir kelime tas
hihine müsaade buyurun. Bendeniz bu mesaili kendi
lerinden sormadım. Zatı âlinizin de malumu olduğu 
üzere oraya bir heyeti tahkikiye gitmiştir. O heye
tin tahkikat raporuna istinaden bunları arz ediyorum. 
Bu tahkikat raporu, müştekilerin ifadatı üzerine ya
pılmış bir rapordur. Yoksa vali vekilinin sözleri üze
rine yapılmış bir rapor değildir. 

ALt ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Efendim, nok-
tai nazarım anlaşılmadı. Değirmendere'deki bakkal 
meselesini, Beyefendi Hazretleri kime sormuşlardı? 
Onu da sorarım, demiştiniz, demek ki sordunuz. Eğer 
koyunlar meselesinin de sorulmuş olduğunu söyle
miş olsaydılar... 

ALt FETHİ BEY (Devamla) — Koyunların me- I 
selesi tahkikat raporunda var mı, yok mu, iyice bil
miyorum. 
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ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — İşte sorulan su
aller, asıl işle alâkadar olanlardandır. Yalnız Dahiliye 
Vekili Beyefendi geçenki istizahta ve bu gün de İs
rar ettiği bir nokta vardır ki benim zamanıma ait 
olmayan işleri bana atfediyorlar, ben bunlardan do
layı katiyen mesul değilim, diyorlar. 

Bendeniz de geçenlerde bu nokta hakkında izahat 
vermiştim. Makam makamdır, şahıs katiyen mevzu
bahis değildir. Makamın muamelâtı makama mütefer-
ridir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — A! ne demek. 
(A! ne demek sesleri) 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Resmî muame
lât yazıldığı zaman - Hilmi Beye hitap ediyorum - Da
hiliye Vekâletine diye mi yazılır. Dahiliye Vekili fi
lan beyefendiye diye mi yazılır? Dahiliye vekili fi
lan beye diye doğrudan doğruya yazılmaz. 

TU NALI HİLMİ BEY (Bolu) — İstizah Vekilden 
yapılır. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Afedersiniz öy
le ise anlıyamamışsınız. Bir vekil bir vekâleti devral
dığı zaman tabiîdir ki selefinin bütün muamelâtını 
devralır ve o muamelât içerisinde fenaları varsa on
ları İslah etmek te vazifesidir. Binaenaleyh, o fena
lıkları islâh etmez de âlâ halihi ipka ederse o me
suldür. 

Yani selefi zamanında cereyan eden muamelâttan 
kendisi de mesuldür. Biz.im Dahiliye Vekilini muha
tap tutmamız da şu esasa müptenidir. 

Evet Dahiliye Vekili Bey fırka kumandanının yap
tığı fenalıklardan dolayı mesul değildir. Fakat o fır
ka kumandanının yaptığını arz ettiğim sui istiymalat 
- idarî sui istiymalat hakkında arz ettiğim noktalar -
sahih ise o fırka kumandanını tlyevm orada vali ve
kili olarak bırakmak elbet bir kabahattir. Yoksa fır-
kd kumandanının yaptığı icraattan tabiî kendileri me
sul olmaz, fakat sui istiymalat kendi zamanlarında ol
muştur, tarih ile isbat edeceğim. Tarih olmasa bile 
mademki fırka kumandanının yaptığı harekât bir çok 
şikâyatı badî olmuş ve bir çok muhaberata sebebiyet 
vermiştir o fırka kumandanının bugün Dahiliye Ve
kili Beyefendinin itimadını haiz bir vali vekili ola
rak icrayı hükmetmeleri elbette iyi iş görür kanaatı-
na müstenittir. Binaenaleyh, onun yaptığı işlerden 
Dahiliye Vekili mesuldür. 

Eli silâh tutanların - yani Rumların - dahile şev
ki için emir verildiğini beyan buyurdular, doğrudur. 
Ve Trabzon büyük olduğu için mahallâtı taharri me
selesi hakkında filan da izahat verdiler. Maalesef 
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Trabzon o kadar büyük değildir, çünkü kısmı azamı 
yanmıştır. Efendiler, demin arz ettiğim gibi ve hepi
niz de bilirsiniz ki taşradaki şehirlerde Rum mahal-
latı - hatta istanbul'da - müteferriktir, islam mahal-
lâtı ile bir değildir, müteferriktir. İslâm mahallâtı 
ile bir değildir. Rum mahallâtının taharrisinden şeh
rin münakalâtı umumiyesi münkati olmaz. Binaena
leyh, bundan şikâyete mahal yoktur. Bendeniz değil 
tehcir, vesaiti nakliye tedarik için bile muamelâtı 
tatil ettiklerini görmüşümdür. Yani halk bir koyun 
sürüşüdür. Hükümete muamelâtı yapmak için başka 
tarikler mevcut iken bu halkı dur diye durdurmak 
bir meseledir ve bu arz ettiğim gibi o kadar bariz 
şekilde yapılmıştır ki müderrisi muhterem Ruşen 
Efendi şadırvandan apdest almış camie bile gönder
memişlerdir. Bütün Trabzonlular bilir. Tehcir mua
melesine^ hiç bir şey yoktur efendiler, öyle söylenil
diği gibi bir şey değildir. Trabzon dahilinde öyle 
zannedildiği gibi fazla Rum yoktur, haricinde var
dır ve Trabzon dahilindeki Rumlar zaten bir yere 
gitmemiştir. İsimlerini okudum, en fenaları, en mü-
hilikleri gitmemiştir. Soruyorum size; 60 - 70 yaşın
daki Koki denilen adamın damadı elan durmakta
dır. Binaenaleyh, zaten böyle Rum şevki için tedabi-
ri fevkalâde ittihazına lüzum yok idi. 

Asıl bendenizin söylediğim - kendim orada bu
lunduğum için - güya ihtifa eden kâhyayı bulmak 
için şehrin münakalatını muattal bırakmak meselesi
dir. Fakat bu arz ettiğim halk hükümeti tarafından 
her vesile ile tatbik olunmuştur. Efendim, Enfiyeci
oğlu 24 Nisan tarihinde dahile sevkedilmiştir, diye 
Dahiliye Vekili Beyefendi cevap almışlar. Efendim, 
Enfiyecioğlunun bir tanesi Amasya'da asılmıştır. 
Gerçi bu Polathanede sakindir, fakat Samsunludur. 
Enfiyeci oğlu oraya henüz gelmiş olan vali efendi
nin değil, ötedenberi, belki iki senederi Akçaabat ka
zasının başında bulunan kaymakamın gösterdiği lü
zum üzerine sevkedilen 50 - 60 kişilik bir kafileye it
hal edilmiş ve o suretle berayı sevk Trabzon'a gön
derilmiştir. Zaten bu şekilde sevkolunan Rum kafi
leleri Trabzon'a uğrar, ya sevk edilir veya edilmez ve
ya dahile sevkolunur giderdi. Binaenaleyh bu tarzda 
gelen kafilelerden birinin meyanında bulunuyordu 
ve bendeniz de Trabzon'da idim. Enfiyecioğlunun 
mahiyetini söylemeğe hiç lüzum yok. Enfiyeci oğlu 
namına taşıyan birisinin asılmasiyle sabittir. Fakat 
bu da o mıntakada olsaydı asılacaktı. Bu enfiyecioğ
lu Trabzon'a geliyor, kafilenin diğer erkânı kış olma
sına rağmen 60 - 80 kişi sevkolunur. Bir enfiyecioğ
lu kışın şedaidi ve mezahimine uğramasın diye sırf 

i bir hissi insanî şevkiyle bari olsaydı - Enfiyecioğlu 
I Kürklü bir insandır - kışın çıplak ve yalın ayak diğer-
I halkı göndermemek lâzım gelecekti. Fakat Enfiyeci-
I oğlu, Camcı Vasil aldırılıyor. Enfiyecioğlu Nisan 24 
I tarihine kadar her halde bunda da ihtilâf olsa gerek-
I tir. Bendeniz telgraf çekmiştim, maatteessüf kaybet-
I tim. Bayramdan biraz evvel gelmişti ki on gün evvel 
I gönderildi diyordu. Bundan evvel Trabzon gazeteleri 
I yazmıştır, burada da Yenigün yazmıştır. Bunlara rağ-
I men yine gönderilmemiştir. Bu Enfiyecinin ne kıy-
I meti vardır bilmiyorum. Bendeniz bunu anlıyamadım. 
• Yenigün gazetesinde Enfiyecioğlu hakkında bir bent 
I vardı, yani ikaz edilmemiştir deniyor. İkaz gazete-
j lerle olur. İşte bu istizah yapıldıktan sonra bu da 
I son zamanda yapılmıştır. Bendeniz istizahı verdikten 
I sonra telgraf çekmiştim. Onun üzerine on gün mü, 
I on iki gün sonra mı hareket etmiştir diye cevap gel-
I mistir. Akrididiye de zannederim iki veya üç ay izin 
I verilmiştir. O vakittenberi 5 - 6 ay oldu, gelmemiştir. 
I Akrididi bugün Pontüscülük için bir mağaza açmış-
I tır. Kimin kefaletiyle gitmiştir? Efendim, zamanı gel-
I diği vakitte onu da arz edeceğim. 
J Efendim, Rum meselesinin bu şeklini anlatmak 
I için maatteessüf mecburiyet şevkiyle vali beyefendi-
I den bahis mecburiyetindeyim. Geçenki istizahta da 
I arz etmiştim ki vali beyin şahsı gayet muhterem de-
I mistim. Yine iddia ediyorum, gayet namuskârdır. 
I Fakat ihtiyarlık şevkiyle ve yine iddia ediyorum, der-
I di maişet ile ve yine iddia ediyorum, son zamanlar-
I daki felâketlerin maneviyatı ve ruhu üzerinde icra et-
I tiği tesirat ile idaresi biraz zaafa duçar olmuştur. 
I Hiristiyan mesailinde tamamiyle, hiristiyan olan fa

milyası amil olmuştur. Bu yeni bir şey değildir. Ta-
I rih kadın parmağiyle dönen yolsuzlukların, bir 
I çok mesailin, felâketlerin müşahididir. İhtimalki 
I bundan on sene evvel, beş sene evvel Trabzon Valisi 
I Hazim Beyefendi henüz o kadar zaafa duçar olma-
I dan evvel vekâsiyle o kadına hâkimdi. Fakat bugün 
I mesaili idare ve sairede maatteessüf o ona mahkûm -
I dur. İşte Enfiyecioğlunu kurtaran da o kadındır. 

Diğer adamların gitmemesine sebep olan da yine o 
! kadındır. Fakat bunu tayip etmiyorum. Çünkü hem-
I cinsidir, hemdinidir. Kadın kendi hesabına gayet iyi 
I yapmıştır. Acaba Vali Bey kadın nüfuzuna kapılarak 
I bu işi bu şekilde yapması doğru olmuş mudur? Ben-
I denizce doğru olmamıştır. Doğru olmadığını da in

şallah ispat edeceğim. Valiyi gönderen kim olursa ol-
I sun - o nazariyeyi demin de arz etmiştim - bugün 
I ondan mesul olacak o makamda oturan şahsiyeti 
I muhteremdir. Efendim, Dahiliye Vekili Beyefendinin 
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ifadatı aliyelerinde ki tenakuzu işaret ederek geçece
ğim. Dahiliye Vekili Beyefendi Enfiyecioğlunun Ak
çaabat kazasından sevkedildiği zaman kısa müsadif 
idi. Binaenaleyh şedaidi havaiye itibariyle ve insanî 
bir his ile... 

ALI FETHÎ BEY (DAHİLİYE VEKİLİ) (İstan
bul) — Öyle demedim, öyle bir şey demedim. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Yani kış müna
sebetiyle ilkbahara bıraktım dediler. Bendeniz öyle 
kaydettim. Demedilerse o başka. Fakat şunu arz edi
yorum ki maatteessüf bu hissi insanîden o kafile müs
tefit olamamıştır. Yalnız Camcıoğlu balosunda bulu
nan bu Enfiyecioğlu müstefit olmuştur. Yani o ak
şam müştereken bir balo vermişlerdi. Vali Bey fa-
milyasiyle... Binaenaleyh, hissi insanî şevki ile olma
mıştır, hatır için olmuştur. Vali Beyefendinin yani 
açık söyliyeyim, para filan aldı demiyorum, bu ha
tırımdan bile geçmez. Yalnız zaafı icabatından ola
rak ve familyasına meslup olduğu için bu işi yapmış
tır. Sonra efendiler zannediyorum sevkedildiği tarih 
ile Trabzon'un ilkbaharı düşünülecek olursa Trab
zon'un ilkbaharı çoktan geçmişti. Etraftan vukubu-
lan şikâyet ve gazetelerde neşrolunan feryat ve bura
dan vukuu istişmam edilen istizahtan dolayı bu ada
mı vah beyefendi göndermeğe mecbur oldu ve niha
yet göndermiştir. Kalması icabederdi anlarım. Fakat 
bunun için de bir sebep var diyebilmeli idi. Mademki 
vali beyefendi göndermemişti, onun bütün ahvalini 
bilmesi lâzım gelen Akçaabat kazası niçin sevketmiş-
ti ki. Binaenaleyh, onun da gitmesi icap ederdi di
ğerleri ile birlikte. Hata olunmuştur. 

Akrididi meselesine gelince; bendeniz müsteşarca 
verilen - Hamit Beyefendi meselesi değil - bendeniz 
makam tanıyorum, Fethi Beyefendiye gayetle hür
metim vardır, şahsı âlilerine karşı hiç bir diyeceğim 
yoktur. Bendeniz onun idaresine hücum ediyorum. 
İstizahın şahısları ile alâkası yoktur. Akredidi, yine 
bendenizi Trabzon'da bulunduğum bir sırada izin 
almıştır ve maatteessüf vapura binerken haber alın
mıştır. Dahiliye Vekâletine telgraf çekilmiş, fakat 
telgrafın ne suretle çekildiği bendenizce meçhulüm-
dür. Yalnız şu hakikat Trabzonlularca malumdur ki 
izin gelip malum olduktan ve vapura bindikten son
ra malum olmuş ve vapura binerken tehir etmek için 
valiyi görebilecek kadar vakit bulamamıştır. Çün
kü bunun mahiyetini şimdi arz edeceğim. Malumül-
mahiye bir adamdır. Yani gümrükten mal kaçırır 
şeklinde izin alması, gitmesi falan bir anda olmuş 
ve vapura atlamıştır. 

Efendiler, hakikaten doğrudur. Bize icabı kadar 
yardım eden Osmanlı Bankasına bizim de bazı mü-
saadedat yapmaklığımız icabeder. Bu siyaset mesele
sidir. Fakat Akredidi gibi Avrupa'da Yunanistan'da 
tahsil etmiş; mütemadiyen ruhu komitecilikle meşbu 
ve komitecilİk etmiş ve hatta o kadar büyük cesa
retle hareket etmiştir ki Pontüscülük meselesinde 
Trabzon Pontüs olmadan müterekeden evvel Trab
zon bizde iken İslâm mahkemesine - bir Türk mah
kemesinde - buralarda sizin hakkınız yoktur - demiş 
ve ifadesi zapta geçmiş bir melundur. Efendiler böy
le bir melun İstanbul'a giderse zannederim bize rah
met okumaz ve onların asarını görüyoruz. 

NURİ BEY (Bolu) — İstanbul'da zaten öyle me
lun çok, bir de o iltihak etsin ne olur? 

ALİ ŞÜKRÜ BEY Trabzon) — O halde hepsi
ni de bırakınız, hepsi de gitsin. Çok iyi efendiler. 
Akredidi muvakkat bir mesele için güya hukukunu 
ve mahallî bir meselenin halli için veyahut malî bir 
meselenin halli için mezuniyet istemiştir! İyice hatı
rımda kalmadı ya veya üç ay mukayyetle gitmiştir. 
Bu adamın ne işle meşgul olduğunu sormuştum, bu 
bapta aldığım telgrafları kaybetmişim. Gelen telgraf
ta filan yerde yazıhane açmıştır, arı kovanı gibi iş
letmektedir diye. Bunu İstanbul gazetecileri de yaz
mışlardır. Ona da geleceğim. Pontüscülerle birlikte 
çalışmışlardır. İşte efendiler. Akredidi sinni mükel
lefiyette bulunan bir hiristiyandır. Saniyen bu tarz
da İstanbul'a geçmiştir, güya mezunen fakat elan gel
memiştir. Bizim aleyhimizde elyevm propaganda et
mektedir ve buna da Dahiliye Vekâleti izin vermiştir. 
Şimdi efendim, Dahiliye Vekili Beyefendi buyurdu
lar ki, hiristiyanların harice gitmesi meselesi esas 
itibariyle katî bir karara müstenit değildir, karan 
idari filandır diye bir şeyler söylediler, hakkiyle zap-
tedemedim. 

Efendiler, şimdi Samsun Mebuslarını işhat ediyo
rum. Bilhassa bırakınız alelade zamanlan, şu inkı
lâp zamanlarımızda nakten diyelim, epeyce yardım 
eden Nemli Zade Celâl Bey kulağını kaybettiği halde 
mezunen İstanbul'e kulağını tedavî ettirmek için izin 
vermedilei-. 

ALİ FETHİ BEY DAHİLİYE VEKİLİ (Devam
la) — Ben ona da vermedim. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Siyaseti idariye-
sinden bahis buyurdunuz, demek ki buranın siyaseti 
idariyesi o kadar mühimdir? Bu Celâl Beyi koğmuş 
olsan ve başka türlü muamelât ile çalışsanız yine bir 
yere gitmesi imkânı olmayan, Avrupa'da tahsil gören 
Nemli zade Celâl Bey naıpındaki genç bir zat sol 
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kulağını kaybetmiştir. Çünkü izin alamamıştır. Elyevm 
sağ kulağını kurtarabilmek için İsviçre'dedir Mü
teaddit ricalara rağmen, ben bunu takip etmiyorum 
Hükümetin siyaseti idariyesi icabınca İstanbul'a gi
decekler hakkında böyle bir muamele yapması doğru
dur, hakikaten şiddet göstermek doğrudur. Fakat Da
hiliye Vekili Beyefendi Samsun'dan giden Pontüscü-
ler için dediler ki, Hükümet için böyle bir karar yok
tur, binaenaleyh biz bazı esbabı insaniye vesaire do-
layısiyle icabedenleri gönderebiliriz dediler. Efendiler, 
zannediyorum ki Samsun'daki bu adamların gitmesi 
gazetelere geçmiştir ve icabederse okuyacağım ve ga
zetelerde de serlevha olarak aksülamellerimiz şeklin
de gazete başmakaleleri de bunlar üzerine yazıldı. 
Efendiler, propagandanın büyük bir silâh olduğunu 
hepimiz takdir ediyoruz ve yapamadığımıza müteessir 
oluyoruz. Efendiler, propaganda malumu âliniz iki 
nevidir, lehde ve aleyhinde. Aleyhte olan aksi propa
gandadır. Biz kendimizin iyi adam olduğumuzu ve 
ne kadar doğru olduğumuzu ispat etmek için ne ka
dar çalışırsak aleyhimizde bulunacakları o kadar 
menetmektir. Hükümetin ister kati, ister idari ve si
yasi bir mahiyette bir kararı olsun. Buradan hıristi-
yanların Avrupa'ya gitmemesi ve bilhassa şu usulü 
mesail mevzubahis olduğu zamanda gayet doğru bir 
siyasettir ve Hükümet şayanı takdirdir. Binaenaleyh, 
zaten aleyhimizde bir propaganda yapıp zaten bir 
dereceye kadar öteden beri yapılan propagandalarla 
meşbu olan ve maatteessüf onlarla müzakere etmek 
mecburiyetinde bulunduğumuz Avrupalıların, güya 
yeni birtakım efsaneler ve hikâyelerle Avrupa ef
kârı umumiyesini doldurmak doğru değildir ve Hü
kümetin bunları göndermemek hususunda ittihaz et
tiği karar gayet doğrudur ve musiptir efendiler. Her
kes bilir ki, geçen gün bir Mebusu muhterem söy
lemiştir, Samsun'da da ve daha sair bazı yerde de 
bazı aileler vardır ki belki beher nüfus için bin, iki 
bin lira para verip gitmek isteyenler vardır. Fakat 
Hükümet bu hususta şedil davranacağını bilen me
murlar bu işde sui istimal yapıp kimseyi göndere 
miyorlar. Fakat isimlerini saydığım ve adetlerini bil
dirdiğim zannediyorum ki, on beş aileye baliğ olan, 
tabii adedini Samsun Mebusları daha açık söyleye
ceklerdir, burada da izahat vereceklerdir, Şekûroğlu 
gibi, vesaire gibi aileler öteden beri o kadar can al
tığı halde memurini idare cesaret edip İstanbul'a bun
ları gönderememişlerdir. Fakat Fethi Beyefendi Haz
retleri Samsun'a gitikleri zaman o ailelere müsaade 
etmiş, o aileler gitmiştir. Diyebilirim ki Pontüscü-

lükle alâkası olduğundan dolayı bunlara mensup aile
ler tamamiyle idama mahkûmdur, idam edilmiştir. 

Efendiler, hepiniz beşersiniz, insansınız. Hissinize 
sorarım, bu tarzda bir aile İstanbul'a giderse, ciha
nın neresine giderse gitsin ne yapar? Oğlunu kaybet
miş, damadını kaybetmiş, evlâdını kaybetmiş, zevcini 
kaybetmiş bu aile gider de rast gelenin ayaklarına 
kapanır da hallerini-anlatırsa... 

EMİN BEY (Canik) — Nitekim öyle yapmışlar
dır. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Bu günki tah
kik heyetinin müsebbibi hakikisi onlardır. Ondan son
ra hadis olmuştur ve İstanbul gazeteleri Pontüs aile
leri diye yazmış ve bizim gazeteler de kısmen bun
lardan iktibas etmiştir. Eğer memleketin başına bu 
mesele, bir meseîeı siyasiye ise memleketin içinde 
kabul ve ademi kabulü halinde memlekete hiç ol
mazsa. bir zarar iras ederse esasım şu ailelerin İs
tanbul'a koyuverilmesinde aramak lâzım gelir. Efen
diler, Pontüsteki takibat iki üç senedenberi devam 
ediyor. Mektupla haber vermek imkânı her zaman 
mevcuttur. Çünkü sahilimiz vâsidir ve maatteessüf 
Çarşamba ırmağı ağzına. Alda vapuru yanaşmış ve 
belki de cephane çıkarmıştır. Sonra yine aldığım 
bir mektupta bir arkadaşım yazmıştır. Samsun'da on 
beş gün evvel Kuruye! önünde, Balık gölü önünde. 
Bafra limanında on beş gün kadar açıkta mütemadi
yen bulunmakta idiler ve sahile inen bir gemi mev
cut idi. Efendiler, zannediyorum ki sahile inmişler 
ve bir çok şeyler almışlardır. Bilmiyorum, inşallah 
almamışlardır. 

ALİ FETHİ BEY DAHİLİYE VEKİLİ (İstan
bul) — Ne zaman? 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Bombardıman
dan on beş gün evvel. Sonra on beş gün mütemadi
yen yirmi mil açıklıkta. Tabii kayıkçılar, gidip, gelen 
kayıkçılar vardır, bunlar görmüşlerdir. Geceleri sa
hile inmiştir. İhtimal muvaffak oldu, ihtimal olama
dı, bilmem. O sahilin vüsati itibariyle İstanbul ile 
Rumların muhaberesi vardır. Gaita taraflarına, Çar
şamba ırmağı ağızlarına her zaman adam ve cephane 
çıkarılabilir. Çünkü denizler elimizde değildir, maat
teessüf. Demek isterim ki geçen senedenberi bu taki
bat ettiği halde Avrupa'da bir tahkik heyeti izam 
edecek kadar bir ehemmiyeti haiz olmadığı halde 
bugün bu olmuştur. Doksan bin Rumun kesilmesi bu 
Rum ailelerin İstanbul'a gittikleri tarihten sonraya 
müsadiftir. Eğer Taymis gazetesine mektup yazan. 
Pontüs mezalimi hakkında mektup yazan bir Rum 
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olduğunu duymuş olsaydım, derdim ki bunlar mut
laka gönderilen ve daha evvelce gönderilmiş olan 
adamlardan birisidir. Gazete elimde yoktur. Bilmiyo
rum, çünkü buraya gelmiyor. Sonra İstanbul gazete
lerinde görülmüştür. İstanbul gazeteleri yazmıştır ki 
Pontüscülerin gelen bazı Rumlar burada propaganda 
yapmaktadırlar. İstanbul'da bu işle alâkadar olmayan 
muhabirlerin bile nazari dikkatini celbedecek derece
de propaganda yapılmıştır ve bugünkü tahkik talebi-
ister kabul edelim, ister etmeyelim- bunların sebebi 
hakikisidir. Bunu yapanlar buradan giden Rumlardır 
ve bu Rumların Trabzon'dan çıkmasına müsaade 
edenlerdir. Yalnız Vekil Beyefendi hastalık dolayı-
siyle, insani bir hisle diye söylediler, yani hastalık 
için gönderiyoruz dediler. Efendiler, bendeniz Vekil 
Beyefendiye söylerim ki, o şekilde hasta olanlar, ih
tiyar olanlar vardır, onlar da gitmek isterler. İdama 
mahkûm edilmeyen bir çok adamlar da vardır. Af
federsiniz, dersemlik mi oldu, ne oldu bilmem mek
tubu arıyorum, bulamıyorum. Yaîmz Abanoslann va
lidesi 75 yaşındadır.-Dahiliye Vekili Fethi Beyefendi
den bilhassa izin istemiştir ve vermemiştir. 

ALİ FETHİ BEY DAHİLİYE VEKİLİ (İstan
bul) — Öyle bir şey yoktur. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — O halde ben
deniz bir telgraf çekerim ve telgrafiyen cevabını alır 
Heyeti Muhteriminize arz ederim. Hafız Mehmet 
Bey biraderimize de gelmiştir. İsterse Heyeti Cclile 
Hafız Mehmet Beye telgraf çeker, mektubu getirtir. 

ALİ FETHİ BEY DAHİLİYE VEKİLİ (İstan
bul) — Sureti katiyede tekzip edeyim. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Hatta Hafız 
Mehmet Beye gelen mektupta yazıyor; müteverrime 
bir genç kıza müsaade edilmemiştir. Belki Dahiliye 
Vekili Beyin malumatı yoktur, belki Dahiliye Vekâle
tine gelmiştir de Vekil Beye söylememişlerdir. 

ALİ FETHİ BEY DAHİLİYE VEKİLİ (İstan
bul) — Hayır efendim. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Beyefendi zatı 
âliniz söylediniz. Herkes gelip zatı âlinize ye sân ye
gân vermez, mutavassıt vasıtasiyle. 

ALİ FETHİ BEY DAHİLİYE VEKİLİ (İstan
bul) —Hükümetten başka bir mutavassıt kabul et
mem. Kim o mutavassıt?. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Mutasarrıftır 
efendim. Hastalık dolayısiyle bu ailelerin hepsi hasta
lıklı mıdır, orasını bilmiyorum. Yalnız şurasını ilâve 
etmek isterim ki efendiler: köylerde, şehirlerde bulu
nan halk yığın, yığın camilere doldurulup yakıldığı 

bir sırada masumların ırzları payimal edildiği bir za
manda, hiyanti vataniye amillerine benim hissi insa
nim mevcut değildir efendiler. Efendiler, hastalıktan 
geberseler bile zerre kadar müteessir olmam. Bizim 
bu tarafta müslümanlar mahvolumaktadır. Efendi
ler, ben bu hissi insaniden mücerredim. Açık ve ale
ni olarak söylüyorum. Fakat Dahiliye Vekili Beye
fendi ihtimal daha ziyade rekikükalptirler. (Zaifülkalp-
tirler.) Bendeniz de böyle bir kalp yoktur ve zannet
mem ki, bu cinayatı irtikâp edenlerin şeriki melaneti 
olanlar nasıl bizi imha etmek istiyorlarsa bunlar da 
bizi imha etmek istiyorlar. Ben bunlara karşı hissi 
merhamet besleyemem efendim. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Mesaili si-
yasiyeye aile karıştırılmazsa daha iyi olur. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Efendim, Da-
hiliye Vekili Beyefendi, bendeniz Pontüs meselesı-
n;n esasından bahsetmeyeceğim, daha salâhiyettar olan-
Iar vardır, onlara bırakacağım. Yalnız bir nokta var
dır ki onu izah edeceğim. İcraat bugünkü vaziyetimi
zin icabatırıdan olan seri ve kati icraattır. Efendiler 
Dahiliye Vekili Beyefendi bittabi aldığı malumata 
ve raporlara istinaden şu son zamanlarda köy yan
mamıştır dediler, yanmıştır efendiler, binlerce islâm
lar sürülmüştür, efendiler, islâmlar yine şehit edil
miştir. Efendiler her halde bunlarda bugün bir hik
met vardır. Maatteessüf arz edeyim. Bugün elimde 
iki1 raporum vardır. Fakat kaybettim, ne olmuştur 
bilmiyorum. Fakat bugün evrakım kaybolmuştur, o ra
por da onların içinde idi. Bunların birisinde diyor ki 
efendiler, Samsun'a girmek üzere 25 Maj'is'ta, hatta 
Hükümet de bilir, çünkü makamı muhtelifeye gel
miştir. 

ALİ FETHİ BEY DAHİLİYE VEKİLİ (İstan
bul) — Hangisi ise söyleyin, takdim edeyim. Zatı 
âlinize, o kadar telâşa lüzum yok. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Müsaade bu
yurun, 25 Mayıs tarihindedir. Birisi Samsun'a gir
mek isteyen usatın şu kadar katledilmiş ve şu kadarı 
mecruh edilmiş ve şu kadarı firar etmiştir, şeklinde
dir. Diğer bir raporda menatık vardır. Mıntıkai har
biye gibi. Erbaa mıntıkasında demin bahis buyur
dukları Lazlıdere midir, nedir orada müsademe ol
muş, şu olmuş, bu olmuş ve şu köyler yakılmış, 
bu köyler yakılmış, Çarşamba'da şunlar olmuş, Baf
ra mıntakasında bunlar olmuş ve zannederim bu ra
porları Emin Beye okudum vesair bir çok rüfekayı 
kirma da okumuşumdur. Bu raporlarda köylerin esa
misi de vardır, Değirmencik köyü yanmıştır temamiy-
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İs diye. Halbuki efendiler köyler yanmıştır. Efendi
ler, bu 25 Mayıs tarihli rapordadır ve belki hatırım
da kalmamıştır, 24'dür belki de efendim. 

Pontüs teşkilâtına mensup olan Rumlar esasen 
mevcut nüfuslarının on misli dahi olsa bittabi az
medilmiş olsa ve kati takibat yapılsa bunların bir 
tanesi kalmaz, gayet tabii bir keyfiyettir. Tabii mat
lup olan bu değildir. Matlup olan Samsun ahalisinin 
rahat oturabilmesidir. Sabahlara kadar müsademe gü-
rültüleriyle uykusuzluk değildir. Hariçte bulunan köy
lü halkın şehre gelip melce bulması değildir. Köylerin
de ziraatle meşgul olması, maişetini temin etmesi
dir, yani ziraatini yapmak tütününü ekmektir. Fakat 
bunlar olmamıştır efendiler. Arkadaşlarımın arzu et
tiği şekilde ve halka yaptırdıkları fedakârlık şeklinde 
şiddetle takibat yapmış olsalardı zannederim ki ilk ba
har geldiğinde bugünkü ahval olmayacaktı. Yine o 
raporlara istinaden söylüyorum ki bizim istizahımız
dan sonra vaki olan bir müsademede yedi yüz kişi öl
müştür. Yani bu istizahı takdim ettiğim zamandan son
rası raporlardan birisinde gördüm. Gelen raporlardan 
bunu hepiniz biliyorsunuz ve bunu ben açıkça söy
lüyorum ve Meclisin de bir muvaffakiyetini addedi
yorum. 

ALÎ FETHİ BEY DAHİLİYE VEKİLİ (İstan
bul) — Doğru değildir,; 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Ben öyle söy
lüyorum, siz de cevap verirsiniz. Hulâsa bizim iste
diğimiz şey şu zamanın icabatına göre seri ve kati ic
raattır. Çünkü bunda hakkımız vardır, çünkü hü
kümet ne istemişse verilmiştir. Muvazenei Umumiye 
tesis edilmeksizin askerleri ilbas vesaire edecek faz
la masarifin bedelini halk temamen vermiştir. Bina
enaleyh halkın hakkı vardır ve halkın sıyanet edil
mesi lâzımdır. Bunun için ilanihaye takibat lâzımdır. 
On sene sürse bile devam edilir. Bendenizce mevzu
bahis olan budur. Efendim. İlgaz vakası hakkında mü
essif demekle Dahiliye Vekili Beyefendi tevakkuf bu
yurdular. Buna biraz cevap vermiştim. Bendenizce 
müessif olan şey takibat şiddetinin tahfifidir. Bura
da takibatın şiddetini izah eden Dahiliye Vekili Be
yefendinin bu şiddetli çember içerisinden çıkan sek
sen kişinin o vasi yerlere yayılarak, Yunanlılara il
tisak peyda etmeğe uğraşacak kadar memleketin gö
beğinden geçip gitmenin ne demek olduğunu. (Gü
rültüler.) Müsaade buyurun efendim, bu mesele Ka-
rederede olmuştur. 

NURİ BEY (Bolu) — Karadere şurada, Buluda
dır. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Burada bir 
müdafaa mevzubahis değildir. Yani oradaki çemberin 
gevşekliğini söylemektir. Efendiler, bendeniz siyaset 
meselesinde her türlü ihtimalâtın nazarı dikkate alın
ması kanaatındayım. Hüdanekerde bu adamlardan 
dört, beş yüz düşmana, Yunanlılara iltihak ederse 
-gerçi hiçtir- onların muvaffakiyeti maneviyesi yük
selir, manevi tesiri büyür. Bu memleketimizdeki asa
yiş, bizim kudreti tenkiliyemizi ve bizim memleket
teki asayişi temin hususunda ki mevkiimizi gösterir 
bir alamettir, bir işarettir, başka bir şey değil. Ta 
o sahadan kalkıp düşmana iltihak edebilmek... İn
şallah iltihak edemeyeceklerdir, o başka mesele. 

Sonra bendeniz Dahiliye Vekili Beyefendinin bil
hassa Trabzon'a gitiği zaman yalnız vali vekili olan 
fırka kumandanı beyle temas etmekle iktifa ettiğini 
ve halkla temas etmediğini söylemiştim. Vekil Be
yefendi de temas ettim ve hatta bazı rüfekayı kiram 
tarafından da alkışlandım, bazı mesail dolayısiyle de
diler. Efendiler, bu gayet tabiidir. Dahiliye Vekili gi
bi memleketin büyük bir ricali bir yere giderse halk 
fevç. fevç gelir. Trabzonluların esasen adeti böyle
dir, Vekil Beyin söyledikleri doğrudur, gitmiştir efen
dim. Bu icabattandır, istikbal etmişlerdir. Nitekim 
Müdafaai Hukuk Cemiyeti azası da gitmişlerdir. Son
ra Belediyede elbette memleketin eşraf ve ağyanı ve 
mütehayyizanı gelip Dahiliye Vekili Beyefendiye be
yanı hoşamedi etmişlerdir. Bendeniz bunları murat 
etmiyorum. Belki diğer bir ziyafette bazı halkla te
mas etmiştir. Bendenizin bahsettiğim meseie, o halk 
meselesi değildir. Orada mesele vardır, onu tahkika 
gitmiştir. Burada bendeniz, icabeden şey nedir? Ne 
olduğunu söyledim. Dahiliye Vekili Beyefendinin biz
zat görüp geldikten sonraki icraatını görmek mecbu
riyetindeyiz demişlerdi, zannederim bu işi yakından 
görmek üzere gitmiştir. Rica ederim memleketin en 
büyük reisi idaresinin bir tahkikat için bir yere git
mesi o meselenin ehemmiyetini gösterir. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA BAŞKUMANDAN 
(Ankara) — O mesail ne imiş? 

ALt ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Oraya tahkikata 
giden bir Dahiliye Vekili muhteremi Beyefendi... 

ALÎ FETHÎ BEY DAHİLÎYE VEKİLİ (İstan
bul) — Ne imiş o madde? 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — İşte bu Trabzon 
mesailidir, bildiğinizi söyleyiniz. 4 

MUSTAFA KEMAL PAŞA BAŞKUMANDAN 
(Ankara) — Mesailin mahiyeti askeriyesini söyle
yiniz de ondan sonra izah ediniz efendim. 
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ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Bendeniz neti
cesini arz ettim. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA BAŞKUMANDAN 
(Ankara) — Hepisini söylemeli, burası millet kürsü
südür. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Bendeniz kâf-
fesini söyledim. Eğer noksan kalmış ve izah edilecek 
bir şey varsa, onları da izah ederim, onları da söyle
rim? Yani Trabzon mesailini, Müdafaai Hukuk me
sailini ciheti askeriyenin yapmış olduğu yolsuzlukları 
zikretmek eğer bunlara vaktimizi hasretmek lâzım ge
liyorsa evvelce izah ettim. Diğer mesaili yakından 
tahkik yapmak üzere Samsun'dan oraya gitmişler
dir. Binaenaleyh bendenizin halk ile* temas etmemiş
tir dediğim bu mesele ile alâkası bulunanlarla te
mas ve tahkikat icra etmek meselesidir. Binaenaleyh, 
bunları yalnız fırka kumandanının kendisiyle görüş
tüğü zevatla görüşmüştür efendim ben bilmiyorum ne 
olduğunu memleket uyumaz. Böyle zatlar memleke
te geldiğinde memleket bilir. Bahusus böyle büyük 
bir zatın kiminle konuştuğunu, görüştüğünü bilir, 
görür, öğrenir. Hatta Giresun şark cephesi kuman
danlığına Sami Sabit Bey hakkında fevkalade takdir 
amiz bir telgraf geldiğinden Trabzon haberdardır ki 
bendenize haber verdiler, memleket uyumaz efendi
ler. Yani memleket uyumaz, iftihar etmelisiniz; gaf
let içinde değildir. Bu itibarla Dahiliye Vekili Beye
fendi oraya gitmişlerdir. Bu işe vaziyet edip, çünkü 
malumu âliniz kemali bitarafi ile yapılacak bir tah
kikatta hakikata vusul için mutlaka leh ve aleyh
te söz söylemek lâzım gelir. Binaenaleyh, bir kısmı
nı dinlememiştir ve hiç görülmemiştir. Evet Hacı 
Efendi gidip görüşmüştür. Bu sırf memlekete gelen 
büyük muhterem bir memuru muktazayı nezaket hoş 
geldiniz demek için gitmesinden ibarettir. Vazifemiz 
hoş geldiniz diye gelmektir. Halk hükümetinin Da
hiliye Vekili bulunan Fethi Beyefendi, hatta o ka
dar ki efendiler Dahiliye Vekili Beyefendi Trabzon'a 
gittiği zaman Vilâyet Meclisi Umumisi hali inikatta 
idi, onu bile ziyaret etmemiştir. Bendeniz niçin ziya
ret edip etmediklerini bilmem, o zate aittir. Fakat 
Trabzon bunu başka bir şey hamletmiştir. Çünkü 
Meclisi Umumi azası bugün itham edilmek istenilen 
Müdafaai Hukuk azasından birisinin biraderidir. Bu 
doğru değildir ve zannetmem ki Dahiliye Vekili Be
yefendi bunu tahkik etsin, mesele orada değildir. 
İşte halk buna cesticu yapar, her şeye bir kulp takar. 
Onun için zannediyorum ki memleketi iyi tanıyan 
bir adam bir yere gittiği vakit, yani vilâyetin merke
zine gitmiştir, vilâyetin yalnız merkezini değil bilhas

sa vilâyetin tekmil mülhakatını gidip temsil eden ve
killerle görüşmek bir nimettesadüf idi. Maalesef gö
rüşmesi lâzım gelirdi, görüşmemiştir. Yani bendenizin 
söylemiş olduğum temas bu idi. Yoksa kendilerinin 
buyurdukları gibi bakkala, çakkala gidipte görüşmesi 

değildir. Ben bunu kasdetmedim. Trabzon ahalisini te-
mamiyle temsil eden Meclisi umumi azasiyle görüş
memiştir. Sonra ziyafet meselesine geleceğim efendi
ler, ziyafet verildiği zaman bendeniz oradan aldığım 
telgraf ve mektuba istinaden söylüyorum; İşin içinde 
"bir hilaf vardır, bendeniz öyle görüyorum. Trabzon'-
lular namına davet etmişler, Vekil Beyefendi kabul 
buyurmuştur. Fakat akşam üzeri mazeret dermeyaniy-
le gitmemiştir. 

Sonra efendiler, müteessir olduğum bir cihet var
dır ki Trabzon'u tanıyanlar Trabzon halkının ne ka
dar mükrim olduğunu bilirler ve ne kadar misafir
perver olduğunu takdir buyururlar. Dahiliye Veki
li Beyefendiye verilecek ziyafetin bin misli büyüklü
ğünde bir ziyafeti burada bulunan vatandaşlardan ye-
gânisi masrafını deruhte edecek kabiliyettedir. Ve
kil Beyefendi yapılacak masrafın nereden verileceğini 

nereden biliyordu ki verilmeyen bir ziyafetin masrafı
nın nereden verileceğini düşünmüş ve o ziyafete git
memiş. Belki Ahmet Efendi kendi kesesinden o ziya
feti veriyordu. Emsalini arz edeceğim, Trabzon'da 
verilen ziyafetler için Müdafaai Hukuk binasından el
verişli bina yoktur. Hükümetten gelirler, fırkadan ge
lirler ve orada ziyafet verirlerdi. Efendim, müsaade 
buyurun, gelen misafirin şekline ve mahiyetine göre 
Müdafaai Hukuktan da verilirdi, fırkadan da verilir
di, şahsan da verilirdi, ianeten de verilirdi. Binaena
leyh, Dahiliye Vekili Beyefendi daha henüz davet edi
len ziyafetin masrafının nereden verileceğini anlama
dan bu Müdafaai Hukuk masrafına geçecektir diye 
gelmemiş. Bu tabii kendisinin bileceği bir iştir. Fa
kat bana böyle demişlerdir. Müsaade buyurun, rica 
ederim bunu adi ve şahsi bir mesele addettiniz. Ben 
buna mühim olarak bakıyorum, en mühim bir mese
le addediyorum. Çünkü bu kürsüden «halk efendidir» 
denilmiştir. Efendiler, şu teşkilâtın esasını kuran Er
zurum ve Sivas kongrelerinde uzun müddet çalışarak 
namusu ile temeyyüz etmiş ve kongre tarafından 
Müdafaai Hukuk cemiyetine aza intihap olunmuş ve 
memlekette on beş sene belediye reisliği etmiş bu 
kadar muhterem bir zatın, Hacı Ahmet Efendinin da
vetine icabet etmemiştir. Efendiler, bendeniz halk 
hükümetinin Dahiliye Vekili olduğunu hatırlatmak 
isterim. Binaenaleyh, mesele görüşmek meselesidir, 
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ziyafet ve yemek meselesidir. Binaenaleyh Vekil Be
yefendinin kendileriyle görüşmediklerinden dolayı halk 
muğber olmuştur. Binaenaleyh, gürsüde söylenilen 
ve hepimizce tasdik edilen düsturu içtimai ile kabili 

telif göremediğim için söylüyorum. Yanlış gördümse 
kabahat bana aittir. 

REİS — Efendiler, teneffüs için celseyi on dakika 
tatil ediyorum. 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

REİS : Reisisâni Rauf Beyefendi. 

REİS — Efendim, celse kuşat edildi, hafiyen de-
vaım ediyor. Söz Rifait Beyindir. 

•RİFAT BEY (Tokat) — Efendim, bu Samsun. 
Amasya, Tokat sancaklarında müstevli olan Rum 
©şMyaLarının ufacılk bir tarihçesini ve yalnız Tokat'a 
ait olan kısmını bili yorum, (Eşitemiiyoruz sadaları) 
Tokat sancağına müstevli olan Rum eşkiyaiarının 
biraz tarihçesini anlatayım da Meclis Heyeti muhte-
remesi de bu meseleyi anlasın. 

Harbi Umumînin birinci senesi nihayetlerinde 
efendim, malum ya o zamanlarda bunlar da askere 
alurjmuşJardı. Bu askere alınanlar temamiy'le firar et-
itfilıer ve geldiler. Karadeniz sevahilinin Ruslar tara
fından işgali üzerine Çar Hükümeti bunlara silâh da-
ğıittı. Bu firarlar ta Samsun ile Çarşamba arasından 
başlar gelıiir, Yeşil ırmağa, Tokada gelir,... nahiyesinde 
ımüntahli olur. Bütün ormanlık bir dağdır. Bu dağda 
70 - 80 bine ya kin Rum köyleri vardır. Bunlar tema-
tmiyle tasPlih edüımişlerdi, bomba ve saire hepsi vardı. 
Bunlar alelade hırsızlık yapıyorlardı. O zaman islâm 
köylerinde d'e asker kaçakları vardı. Bazı asker kaçak
ları bunlıara karşı köylerini vikaye ediyorlardı. Ara 
sıra müsademe de oluyordu ve birbirlerini öldürü
yorlardı. Sonra efendim, mütareke oldu, mütareke 
olduktan sonra bu Rumlara karşı gayet ihmalkâr 
bir siyaset takip edildi. Güya Rumlara ilişilmiyeceık, 
Rumlara ilişilıirse Hükümet mazarrat görecek, Rum
ların yaptığı cinayetleri Hükümet tabiatiyle bizzaru-
re ihmal edecek, görmiyecek. Burkar hükümetin vaadi
ni anladılar. Ötede beride artılk dünyada bir insan 
nasıl öldürülürse kazıklamak, ağaca bacağından as
mak, yakmak, türlü, türlü işkencelerle kıyıda, bucak
ta öldürülür. Ne bir müddeiumumi gidebilir, ne bir 
Jandarma gidebilir. Orada ötenler toprak yüzü gör
memişlerdir, toprağın üzerinde çürümüşlerdir. Hele 
ırmağa atılan müslümanlarm adedini allah bilir. Ya
ni bu mezalim o kadar çoktur ki, hükümet bilmiyor 

efendim. Ne bir nahiye müdürü, ne bir kaymakam 
yazabilir, Hükümetin siyasetine dokunu.rmuş. Hatta 
.'bendenizi Rum meselesiyle alâkadar olmak üzere 
Erbaa Kaymakam vekâletine gönderdiler. Gidenken 
mutasarrıf ile Jandarma kumandanı oturuyorlardı. 
Bendeniz de görüştüm, dediler ki, Rumların yaptı
ğı cinayetleri biraz görmeyiver dediler, niçin dedim: 
öyle siyasetimiz var dediler. Rumların yaptığı hır
sızlıktan cinayetten dolayı bir çok müslüman'ara if
tira edilmiştir, kasten olmuştur ve bu müslümanlar 
Rumların yerine gelmişler ve hapis olmuşlardır. Fe
rit Paşa Hükümeti zamanında böyle bir şeydi. Boya-
larcık dağından Pazar nahiyesine kadar teşkil eden 
bu kısımda yirmi kadar köy yani tamamen Boya-
larcık dağının odunundan, otundan iktiaf ve intifa 
ederlerdi. Minelkadim- ki arkalan bu dağlardır. 
kendileri giderler, oradan odun keserlerdi. Beş sene
dir oradan ne bir hayvan ne bir odun kesebilirler. 
ne bir çöp getirebilirler, ne de bir hayvan yayabilir
lerdi. Önünde ufacık bir mera varsa, var yan.i e kiri 
arasında. Bundan başka orada hayvan da kai.nr.ij!. 
bir şey de kalmadı, bütün münkariz oldu gi.'i. Hâ•;'. 
bugüne kadar devam ediyor. 23 Mayıs tarihli aldığım 
mektupta yine bir kaç tane köyü soymuşlar, kadınla
rı kesmişler. Sonra Serpin köyü var bu, dağlar içinde 
yüz el'i hanelik bir köy. Bunlar askerden kaçırdıkları 

ckiikamlıliaria bu köyü beş saattir muhafaza ediyor
lardı. Köyün etrafına siper kazmışlar. Geçen gün gel-

- diler, köyün beş yüz tane mevaşisimi götürdüler. Bir 
i köyden beş yüz tane mevaşî giderse o köyden ne ha-

yır kalır. İşte bu suretle bütün köylerde, ne kadar 
j köy varsa bu dağdan mahrum kaldılar, istifade etme-
! diler. Niksar'dan bir sosa vardır. Dahiliye Vekili 
i Beyefendi sorsun, bu şosanm üzerinden bes senedir 
I 
! 'insan geçmemiştir, ot bitmemiştir, devletin postası 
i üzerinden geçmemiştir ve altı. saat uzaktan dolaşıyor. 
i Yani bu yol hâkâ bugün açılmamıştır. Yani maksa-
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dım Rum meselesi bitmemiştir efendiler. Fethi Bey 
buyuruyorlar 'ki, iki köy kalmıştır. Daha Tokat'ın 
bir deresinde 700 maktul vardır. Üç sancakta 800 
silâhla var, diyordu. Yalnız Tökat'da 700 maktul var, 
150'si de mecruhtur. Bir köyden 850 tane adam tu
tulursa beride akı sancakta daha ne kadar var, bunu 
hesap edin, yani mühim meseledir. Bunu arz etmekten 
maksadım Heyeti muhtereme meselenin ehemmiye
tini anlasın diyedir. Sonra yalnız şunu arz edeceğim 
iki gelen raporlar yanliş, 700 maktul var filan deni
yor, acaba kaç silâh aldılar? Bizim tarafımızdan da 
tabiî şehit var. Fakat bu 700 maktulün silâhları akn-
mrş mı, yoksa onlarda mı? Biz burada artık naçar 
'kaldıik efendiler. Çünki efendiler biliyorsunuz <ki mü
tarekeyi takip eden zamanlarda Hükümet gayet za-
yif idi. Hükümet işte o mütareke sarsıntıları filan, 
erdunun dağılması filân Hükümet inzibatı ele alamı-
vor. Sonra mütareke oldu, filân oldu, halk artık 
ümidini hükûmettea kesmiş. Halbuki beri tarafta 
ordu teşkil edildi, davayı millî var, bununla uğraşı
yoruz. Biz zannediyoruz ki arttık bu Rumların takip 
edileceği zamanlar gelmiştir, ordumuz ham dolsun 
kesbi kuvvet etmiştir. Dahilde emni asayişin idame
sine çalışılıyor ki mesele bitsin. Dahiilye Vekili Beye
fendi ile Erkânı Harbiyai Umumiye Reisini buraya 
çağırdık, dört sancak Mebusları arz ettik, kendilerine 
ki mesele budur; halkın artık çekecek vakti kalma
mıştır. Emniyet yek, asayiş yok, köyden köye kim
senin gitmesinin imkânı yoktur, bu ne olacak dedik. 
Hükümet bunun önüne geçsin, ariz ve amik müzake
re ettik, yapılacak tedbire karar verdik. Oradaki asker 
gayri kâfidir. Askerin tezyidi için oradan üç sınıf 
daha askerin silâh altına alınması takarrür etti ve bu 
suretle tebligat yapıldı. Sonra Fethi Beyefendi kendi
leri buyurdular, bizzat gidip kendim bu harekâtın ba
şında bulunacağım dedi. Dedik ki bunların herhalde 
Marttan evvel, bitmesi ve marttan sonraya kalırsa 
bunların yerleri her tarafı ormanlıktır, onun için her 
halde Marttan evvel bitsin dedik. Hay hay buyurdu
lar. Eğer böyle dememiş olsaydılar biz başka bir ted
bir düşünürdük, veyahut yağmur duasına gider gibi 
bir dağın başına çekilir dua ederdik, başımızdan şu 
Rum şakilerini kaldırın diye. (Handeler) Ne diye
lim. Güvendiğimiz bir hükümet var, o da bakmazsa 
bizim işimiz duaya kalır. Sonra Fethi Beyefendi 
buyuruyorlar ki yolda bir merkez ordusu meseelsi 
vardır, o engel oluyordu, buyuruyorlardı. Halbuki 
merkez ordusu meselesini mutasarrıf tamim ile yaz
dı. ben Tokatta idini, haber aldım, Asayişi teinin et
mek meselesi oiheii askeriyeden alınmıştı ve bunu Fet

hi Bey mutasarrıflığa tebliğ etmişti ve asayişten mül
kiye memurları mesuldür diye. Bundan sonra ona 
göre hareket edin demişti. Şimdi diyor ki yolda gider
ken bu matkez ordusu meselesi engel oldu, bunu hal
lettim ve şu kadar uğraştım diyor ve bu iş/i üzerime 
aldım diyor. 

ALİ FETHİ BEY (Dahiliye Vekilli) (İstanbul,) — 
Başka şey söyledim efendim, anJıa'mamışsıruz. Muta
sarrıf muhabereyi kesiti, başladı Dahiliye ile muhabe
reye. 

Bir Mebus Bey — Fena mı yaptı? 

RİFAT BEY (Devamla) — Caniim ben ona fena 
demiyorum efendim. (Handeler) Sonra efendim, Sam
sun'a teşrif buyurdular. Bunun evvelimi arz edeyim. 
Rum'larda iki kısım aile vardır. Birisi, o Rumların 
içerisinde silâh tutanların ailesi var, birisi de orada 
kocası.kardeşi bulunmayanların ailesi, yani silâh tut
mayanların ailesi dar. Silâh tutanlar ailelerimi tutu
yorlardı, silâh tutmıyanlar yani boğaz düşkünü* olan
lar gitsin. Çünki boğaz düşkünü ayak bağı. Çünki o 
aileler orada fakirler var, ben de gider dehalet ede
rini diyor. İşte o ailelerin boğaz düşkünleri dehalet 
ediyorlardı. Almasalardı onlar açlıktan öleceklerdi. 
Açlığından teslim oldular. Onları alınca, ayakları ser
best kalınca kimisi öteki ormana, kimisi şu, bu dağa 
dağıldılar. Bizim taraftaki .ormanları keserek Samsun* 
dan bed ile tahribata başladılar. Takibat da Sam
sun'dan başladı. Bizim oradan emir veremediler. 
Bütün oraya attılar. Geldiler oralarda köy yaktılar, 
adam kestiler. Flatta burada verilen kararda harekâ
tın her yerde birden başlaması idi. Samsun'da evveli 
başlamıştır, 14 Martta emir verilmişti. Fethi Beye
fendi ya Havza'dan veya Merzifon'dan Tokat mu
tasarrıfının işarı üzerine emir vermişlerdir. Tokaıta, 
Sivas'tan Merzifon'a gitmek üzere iki yüz mevcu/tlaı 
bir tabur geMi. Mutasarrıf Fethi Beye yazdı, bu ta
bur gitmesin, burada kailsin dedi. Sonra tabur orada 
kaldı, bu tabur on dört gün orada kaldı. 14 Martta 
daha emir verilmemişti. Yanıi Martta demedik mi 
ya, harekât her yerde birden bağlıyacaktı. Birden baş
lamadığı için bu takibatta hata oldu ve Rumların da 
o boğaz düşkünleri, ayakbağı olanları teslim 'aldılar. 
Bütün eşkiya serbest kaldı. Serbest kalınca fazla bir 
kin ile bize musallat olmağa başladılar. Eğer onları» 
ailelerini teslim almamış olsalardı ihtimal ki on beş, 
yirmi gün sonra açlıktan müsellâh olanlar da tesliim 
olacaklardı. Hatta ben Tokat'ta idim, d'^-u.îa/rdı ki 
bu aileleri Rum karargâhlarına gönderelim, Rum'la
rın mütahassm. bulundukları yerlere gönderelim, hep-
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si bir <yende dursunlar. Yani dehatet kabilinden bu 
aileler .tesilimı alıınımıyacaktı. Ekmek yedirmeden başka 
»bir şeye yaramazdı çünki. Yani mazarratları ne idi? 
Takibat devam edecek ııdi, fakait faidesizdi. Daha 
Rumların os yapacağını aıtiide göreceksiniz. Asıl 
ıbumlıaır dağa tahassun ettikten sanıra ne yapacaklarını 
göneoeksinliz. Du gün o Rum'lara civar olan büıtün 
köylüler nakili hane ©diyorlar. Rum'ların gelecek ma
zarratından kaçıyorlar. Şimdi bir kaç madde üzerine 
İstizahıma ilâveten söylıiyeceğim, Fethi Beyefendi ce
vap verskıflıer. Bu harekâtım başında bizzat buîıunacak-
llamnı vaaıt buyurdukları hailde niçin bulunmamışlar
dır? Eğer vaat etmeseüardi yağmur duasına çıkardık. 
Harekâtı askeriye mıntıkasının her noktasından birden 
başlıyacaklaırdı. Askerin miktarı da ona göre tespit 
edillmlişii, niçin ona göre harekat edilmedi? Hükümet 
bir senedenberi bu Rum'ların üç sancak dahilimde 
yaptığı mıezallimıl'erin 'bir listesini istedi, Hükümetin 
kuyudu resımiyesinde ancak bunun yüzde kırkı muka-
yettir, yüzde altmışı yoktur. Çünki ölen öldü, bun
ları biç kimse biıllmıez. Bu farkı zorla öğrenebildiler ve 
hatta yazdan tamimde diyordu ki bunu Avrupa'da 
neşredeceğiz, bu vesaiki mıümkin mertebe yazınız, 
gönderiniz ve her hükümetten yazılıp buraya gönde
rildi. Şimdiye kadar neşrolundu mu? Olmadı ise 
neşr için ne gibi teşebbüsaMa bulunuldu? Şu bir kaç 
gün içerisinde Sabri deresinde 7QQ kadar Rum'un 
maktulen elde edildiğini buyurdular. Bu 700 Rum 
maktulü müsallâh mı idi, yoksa gayrı müsellâh mı
dır? Bunlardan silâh 'elide edilmiş midir? (Gürültüler, 
ayak patırtıları) îmeyiım mi aşağı? (Devam sadaları) 
Benim için 'iş kolay. Duadan başka ne yapalım. Hü
kümet dinılamez, Meclis de dinlemezse başka kim 
dinllliyeeektir efendim. (Tokat Mebusu Musarafa Be
ye hitaben): benim dediğimde Hükümetin resmî ra
porlarına inanmayınız d/iye hem mevsuk insaflılardan 
sana yazdılar. Götür de göster diyen sen değil -misin? 
Tokat mutasarrıfı şifre muhaberatı neticesinde defe-
altOıa istifa etmiş ve 'istifasında ısrar etmiş ve kabul 
edilmiştir. 

MUSTAFA VASFI BEY (Tokat) — Şimdi ben 
de söz isterim, sırası geldi. 

RİFAT BEY (Devamla) — Mutasarrıfın esbabı 
istifası nadir? Bunları soruyorum. Başka söylıiyeceğim 
bir şey yoktur. 

SÜLEYMAN BEY (Canik) — Efendiler, bendeniz 
Samsun'un Mebusuyum. Buradan Fethi Beyefendi ile 
beraber gittim. Demin kendisine sureti müracaatımı 
burada rica ettim; Fakat söylemediler. Bendemiz söy-
îiyeceğim. Bendeniz şimdiye kadar metin bir Dahili

ye Vekili olduğunu zannederdim. Şimdi efendim, 
buradan Samsun'a vasıl olduktan bir kaç gün sonra 
tabiî bendenize bunlar geliyorlar. Aman bize müsa
ade alınız. Dedim böyle şeye karışmam. Tekrar gel
diler, birisi bir ihtiyaredir, İstanbul'dan btir sene evvel 
gelmiş misafir suretiyle, sonra avdeti menediLmıiş, 
yollar kapanmış, bunlar orada kalmışlar. Yine bir 
gün geldiler, ağladılar. Aldık biz bunların isimlerimi, 
Vekil Beye müracaat ettik, bunlar gelmişler, ağlıyor
lar, müsaade istiyorlar. Dedi ki; Süleyman Bey, böy
le emsalli çok olur, çok doğrudur dedi. Fakat işiti
yorum ki 3,5,4,9 ne ise bir günde on kişi gönderil
miştir. Orada bendenizi hep tanıyorlar, Ermenileri 
tanıdığı gibi Rumları da beni tanıyorlar. Her gün 
müracaat vuku buluyor. Hatta Helvacıoğlu Vasilâki 
isminde ihtiyar bir adam ağlayarak gelmiştir, Beniım 
oğlum Venizelos'un oğlu değil, torunu değil, Lüid 
Corc'un yeğeni değil. Bunun ne kabahati vardır? 
Buraya bir çok kimseler geldi bu, niçin gelmiyor de
miştir. Ona yine ret cevabı vermiş ve kendisine de 
böyle bir müracaat vukubuHduğunu söylemiştim. 
Buna izin verdirmem:;simdir. Sonra buraya geleceği
miz gün canım sıkıldı. Çünki Yelkenci Yani oğuldan 
filân bunlar gitmişler. Yani Ponıtüseülerle alâkadar 
olanlar .Beyefendi az teşrif eder misin. Buraya gele
ceğim gün İdi, dedim ki bendeniz bu memleketliyim. 
Sizin yüzünüze ufacık bir leke gelmesini istemem, 
hıiç bir vakit de taraftar olmam ve iyi bilirsiniz ki 
bu işin içime nasıl girdiğimi şimdi arz edeyim, benim 
hakkımda tetkikat yapınız, nasıl tanınmış bir adamım. 
Eğer ufak bir şüpheniz varsa hakkımda tetkikat ya
pınız. ben ne beyden, ne Paşadan şahsıma hiç bir 
şey bekletmem ve beklemek ümidiyle bu Mıeclise gele
medim (Hiç birimiz değil sesleri) Hiç bir fırkaya 
merbut değilim. (Hiç kimse değil sesleri) Şüphesiz 
efendim. Söylediklerim şahsım içindir. Yani şuraya 
hepimizin toplanmaktaki gayemiz gayeli milliye için
dir, bu şüphesizdir ve ne vakit gelir de size beni 
mutasarrıf yapınız dersem koğunuz, bir yere mu
tasarrıf yapınız dersem «Çık dışarı Süleyman bura
dan git» desin. Ponıtüscü ailelerden hasta olanlara 
merhamet ve şefkatlerinden dolayı müsaade etmiş, 
bendeniz de şurada buna müsaade edildikten sonra 
memnuniyetin manası nedir? dedim buna tehevvür 
buyurdular. Memleketimizde çocukların gözleri oyul
du, hayvan gibi boğazlandı, yüz kişi hükümet önüne 
getirilip fotoğrafları çıkarıldı. Sonra Pontüscü aileler
den. birisine müsaade ederlerse bu kadarcık bir suali 
sormağa hakkım yok mu idi? Rica edenim, fakat 
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yrirue kendilerime hak veriyorum, yine kandillerime söy-
lliyeceklerim bundan ibarettir. 

REfS — Muhittin Baha Bey. 
MUHİTTİN BAHA BEY (Bursa) — Trabzon 

Müdafaai Hukuk meselesi celısei aleniyede tekrar 
müzakere edileceği için ona dair söz hakkımı mu
hafaza ediyorum. Evvelki günden devam eden istlih-
zah meselesinde başlıca nazarı dikkatimi celbeden 
üç nokta vardır. Biri Müdafaaii Hukuk Heyetinin hu
kukuna taarruz edilmesi meselesi. Bu, cellsei alıeniye-
de mevzubahistir. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Reis Bey, 
onun müzakeresi kâfi görüldü. 

MUHİTTİN BAHA BEY (Bursa) — Diğeri İs
tanbul'a müsaade edilmesi ki şimdi müzakere edil
mektedir. Biri daha eşkıya meselesi de bu meyanda 
dahildir. Fethi Beyefendi Samsun'a gittikleri zaman 
hastalığı mevzubahis olan bazı kadınların İstanbul'a 
gitmesine müsaade ettiklerini söylediler. DemiHiyor 
ki, bunların İstanbul'a gitmesiyle İstanbul'da Porttüse 
ait olan cereyan hasıl olmaımıştır. Bu kadınların İs
tanbul'a gitmesi felâketi uzma teşkil etmişti meml/e-
ket için. Eğer hakikaten böyle ise, eğer pontüs mese
lesinin İstanbul'da böyle aksi tesir husule getirmesi 
hakikaten bunların yüzünden ise ben de Fethi Beye
fendi, istizahta bulunanlarla, onun iyi, kötü aleyhin
de söz söyliiyenlerle beraberim. Fakat katiyen kaini ol
duğum bir şey vardır ki Fethi Bey bu kadınların İs
tanbul'a gitmesi mevzubahis olduğu zamandan çok 
evvel Pontüs meselesi İstanbul'da mevzubahis olmak
ta ise de Avrupa, Amerika her yer bu işle alâkadar 
idi. Binaenaleyh, bu kadınların İstanbul'a gitmesi 
başlı başına bir cürüm olmadığı, gibi, başka bir cür-
mii ikmal eden müteferri bir cürüm de değildir. Bu, 
olsa, olsa bir içtihat hatasıdır. Ben de öyle telâkki edi
yorum. 

Eşkiya meselesine gelince; Fethi Beyin burada 
okuduğu İlişte aksi sabit oluncaya kadar bu vesikanın 
muteber olması lâzımdır. Zatı âlileri bu vesikayı lâ
zım geldiği veçhile dinlediğiniz gibi buna ilâve ede
cek bir şey bulamıyorum. Efendiler, Fethi Beyi ben 
Mecliste bir veya iki defa görmüş ve konuşmuş bir 
adamım. Fakat Fethi Beyefendinin şahsiyetlini çoktan-
beri tanıdığım için bir vazifei vıodanfiye olarak söy-
liyeceğiım, Fethi Bey memlekete fenalığı dokunacak 
bir şey yapmaz. Efendiler, herhangi içtihadı bir ha
tadan dolayı şu veya bu adamı baitırmak ve malen 
öldürmek istiyorsa bunu icabedeoek harekâtı yap
mağı muvafık görüyor isek yarın bu memlekette iş 
görecek kaümıyacatotır. 

I ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Asıl o zaman 
I iş göreceğiz. ( 

MUHİTTİN BAHA BEY (Devamla) — Şahıısk-
I rımıza ayrı ayrı hepimizin hürmet etmek bir vectibe* 
I dur, 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Bir şey katmadı 
I Reis Bey, memlekete hürmetsizlik değil 

MUHİTTİN BAHA BEY (Devamla) — Demek 
I istiyorum ki istihzan ne için yapıibnıştır? Bir hata 
I vardır. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Bilmiyerek ya-
I pılmıştır. 
I MUSTAFA BEY (Tokat) — Dinleyiniz yahu, 

MUHİTTİN BAHA BEY (Devamla) — Şedit li-
j san kullanmak, sonra Trabzon'dan gelen her hangi 
I bir telgrafın sandalya kavgası şeklinde burada okun-
I ması belki sui tefehhümler vücuda getirmiştir. Ben-
I denizce Fethi Beyin hareketi bir içtihat hareketidir 

ve bundan dolayı memlekete zarar da gelmiş değildir. 
I Bu zararlar zaten vaki idi ve eşkıya meselesini, Pon-
I tüs meselesini zaten biliyorlardı ve takip ediyorlar-
I di. Memleketin vaziyeti hazıra ve şeraiti hazıraya kar-
I şı bu kadar yapılabilirdi. Bundan faz!.» bir şey yapı-
I lamazdı. Bu jandarma ile, bu kuvvet ile bu kadar ya-
I pılırdı. Binaenaleyh, vüs'u haricinde şey istemek hiç 
I olmazsa adalete muvafık değil, binaenaleyh, ben ken-
I di hesabıma Fethi Beye beyanı itimat olunması taraf-
I tarıyım. 

HALİL İBRAHİM BEY (Antalya) — Efendim, 
I bendenizin söyliyeceğim sözler de celsei aleniyeye ait-
I tir. Fakat böyle olmakla beraber yalnız bir şeye işa

ret etmek isterim ki o da Muhittin Baha Beyin mü-
I talâasına maatteessüf iştirak edemıyeceğim. Bu gibi 
I mütalâat sui tefehhümü mucip olacaktır. Onun için 
I tashih etmek, yalnız şunu arz etmek isterim ki, hep 
I hangi bir vekile itimat etmekle beraber yine itima-
I dımız zail olabilir. Fakat bu itimadımız o kelimenin 
I manayı lugavîsinde değil, manayı ıstılahîsidir. Ona 
I karşı hürmetimiz baki kalabilir, yani bu gibi müta-
I lâa:ar varit değildir. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Ağır bir sözüm 
I varsa ben şimdiden geri alıyorum. 

İSMAİL ŞÜKRÜ EFENDİ (Karahisarısahip) — 
I Bendenizden evvel söz söyliyen arkadaşımın beyan 
I ettiği veçhile muhterem Dahiliye Vekili Beyefendiye 
I öteden beri plan hürmetim, şu bir iki günkü beya-
I natı karşısında bir kat daha artmıştır. Kendisinin 
I muktedir bir adam olduğuna dair olan kanaatim da 
1 tezelzül etmemiştir. Yalnız bir iki noktayı işaret et-
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mek isterim, bendeniz anladım ki, şu zaman için Bü
yük Millet Meclisi Dahiliye Vekâletinin istilzam et
tiği vezaif maalesef muhterem vekili muktedirin da
ha fevkinde bir recül ister. Bunun için vekili muhte
remin... 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarıbskir) — Bu Vekil 
kim olabilir Hoca efendi? 

İSMAİL ŞÜKRÜ EFENDİ (Devamla) — Müsa
ade buyurun, burada mebus olmak hasebiyle vata
nın bendenize tahmil ettiği vezaif bugün istizah sebe
biyle söz açılmış olmasından dolayı* Vekili muhtere
min esnayı Vekâlette tabiîdir ki biimiyerek uğramış 
ve sürüklenmiş olduğu hatalara kayıt ve işaret etmek 
bendenize büyük bir borçtur ve vazifedir. Şimdi sa
hibi istizah ve vekil yani her iki taraf kendilerinin 
noktai nazarlarını Meclise haklı göstermekte büyük 
bir meharet gösterdiler. Gerek sahib. istizah Ali Şük
rü Bey biraderimiz noktai nazarını gayet güzel mü
dafaa etti, gerekse Vekili muhteremin izahatı esna
sında kendisini çok müdafaa etti, çokça mesaî sarf et
ti. Şu halde bunların arasında muhakeme vazifesini 
de bizler fazlaca bir sarfı zehin ve fikirle takip etmek 
bize düştü. Yalnız bu vesile ile bu mühim meseleyi 
şu mühim zamanda Dahiliye Vekâletini o kıymetli 
omuzlarına almış olan Fethi Beyefendinin memuri
yeti esnasındaki - kanaatımca hasıl olan meseleleri
ni - arz etmek isterim: Enfiyeci oğullan meseleleri 
evvelâ tehcirden istisna edilmiş, sonra tehcir edilmiş. 
Acaba istisnanın sebebi ne idi? Sonra tehcir edilmesi
nin sebebi ne idi? Tabiî bunu bilmesi lâzım gelirdi. 
Bu bir hükümetin hatası mıdır, yoksa maiyetinin ha
tası mıdır? Maiyetinin hatasından Dahiliye Vekilinin 
mesul olması lâzım gelir. Yalnız derecei mesuliyeti 
de yani kendisine ademi itimat mahiyetinde olup ol
madığını takdir her arkadaşın kendisine veriimiş va
zifedir. Buna karışamiyacağım. 

İkincisi; efendim, Bankı Osmanînin hukuk mü
şaviri olan o komiteci Ruma müsaade edilmiş, ona 
müsaade edilirken düşünülmesi icap ederdi. Bu kusu
run kendisinde olmadığını beyan ederken bir şey söy
lememişti, ben bu vazifeyi Hamit Beye havale ettim 
dediler. 

ALİ FETHİ BEY (Dahiliye Vekili) (İstanbul) — 
Kusur varsa bendedir. Hamit Beye atfetmek için söy
lemedim. 

İSMAİL ŞÜKRÜ EFENDİ (K ararusansahip) — 
Şunu arz etmek isterim ki, maiyetindeki memurların 
bir şey yapmış olmakla kendisini tebriye ettiremez. 
Hatta asayiş hususunda bizim havzai hükümetimiz 

dahilinde her hangi bir noktada vukubulan haksız
lık ve zulümden Dahiliye Vekili kendisini mesul bil
meli ve bu kanaatta, bu itikatta olmalıdır. Yoksa fi
lan yerde filan şey olmuş, alelade olan şeylerdir, de
mesi bendenizce caiz değildir. 

ALİ FETHİ BEY (Dahiliye Vekili) (İstanbul) — 
Yalnız Müdafaai Hukuk için olursa mesul değilim, 
çünkü geçen gün zatı âliniz öyle buyurdunuz. 

İSMAİL ŞÜKRÜ EFENDİ (Devamla) — Müda
faai hukuk meselesinde noktai nazarımı arz ettim. 
Fethi Beyefendi burada bendenizi şey etmek istediler, 
fakat bendeniz noktai nazarimi o gün tafsil etmedi
ğim için, muhtasar beyanatta bulunduğum için, zatı 
âlinizde bu fikir hasıl olmuştur. Ben Müdafaai Hu
kuk tarafmı iltizam etmedim. Onları kontrol etsin 
ve bunlara bakmak için o cemiyetlerin nizamnamele
ri ki dar sahadadır. Bendeniz yalnız onların haysiyet
lerini, izzeti nefislerini rencide edecek şekilde kontrol 
edilmemesi taraftan idim. Çünkü onların vatana olan 
büyüklüklerini düşündüm. Yoksa Müdafaai Hukuk 
cemiyetleri ne yaparsa yapsın, müstesnadır demek is
temedim. Bendeniz o meselede Fethi Beyefendiye iş
tirak ederim ve hiç bir fert kendisini mesuliyeti ka* 
nuniyeden kurtaramaz. Yalnız bu meselede kendisin
de bir hata olmakla beraber bendenizin şahsî kanaa
tımca, kendisinin hatası kendisini selbedici değildir. 
Asıl hatayı bendeniz şu üçüncü noktada görüyorum, 
şimdi efendim gayet basit gibi görülen bu meselede 
buyurmuşlardı ki, bu isyan mıntakası içindeki bir
takım kadınlar hastalığı hasebiyle gitmesi için mezu
niyet vermiştir. Nitekim bu mesele öyle olmuştur, ol
masa burada Muhittin Baha Bey arkadaşımızın bu
yurduğu Pontüs meselesi bundan tasavvur oluna
mazdı ve biz de gözetmeyiz. Yalnız insaniyetin bir 
derecesi vardır. Malumu âliniz İstanbul'a gitmek için 
müsaade edilmesi hiç bir mazarratı siyasî tevlit et
memiş olsa da ihtimalinin galebesine binaen büyük 
bir hatadır. Deniliyor ki; böyle tahtiyle edilecek olur
sa Mecliste bu işi deruhde edecek bir arkadaş buluna
maz. Eğer her vekâletin hatasına böyle sükût edilecek 
olursa memleket harabiye, sükûta, izmihlale gider. 
Bugün hatalar bu kürsüden söylenmelidir. 

MUHİTTİN BAHA BEY (Bursa) — İçtihat ha
tası dedim. 

İSMAİL ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Kimse de
miyor ki, Fethi Bey bilerek bunu böyle yapmıştır. 
Ben de diyorum ki, içtihat hatası olarak buftu böyle 
yapmıştır. Ben demiyorum ki; Fethi Bey bunu isti-
yerek böyle yapmıştır. Yanlış olarak memleketi mah-
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va, harabiye sürüklemiştir. Kendileri insanî muamele ı 
dedi, alelhusus kadınlar demiştir. Halbuki şurada bir 
tezat yaptı, dedi ki, bu kadınların böyle namuslu ol- I 
duklarına kanaat getirilmiş, müsaade edilmiş. Bunu I 
derken bu gibi istizaha maruz kalan bir vekil düşün- I 
meli idi. İsyan mıntakasında memuriyet eden bir I 
memurun düşünmesi lâzımdır. Neyi? Burada gayet 
vâsi bir pontüs meselesi çıkmıştır. Vesaikiyle tebey- I 
yün etmiştir ki, 18 senelik bir faaliyete malik bir I 
pontüs şakileri var, dehşetli bir teşkilata malik pon- I 
tüs şakileri var. Anadolu'da şimdiye kadar böyle bir I 
teşkilât doğmamıştır. Böyle 18 senelik işlenen isya- I 
nın kadınlara, çocuklara kadar sirayet etmediğini I 
kim bilir ve kim temin edebilir? Resikârda bulunan I 
bir memurun bunu düşünmesi ve anlaması lâzımdır. I 
Arapça, lisanı seri ile söylenmiş bir şey var «Alhazimi I 
suizzan» Bunu düsturu hareket ittihaz etmesi lâzım 1 
gelirdi. Biz ne zamanda yaşıyoruz? Bu zamanda dai- I 
ma hâzimkâr olmalı. Bu zamanda her adama istedi- I 
ği yere seyahatine, ondan sonra mektupların sansür- I 
süz gidip gelmesine Hükümet müsaade edecek olur- I 
sa bu, memleketi harabiye sürükler. (Hayır sesleri) 
(Gürültüler) Evet gürültü yapabilirsiniz arkadaşlar, I 
benim noktai nazarım sizin noktai nazarınıza muha
lif olabilir. Gerçi bir mebusun mektubu sansür ol- I 
maz. I 

BİR MEBUS BEY — Fakat bir pontüscünün ve 
sairenin olur. I 

İSMAİL ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Evet bir 
pontüscünün ve sairenin ve daha bilmem hüviyeti I 
meşkûk olan adamların, mektubunun sansüründen do- I 
layı Hükümeti tahtiye etmek doğru olamaz. Arkadaş- I 
lar, bu,- nısfeti adalet değildir. (Bravo sesleri) Bura- I 
da muhterem Fethi Beyefendi demişlerdi ki; asiler bir I 
köyü bastıkları vakit yağma için silâh attılar. Kadın- I 
lara sokuldular. Köyleri ateş aldı. Demek ki benim I 
bu kanaatimi kendi isbat etmiş oluyor. Şu halde bun
lara karşı hâzimkâr olsalardı ki, kendi ağızları ile iti- I 
raf etmiş oldular. 

ALİ FETHİ BEY (Dahiliye Vekili) (Devamla) — 
Hayır, hayır. O azimkar Aziz Çavuş... I 

İSMAİL ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Ancak pon-
tüscüler mi oluyor. Eğer insanî muameleyi o günkü I 
alenî celsede müzakere ettiğimiz Aziz Çavuşun mah- I 
kemenin tebriye ettiği Aziz Çavuşun tekrar ciheti as- I 
keriyenin tahtı tevkife aldığı adama hasretseydi bu I 
insanî muameleyi... Bu memlekete kanını, canını fe- I 
da eden adamları askeriyeden kurtarsaydı ki, - vazi- I 
feten borcudur - Burada diyor ki, askeriye yapmış- I 
tır, ben mesul değilim. (Alkışlar) Dahiliye Vekili me- J 
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suldür. İşte pontüscülere vukubulan insanî muamele 
ne yapmıştır? Kendilerinin bu kürsüden itirafları 
veçhile 16 bin müslüman köylerini yakmışlardır ve 
harekâtı askeriyenin tehiri filan... Ne yaptı Hükümet. 
Amma belki Dahiliye Vekili sıfatiyle kendisini tebri
ye edebilir. Fakat Hükümet heyeti mecmuasiyle o 
pontüs meselesini biran evvel kurutmak mecburiye
tindedir. Yalnız mesuliyet Dahiliye Vekilinin değil, 
Dahiliye Vekilinin istediği kuvvetleri vermiyen. diğer 
vekâletlerde de olablir. Bunlar biran evvel imha edil
meli idi. 

Şimdi burada bir şey daha arz edeceğim. Buyu
ruyorlar ki; merkez ordusu zamanında şu kadar bin 
hane yanmıştır. Fakat ben idareyi aldığım zamanda 
500 küsur hane yanmıştır, telefat budur diyor. Rica 
ederim, nisbet zamanlarla ölçülecek olursa ve eğer 
şu zamana kadar o nisbet muhafaza edilmiş olsaydı 
Anadolu'da bir tek köy kalmazdı. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Zaten kalmadı. 

İSMAİL ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Elbette o 
asiler kendi tahassun ettikleri mıntakaların civarını 
yakacaklar, sonra uzak yerleri yakmıyacaklar mı? 
Eğer bunu kendisinin muvaffakiyetine bir delil şek
linde gösteriyorsa bu, hatadır. Meclis bunu kabul ede
mez ve yutamaz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Meclis mi Ho
ca Efendi? 

İSMAİL ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Bendeniz 
Meclisi söyledim. Sen belki iştirak edersin. İşte «El-
hazimi suizan» düsturunu... bunun Fransızcasını bil
miyorum, bu düstur ilmîdir. Bunun Türkçesini dü
şünsem... «İhtiyatla hareket» Evet ihtiyatla hareket 
fakat o da maalesef Arapça hazimin Türkçesi. 

VEHBİ BEY (Karesi) — «İhtiyatlı» 

İSMAİL ŞÜKRÜ EFENDİ (Devamla) — Evet 
ihtiyatlı hareket etmektir. İşte insanî muamele, bin
lerle hanüman söndüren Pontüscülere ve mensupları
na yapıldı. Müslüman ahaliye tatbik etmek lâzım idi, 
niçin yapılmadı? Çünkü birtakım müslümanların ren
cide edildiği rivayet olunuyor, bu bir çayı sualdir. Bir 
ikincisi; Büyük Millet Meclisinin şu zamanda Dahi
liye Vekâletini idare edecek bir recülü hükümetin 
bendenizin kanaatımca ekalliyetlerin her birinin ayrı 
ayrı fikriyatına vakıf bir' adam olması lâzım gelir. 
Maalesef hüsnü niyetine, iktidarına rağmen Fethi 
Beyefendinin ekalliyetler ahvaline vakıf olmadığını 
bu mesele göstermiştir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Görünen köy 
kılavuz istemez Hocam. 
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İSMAİL ŞÜKRÜ EFENDİ (Devamla) — Sonra 
efendiler, bendeniz nasıl görmek isterdim, Anadolu 
havzai hükümetinden Dâhiliye Vekili bir kuş uçurt
masın; hiç bir havadisi dışarıya çıkartmasınlar. Maa
lesef böyle olmuyor efendiler. 

ALİ BEY (Karahisarısahip) — Kabil mi? 
İSMAİL ŞÜKRÜ EFENDİ (Devamla) — Bizim 

burada gazete muharrirleri gidiyor, casusluk ediyor. 
Bendeniz cepheyi çok kıskanırım. Oradan, İstanbul' 
dan bir muharrir geliyor, cephe gezdiriliyor efendiler, 
ben buna razı değilim. Sonra efendiler, hafi celse ol
makla beraber burada bu kadar söyliyeceğim. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Zatı âli
niz bendenize söylediniz. Ben dedim cepheye gidece
ğiz. Burada Dahiliye Vekiline ait bir şey yoktur. 

İSMAİL ŞÜKRÜ EFENDİ (Devamla) — Yalnız 
burada Öğüd'de muharrirlik etmiş bir şahsa müsaa
de ediliyor, gidiyor İngilizlere casusluk ediyor. Ben-
denizce Anadolu'ya giren bir daha dışarıya çıkma
malıdır. İstanbul'a gidip gelmek en namuslu tüccar
lara hasredilmelidir. Çünkü iktisadiyatımız için lâzım
dır. Hatta bunların da şeytanattan, mefsedetten uzak 
bulunanlarına müsaade etmelidir. Buraya giren çık
mamalıdır, şu müşkül halloluncaya kadar bırakılma
malıdır. Dahiliye Vekili ekalliyetler hakkında Hükü
metin nasıl davranması lâzım geldiğini tamamiyle 
müdrik bir adam olmalıdır. Fethi Beyefendi bu nok
tada ademi vukufunu göstermiştir. Bendenizin kana-
atımca bu noktadan Vekili muhterem Meclisin itima
dını kaybetmiştir. (Gürültüler) Bendenizin kanaatıma 
göredir, müsaade buyurun, yanlış anlaşılmasın, ben
denizin kanaatıma göre Meclis itimat etmezse iyi ha
reket etmiş olur demek istiyorum. Rica ederim, ben
deniz Meclisin tercemanı da değilim. 

REİS — Efendim, bazı zevat söz istiyorlar, yal
nız lehte ve aleyhte olduğunu işaret etmediler. Adet
leri ziyadedir. Sıra ile okuyacağım, anlıyayım. Ziya 
Hurşit Bey (Lâzistan) 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Hakkında. 
REİS — Süleyman Sırrı Bey (Yozgat) (Yoktur 

sadaları), Hasan Bey (Gümüşhane) Maliye Vekili 
(Yoktur sadaları), Ragıp Bey (Amasya) 

RAGIP BEY (Amasya) — Aleyhte. 
REİS — Tevfik Rüştü Bey. 
TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Lehte. 
REİS — Tunah Hilmi Bey. 
TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Lehte. 
REİS — Emin Bey (Canik) 
EMİN BEY (Canik) — Aleyhte. 

REİS — Hüseyin Avııi Bey (Erzurum) (Yoktur 
sadaları) Celâl Bey (Saruhan) (Yoktur sadaları) Ferit 
Bey (Çorum) (Yoktur sadaları) Mustafa Bey (Tokat). 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Hakkında. 
REİS — Söz Ziya Hurşit Beyindir. 

HASAN FEHMİ BEY (Maliye Vekili) — Reis 
Bey, bir nokta var, Maliyeye aittir, bendeniz söz is
tiyorum. 

REİS — Sıranız geldiği vakit söylersiniz. 

HASAN FEHMİ BEY (Maliye Vekili) (Gümüş
hane) — Pekâlâ efendim. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Efendim, 
bendeniz aleyhte söyliyecektim. Fakat Halil İbrahim 
Bey dediler ki, ben sözümü celsei aleniyeye saklıyo
rum. Demek ki, bir celsei aleniye olacak. Ben de cel
sei aleniyeye bırakıyorum. 

Ancak Muhittin Baha Beye bir cevap vermek is
terim. Çünkü bu hepimize de dokunur. Diyor ki; 
«Şahsiyeti aleyhinde». Şahsiyeti burada mevzubahis 
değildir, çünkü Kanunu Esasî mucibince bir bir ve
kilin şahsiyeti aleyhinde bulunmak istersek doğrudan 
doğruya Kanunu Esasinin 31 nci maddesi mucibince 
ondan şikâyet ederiz ve onun doğrudan doğruya bir 
şubeye, bir Divanı Âliye tevdiini talep ederiz. Şayet 
o şube Vekili itham ederse o zaman Vekillikten isti
fa etmeden bir ademi itimat karşısında kalır. Demek 
ki, şahsı aleyhinde bir cürüm isnat ederiz. İstizah ise 
bu mesele değildir. İstizah zaten kanaat, ve içtihat ha
talarıdır ki, tabiî bunun için istizah ediyoruz. Fakat 
Muhittin Baha Beyin bunu bu kürsüden izah etme
sini bendeniz anlıyamadım. Bugün gerek siyaseti da
hiliye, gerek siyaseti hariciyede bir cürüm işlenme-
mekle beraber bendeniz onun siyaseti idaresine mu
halefet ederim, bunun için istizah ederim, bu doğru 
bir haktır. Muhittin Baha Beyin söylediği gibi mesele 
vaki olsaydı o zaman istizah yapmaz, başka türlü ha
reket ederdik. Binaenaleyh, Muhittin Baha Bey bu 
sözleri söylemekle bizim hepimizi âdeta Fethi Beye 
karşı müşkül bir vaziyette bıraktı. 

MUHİTTİN BAHA BEY (Bursa) — Ben içtihat 
meselesini söyledim,. 

ZİYA HURŞİT BEY (Devamla) — İşte böyledir, 
Kanunu Esasiyi okursanız öğrenirsiniz Beyefendi. 

HASAN FEHMİ BEY (Maliye Vekili) (Gümüş
hane) — Osmanlı Bankası memurlarına lâzım gelen 
muavenet ve teshilâtın ifası için Maliyeden müteaddit 
defa tezkere yazıldığı hakikaten doğrudur. (İşitme-
yoruz sadaları) 
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Osmanlı Bankasının memurlarına lâzım gelen ma-
uvenet ve teshilâtın ifası için Maliyeden mükerreren 
tezkere yazıldığını Fethi Beyefendi buyurdular, haki
katen doğrudur. Malumu âlileri Osmanlı Bankası 
Devletin resmî bir bankasıdır ve hatta Hazinedarıdır, 
en mühim bir meseledir. Fakat ondan başka da bu
gün imtiyazlı devlet bankası namiyle başka bir mü
essesemiz yoktur. Banka imtiyazı mucibince meşrut 
olan hesabı cariyi mütareke üzerine kapatması doğ
rudur. İmtiyazın hitamına iki sene kalmasına rağmen 
bankanın gerek İstanbul'da bulunan merkezi umu
mîsi, gerek onların daha fevkinde bulunan Paris ko
mitesinin emri mucibince hesabı carî kapanmıştı. 
Malumu âliniz memleketimizde nakli nükut muame
lesi yapacak Osmanlı Bankasından başka bir mües
sesemiz yoktur. Trabzon'da, Erzurum'da bulunan bir 
parayı lüzumu anında Ankara'ya veya Garp Cephe
sine nakledebilmek için, postalarımıza kalırsa vilâ
yetlerde bulunan paradan bir buçuk ayda istifade 
etmek imkânı yoktur. Halbuki hali malîmizi biliyor
sunuz ki, her yerde mevcut olan paramızdan yirmi 
dört saat evvel istifade etmek mecburiyetindeyiz. Bu
nun için selefim beyin şahsî teşebbüsü ile ve merkezi 
umumisinin verdiği emre rağmen Anadolu dahilinde 
bulunan şubelerin ki, direktörlerinin cesaretiyle nakli 
nükut ve gerek ufak miktardaki avans muamelelerin
de muavenette bulunuyorlar. Tüccarlarımıza yaptık
ları muavenet de başkacadır. Onun için bunların hiya-
neti vataniyesi malum olmjyan ve siyasetle meşgul ol
duklarına dair elimizde bir zan ve şüphe bulunmıyan 
memurları hakkında lâzım gelen teshilâtın iraesini 
Maliye Dahiliyeden mükerreren rica etmiştir. Hatta 
bu ricamı bugün dahî tekrar ederim. Banka memur
larından birinci, ikinci direktörlerle veznedarlar, ser-
muhasipler Harbi umumîden yani umumî seferber
likten bugüne kadar askerlikten tecil edilmişlerdir. 
Eğer şubemizden oldukları takdirde bunlar müeccel
dir. Diğer bir noktayı daha bu vesile ile arz edeyim 
ki, Şark Cephesine ait bulunan mahallerde Ermeni 
harekâtı icra edildiği zaman 300 tevellüdüne kadar 
celbedilmişti. Yalnız müslümanlar. Ahiren hıristiyan-
lar da dahil olduğu halde çağırıldı ve bırakıldı. Ahi
ren Ermeni harekâtından üç ay sonra 311 de dahil 
olduğu halde on iki tevellüdüne kadar efrat terhis 
edildi, müslim ve gayri müslim. Ahiren teb'it emri 
verildikten sonra gayri müslimlerin bazı tevellütleri 
silâh altına davet edilmek vesilesiyle Erzurum'a cel-
bolunmuştur. Haddi zatında oralar da bugüne kadar 
-312 tevellüdüne kadar efrat askere çağırıimamıştır. 
Onun için şu veya bu banka memurlarının İstanbul'a 

gitmesi mevzubahis olamaz. Müsaadenizle bir iki 
noktaya daha bu vesile ile temas ederek şahsî kana
atimi zikredeyim. Trabzon'da kalan Rumlardan bir 
kaç isim mevzubahis oldu. Bunlardan Panço Rum ol
mak itibariyle Rumluk hesabına bir şahsiyettir. Rus 
işgali zamanında Trabzon'da kalan müslümanlara 
Panço'nun nasıl muamele yaptığını, memleketi istir
dat ve istihlâsı müteakip hicretten avdet ettiler. Ora
da kalan ahaliden edindikleri kanaate göre Panço'yu 
belediye azası intihap etmekle fikirlerini izhar etmiş
lerdir. Panço'yu belediye azası intihap etmekte isa
bet ettiler. Fakat dünyada bütün Rumlar da dahil 
olduğu halde memleketimizde bütün Rumların arka
sı geldiği vakitte Panço da yerin dibine girmelidir. 
Fakat Panço bu mesail etrafında yakinen biliyorum, 
alâkadar olmuş bir şahsiyet değildir. Belki bütün müs-
lümanların Rus istilâsı zamanında emniyet ve itima
dını kazanmıştır. Rus istilâsı zamanında bilhassa is-
lâmlara karşı Rumları teşvik edenlerle, pontüscülüğü 
musallat edenlerle açıktan açığa mücadele etmiş bir 
şahsiyet idi. Onun için Trabzon'da bütün müslüman
lar ekseriyeti ve eşrafı bendeniz mezunen gittiğimde 
Panço'nun hizmetini bir lisanı takdirle yadediyorlar-
dı. İstanbul'a giden aileler mahallî hükümetlerin ya
ni vali ve mutasarrıfların mezuniyetleri dahilinde gi
denlerin adedi, mezuniyetsiz firar suretinde gidenlere 
nisbet edersek binde iki rakamını ifade edersem ha
kikati söylemiş olurum. Karadeniz'deki zabıta mese
lesi efendiler, bugün düşman donanması orada bu
lundukça o bir derdi elimdir. Karadeniz'deki zabıtayı 
tesis etmek için gambotlarımızı, motorlarımızı ve hat
ta hafif bir filo bulundurmak mecburiyetindeyiz. 
Bundan yalnız Rumların İstanbul'a firarı değil, güm
rükten neler kaybediyoruz ve bu kaçakçılığı maale
sef menedemiyoruz. Bunun için hükmü nüfuzumuz 
cari olmayan mahallerde Karadeniz sahilindeki ka
çakçılığı menetmek için hiç bir kimsenin iktidarında 
olmayan bir meseledir. Bunu menetmek için Yunan 
donanmasına hâkim bir donanma bulunmuş olsaydı 
zaten bu mesailin hiç birisi tahaddüs etmezdi. Hatta 
Pontüs mesaili bile tahaddüs etmezdi. Müsaadenizle 
bir parça da Pontüs meselesine temas edeceğim. 
Pontüs meselesinin tarihçesinden bahsedeceğim. Mü
tarekeden sonra her tarafta, bilhassa Karadeniz sahi
linde Rumluğun kesif olduğu mahallerde, Trabzon, 
Samsun ve kısmen Giresun siyasî bir teşkilâtın, zaten 
mevcut olan siyasî teşkilâtın fiili kısmı silâhlanarak 
dağlara, kırlara çıktığı hepimizin malumudur. Hatta 
bendeniz hafızamda aldanmıyorsam, tehciri ve bun
ların imhası için Meclisi Âlinin kuşat edildiği 336 
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senesinden itibaren zannederim, bu meseleyi hafî cel
selerde on defa mevzubahis ettik, acaba işgal altında 
bulunan müslümanlara aynı muameleyi tatbik eder 
mi veya kuvvetimiz kâfi midir? Diye burada uzun 
uzadıya müzakere ettik. Nihayet muayyen vakti mer
mimin hululüne talik edelim kararını biz verdik. 
Hatta Basri Beyefendi bir gün bu kürsüde o kadar 
müteessir oldular ve dediler ki, bilâ tereddüt Rum
luk namı altında bu memlekette ne yaparsan imha 
edelim. Balıkesir'den Bursa'dan aldıkları mektupların 
tesiri altında, yine müzakeremiz neticesinde, kuvveti
mizin kifayet edebileceği bir zamana talik edilmesi 
kararını biz verdik. 

BASRİ BEY (Karesi) — Aynı kanaatte sabitim. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Ben zanne
diyorum ki, Meclisimizde Rumluk dostluğunu, affe
dersiniz kelimeyi hatırıma getiremedim; belki onu 
hatır ve hayalinden geçiren bir arkadaşımız dahi ta
savvur etmem, fakat Ermeni tehciri yapıldığı vakitte 
memleketin dört tarafı muazzam ordularla çevrilmiş 
ve tehcirin ne demek olduğunu, bir milleti kaldırıp 
bir memleketten diğer bir memlekete nakletmek ne 
demek olduğunu Ermeniler bilmediğinden ve daha 
doğrusu tecrübesini görmedikleri için derhal inkiyat 
ettiler ve birden tatbik edilmişti. Pontüs meselesini 
Heyeti Vekile karar verdiği vakitte ondan iki sene 
evvel Rumlar silâhlanmış, dağlarda, kırlarda her tür
lü vesaiti ihzar etmiş, biz müdafaa vaziyetinde bulu
nuyorduk. Yani diğer tehcirler gibi anî ve birden ya
pılacak bir vaziyette değildik. 

BİR MEBUS BEY — İdare etseydik olmazdı. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Fethi Beye
fendi Samsun'a teşrif ederken o havali mebusların
dan olmak dolayısiyle kendilerinden rica ettim ki, bu
rada bu iş için silâh altına davet edilen efradın bu 
işe kâfi gelip belmiyeceğine ben şahsen şüpheliyim. 
Icabederse Şark Cephesinden motorlarla ve vesaiti 
saire ile kuvvet celbedebilmek için Erkânı Harbiyei 
Umumiyenin şimdiden muvafakatinin istihsali müm
kün olursa belki bu işde daha katî muvaffakiyetle 
avdet nasip olabilir. Teşebbüs ettiler. Zaman ve hadi-
sat şahsi mütalâam idi. Bendenizin şahsen verdiğim 
bu fikre muvaffakiyet elvermedi. Yani Pontüs mese
lesini bu suretle halletmeye, pontüs meselesini daha 
anî ve seri olarak bertaraf edebilmek için bir çare 
bulamadılar. Erkânı Harbiyei Umumiye muvafakat 
edemedi ve edemez. Bendenizce muhtelif safahat ge
çiren pontüs mesail bugüne kadar ne için halledileme-
di değil; bugün çarei halli nedir? Bunu düşünür ve 

vesaiti hazıraımz kâfi ise biran bertaraf edilmesi hu
susunda lâzım gelen katî kararı verir ve ittihazı teda-
bir eyler isek memlekete daha. hayırlı bir iş yapmış 
oluruz. Bu mesele harbi umumîde bir fırkamızı işgal 
etti, bunu pekâlâ hepimiz biliyoruz. Zaman oldu ki 
bir alayımız bir yerden bir yere gidemiyecek bir va
ziyet hasıl oldu. Mütarekeden sonra da memlekete 
âdeta hâkim olacak bir vaziyet ihdas ettiler. Ondan 
sonra her gün de bir fırkamızı meşgul etmektedirler. 
Bunun için, bu işi esasından halletmek için çare ne
dir ve ne lâzımdır, para hususunda ve asker hususun
da ne yapmalıdır, ne gibi tedabire ihtiyaç vardır, bu 
bapta verilecek kararlar ne kadar müddet zarfında 
infaz olunabilir ve buna cesaitimiz kâfi midir, değil
se ne yapmak lâzım gelir? Bunlara karar verirsek bu 
veya şu şekilde ternadî edip gelen bu mesaili birden 
halletmiş oluruz. Memlekette ara sıra Rumların zu
lüm ve kadrine uğrayan müslümanların istikbalini 
kurtarmış oluruz. Maamafih son zamandaki vaziyet, 
altı ay evvelkine nisbeten her halde yüzde seksen ta-
haffüf etmiştir. Fakat neden yüzde yirmisi kalsın? 
Bunu tamamen izale etmek için her ne lazımsa dü-
şünmekliğimiz lâzımdır. (Bravo sadaları) Bendenizce 
ittihazı lâzım olan tedabiri bırakıp da bir şey yapıldı, 
yapılmadı, yapılamadı gibi mülâhazat faidesizdir. 
Tenkit ve muahazat hakkımızdır, fakat memleket 
için faydalı bir netice vermez. Faydalı bir netice; 
meseleyi katiyen bertaraf etmekle mümkündür. 

Diğer bir mesele daha mevzubahis oldu, ona da 
kısaca temas edeceğim. Bir vekilin vekâleti zamanına 
ait olmayan mesailden dolayı mesup olup olmaması 
meselesi. Malumu âlileri istizah, mesuliyeti siyasiyeyi 
mucip olan bir meseledir. Mesuliyeti cezaiye ayrıca 
ve Ziya Hurşit Beyin izah ettikleri veçhile, şikâyet 
üzerine yapılacak bir tahkikata istinat eder. Mesuli
yeti siyasiyenin azamî ve en ağır cezası her hangi bir 
vekile vekâleti terk et demektir. Vekâletten her han
gi bir sebeple çekilen ve bugün mevkiinde olmayan 
bir vekile ait hesabı halefinden sormak, yalnız bir 
ahzi malumat kabilinden olabilir. Yoksa bunda bir 
mesuliyeti siyasiye olamaz, iş hangi tarihte yapılmış 
ise bundan terettüp edecek mesuliyeti siyasiye o za
manın vekiline racidir. Eğer bunun hilafını iddia ede
cek arkadaşımız varsa bu hususta uzun izahata ha
zırım. 

ALI- ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Müsaade buyu
run, bir kelime sorayım; mesele söylemiş olduğunuz 
şekilde okusa doğrudur. Fakat aym hadisat, aynı 
şahsı ve aynı vekil zamanında devam eder ve istizah 
esnasında mevzubahis olan işlerin öteden beri devam 
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ettiği ve yanlışlığı anlaşılırsa; yeni vekilin de eski ve
kil zamanında cereyan eden, eski vekil zamanında 
başlayan ve kendi zamanında devam eden - aynı şa
hıs elinde devam eden mesailden dolayı mesul olma
sı lâzım gelir. Yoksa ben de biliyorum ki, selefinin 
zamanında bitmiş olan bir mesele için yeni vekil me
sul olamaz. Fakat mesele, aynı eşhas elinde ve aynı 
vekâlet zamanında devam ediyor ve bunu vekili lâ-
hik dahi kabul ediyor, doğru yapıyor diyor ve tensip 
ediyor. 

ALİ FETHİ BEY (Dahiliye Vekili) (istanbul) — 
Bu mesele, vesika taharrisi meselesi bahanesiyle söy
lenmiştir, selefime ait bir meseledir. Vesika taharrisi 
meselesi Temmuzda yapılmış ve kapanmış bir mese
ledir. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Askerî icraat 
meselesidir. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Efendim, 
bendeniz maksadı âlinizi anladım. Bu mesele, pontüs 
meselesinde takibata devam meselesidir. Bunda ve
killer tebeddül edebilir. Yalnız istizahda fazlaca mu
cibi tenkit ve muahaze olan noktalar, işin biran ev
vel ikmal edilemediği ve İstanbul'a bazı efradın firar 
ettiğine mütedairdir. Bendeniz de diyorum ki, kafi
leden kaçarak, firar ederek, denize giren ve yüzerek 
ecnebi vapuruna giden ve bu suretle İstanbul'a kaçan 
ve oradan vekâletname gönderip emvali metruke ka-. 
nununun Meclisçe kabulünden mukaddem, Samsun' 
daki beş yüz bin liralık emlâkini ve emvalini Ameri
kalılara bilhassa sattıran Rumlar mevcuttur. Bunlar 
kimin vesikası ile gitti, rica ederim. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — İzin verilenler
den bahsediyoruz. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Vesika me
selesinde de Ali Şükrü Bey pekâlâ bilirler ki; Trab
zon'da müstakil Rum olarak yalnız iki mahalle var
dır, diğerleri mahluttur. Yani şehirde her hangi bir 
veçhile taharriyat lâzım gelse, şehrin kavak meyda
nına ve Değirmendereye nöbetçi ikame etmedikçe 
şehirde taharriyat yapılmasına imkân yoktur. Çünkü 
öyle bazı memleketlerde olduğu gibi, Trabzon, Rum 
mahalleleri, bir kısmı islâm mahalleleri ve bir kısmı 
da Ermeni mahallâtı halinde değildir. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Mahalleler semt 
semttir. Memleketimi sizden daha iyi bilirim. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) —-Rica ede
rim Şükrü Bey, mesele; memleketi iyi bilip bilme
mek meselesi değildir. Her halde Trabzon'u ben de 
çok iyi bilirim. Yalnız bir sui tefehhüm hasıl olma
sın. 

Şehirde taharriyat lâzım gelirse, arz ettiğim ma
hallere nöbetçi ikame etmek zarurîdir. Çünkü ma
halleler karışıktır ve Trabzon'u bilenleri işhat ederim. 
Denizin kıyısında müstakil iki Rum mahallesi vardır. 
Fakat o da yine islâm mahalleleri ile merbuttur, di
ğer mahalleler karışıktır. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Yani mahalle
ler karışıktır, evler karışık değildir, 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Bazı mahal
lerde hatta evler de karışıktır. 

NUSRET EFENDİ (Erzurum) — Taharriyat 
meselesine bendeniz de vakıfım. Trabzon'a geldiğim 
akşam Değirmendere'ye giden yol üzerinde bulunan 
askerlerin oraya giden mahalleri abluka altına aldığı
nı reyülayin müşahede ettim. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Sen de yanlış 
söylüyorsun Hocam. 

RAGIP BEY (Amasya) — Efendim, bendeniz 
dairci intihabiyeme ait bazı şeyler söyliyeceğim. Pon-
tüscülüğün tarihçesinden, teşkilâtından filan bahsede
cek değilim. 

Vekil Bey buyurdular ki; bu meseleye vaziyet et
tiğim zaman toplu olarak köyler yakılmamıştır, tek 
tük haneler yakılmıştır, dediler. Halbuki; Vekil Be
yefendinin Amasya'dan avdetinden sonra Abacı kar
yesi 200 - 300 kişilik bir Rum kafilesi tarafından ba
sılarak ihrak edilmiş, bir kaç şehit verdirilmiş ve 
hayvanatı bütün götürülmüştür. Bu, kendi ifadeleri 
ile tezat teşkil ediyor. Halbuki bu köyde de asker 
mevcutmuş. Asker mevcut olduğu halde yatîp uyu
yormuş, yani eşkiya, Hükümeti uykuda bulmuş. Yine 
kırk, elli kişilik bir çete Kınacak karyesini basarak 
ahali tarafından gördükleri mukabele üzerine - ve 
bilâhare asker de yetişerek - çeteler köye ğirememiş-
lerse de 300 - 400 kişiye ait ağnam sürüsünü almış
lar ve götürmüşlerdir. 

Yine bu sene Ramazan içerisinde Gümüşhacı kö
yünün Çat köyünü basmışlar, oradan da oldukça 
ehemmiyetli miktarda hayvan sürülerini alıp götür
müşlerdir, miktarı bendenizce malum değildir. Bun
lar, Beyefendi buraya teşrif ettikten sonra vukubul-
muştur. Sonra Beyefendinin buraya teşriflerinde vaki 
olan sualimize buyurdular ki; sekiz bu kadar müsel-
lah eşkiya kalmıştır. Bendeniz buna karşı bir hikâye 
nakledeceğim; Merkez ordusu kumandanı Nurettin 
Paşadan, arkadaşımız Ali Beyefendi sormuşlardı ki; 
ne kadar Rum eşkiyası kalmıştır? Efendim müsellah 
olarak pontüs muhitinde 600 kadar müsellah eşkiya 
kaldı demiş, buna karşı arkadaşım da beyefendi 6 000 
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kalmış ise teşekkür ederim demiş. Paşa Hazretleri 
hayır 800*dür demiş, yine teşekkür ederiz Paşa Haz
retlerine. Pekâlâ sekiz yüz tanesi nerede, hangi yer
lerde tespit edebiliyorsunuz deyince, bunlar göçebe 
halinde dolaşıyorlar, yerleri malum değildir buyur
muştular. Yine bugün buyuruyorlar ki, 800 filan kal
mıştır. Demek oluyor ki, 800 eşkiyadan Vekil Beye
fendinin burada beyanatta bulunduğu zamana kadar" 
hiç bir kimse öldürülmemiştir. 

ALÎ FETHİ BEY (Dahiliye Vekili) (İstanbul) — 
O zaman söylediğimi tekrar ettim. 

RAGIP BEY (Amasya) — Şimdi ne kadar kal
mıştır Beyefendi? 

ALÎ FETHÎ BEY (Dahiliye Vekili) (İstanbul) — 
Bilmiyorum, nereden bileyim. 

YAHYA GALÎP BEY (Kırşehir) — Eli ile say
madı ya, bunu ne bilsin. 

RAGIP BEY (Amasya) — Arz edeyim efendim. 
Bundan bir ay evvel dairei intihabiyesinden avdet 
etmiş olan bir arkadaşımız, bu eşkıyayı takibe me
mur olan kumandan, müsellâh eşkiyayı iki bin tah
min ediyorum demiştir. Sonra ben bugün iddia edi
yorum ki, iki bin değildir, dört bindir. Çünkü malu
mu âlileri... - Bunun safahatı pek uzundur - her Ru-
mun elinde bir silâh değil iki silâh mevcuttu, acaba 
üç aydan beridir kaç silâh almışlardır. Bu imha edi
len eşkiyaların silâhları. Şu halde demek oluyor ki, 
eşkiyanın silâh mevcuduna halel gelmiyor. 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Sopa ile harbe-
diyorlar. 

RAGİP BEY (Devamla) — Demede oluyor fci, 
iirtikltarını tayin ve tespit edemiyor ki, taikübatı da yap
sın M, muvaffakiyatı da o nlisbette hasıl olabilsin. 

Beyefendi yalnız -verilen malumata istinat ediyor
lar. Yozgat'tan telgraf veriyorlar, Erbea eşrafı, müf-
ttüsünü ve saireyi isim tasrih ederek Amasya'da bu-
•ktnttrıaısınıı emrediyorlar. Bunlar Asaıya'ya geliyorlar, 
Vekil Bey de Havza tarikiyle giltflliği için bura eşrafı 
da gelsin diyor, oraya gidiyorlar, görüşüyorlar. Bila
hare avdette Erbaa'ya uğrayarak halletmek üzere söz 
veriyor. Sonra oraya uğramıyor. Bu eşkiyanın taki
binde mutoiüin ahvaline vakıf olan adamların müta-
îeatı isüına edilerek o daiirede hareket edilmezse bu 
iş biömez. Bendenizin kanaatim budur. Vekil Bey âde-
<ta bk tenezzüh yapmıştır, iş bundan ibarettir. 

TEVFlK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Arkadaşlar; 
çok temenni ederdim ki sıram Emin Beyefendiden 
sonra gelsin, oradan sonra söylliyayiim. Çünki bu daki
kaya kadar bugün mevzubahis olan bu meseleyi leh 

Ve aleyhıtie olarak dinledim. Şimdiye kadar petk çok 
istizahlar cereyan etti, ekseriyetle söze karışmadım. 
Bazan leh ve bazan aleyhte söz söıyledüm. Bu dakika
ya kadar söylenilen sözleri dinledim. Hiç bir vekile. 
bu kadar hak vereceğimi zannedemiyorum. Dahiliye 
Vekilini halklı görüyorum. (Gürültüler) Rica ederim, 
haMedellim ve aynı söylenen mantıklarla muhakeme 
edelim. Bu kadar kuvvetli hiç bir meseleyi müdafaa 
edem'iyeceğim. Denildiği gibi poniüüs meselesi mühim
edir, büyüktür ve bunun alelacele halli lâzımdı, neden 
h'allöümaid'i? Bu, cidden doğru bir şeydir. Büz; mese
leleri muhakeme ederken ihtiyaçla mı, yoiksa zaman, 
mekân ve imfkânla mı muhakeme edeceğiz? İhtiyaç 
bir saiki sây olabilir, ihtiyaç bir manayı sây olabilir. 
Fakat hliç bir va'kit mikyası mıulhaikeme olamaz. Eğer 
bu mü'kıyaısı muhakeme olsaydı millet kalkıp diyeceflciti 
ki, bizim İzmir'e kavuşmamıza çolk ihtiyacımız var
dır. (Gürül'tüler) Biz onların karşısında ancak mekân 
ve imlkânı gösterip, onların bize veridikleri vesaiti iyi 
kullandığımızı gösıterebillirsek alnımız açık olarak çı
karız, gös'teremezsek hatalı, alnımız yere düşmüş ola
rak çikarız. 

Binaenaleyh, poratüs mtoeles'inde var'it olan şu su
alde ilik defa mekân ve imkândır. Maatteessüf Fethi 
Beyin muarızları bu işde en fena meseleyi intihap et
mişleridir.. O itibarla ki, eğer bu memlekette eşkiıya ta
kibi mevzubahis olsaydı, oldukça bu hususta en sahibi 
salâhiyet bir kaç zat varsa o da Fethi beydir. O bu
rada olmasaydı, bulup, getirtip takibe memur olma
sını rica edecektik. Eğer âlemde ihtisasın, tecrübenin 
'kiymeti varsa, eğer takip meselesinde kazanılan şöh-
retîerm, unvanların, şereflerin biz ameli insanların 
muvacehesinde bir kiymöti varsa elbirliğiyle itiraf ede
lim, insaflı olduğumuzu gösterelim (Gürültüler) Rica 
ûJetim dinleyiniz. Açıkça bugün mevzubahljs olan 
mesele takip ve talkibin mahiyetidir. İkünciıi izin me-
seleısi. Bıı gün hâlâ mevcut ponıfcüs meselesinin devam 
ettiği haikikalttir. Bir de söz arasında hayatı umumiye-
nitı teve'klkufunu mucip olan ahval geçti. Bilhassa 
Trabzon'da bir yer aranırken bir zat mabedine bile 
yatişememüş. 

Şükrü Beyle bir noktada birleşmek isterim ki, 
mümkün mertebe hayatı umumiyeyi tevkif etmliyecek 
tedabir itl'İhaz etmelidir. Memleketlimiz avuç içi ka
dar kalsa bile dünya ile alâkasını kesemez ve onun 
kesilmesini arzu edenler kavanini jçtimaiyeden ve ik
tisadi yeden tegafül etmek istiyenlerdir. Bu tabii ka
nunlarla karşılaşacak kuvvet yoktur. Eğer olsaydı bu 
kadar kuvvet toplayan Avrupa milyonlarla kuvvetle
ri cephelere sevkedebil'ir ve gönderebilirdi. Halbuki 
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efendiler, beşeriyeti kapıp sürükleyip ileri götürmekte 
olan kavamo'i jklüsaldüyeye karşı durulamaz, hayaldir 
efendiler. Hina'en'aîeyh, hayatı urmısmıiye mümkün mer
tebe tevekkuf etmiyeoek. Alii Şükrü Beyden îşlifimıek 
>MeHddm ki; filan, filan zatın işinde kalması değil ve 
belikti bütün işten, güçten kaBmış olan bütün halkın 
feryadını söylesin. Daha müterakki bir zihniyetle ol
sun. Fakat yline kabul demelidir kü, öyle icraat ve ha
rekât vardır ki, bazan ve muvakkaten harekâtı umu-
mliyeyii tevkif ettirir onu, ölçmtelk lâzımdır? Yoksa in
di ve umumi kalideîerle ölçmek değil, o günki hadise
yi Ve onun lüzumunu ölçmek lâzımıdır. 

ıtzin meselesine gelince; el'beitlte muvafıktır, taki 
'buraya mecruh olmayan eşhasın duçarı zulüm ve 
meşak olmasına razı olamam. Kocası mucilbli cürüm, 
Jdam okur asarız. Falkat bu memlekette öyle adalet 
vardır ki, aks>i sabit olmadıkça - bidayeti islâmdan 
(beri biz Osmanlı Hükümetli, ta kuruluşumdan beri 
buna o kadar riayet etimişiz k'i bugün Avrupa'ya kar-
§ı alnı açık bulunuyor ve her ekall'iyete hak verdiğimi
zi* iddia ediyoruz. (Gürültüler) Müsaade edüriiz, size 
şahidi olduğum vakayı söyliyeyim: Rus sefiri Aralof 
cepheye gitaiş ve oraida Paşa Hazretterlne tesadüf 
etömıiş. Gelip anlattığı hikâyeler meyanında bir hadi
se o kadar nazarı dikkatimi ceîlbetlCi ki o hadise ile ve 
dini milletlimle iftihar ettim. O da, bilmem Konya ta
raftarında Mr yerde vaktiyle Çarlığın zulmünden kaç
mış bir Rus kitlesi dinini ve ayn'i zamanda lisanını 
muhafaza etmek şarüyle bu güne kadar kalmış ve bü
tün Anadolu'lara minnettar kalmıştır. Biz bu akıldan 
döntmeyiz. (Gürültüler) Fena adamları kaçırmak, tıp
kı iyi adamlara zulmetlmek kadar cürümdür. TakS 
o adamların fenalığı sabit olsun. Eğer bugün fenalık
lardan bahsedenler varsa bunların fenalıklarını neden 
şimdiye kadar haber vermedi. 

EMİN BEY (Canrık) — Gavurların içinde maznun 
varsa. 

TEVFİÎK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — O vakit bir 
şey demem. Müsaade edimiz ben şimdiye kadar olan 
sözleri muhakeme ediyorum. Bugün izin verilip gön
derilenler içinde fenalığı sübut bulmuş kimse yoktur. 
Mazn-uniydiii,, malhkûmiiyetii iddia edilmiş bir adam 
yoktur. Hüküm zaih'iredıir. Ben gtizlİ şeylerle berktesin 
kalbinden geçen şeyleri bilemem ve Meclis azası din
lediğine göre hükim'öîlmeğe - memurdur. Yoksa teveh-
hüme lüzum yoktour. O halde daha ziyade sözlerimi 
uzatmamak ve daha ziyade rahaitisız etrrierrtelk için 
hülâsa ediyorum. Söylenenleri dinledim ve anladım 
ki Felfchd Bey vekâlete isabet edipte gfetiritoıemSş ol

saydı Samsun bombardıman edilirken maalesef bîz en 
acı şeyler görmek üzere imişiz. Onları öğrendim ve 
bir defa daha Veklil Beyefendiye teşekkür ediyorum. 

EMİN BEY (CanÜk) — MuhDerem arkadaşlarım, 
mMhlterem refikim Tevfik Rüştü Beyin bilhassa par
lak beyanatından sonra filhakika pek sönük olacak
tır. Yalnız aramızda şu fark olacaktır ki, berildeniz er-
kama istinaden ponltüs meselesini izah edeceğim. O, 
fciizim izahatımızdan isrtlkllâlen baihlsederek beyanatta 
bulunmak farkı hasıl olacaktır ki herhalde benimki 
kuvvetli olacaktır. 

MuhlBerem arkadaşlarım, 329 tarihinden beri, yani 
mektepten tariM neşetimden ıberi Rumluk meselesi ile 
bedbaht memleketlimiin başında felâlkat olarak bu Rum' 
luk meselesiini gördüm. Bilhassa bununla meşgul ol
mak ve bu uğurda her türlü suikastlara ve tasavvur
lara maruz kalmak şerefiyle müşerref olmak haysiye
tiyle Ve kanunun bana bahşettiği salâhiyete binaen 
Amasya tsHÜklâ'1 Mahkemesinde. şimdiye kadar maale
sef bunların hakkında tatbik edilmeyen ahkâmı ka-
nttn'iye>!i bihalk!kJ;n ternin ederek dört yüze karip ko
mite rüesasını ve heyeti temsili yesini ve heyeti idaresi-
rii idama mahkûm etmüş olmak itibariyle herhalde 
bana sahibi salâhiyet oîmak hakkım verecekiür. (Ta
bii sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, Fethi Beyefendinin bu
radaki beyanatını isitlima ettikten sonra benden'izin ha
tırıma ne geldi bilir mu-liniz? Üç memleketim kur
tulmuştur, benim haberim yclk, ben duymamışım. 
Halbuki maalesef hakikat böyle değildir. 

ALt FETHİ BEY (Dahiliye VeikÜli) (İstanbul) — 
Memlekette asi kalmamıştır demedim. Bana atfen be
yanatta bulunmayın. 

EMİN BEY (Devamla) — Müsaade buyurunuz 
efendim. Zatı âîlinizii 'hürmetle dinledim. Gösterdiğiniz 
erkama nazaren kalmamış demektir. 

Bendeniz sizleri çok tasdi etmek istemem. Ben yal
nız bu istizah vesilesiyle açıldığına çok memnun ol
dum. Derin, -büyük ve elim bir mesele üzerinde tema-
rriiyle hakikati olduğu gibi göstermek için ve maale
sef bazı arkadaşlarımızın pontüs meselesii nedir? Bu 
meselenin hakikatine vakif olmadıkları için gayet 
muhtasar olarak bu meselenin tarihçesini yani, yani 
ponltüs nereleridir, maksat ve gayesi nedir, teşkilâtı 
nedir, dah'ili teşkilâtı nedir, harici teşkilâtı nedir ve bu 
teşkilâtla alâkadar olanlar kimlerdir? Ondan sonra da 
mütarekeden beri pontüs denilen ve inayeti hakla hiç 
ıbir vakit ponltüs olmayacak olan ve pontüsden maksut 
olan gayeyi h'iç bir zaman görmiyecek olan o muhit 
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hakkında ve bugürtki vaziyet hakkında maruzatta bu-
iımmaflc Merim vte maruzatımı bazı vesaik ite yedüm-
de mevcut olan üçyüze karip vesaikten bazılarının, ba
zı fikaratmı okumakla ve ondan sonra vaziyete Dahi
liye Vekili muhtereminin rrnültalaaltına, beyanatına ce
vap vereceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Pootiis, işttie şu haritada gördüğünüz veçhile Paris' 

te Sürpanlt sokağında 24 numarada merkezi umumi
si olan Ponltüs cemiiyötinin neşlir ve tevzi edip ve her 
Rumun hanesinde bir tane bulunan şu karta göre; 
Zonguldak'tan başlıyaraık Batuma kadar yani seva-
hitde Zonguldak, Sinop, Samsun, Trabzon, Gümüş
hane livaları ve dahilde Yozgat, Çorum, Amasya, To
kat Ve Sivas merkezini ihtiva etmek üzere şu haritayı 
yapmışlar ve bu gaye uğruna çalışmak üzere faaliyete 
ve teşkilâta başlamışlardır. Arkadaşlarını pek güzel 
buyurdular, bu teçik'ilât 1914*den itibaren başlamış
tır. Şu liva merkezlerinden aynen bizim Müdafaai 
Hufcuik Cem'iyeJinin teşkilâtım kopye ederek bilhas
sa mütarekeden sonra livalarda heyeti merkeziyeler, 
kazalarda heyeti idareler, İstanbul'da heyeti temsilli
ye ve merkiezi umumi olmak üzere teşkilâtı ikmal ve 
itmam eylemişlerdir. Bu teşkilâtın ehmımiiyet ve aza-
metni'i göstermek için şurada müsaadenizle bir iki 
fıkrayı okuyacağım. Diyor ki: Cemiyet bir reis ile iki 
azadan mürekkep bir heyetten teşekkül eder, mezkûr 
azadan biri mezkûr cemiyetim birinin namını.. 

HACI TEVFİK EFENDt (Kângan) — Müsaade 
buyurunuz efendim, bu gün de vakit geçiyor rica ede-
rom. Dahiliye Vekilini mesul edecek ne ise bayanatı-
nızı onlara hasr buyurmanızı rica ederim ve daha iyi 
olur zannederim. (Devam sadaları) Bunu gazetelerde 
de okuduk. 

EMİN BEY (Devamla) — Efendim, müsaade 
buyurun. (Devam buyurunuz Emin Bey sadaları) Ya
ni Hoca efendi maneviyattımı kırdı, Hoca efendi siz
den beklemezdim. 

Eferidim, mesele gayet basittir. Bu meseleyi dünle-
miyen ve buna ehemmiyet vermiyen zevat lütfen dı
şarı çılkar ve dinlemiyebilir. Fıkat buna ehemmiyet 
verenler, vatanın bir cüzüne taalluku sebebiyle bura
da dinliyöb'ilir. 

HACI TEVFİK EFENDİ (Kângaıi) — Okuyabi
lirsiniz efendim. Fakat bunun aslını gazetelerde gör
dük, vakltimiz-i ökiünmiyelim. 

ALİ VASAF BEY (Genç) — Biz bu meseleler 
için buraya geldik, kanun filân yapmak için gelmedik 
((Devam devam Emin Bey sadaları) 

EMİN BEY (Devamla) — Pekli efendıim, daha zi
yade mümkün olduğu kadar ihtisar edeyim. 

Efendim, cemiyet evvelâ her bir kısım için en muk
tedirlerinden bir âmir intihap edeceteir. Cemiyeti mer
keziye ile doğrudan doğruya temas > etmiyenler veya 
cemiyeti merkeziyanin azasını tanımakisızın Hüküme
ti merkeziyenin dairdi âmili heyaö merkezliıyenîin mu
vafakatiyle heyeti idaresini teşkil için dairesi daibBin-
de bir heyeti idare intihap edilecek (Biraz ağır oku 
sadaları) 

HAKKI BEY (Van) — Biraz ağır okuyunuz da 
zapta geçslin Emin Bey. 

EMİN BEY (Devamla) — İşbu idare heyeti mer-
keziyeden * Müdafaa cemiyeltinin mührü ile mem-
hur olarak telâkki eyl iveceği evaımiri icraya memur, 
şayat daire âmiri diye intihap edilen şahıs cemiyet'ten 
çelkikce'k olursa cemiyet bunun yerine başkasını inti
hap edece'k, şayet azalardan bir kaçının tebdilini arzu 
ederse cemvyat o zaman bir reis inülihap edeceMr. Her 
heyet bir içtimai umumi ile onbaşılarını intühap eder 
ve bunların esamisini merkezi umumiye bildirir. On
başının mii'ktan her dairenin nüfus miktarına göre tah
dit olunur. Her dairenin onbaşılarının esamisi cemi
yetin tasvibine arz edilerek muhalif olanların esami
sini möbey/in bir cetvel gönd'erecek'tir. Daire rüesa-
ısı, âmirleri, heyetlerin azası ve onbaşılar cemiyeti 

I msrkeziyenlin mührünü havi mdkituplarla muhabere 
I edecektir. Her onbaşı dahi dairesi dahilinde on genci 

intihap etmeğe memurdur. Bu gençler onbaşının bö
lüğünü tenkil edip onbaşının emredeceği mahalle de
rakap kokmağa mecbur olacaklardır. Merkezin emri
ni icra elmiyer.ler cemiyet merkezli tarafından tayin 
olunacalk ceza ile tecziye edilecekltir. Sonra Kadfköy 
üç kısma taksim olunmuştur. Filân, filân şehrin ten-
si'ktcn sonra aynı suretle karyelerden yakininde ol 
camiye!1 ten onbaşı bölüğüne varmcıya kadar herkes 
İncili şerif üzeıüne yemin edecektir. Yemlin şudur: 
Hazreti İsa namına tensikatı sır tutacağına ve evami-
rini harfiyen icra edeceğine, müdafaai milliyenön eva-
mürini maalm'emnuniiye icra edeceğine, hata yüzün
den veya ifa yüzünden tayin olunacak cezaya ser-
furuya. mecbur olduğunu beyan ve temin eyliyecek-
tir. İfşayı sır edenler veya yeminden nükûl ederek 

I maazallah ihanet edenlerin tecziyesi için üç hafi mah-
I keme bulunacakJtır. Hafi meHkemeler cemiyetîi merke

ziye tarafından tayin olunmuş bir reis ve dört azadan 
[ teşekkül edecektir. Allanın korkusuyle, ağraz • ve 
I hissiyatı şaheiyeden âri olarak hakkını maalkasem 
I mahkemeler şühudun şahadetine isitinaden ita edeceği 
I kararları mahkeme tahriri olarak her cemiyâtÜ mer-

— 398 — 



1 : 51 10 . 6 

Bcezjyeye mıüteselslilen arz edecek ve işbu kararların 
ıtJasdlka iktiranından sonra berayı infaz azasına gön-
derecektiir. Tenıslkatın ikmalimden sonra 20 yaşından 
İtibaren bilaistisna her şahsa esliha tevzi olunacaktır. 
Isbu esHıa bedelâtı helkesin vaziyeti iktisadiyesine 
göre üç kusma taksim olunur şöyle kli: 

Tabakai sefile, faklir olanlar eslihayı bedelâtı ha-
â̂ fkiyesfiyle alabilsin. Diğer itki tabakadan alınacak es
man kasada kalarak eslihanın derdestinde veyahut hu
sule getecek noksanın işbu müşkil için tütünü, sigara
sı ilah.. Masarif altı mütehakkİkanın kapatılmasına has-
redilecektir. Cemiyet ihtiyacatını temin için maafaiz 
istikraz akdi salâhiyetim haliz, bundan mütevellit me
suliyet cemiyete ait olacaktır» yani mahkemeleri, he
yeti merkeziyeleri velhasıl bir komite için yapılması 
icabeden ne varsa hepsi yapılmıştır. Maksat ve gaye
sini biraz evvel arz ettiğim veçhile daha ziyade şu 
mübarek vatanımızın şu 'kıtasında bir cumhuriyeti 
Rumİye vücuda getirmek. Bunun için de arz ettiğim 
gibi teşkilâtı mevcuttur. Binaenaleyh, 20 yaşından iti
baren her genç sülâh altına alınmağa mecburdur ve 
yeminleri de şudur: Fikrd milliyetimizle alâkadar olan 
bir vazifenin üzenine sadakat, itaat, mahviiyet ve ke
tumiyetten zinhar ayrılmıyacağıma ve hariçten duy
duklarımı hilafı hareketlimizde verdiğiniz cezayı biilâ 
tereddüt kabul edeceğime ekan'imi selâse kanuni mü-
şerefimiz namına ahdü kasem ederim» Yemin budur. 

Şimdi efendim, bu teşkilatı kümler idare ederdi? 
Bu teşkilâtın reisi her yerde MetrpolirJhanedekİ reisi 
ruhani, yahut kilisede cemaatın reisidir. Bunu izah 
edebilmek için pek çok olan vesaikken birini okuya
yım: Samsun'da çok muhterem peder ve Allâhperver 
îskbpos efendi Hazretleri, şerafetli efendim diye baş
lıyor. Hülâsa edeyim efendim; çeteler diyorlar ki, 
altında imzalar da mevcuttur, meskenimiz kalmadı, 
'paramız da yoktur, bize lâzım olan cephaneyi gönde
rini Bu kabil vesaik pek çoktur. Bunun altında müh
rü, imzası ve saıiresi mevcuttur. Kezaik dahili teş
kilâtla bunlar iktifa etmiyorlar, aynı zamanda harici 
teşkilâta ehemmiyet veriyorlar ve yapıyorlar. Bunun 
da merkezi Atmadır. Harici teşkilâtın mührü şu. 

HAKKI BEY (Van) — Muhaberat Rumca mı
dır?. 

EMİN BEY (Devamla) — Rümcadır efendim. Bu 
teşklilât gerek pontüsde okun ve gerek pcMtüscütük için 
hayatım feda etmeğe ahdetmiş olanlara dahil bulun
sun, Pontüsde harekâtı askeriye başlryacağı zamanda 
veya büdanekerde herhangi bir şekilde bizim zayıf 
olduğumuz Zamanlarda bizç hücum ederek derhal il-
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hak eitimek gayesine göredir. Bunun için de bir çok 
Vesaik vardır, okumak istemiyorum. Birisinde di
yor ki; Hriyantüs'e yazıyor. Bu.. 

EMİR PAŞA (Sivas) — Rica ederim, bir tanesi
ni okuyun canım. 

EMİN BEY (Devamla) — Okuyayım Paşam. Di
yor ki; Trapzon Metröpolisine yazılıyor, : Pontüsün 
istilası hakkındaki emirlerinizi sabırsızlıkla bekliyo
ruz. Emrin teafohür etmiyeceği kanaatındayız. Atina 
bölükleri hali içtimadadır. Bunlar meyanında bizim 
Yorgi dahi vardır ve tam bîr asker süfatiyle mevcut
tur. Vazaifi askeriyesini hüsnü ifa ettiği için liyakat 
nişanı almıştır» diyor. Aynı zamanda efendim, bu 
<teşkiilât indilerin in kuvvet ve kudretiyle belki muva-
vaffalk olaımıyacağına kani olduklarından da.bazı is
lamlardan da muavenet ve müzaharet görmek ümi
diyle beyannameler neşrediyorlar. O beyanname bura
da mevcuttur. : Bütöin Karadeniz'deki hemşehrileri
me diye; işte siz İstanbul Hükümetlinden şöyle, böy
le zulüm gördünüz? Halbuki bizim emelimiz de yine 
Türk ve Rum hakimiyetidir. işte reisicumhur bizden 
olacak, muavini sizden olacak. Binaenaleyh, istanbul. 
hükümetiyle münasebatı keşliniz. Ankara da sizi şöyle 
mahvetmek istiyor. Halbuki bizim maksadımız mem
leketi kurtarmakltır, beraber çalışalım filan diye heze
yandan ibarettir. Buna dair de bir çok vesaîk vardır. 
Aynı zamanda hariçteki teşkilâta kuvvet ve kudretle
rini ihsas etmek için de herhangi biir ecnebiye ken
dilerinin kuvvet ve kudreti hakkında malumat vere
bilmek için muntazam programlar yapıyorlar. Size 
bunların birini okuyayım. Diyor ki: Hiriyantüis, Ame
rikalılar filan sizinle temas ediyor, geliyor, görüyor
sunuz. Onlarla temas ediriiz. Onlara deyiniz ve vazi-
yetii gösterin ve kuwetinfein miktarını da söyleyiniz. 
Onlar bize düşman değildirler. BizÜm hılâsımızı ister
ler. Fakat bug/ünki günde vaziyetleri İtibariyle bir şey ' 
diyemiyorlar. Sizim gayretiniz, faaliyetiniz devam et
tikçe ki, mutlaka bir gıin buna vasıl olacağız. Bina
enaleyh, teşkilâtımız hakkında bunlara malumat ve
rebilirsiniz.» diye mütemadiyen nastihatlar yapıyor. 
Haltta efendim, Rumluğun taassubuna bakınız, mu
haberata Trabzon murahhası siyasisi olan Hfofidi efen
di Giresun şubesi heyetine diyor ki; şubeniz tarafın
dan gönderilen mekftupların zfiri Mavridi mahdum
ları diye Fransızca yazılmış, imzaların böyle gönderii-
mekıtte okluğu anlaşıldı. Fimalbaafc bu tarzı imzadan 
Itevekki ile Mavıridi ismin'in Rumca olarak yazılması
nı bilhassa rica ederiz. Yani bu ve buna mümasil üç 
yüz vesaikten de anlaşılıyor ki, hayatımıza, dinimize, 
namusumuza olan ve mevcudiyetinize olan kasıtları 
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peik müthiştir beyefendiler. Bunları okuyupta titre
memek ve bunları şimdiye kaldar anlıyamamaktan 
mütevellit hicap altında kalmamak mümkin değil. 
Muhterem arkadaşlarım, çoık temenni ederim ki yeni 
bir heyet teşekkül etsin, bu Vesaiki dercödüp neşret
sin ve tabi ve tevzi etsin. Bu yapılırsa çok iyi ola
caktır. Tabii hüsnü tesir de yapacaktır. 

HAMDİ BEY (Genç) — Tabii bunları eşfttiği-
mizden memnun olduk. Fakat şilmldiiye kadar neye te-
aihhür etti. Vaktliyle bir celisei hafiye istediniz? Bunu 
bu kadar teahhüt etmeniz» teessüf ederim. 

EMİN BEY (Canik) — Benim elimde değildir 
efendim, niçin böyle edersiniz. Bunu Hükümet ya
pacak. (Devam sesleri) şimdi efendim, muhiterem.. 

HAMDİ BEY (Genç) — Eğer eskiden bildirgey
diniz bizi tenvir etmiş olurdunuz. Böyle bir senedir 
teahhür etmemeli idi. 

EMtN BEY (Devamla) — Şimdi efendim, muhte
rem Vekil Beyefendi ile yalnız bir noktada ayrılıyo
rum. Bendeniz de Samsun'da nüfus kaydınden anladı
ğıma göre 229 857 müsliman vardır, 93 176 Rum var
dır. Zatı âliniz s'eksen filan diyorsunuz. Nüfus arz et
tiğim miktardır. Bu kayde göre Rum nüfusu üzerinde 
nazarı dikkatlinizi bilhassa celbedierim. Bunun üzerin
de mukayese yapacağım. Şimdi evvel Ve evvel şurası
nı arza mecburum ki, bendeniz memleketimi bugünki 
vaziyetinden bittabi müteellimim ve bunun devam et
memesi için yine bittabi çırpınırım. Binaenaleyh; ben
denizin mütalaatında Beyefendinin şahısları katiyen 
mevzubahis değildir. Zamanı âlilerimde değilmiş veya 
imiş diye katiyen mevzubahis etmiyorum ve d'üşün-
rniyorum. Yalnız Beyefendinin bazı noktalarda - ki 
zamanı âlilerinde olanların esamisini okuyacağım ve 
aynı zamanda bir mukayese yapacağım. Şimdi efen
dim, Samsun livası dahilinde mütarekeye kadar kat-
lolunan müslimanların yekûnu 588, ihrak edilmek su
retiyle sureti fedada katlolunanların adedi 760. 

FERİT BEY (Çorum) — Ne vakitten beri? 
EMİN BEY (Devamla) — 1914'den beri. Eşyası 

gasbadilereik: ihrak edilen çiftlikler 19'dur. Eşyası gas-
bedilen ve kamilen ihrak edilen köylerin adedii II, eş
yası gasbedilerek kısmen ihrak olunan köyler 21, yağ
ma olunan hane 145 d'ir ki, bu da kaydı resmidir. 
Oradaki Jandarma Kumandanlığının ve Hükümetin 
kaydı resmisidir. Evrakı nakdiye miktarı 110 190 (li
ra mı sesleri) liradır efendim, merkep 906, manda 
1 788, öküz 1 337, sığır 2 476, yanan hane 450, Ko
yun 9 036, mısır ve arpa 1 800 000 kilo yağma ettik
leri, at 487 adetten ibarettir. Yani mütareke gününe 

kadar işbu saydığım zayiat listesi vaküdir. Belki bun
dan fazlası da olmuştur. Çünkü bu ancak Hüküme
tin kaydı resmisidir. Bendenizin yakinen bildiğim ve 
mütareke anında Samsun'da hali şekavette bulunan 
dört bin Rum vardı. Yani bu malumat bizlim o za
man orada bulunan metropolidin, ve bizim de Rum 
hafiyelerimiz vardır. Onların ifadelerine nazaren mü
tareke zamanında dört bin kadardı. Hepinizin malu
mu olduğu üzere Hükümetçe görülen lüzum üze
rine Rum'lar bihakkin dahile nakle başlandı ve bi
naenaleyh, bu nakil keyfiyetinde görülen bazı idare
sizlikler, bunları güya bizim temamiyle imha edece
ğimiz kanaatini vererek hatta aceze ve nisvan da da
hil olduğu halde mümkin olduğu kadar dağlara ilti
ca ettiler. Hükümetin resmi kaydiyle arz ediyorum. 
Giresun, Ordu livalarındaki Rum'lar dahi dahil olmak 
şartiyle dahile naklolunan «Rum'ların miktarı 45 bin
dir. Erkânı Harbiyei Umumiyede dahi kaydı vardır, 
müracaat olunursa anlaşılır. Elyevm Samsun'da zü-
kûr, ünas. çoluk ve çocuk beş bin nüfus Rum vardır. 
Bafrada kalmamıştı. Fakat ahiren dağlardan iltica 
eden çocuklar vardır. Alaçamda 13, 14 hane var. Çar
şamba'da 160 kadar var. Demek ki. şehirde kalanlar
la dahile gönderilenlerin mecmuu 65 bin arasındadır 
ki, bu gidenler arasında Ordu ve Giresun Rum'ları 
da mevcuttur. Benim yine bildiğime göre Ordu ve Gi
resun Rum'ları tarhedildiği takdirde Samsun livası 
dahilde yirmi sekiz bin bu kadardır. Kayden tespit 
edilmiştir. Şimdi Samsun iivası dahilindeki Rum'ların 
miktarı - Hükümetin mezuni yelliyle kalanlar da dahil 
olduğu halde - 35 bin ile 40 bin arasındadır. Beyefen
diler, 93 bin nüfus olan Rum'ların nısfına karip mik
tarı dahile sevkedilmiiştir. Pekâlâ, mütebakisi nerede
dir? Bunlar dağlardadır. Beyefendiler, dağda olduk
larını isbat ederim. Beyefendi izah buyururken bir 
noktayı işaret buyurdular. Bendeniz teslim ederim. 
Çünki Nisanın bilmem kaçına kadar dağlardan ilti
ca eden çoluk ve çocukların adedii 15 bindir. Binaena
leyh, gerek bu hesaptan ve gerek bizim mahkemede 
indelisticvap aldığımız malumata göre dyevm dağlar
da altı bin silâh vardır. Beyefendiler filhakika muh
terem Dahiliye Vekili Beyefendinin buyurduğu gibi 
müsademat vakidir ve şüphesiz telefat da vardır. Fa
kat bunlardan yüzde doksan dokuzu silâhsız olan eş
hastır ve silâhlılar pek azdır, yüzde bir nispetinde-
dir. Bu yüzde bir nispetindeki silah dahi elde edile
memiştir. Kendilerinin bize verdikleri malumatta da
hi meyyiten derdest edilen eşkiyanın ekseriya silah
ları alınamamıştır. Çünki Apustol öldürülmüştür fa
kat silahını Nikola almıştır. Halbuki biz onların elle-
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r'irnden silahını almak ve bunları imha etmek sure
tiyle bu işi başa çıkarabiliriz. Yoksa Aposltol öldürül-
ıdülkiten sonra silahı başkasına geçerse bundan bir fai-
de çıkmaz. Dağdaki bu kadar Rum öldürülemez. Bun
ların üç yüzü müsellâh ise diğerleri gayri müsellâhtır. 
Şu halde müsellâh olanlar öldürülüyorsa silahlarını 
diğerleri alıyor. Beyefendiler, şekavet filhakika bu
yurdukları gibi sekiz seneden beri devam ediyor. Be
yefendiye ne için devam ed'iyor diye bir sual sorma
dık. Fakat sekiz seneden beri devam eden şekavet bil
hassa bir senedenberi had devresine, son noktasına 
vasıl olmuştur. Yanfi sekiz senedenberi verdiğimiz za
yiat ve telefat kâfi değilrriiş gibi bu gün de böyle gi
derse sizi elemle, hüzünle temin ederim ki Samsun 
livası dahilinde tek bir müsliman kalmıyacaktır. Bu
ralarda taarruza maruz kalmamış, hayvanatı gasbe-
rîihnemliş ve yakılmamış bir islâm köyü yokıtur ve bu 
ahalinin zenginleri terki darü diyar ederek ya daha 
cesim müslüman köylerinle Meret etmekte ve yahut 
daha içerilere girmektedirler. Biz sekiz senedenberi 
devam eden şekavetin bilhassa son devrinde aldığı şe
kil itibariyle dir ki Dahiliye Vökiliriden bu hususta is
tizah ediyoruz ve ben de biliyorum ki nakliyat devam 
ediyor ve onların başında bulunan kumandan pek 
müterem ve pzk muktedir ve pek namuskâr ve çok 
çalışmış bir zattır. Onu bilenler takdir eder ki pek 
büyük bir zattır, (kimdir o. sadaları) Cemil Cahit Bey. 

Şimdi efendim, Dahiliye Vekili muhteremi n'in za
manı Vekâletinde yakılan köyler şunlardır; Esenler, 
Ortaklar, Abacı, Kabaceviz, Canikli, Ayazma. Bu 
köyler nüfusça da telefat vermişlerdir. Daha umumi 
söylemek için şunu arz edeyim ki, Kızdırmağın - pe
kâlâ biliyorsunuz Bafra kazasının karibinden geçer -
Kızılırmağın sağ sahilinde yalnız Gazibey köyü kal
mıştır, başka hiç bir müslüman köyü kalmamıştır. 

ALİ FETHİ BEY (Dahiliye Vekili) -(İstanbul) _ 
Yani Kızılırmağın sağ sahilinde hiç müsliman köyü 
kalmamış mı diyorsunuz? 

EMİN BEY (Devamla) — Üç, dört kalmıştır. 
ALİ FETHİ BEY (Dahiliye Vekili) (İstanbul) — 

Bendeniz gördüm, var idi. 
EMİN BEY (Devamla) — Bilhassa zatı âliniz teş

rif ettiniz, Gazibeyden geçftinliz. Dört köy kalmıştır. 
BİR MEBUS BEY — Mecmuu kaç köydür? 
EMİN BEY (Devamla) — 35 dir. 
Simidi beyefendiler, bu hal ne" zamana kadar de

vam edecektir? Yani oradaki müslüman köyleri mah-
voîduk'tan sonra mı mevzubahis edeceğiz. Ondan 
sonra mı bu mesele halledilecek? Rica ederim, bu 

meseleye daha fazla bir ehemmiyet ve takibata şid
det verilseydi ve binaenaleyh, bir jki fıkramız gelip 
cepheyi takviye etseydi acaba büyük büyük seme-
rat iktütaf edilmez mi idi ve sonra oradaki ahali züraat 
edemez, aç ve bilaç kalırsa devlete Vergi veremez, bu 
davaya, bu Hükümette ve bu idareye rica ederim, şey 
edemez, yani garip bir vaziyette kalır, ölür ve ölecek
tir. Binaenaleyh, bizim onlara karşı merhametimizin 
biraz daha fazla tecelli etmesi lazımdır. Dahiliye Ve
kili Beyefendli buyuruyorlar ki herhalde şimdiki hal 
eskisinden daha iyidir. Hayır beyefendiler hayır. Size 
berideniz Samsun'Mardan aldığım mektuplarla isbat 
ederim kî, bugünki vaziyet dünden daha _elimdir. Her 
mektuplarında bize soruyorlar, ne yapuyorsunuz? Me-
hus efendiler, ne yapıyorsunuz, ne uyuyorsunuz, biz 
boğazlandıktan sonra mı uyanacaksınız? Beyefendiler, 
bendeniz hliç bir şeyle sizi belki ikna edemem. Yalnız 
yarın Veya o birgün huzuru âlinizde kıraat olunan 
Bafra bidayet mahkemesinin Bafra Rum'ları hakkın
daki ifadatını bilhassa arz ederim, muttali olursunuz 
ve zaten biz onları biliriz. Niçin teslim olmuyorsu
nuz dediğimiz zaman biz hiç bir vakitte teslim olma
yız. Bizim ölmeden başka bir gayemiz yoktur demiş
lerdir. Binaenaleyh, bendeniz buraya geldiğimde be
yefendi söyledim, bunlar teslim olmaz ve olmıyacak-
tırlar, sonuna kadar devam ediyorlar ve edecekler. 
Bunu bana binlerce Rum kemali cesaretle söylemiş
tir. 

Buyurdular ki, ittihaz ettiğim tedabir ile bu işi 
bitireceğim. Hayır Beyefendiler, bu tedabir kâfi de
ğildir. Biter, fakat o havalide de müslüman ve müslü
man köyü kalmaz. Halbuki maksadı asli bu değild'ir 
ve kendileri de bunu takdir ederler zannederim. Be
yefendiler, buraya fazla bir kuvvet gönderip işi bit ir
dikten sonra oradaki kuvveti kamilen buraya getir
mek daha iyi değil midir? 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Bu bir Hü
kümet meselesidir. 

EMİN BEY (Devamla) — Bendeniz de zaten onu 
söylüyorum. 

^TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Çok güzel. 
O halde evvelemirde umumi bir hükümet sistemi, ida
re makinası kuralım. 

EMİN HEY (Devamîa) — Dahiliye Vekili muh
teremi buyurdular ki, raporlar sahte olamaz.. Benim 
de gönlüm sahte demeğe razı değildir. Fakat Beye
fendiler, zatı âlilerinize arz edeyim; meselâ bundan 
evvel Samsun'da Fıkra karargâhı ittihaz olunan ma
halde nöbet bekliyen bir asker dağdan inen şakiler 
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tarafından öldürülmüştür. Faıkat ve fakat raporların
da denilmiştir ki, tüfeğiyle oynarken kazaen ölmüş
tür. 

ALİ FETHİ BEY (Dahiliye VeMli) (İstanbul) — 
Ne zaman oldu? 

EMİN BEY (Devamla) — İki ay evvel. 
ALİ FETHİ BEY (Dahiliye Veödili) (İstanbul) — 

Hayır, çok eski bir vakadır. Kumandan İsmail Hakkı 
Bey zamanındadır. 

EMİN BEY (Devamla) — Vaka bu merkezdedir. 
İHSAN BEY (Cebelibereket) — Rapor Fethi Be

yin değildir. 
ALİ FETHİ BEY (Dahiliye Vekili) (İstanbul) — 

İki ay evvel böyle bir vaka olmamıştır, vaka pek es
kildir. Şimdikinden malumatını yoktur. 

EMİN BEY (Devamla) — Yani zamanı vekâleti
ni zdedîir, değil mi? 

ALİ FETHİ BEY (Dahiliye Vekili) (İstanbul) — 
Evet. 

EMİN BEY (Devamla) — İşte maksat da odur. 
Maksadım, bazan böyle oluyor demekten ibarettir. 
Beyefendiler, gelelim Samsun'daki bizim mahkemenin 
pontüs heyeti merkeziyesinden olmak dolayisiyle, ida
ma mahkûm ettiği bazı aileleri İstanbul'a gitmesi me
selesine; Beyefendiler; bu aileler içinde - çok teessüf 
ediyorum ki getirmemişim maznuniyeti şahit olan ve . 
maznunen herhangi bir mahkemeye sevkedilmesi 
lazım gelen bazı kadınlar mevcuttur. Bunu biz yapa
caktık. Fakat buraya geldik, evrakı oraya bıraktık, ora
da bir resim vardı. O resmi gördükten sonra o kadın
ları mahkemeye^ tevdi edebilirsiniz. Fakat o resini nez-
dimde olmadığı için size o vesikayı gösteremiyeceğim. 

ALİ FETHİ BEY (Dahiliye Vekili) (İstanbul) — 
Neye mahkûm etmediniz?. 

EMİN BEY (Devamla) — Arz edeyim, biz vesai
ki tasnif ve tecrübe ettirdikçe muhakemelerini intaç 
ediyorduk. O torba en sonraya kalmıştı. Maalesef 
mahkeme tatile mecbur kaldığından o vesaik Hükü
mete devredilmiştir. Beyefendiler, bir defa şu noktayı 
bilhassa kaydetmek isterim, mahkemeden daha evvel 
gördüklerim, bildiklerim benim nazarımda mahke
meden daha iyi netice verdiği için ve meselenin vazi
yetini vesaikten daha iyi anladığım için buraya gel
diğimde muhterem arkadaşlarıma (Amasya, Samsun, 
To'kat) keyfiyetini izah ettim ve buna bir an evvel ça
re bulunması lüzumu hakkındaki kanaatimi arz et
tim. Zaten onlar da o kanaati haiz idiler ve binaena
leyh, arkadaşlarımın çok güzel izah ettikleri veçhile 
parası ve sairesi temin edilmiştir, beyefendi parayı da 
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göndermiştir. Yalnız bendenizin kanaatim şu idi, 
unutmamışlarsa muhterem beyefendi, belki hatırlar
lar, Hükümetimizin Dahiliye Vekili sırf bu işi hallet
mek için o havaliye gider de halkın nazarında eski
sinden daha fazla bir iyilik mahsus olmazsa halkın 
belki maneviyatını bozmuş olur, daha fazla bozmuş 
olur. Binaenaleyh, eğer bu işi bitirmek imkânını gör
müyorlardı ise gitmemeleri ieabederdi, maamafih gi
deceklerini vaat buyurdular. Çok güzel, Allah mu
vaffak etsin dedim. Gittiler, geldiler. Fakat bugün 
maaîesef Samsun ve havalisinde şu kanaat mevcuttur: 
Rum çetelerini Dahiliye Vekili bile geldi tenkil ede
medi, ettiremedi. Bu belki şayanı kabul değildir. 
Fakat böyle bir kanaat vardır. Bu ise iyi bir kanaat 
değildir. (Çok fena sesleri) Beyefendiler, Samsun'dan 
bu aileler gitmiştir ve dedikodu başlamıştır. Bendeniz 
ahlakım müsait değildir ve bizzat kanaat etmediğim 
için size isim okumıyacağım. Vakıa bu isimler tema-
men mevcuttur. Fakat bizzat kanaat etmediğim için 
söylemek cüretini göstermek benim için imkânsızdır. 
Bilhassa takip için.. Yalnız o mektubun bazı fıkaratı-
tmı okursam hasıl olan dedikoduları anlar ve bundan 
bir hakikat tecelli eder mi, etmez mi onu takdir bu
yurursunuz. Mektupta da zikredildiği veçhile Beye
fendinin bundan malumatı yoktur. Belki bazıları su i 
istimal etmiştir. Bunun gibi daha bir çok vardır. Fa
kat yalnız bir tanesini okuyayım efendim. Rum aile
leri Derseadete gitmekte devam ediyor. Fakat on beş 
gündenberi şimdilik giden yoktur. Yalnız bendenizin 
bildiğim yeniden Rum ailesinden 6-7 aüe Derseadete 
gitmek için çalışıyor. Bakalım bunlara izin verilecek 
mi? Bunların deyişi beş altı yüz liradan üç bin liraya 
kadar rüşvet alınıyormuş. Halbuki buradan olmuştur. 
Çünki ben Hadi Beyin namusundan eminim. Hadi 
Bey bunu yapmaz bilirim. Buradan Ankara'ya yazılı
yor, Şöyle ki; burada bir iki kişi varrmş, bir iki kişi 
de Ankara'da varmış, bunların, gerek Mebusların, ge
rek Heyeti Vekilenin nezdinde nüfuzları varmış, bu 
suretle bazı Rum ailelerine izin alıyorlarmış. Parayı 
beyinlerinde yani buradakilerle. Ankara'dakiler taksim 
ediyorlarmış. 

Ne Heyeti Vekile işten haberdar, ne de Mebus
lar. Mesela şunu yazayım ki anlıyabüesin. Benim za
tı âlinizle hukukum var değil mi? Ben size yazıyo
rum, diyor ki, Rum ailesinden burada sizi bilen filan 
Derseadete gidecektir, işte ne millet ve Hükümet aley
hinde bulunmamıştır, buna izin almanızı rica ederim 
diyorum, siz de benim sözüme jttmaden Dahiliye Ve
kiline diyorsunuz ki. böyle bir kadın vardır, bunun 
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Derseadete gitmesinde mahzur yoktur, buna müsaa
de ediniz, diyorsunuz. 

BİR MEBUS — Meselâ. 

EMİN BEY (Devamla) — Beyefendiler, müsaa
de ediniz, şimdiye kadar ben bir Rum iyilik yapmış 
bir insan değilim ve buna yeminliyim. 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — İfadatımz bunu 
anlatıyor. 

EMİN BEY (Devamla) — Hayır müsaade bu
yurun arz edeyim, Samsun Mebuslarına hitap değil
dir.. Bunun Derseadete gitmesinde bir mahzur yok
tur, sonra müsaade olunuyor. Halbufki ben o Rum ka
dınından beş yüz lira almış oluyorum. (İzah ediniz 
sesleri) 

BİR MEBUS — Mebus lafı vardır, izah ediniz. 

REİS — Ne Mebusların malumatı var, ne de He
yeti Vekil en in. 

EMİN BEY (Devamla) — Meselâ burada bir 
kumpanya var. Bu kumpanyaya Rum kadınları geli
yor, pazarlık yapıyorlar. Meselâ.. (Gürültüler) (Devam 
sesleri) Meselâ herhangi birine yazılıyor. 

HAŞİM BEY (Çorum) — Yazanlar kim, burada
ki muhtap kim? 

EMİN BEY (Devamla) — Mesele bundan ibaret
tir. Bundan sizin katiyen malumatınız yoktur. Esa
sen buna tenezzül etmezsiniz. Efendiler, demek ki 
bu mesele samimiyetle ve Vekili muhteremin buyur
duğu gibi sırf insani bir his ve mülâhaza ile, hastalı
ğı vesaire ile verilen müsaade dahi bazı namussuzlar 
tarafından suistimal ediliyor. İşte gerek arkadaşları
mın uzun boylu beyan etmeleri ve yahut onların his
siyatı diniyelerinii tahrik edici vaziyetler takınarak bi
zim aleyhimizde tahkikata filan girişilmesi her ne ka
dar böyle bazı sui istiymalata maruz kalınması ne-
ticesiyle bu gibi şeyler yani istisnai muameleler iyi 
olmuyor. Netice şudur beyefendi; Dahil-iye Vekili Bey 
buyurdular ki; - meselenin halli gayet basittir - istan
bul'a müsaade gayet kolaydır. İstanbul'a müsaade is
teyen bazı Rumların müracaatları nazarı dikkate alın
mıştır. Fakat bazı rüfeka tavassut ettiler ve müracaat 
etmiş buyurdular. Kim bu Rum'lar için müracaaat 
etmişse o refikleri izah buyursunlar. Samsun'da ta
nıdıkları ve samimiyetine güvenerek bu gibiler. Kimin 
istanbul'a gitmesine tavassut edenleri tahkik ederler. 
Kimin müracaat ettiğini Vekil Beyefendi tahkik etsin. 
Bu ailelerin gitmesine içimizde tavassut eden varsa 
işte arkadaşlarımızın namusiyle oynanmıştır. O arka
daş müracaat edip tahkik ets'ı'n. Mesele basittir. 

Beyefendi buyurdular ki; bazı rüfeka müracaat 
etmiştir. Müracaat eden rüfekayı anlasınlar mesele
yi.. 

Muhterem arkadaşlar, Dahiliye Vekili, bilmiyo
rum biraz fazla olur, fakat herkes hissiyatını söyliyor. 
Ben kendilerine hürmet ederim. Maksadım şahsi de
ğil memlekettir ve bütün memleketim dünden daha 
fenadır, aldığım meikituptan anlıyorum. Rica ederim, 
ıbunıı başımızdan defetmek ve buna bir an evvel çare 
'bulmak ve binaenaleyh, bu belâyı başımızdan defet
mek lazım Ve buna çare düşünmek lazım gelir. Bu 
güne kadar bir takım idaresizlik olmuştur. 

ALİ FETHİ BEY (Dahiliye Vekili) (İstanbul) — 
Ne gibi idaresizlik efendim? 

EMİN BEY (Devamla) — Dedikoduya meydan 
Verilmiştir. 

ALİ FETHİ BEY (Dahiliye Vefkili) (İstanbul) — 
•İdaresizlik hususunda mı söylüyorsunuz? İdaresizliği 
tadat ediniz. 

EMİN BEY (Devamla) — Bir tanesini söyledim 
beyim. 

ALİ FETHİ BEY (Dahiliye Vekili) (İstanbul) — 
Takibat hususunu söyleyiniz. 

EMİN BEY (Devamla) — Daha fazla kuvvet 
gönderilseydi tabiî iş bu dereceye gelmezdi. Binaena
leyh, bendenizin maruzatım şimdilik bu kadardır. 

REİS — Buyurun Fethi Bey. (Müzakerenin kifa
yetine dair takrirler var sadaları) 

ALİ FETHİ BEY (Dahiliye Vekili) (İstanbul) — 
Efendiler, Canik Mebusu muhteremimizin son temas 
eötiği noktayı mevzubahis etmeden geçmek istemiyo
rum. Çünkü gayet mülayim lisan altında, gayet ağır 
ve o kadar namus ile alâkası olan bir meseleden bah
settiler ki, bunu arz etmek ıztırarmdayım, bunun 
üzerinde ısrar etmek mecburiyetindeyim. Kendileri 
Samsun'dan aldıkları ve daima maziinakli ile, filanla 
ve Türkçesi pek kuvvetli olmayan mektubu kıraet 
ettiler. Uzun müddettenberi Amasya İstiklâl Mahke
mesinin bir reisi muktediri sıfatiyle bir çok eşhasın 
hukukiyle iştigal efoniş olan Canik Mebusu Emin 
Beyefendi Hazretlerinden böyle bir vesikanın gerek 
bazı arkadaşlarıma ve gerekse benim şahsıma v-̂  ?..3? 
yi Meclisten bazılarını ve gerekse Samsun'da bulu
nan mukayyel bir kumpanyayı sui zan altında bu
lunduracak bir vesikayı böyle Millet Meclisinde kür
sü Meclisten, daha doğrusu burada okunmasını ken
disine yakıştıramadım. Kendileri Samsun Mebusu
durlar, her vakit işi tahkik edebilirler, meseleyi tah
kik edeceğim demişlerdi. Bu meseleyi evvel emirde 
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tahkik «itmeleri ve ondan sonra namusa ait bir me
seleyi mevzubahis etmeleri iktiza ederdi. Öyle zan
nederim, yoksa öyle kumpanya var mıdır? Bilmiyo
rum, katiyen yalandır efendiler. Bana hiç bir kimse 
sureti muntazamada ve bir siyak üzerine filan adamı 
gönderiniz, falan adamı gönderiniz diye müracaat et
memiştir. Cümlenizin tanıdığınız vardır, size de mü
racaat ediliyor, sizler de bana müracaat ediyorsunuz. 
Fakaıt bir kumpanya teşekkür etmiş ve Samsun'da 
bir şubesi varmış gibi, her gidenden şu kadar para 
alınıyormuş diye birtakım ağır ithamatı bu Meclisin 
kürsüsünden ileri sürmek doğru değildir ve muvafıkı 
ihtiyat olmasa gerektir. 

EMİN BEY (Canik) — Ben uydurmadım Beye
fendi. 

ALÎ FEHMİ BEY (Devamla) — Siz uydurmadı
nız, fakat mektubu yazan adam uydurmuş ve bu 
mektubu tahkik etmeden burada zatıâlinizin bu sözü 
söylemesi doğru değildir. Bunu, zatıâliniz bendeniz
den daha iyi bilirsiniz zannederim. 

EMİN BEY (Canik)' — isim tasrih etmedim be
yefendi. 

ALİ FEHMİ BEY (Devamla) — Bendenizi kas-
detmediniz, teşekkür ederim. Şahsıma karşı hürmet 
beyan ettiniz, ondan da minnettarım. Fakat bugün 
herkesıin ne zanda bulunacağını bilmiyorum Velev 
pek uzaktan olsun üzerime bir sui zannın teveccüh 
etmesini kabul edemem. Herkes memleketine olan 
muhabbet ve merbutiyetiyle iftihar eder ve hissiya
tımı o uğurda feda etmek istiyen bir adamım. (Şid
detli alkışlar) Yoksa öyle Rum'ların paralarına, fi
lanlarına tama edecek bir adam değilim. 

EMİN BEY (Canik) — Size değil Beyefendi.. Siz
den bahsolunmuyor rica ederim. 

ALİ FEHMİ BEY (Devamla) — Ben ne böyle 
bir şeyi 'kabul ederim ve ne de gayri meşru amali ta-
kibeden eşhasın elinde baziçe olurum. Onu da size 
temin ederim. Evet geçen gün de yani bundan evvel 
de arz ettim. Refiki muhtereminiz Süleyman Beye
fendi bir kaç kişi için müracaat etti, ondan sonra 
sizin de pek çok sevdiğiniz bazıları müracaat ettiler, 

bir kısmını ret, bir kısmını da kabul etmeğe mecbur 
kaldım. Çünkü bunların elinde getirdiği vesaik; dai
ma tabip raporuna müstenit hastalık, tedavi ve ya-

- hut bir ameliyat icrashı için İstanbul'a gitmesini irae 
ediyor. Binaenaleyh, bu zevatın hiç birisine zerre ka
dar bir leke sürdürülmesine razı değilim Emin Beye
fendi. 

EMİN BEY (Canik) — Müsaade buyurun Beye
fendi, bir şey arz eedyim. Zatı âlinizden bahsetme-

I dim. Samsun'da bunu bilmiyen yoktur. Böyle bir fi-
I kir vardır, tahkik buyurursunuz. Yalnız bir mektupla 

olsa bendeniz okumazdım. Fakat beş, altı mektupla 
I ve gazetelerde tekrar ediliyor. Rica ederim, bunu 
I tahkik buyurunuz. 

ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Meseleyi gayet 
I imalı bir tarzda söylediniz de onun için. 

EMİN BEY (Canik) — Hayır, vallahi, billahi, 
I namussuzum beyefendi, öyle bir şey hatırıma gelme-
I mistir. (Mesele kalmadı sesleri) 
I ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Bu bahse bu su-
I retle nihayet verdikten sonra şimdiye kadar söz almış 
j olan muhterem hutebanın sözlerine birer birer cevap 
1 vermek istiyorum. 

I Muhterem refikimiz Ali Şükrü Bey diyorlar ki; 
I ilkbahardan evvel neden eşkıyayı >tamamiyle imha et-
j memişim ve Samsun, Amasya, Tokat ahalilerinin ha-
J miyetmendane bir surette bu kadar fedakârlık ettik

lerini de ileri sürerek askere kaput vesaire tedarik 
1 ettiklerini beyan ederek henüz ilkbahardan, marttan 
I evvel eşkiya imha edilmemiştir, diyor. Buna Canik 
I Mebusu muhteremi Emin Beyefendi itşirak ettiler ve 

dediler ki; 'tedbirsizlik olmuştur, eşkiya takip edilme
miştir, evvelden daha fena olmuştur. Bunun için gös-

I terdikleri çare de - sualime binaen - kuvvet mesele-
I sidir. Evet, filhakika eşkiyayı tenkil için müracaat 
I edilecek çare kuvvetten başka bir şey değildir. Fakat 
I efendiler, bugün biz kuvvetimizi Yunan cephesi kar

şısında mı bulunduracağız, yoksa memleketin gerisi
ne taksim ve tevzi etmek mecburiyetinde miyiz? Her 
halde bu hususta daha salâriytj-tar bir surette söz 
söyleyeceklerin hakkına tecavüz etmek istemiyorum. 
Fakat bu gün benim bildiğime göre memleketin istik
bali ve talii bu gün Garp cephesinde hallolunacaktır. 

I Ve cepheyi bu gün herhangi bir suretle zayıf düşür
mek katiyen caiz değildir. Cephe bu hususta azamî 
fedakârlığı yapmıştır, itikadmdayım ve bize bir kaç 
süvari a'ayı tahsis etmiştir. Bunun haricinde ayrıca 
cepheden Poritüs eşkiyasını tenkil etmek için bir kuv
vet istemeğe bendenizin cesaretim yoktur. Yarın, 
öbür gün orada bir vukuat zuhur eder, maazallah fe
na bir hal zuhur ederse o vakit diyecekler ki, harp 
kaidesi mucibince bütün kuvvetlerimizi en ehemmi
yetli yerlerde bulundurmak lâzım iken Dahiliye Ve-

j kilinin talebi üzerine kuvvetlerimizi parça, parça da
ğıttık,-bunun için bu mesele böyle oldu, diyecekler 
ve ben bir mesuliyeti maneviye ve belki de maddiye 

i altında kalabileceğim. Erkânı Harbiye Reisi Paşa 
Hazretleri tarafından eşkiyanın takibi için verilen 

I kuvvetleri bendeniz teşekkürle karşılamak mecburi-
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yetindeyim. Fakat imkân müsait oldukça bu kuvvet
leri tezyide ben de çalışmadım değil, çalıştım ve gör
düm ki bundan fazlasının imkânı yoktur, onun için 
bununla kanaat etmeğe mecbur oldum. Sırf mesele 
pontüs meselesi olsaydı Ve yalnız bu şakaveti tenkil 
etmek için bütün kuvvetleri istimal edebilseydik, el
bette o zaman dedikleri doğru olurdu. Fakat cephe 
varken, neden cepheden kuvvet almadınız, fazla kuv
vet oraya göndermeydiniz ve bunları bugüne kadar 
niçin tenkil etmediniz demek bugünkü vaziyete göre 
doğru olmaz zannederim. 

RÎFAT BEY (Tokat) — Oradaki kuvvet fâkidir, 
Rumları tenkil etmeğe. 

ALt FETHİ BEY (Devamla) — Beyefendi, gali
ba zatıâliniz cereyan eden bahsi anlamadınız. Ben
deniz dedim ki, ne tedbir tavsiye ediyorsunuz? De
diler ki kuvvet... İşte kuvvet tedbirine karşı da arz 
ettiğim mülâhazat bundan ibarettir. Efendiler, bende
niz mevcut olan vesaitle istihsal olunan netayici şa
yanı şükran addederim. Şimdiye kadar istihsal olu
nan netice; on beş, on altı bin kişi hay yen ve mey-
yiten derdst edilmiştir. Eğer rüfeka bunu gayrı kâfi 
görüyorlarsa bu kadar kuvvetle daha parlak netayiç 
hâsıl olursa derhal kararlarını izhar etsinler ve daha 
muvaffakiyetli iş görecek bir refiki muhteremin gel
mesine ve ona terki mevki etmeğe derhal hazırım ve 
bu suretle yükten kurtulmuş olurum. Onun için lüt
fen siz kararınızı veriniz. Bu kuvvetle şunlar yapıl-
mamışftır, daha parlak netayiç elde edilebilirdi der
seniz o zaman inşallah az zamanda bu eşkiya tenkil 
edilebilir. Fakat doğrusunu söylemek lâzım gelirse 
bendeniz bu kadarını yapabildim ve zannederim ki 
bu günkü vesaitle bundan fazlası da yapılamaz. 

Ali Şükrü Bey biraderimiz dediler ki; İlgaz me
selesinde mucibi esef olan şey orada yedi kişinin te
lef olmasıdır. Hakikaten bizden zayiat olması velev 
cüzî de olsa, fevkalâde mucibi eseftir. Fakat eski yayı 
takip ederken, silâh ile müsellâh olan eski yayı takip 
ederken maktul vermemek, bunun imkânı var mıdır? 
Zayiat vermeden onları imha etmek için bendeniz bir 
çare 'bilmiyorum. Eğer bir çare bulan varsa ve Ali 
Şükrü Beyin hatırına gelmişse söylesinler, o çareyi 
tatbik edelim ve zayiat vermesinler. FakaK zannede
rim karşıdaki düşman kurşun atmakta iken bizde de 
telefat olur. 

RElS — Dahiliye Vekilinin beyanatını bazan bu
rada eşitemiyecek kadar gürültüler oluyor, rica ede
rim dinleyiniz. 

ALt FETHİ BEY (Devamla) — Münevver olupta 
Trabzon'da kalmış olanların isimlerini okudular. On
lardan birisi hakkında Trabzon ahvaine vukufu der-
kâr olan Maliye Vekili Hasan Beyefendii 'burada lâ
zım gelen malumatı ita ettiler. Korkarım ki, diğer 
mesailde de aynı mülâhazat vaki olabilir. Kendileri 
bir matbaacıdan bahsettiler. Hakikaten şimdiye ka
dar ben öyle bir muzır adamın orada kalmasını, ben
deniz kenda'leriinden ve memleketten hiç bâr işar al
madık. Hakikaten muzır ise bunu bir dakika bile 
Trabzon'da tutmakta bence katiyen hir faide yoktur. 
Derhal dahile sevketmek lâzımdır. Fakat şimdiye ka
dar malumatım olmayan bir şeyden filân, filân adam 
burada kalmış demek caiz olmaz ve bunlar hakkın
da tadat ettiğiniz islimler arastada derhal Maliye Ve
kili muhteremi itiraz ettiler ve bu adamın işgal esna
sında ahalii islâmiyeye fevkalâde muavenet ettiğin* 
de ilâve ettiler. Binaenaleyh, bunları ben orada bı
rakmak ve himaye etmek maksadını takip etmiyo
rum. Herhalde bildiğim şeyleri memleketin faydası
na muvafık olduğuna ittilâ peyda ettiğim hususatı 
derhal tatbik etmekte zerre kadar tereddüt etmem. 
Vesika meselesinde ısrar buyurdular dediler -ki, bu 
vesile ile kendisini tebriye ve mesuliyetten kurtar
mak istiyor. Fakat selefi erinin mesuliyetinden ken
disini tebriyei nefs edemez. Bendeniz bu nazariyeyi 
çürük addederim ve bunun üzerinde çok dikkat ziya
mdan başka bir faide tevlit etmiyeceğini zannederim. 
Herkes kendi efalinden mesul olur, başkasının efa
linden mesul olmaz efendim. Bu meseleden bastı mü-
talaat etmeyi de zait addederim. Yalnız şurasını ken
dilerinden sormak isterim ki, o zaman bu kadar mah
zurlu bir işi vekili aidinden istizah edip mahzurların 
önünü almak lâzım gelirken kendileri aylarca dinle
dikten sonra tevellüt eden mesuliyetten dolayı kendi
leri nasıl tebriyei nefs edeceklerdir? Yalnız bizim me
suliyetimiz olmakla beraber mebusların da mevcut 
olan fenalıkların önünü almak ve kimleri derhal mev
kii istizaha çekmek için mevkileri vardır. O zaman 
yapmayıpta neden şimdi yapıyorsunuz? (ıBravo, han
deler) 

ALt ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Müsaade bu
yurun, cevap vereceğim. 

ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Hıristiyan ma-
hatla tında ve böyle vesika taharrisi dolayısiyle bu ka
dar fenalık yapılmış olan bir adamın vali vekâletin-
ds bırakılmasından bahsettiler. Kendilerine evvelce 
de arz ettim. Vesiika taharrisi meselesi bu kumandan 
zamanında değildir. Kumandanı sabık Miralay Seyfi 
Bey zamanında olmuştur. O da başka bir memuri-
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yete tayin olunmuştur. Ondan sonra Trabzon'dan 
gönderilmiş bir Enfiyeoioğlu ile bir de Akrididi na-
mrndaki 'bir adam hakkında ısrar ettliler dediler ki; 
benim Afadaıtımda tenakuz varmış; onu Heri sürdüler. 
iBir defa Enfiyecioğlü'nun hissi insaniye tebean ka
fileden ayrılmış olduğunu bendeniz söylemedim. En-
fiyeciıoğlu ahalinin müracaatı üzerine ve "bu zatın 
lişjgal zamanında ahaliM islâmiyeye yardımı dokundu
ğundan dolayı kafileden ayrıldığım söyledim. Valinin 
işaratı bu merkezdedir. !Bu işarata inanmak mecbu
riyetindeyiz. 

ALÎ ŞÜıKiRÜ BEY (Trabzon) — Şimdi niye gön
derdiniz içeriye? Demek ki hizmeti şlildiye kadar kâ
fi olmuş. 

lALÎ FETHİ BEY (Devamla) — Hizmeti kâfi 
ıgelmiş ve derhal içeriye emsaliyle seVkolunmuştur. 
IBunu gönderen de vali Hâzûm Beydar. Vali Hazim 
İBeyin refikasının hiristiyam olduğundan ve bu suret
le mesalini âmmeye icrayı tesir ettiğinden ve haristi-
yanlann bazılarını fazla himaye ettiğinden bahsetti
ler. Vali Hâzim Beyi vazifesinde müstekii bir adam 
olmak üzere tanırını ve bu hususta bir takım tesirata 
tabi ohnıyaeağına kaniim, ©ir zatın refikasının han
gi mezhepten ve hangi milletten olduğunu burada 
bahsetmeyi de pek münasip bulamam efendim. 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Abdi aciz de 
kolkota hnrisfciyan olarak gezdiğini gördüm. 

ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Filvaki kış ha
sebiyle sevkıyatın tatil olunduğunu söyledim. Çünkü 
nakliyat Trabzon'dan Erzincan'a yapılıyor, Erzincan' 
dan da Erzurum'a yapılıyor. Orada biliyorsunuz isti
lâ dolayısiyle bir çok mebanî yıkılmıştır. Bunları yer
leştirecek yer olmadığından bahisle 'bu sefer mahallî 
memurini bana müracaat ettiler ve sevkiyatın durdu-
rulmasınr'rica ettiler. <Ben de bunun üzerine bu kış 
sevkıyatın önünü almak üzere olduğu yelde kalma
sını terviç ettim. İlkbahar gelir gelmez sevkıyata tek
rar mübaşeret ettim. Mesele bundan ibarettir. De
diler ki, Trabzon'da o zaman ilkbahardı. Olabilir 
efendiler, Trabzon'da ilkbahar olabilir. Fakat Er
zurum'da kıştır, oraya sevkolunacak onlar. O itibar
la Trabzon'un iklimiyle, Erzurum'un iklimi arasında 
fark vardır. Trabzon'da ilkbahar iken Erzurum'da 
kıştır. Akmididi meselesi üzerine müsteşarı sabık Ha
mit »Beyin ismimi zikretmiştim, bu baptaki mesuliyeti 
rnüşarünileyh üzerine yükletmek için değildi. Hamit 
Bey benim namıma icrayı haiz olarak ifayı vazife 
eden bir memur olmak sıfatiyle değil. Onun o zaman 
yaptığı harekâtın cümlesinden mesul benim. Hamit 

Beyden bahsetmekten maksadım, kendisi uzun bir za
man Trabzon'da vali bulunmuş olması hasebiyle Ak-
rididi vesair bunun gibi zevatı tanımış olması lâzım-
gelir. Binaenaleyh, bu zatın yani Hamit Beytin Ak-
ridrdi'ye müsaade verdiğini ve binaenaleyh, Ali Şük
rü Beyefendinin dediği gibi pek öyle mahzurlu olma
dığını söyledim ve bunun için Hamit Beyi zikrettim. 
Yoksa mesuliyeti için zikretmedim. Hamit Bey uzun 
müddet Trabzon'da bulunmuş ve hiristiyanlarla da 
ve hatta ecnebilerle de temasta bulunmuştur. Kimin 
iyi ve kimin fena olduğunu da tanır ve bilir. Bu iti
barla onun şehadetinden istifade etmek üzere onun 
ismini zikrettim. Sünni mükellefiyette, olduğundan 
dolayı ve ne suretle sevkolunduğundan dolayı ce
vabı da, Maliye Vekilli muhteremi Beyefendiye teşek
kür ederim, benim yerime izah ettiler. Vaktin geç 
olması hasebiyle onun üzeninde tevekkuf etmiyece-
ğim ve sonra dediler ki; nasıl oluyor da bu Akrididi' 
ye müsaade ediliyor da Nemli Zade Celâl Bey gibi 
memleketin namlı bir tüccarına izin verilmemiş? Efen
diler, (İnsaf ediniz. Nemli zade Celâl Bey ve bunun 
gibi kırk kişiye yani bendeniz bunlara izin vermek 
için burada bu kadar uğraştım ve neticede biliyorsu
nuz, merkez ordusunun bu baptaki salâhiyeti refedil
di, merkez ordusunun o salâhiyeti refolunduktan son
ra ve gerek bunun gibi diğer memleketin namuslu 
simaları kurtarılmıştır, halâs olmuşlardır, istedikleri 
yere gitmişlerdir. Bu hususta bana atfı töhmet etmek 
kadar insafsız bir hareket olamaz zannederim. Efen
diler, Pontüscü ailelere izin vermişiz. Bunun ismi de 
böyle oldu. Yani ne kadar Pontüscü aileler varsa hep
sine izin vermişiz. «Tahkik meselesi» bundan çıkmış. 
Hakikati setretmek kolay değil. Ben de temin ederim 
ki, hakikati meydana koymak için bütün mevcudiye
timle çalışırım. Bu, pekâlâ malumunuz olduğu veçhile 
Harputtan hareket eden «Yave!» namındaki bir Ame
rikalının işaatı bedhahanesi üzerine çıkmıştır. Kadın
lara izin verdiğimiz zaman - zannederim - martın 
iptidasına müsadiftir - bittabi o zaman bu meselenin 
meydana çıkması lâzım gelirdi, buna o zaman inti-
zair etmek lâzım gelirdi. Binaenaleyh, hakikati bu su
retle karıştırmak lâzım gelmez, tağlita kalkışmak fai-
desizdir. Cünki bunların cevabını birer birer vermeye 
hazırım, Ali Şükrü Beyefendi. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Hay hay, ben de 
hazırım. 

ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Yalnız şurasını 
teyiden beyana mecburum ki, pek istifadeli olarak 
Canik Mebusu Muhteremi Emin Beyin verdiği iza
hattan da anlaşılır ki. bu teşkilât ötedenberi kök sal-

— 406 — 



I : 51 10 , 6 . 1338 C : 3 

mış bir teşkilâttır. Bunlar aleyhimizde propaganda 
yapmak için Samsun'dan bir kaç alil kadının İstan
bul'a gitmesine intizar etmezler. Bunların Batum'da, 
İstanbul'da, Marsilya'da, Paris'te, Londra'da, Ni-
york'ta merkezleri vardır. Bunlar, ötedenberi çalış-
makltadır. Kadınların ıverecekleri malumatla değil, 
öteoenlberi yapmış oldukları hazırlıklar sayesinde 
aleyhimizde neşriyatta bulunuyorlar. Yoksa bu Pon-
tüs gailesinin tekmil mesuliyetini gönderdiğimiz bir 
•iki kadına1 atfetmek hakikati setretmek demektir. Pon-
tüs meselesi hakkında diyorlar ki, bu «Pontıüs tah
kik meselesi» şimdi çıkmıştır. Malumu âliniz düveli 
müteiifenin İstanbul'daki komiserimin »bize verilmiş 
protestoları (vardır, notaları vardır. Bu eski <bk mese
lledir, kadın meselesi değildir. Bu hususta teyiden söy
lüyorum ki; kadınkrun dümlesi rapor üzerine gönde
rilmiştir. Kimisinin vazı hamli kabil olmadığından, 
kimlisinin maluliyetine binaen verilen raporlar üze
rine tahkikat yapıp behemahal istanbul'da ameliyat 
edilmesi lüzumuna kanaat gelmesinden, kimisinin de
li, mecnun olduğu için yanında hizmetçi olarak git
mesine kanaat gelmesinden gönderilmişti, mazeretleri 
vardı, bunlara izin verdik. Yaptığımız cibayet, Pon-
tüs meselesini alevlendirmek için, yaptığımız kabahat 
bundan ibarettir. Bu hususta memurini mahailiyenıin 
tahkikatı üzerine - ki tamamen kendilerine itimadım 
vardır - bunların İstanbul'a gitmesinde bir mahzur 
olmadığı takdirde gitmelerine karar verdim. Bittabi 
memurini mahaüliyeye salâhiyet vermek lâzım gelir. 
Mahzur olmadığı takdirde gönderebilirsiniz, diyorum. 
Mahzuru olmadığı tebeyyün ettikten sonra gönder
mişlerdir ve iddia ediyorum ki bu gibi mazeretleri 
tahkik edenlerin İstanbul'a gitmelerinde, memurinıi 
mahialliyece tasdik edilenleri tazyik altında bulundur-. 
maya bir sebep göremiyorum. Katiyen 75 yaşındaki 
'bir kadının benden izin istediğine dair verilen malu
matı tekzip ederim. İstidaları bana getiriyorlardı. Eğer 
eşhasın her birini bana getirselerdi, herbirinİ ben gö
recek olsaydım, o zaman başka işleri göremezdim, 
kâğıtlar üzerine muamele yapıyorum. Kendıiisi hüssi 
insanîden mahrum olarak hareket etmek lüzumunu 
ileri sürüyorlar. O da bir kanaattir, fikirdir. Fakat 
Hükiümet sıfatiyle hareket edildiği zaman, bilakis his
si insanîden tecerrüt edilmez, zannederim. 

Pontüs takibatına gelince; Samsun'a girmek is-
tiyen usattan da bahsedildi. Yani mesele o sekilide 
Söylendi ki güya usat hazırlanmış, Samsun'a girecek-
iermîş, usattan bir kaçı telef olmuştur. Hayır efen
diler, öyle bir şey yoktur ve böyle Samsun tehlike 
altında, tehdit altında değildir, Bu hususta zan var- | 

sa yanlıştır. Samsun'a girmek listiyen asiler vardır, 
nedir? Bir fcisi, iki kişi. Bunlar geliyorlar, Samsun'a 
giriyorlar. Bunlar arkadaşlarına erzak götürüyorlar. 
Samsun'a girmek istiyen 'asiler dedikleri işte bunlar
dır. Geceleri karanlıktan bilistifade şehrin kenarında
ki evlere giriyorlar, oradan erzak alıp götürüyorlar. 
Buna mukabil karakollarımız, gerek jandarma ve fe-
rek efradı askeriyeden madut olan karaköManmız 
şehir civarında ve daha uzak geçit yerlerinde pusu 
bekliyorlar. Bunlarla tek tük, hatta sık sık müsade-
mat oluyor. Bu gibi Samsun'a girmek istiyenler itlaf 
olunuyor ve yahut çıkarken derdest olunuyor. Güya 
bir eşkiya hazırlanmış İta Samsun şehrini basmak is
tiyor, heyetinde gösterilen mesele bundan ibarettir: 

(Dediler ki; istizah takriri üzerine Dahiliye Vekili 
telaş etti, aman şiddetli takibat yapınız dedi. Bunun 
üzerine 600 - 700 kişi kadar telef olmuştur. Bununla 
fahrediyor. Böyle bir şerefi kendilerine tevdi etmeyi 
pek ziyade arzu ediyorum. Fakat tarihler buna mü--

. saade etmiyor. Bana tevdi okman istizah takririmin 
tarihi tevdii 18 mayıstır. Bundan evvel okuduğum 
telgrafta da diyor ki; 16.5.1338 akşamına kadar altı 
-gün, gece ve gündüz devam eden müsademede şöy
le, böyle zayiat oldu. Kendilerinin istizah takriri ve
receğinden haberdar olsaydım, belikü tebriyei nefs 
için şiddetli takibat emrini verebilirdim. Maateessüf 
bu böyle değildir. Haberim olmadan sekiz gün ev
vel başlamış bir harekât ki fırka kumandanının vü-
cudiyle başlamış olan bu harekât ve alınanı tertibat 
on beş ıgüne kadar tevekkuf eder. Çünki fırka ku
mandanı bütün kıtaatım oraya toplanması zamanına 
muhtaçtır. Binaenaleyh, bu hususta kenJdiilenine ayı
racak bir hissei şeref maalesef bulamıyorum. 

Gelelim efendim ziyafet meselesine; (Gürültüler) 
Müsaade buyurun. Çok esef ederim ki, bu ziyafeti 
kabul edecek bir vaziyette değildim. Bunu isterdim, 
çünki güzel tatlılar ve börekler yiyecektim, hiç şüp
hesiz ıgayet nefis tatlı ve yemek yiyecektim. Sonra 
burada da bu izahatı vermekten kurtulmuş olacak
tım. Fakat ne yapayım ki, bu heyet azası hakkında 
bir tahkikat yapılmış, mümkün olsa 'bu tahkikatı 
tevzi ederim. Bazı ahval vardır ki bunun üzerine böy
le alenî bir surette bu heyetle temasa gelmeye Hü
kümetin haysiyeti ive şerefi namına münasip görme
dim. Nazikâne bir surette icabetten imtina ettim. Bu 
meselle, bugün bu kürsüde mükerreren mevzubahis 

- olmuş bir ziyafet meselesidir. Fakat, şunu söylemek 
istiyorum ki; Şükrü Beyefendinin halk ile temastan 
maksatları, yalnız 'Müdafaaû Hukuku vücuda getiren 

I dört beş zat ise bendeniz o kanaata iştirak etmîyo-
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rum. Halk dediğimiz zaman, bir takım mütegaUibe- ı 
leri ve bir takım adamları 'anlamıyorum, asıl halkı 
ariüyoruım. Kendilerinle hatırlatmak isterim ki (Bra- I 
vo sadalan ve alkışlar) bu vesile ite kendilerine hata-
latmka istiyorum ki, vekiller umumun vekilleridir. I 
Halk, yalnız Müdafıaaıi Hukuk heyeti değildir, bütün I 
halktır. Binaenaleyh, bu itibarla Müdafaai Hukuk I 
heyetinin ziyafetini kabul etmemiş isem halk bükü- I 
metinin Dahiliye Vekili olduğumu kendilerinden çok I 
hatırkdığıırrtdan ileri gelmiştir. I 

NURİ BEY (Bolu) — İskele hükümetânıi de na
zari dikkate alması lâzımdır. I 

ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Rifat Beyefen- | 
dinin nütuklanna geliyorum. I 

Niksar ile Tokat arasındaki şosalda yolculuk mün- I 
katî olmuş, tahkik ettim, Rifat Bey iddia ediyor 800 I 
silâhlı demişim. Halbuki bu yanlış, tekrar ediyorum. I 
Efendiler, o zaman söyledim dedim ki bunu tahmin 
etmiek müşkül ve güçtür. Benim tahminatına ve his- | 
siyatıma göre 800 - 1 000 kişi kadar silâhlı olmak I 
lâzım gelir. Fakat efendiler 800 veya 1 000 kişi az I 
bir kuvvet midir? Bu bn kişi ellişer kişilik birer çe- I 
teye inkisam etse yirmi çetelik bir kuvvet meydana I 
ıgelmiş olur. Bunlar her gün yirmi tarafta bir takım I 
şeyler ihdas eder. Sekiz yüz kişi az bir kuvvet değil- I 
dir. Size de az bir kuvvet diyerek söylemedim. O za- I 
mankıi dehalet edenlerin hepsinin ifadelerini alıyo- I 
ruz, filân çete ne kadardır? Şu kadar. Onların bildir- I 
mesi üzerine hasıl ettiğim malumat bundan ibarettir. I 
Ftrka kumandanı başka türlü tahmin ediyor, o daha I 
ziyade tahmin ediyor. Belki mutasarrıf başka türlü I 
tahmin ediyor. Eşkiya bize muntazam kuvvayı umu- I 
miyesini vermiyordu ki biz size kuvayı umumiyesimi I 
söyliyebileMm. Bir tahminden ibarettir. Her gün telef I 
oluyor, bilmem ne oluyor. Biz nastl tahmin ederiz. I 
Fakat sekiz yüz bile olsa yine ehemmiyetli bir kuv- I 
vettir. Tokat'ta yedi yüz kişilik maktul verilmiştir. I 
Bu maktullerin cümlesi silâhlı değildi. Bunu da bu- I 
rada bazı arkadaşlarımız ve Ermin 'Bey de izah etti- I 
ler. Bunların içerisinde silâhlıların adedi azdır. Fakat I 
bunlar ötekilere muavin olarak bulunuyordu ve bi- I 
rinin silâhı düşecek olursa diğeri alıyor ve karşı ko- I 
yuyor idi, müsademe devam ediyordu. İşte bu yedi I 
yüz kişiden kaç «ilâh alınmıştır dendi. Bu silâh me- I 
selesine geteJıim; filvaki şimdiye kadar elde edilen es- i 
lihalann mikfcan cüzîdir, hatırımda yoktur. Fakat zan- I 
nımca, ancak iki yüze yakındır. Fakat bu silâh me- I 
setesi dakik bir meseledir. Silâhın eyadM resmiyeye I 
geçmesi için bir çok mevafci vardır. Evvelemirde eş- t 
kıiya telef olduğu zaman silâhını yanındaki derhal alı- I 

ı yor. Teslim olmaya mecbur olduğu zaman silâhını 
I derhal bir çalı altına filan saklıyor. Çünki silâhlı adam 
I silâhsız testim olayım da belki daha az ceza göreyim 
I diye tabiî o silâhını atıyor ve orada kalıyor. Orman-
I lan askerler taharri ediyorsa belki bulabilirler, fakat 
I taharri etmezlerse tabİatiyle orada kalıyor. Sonra 
I ele geçen silâhların bir kısmı, biliyorsunuz ki ahali-
I miz de müfrezelerle mukavemet ediyor. Onlar da alı-
I yorlar. Herkes silâhı kendine alıyor. Askerlerden de 
I ellerine geçen silâhları ya para ile, yahut hediyeten 
I arkadaşlarına veriyorlar. Binaenaleyh, resmî makam-
I lara gelmekte olan silâhların miktarı gayet azdır. 
| Fakat bugün okuduğum telgraftan anlaşıldığı veçhile 
I tarafımızdan müteaddit şehit ve mecruh hasıl oldu-
I ğuna göre düşmanın da müteaddit silâhları olmak lâ-
I zımdır. Binaenaleyh, yedi yüz kişi telef olmuş ise el-
I bette bunların elinde müteaddit silâhları vardı. Fa-
I kat silâhlılar, dediğim gibi nadiren fırka kumandan-
| lığına geliyor. Daha doğrusu bunlar ahalinin elinde 
I kalıyor ve bu da daha ziyade muvafıktır. Çünki mü-
I dafaai nefs ediyor. 

I Rifat Beyefendi Hazretleri diyorlar ki; marttan 
I evvel bu eşkiyayı tenkil vadetmiştim. Eşkiyayı bitir-
I mek için çalışmayı vaadettim ve çalıştım. Yoksa kim 
I vaad edebilir ki ve kimde o cesaret vardır ki; ben 
I marttan evvel, filan müddete kadar kamilen imha 
I edeceğim. Ben böyle vaad etmedim. Mecnun bir ha-
I le gelmedim ki böyle vaadde bulunayım. Fakat ça-
I lışmayı vaad ettim ve çalışıyorum ve bu vaadimi tut-
I tum ve tutacağım. Bir çok adamları teslim almışım. 
I Teslim almadım, kendileri dehalet ettiler. Dehalet 
I edenler, Samsun'da iken bir beyanname neşretmiş 
I idim, bir hafta müddetle Hükümet eşkiyaya tedabini 
I askeriyeye tevessül edecektir. Fakat biJâkaydüşart 
I Hükümete dehalet edecekler varsa, dehalet etsin de-
I dim ve filvaki bunun üzerine bilâkaydüşart dehalet 
I edenler olmuştur. Hükümetin emrine ve kanunun ic-
I rasına itaat edenler hakkında icabı kanun ifa edildi. 
I Bunların içerisinde de aceze güruhundan olanlar da-
I hile sevkedildi'ler. Bir kısmı şurada, burada yerleş-
I tirildi, bundan ibarettir. 14 martta atacak tabura emir 
I vermişim, ben çok emirler verdim Yalnız siz ona va-
I kıf olmuşsunuz galiba. Mütemadiyen taburun hare-
I kâtta bulunmasını emrettim. Bir tabur Sivas'tan ge-
I -tirttik. Ondan evvel iki yüz kişilik bir jandarma kuv-
I veti Sivas'tan getirttik. Ondan sonra mütemadiyen 
I Erbaa'ya emirler verdirdim. Yalnız marttan evvel ve-
I rilen emirler değildir. Ondan evvelki emirleri bilmi-
I yorsunuz. 
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RİFAT 'BEY (Tokat) — Ondan evvel verilme
miş. 

ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Yanlıştır efen
dim. Bundan sonra diyorlar ki, marta kadar biraz 
geridir. Çünki marttan sonra bir daha harekât yapı
lamaz ve bir faide yoktur, ondan sonra takip edile
mez 'buyurdular. Fakat biraz düşünseydiniz, şu son 
mayıs ayı zarfında takip ve imha edilenleri, bu söz
leri söylemezdiniz. Çünki marttan sonra pekâlâ taki
bat oüdu ve onlar da imha edilecektir. Rifat Bey nu
tuklarına hitam verirken bendenize üç sual sordular, 
bendeniz niçin harekat başında bulunmamışım. Ev
velemirde Rifat Beye cevaben şunu söylemek iste
rim ki, ben müfrezenin başında müfreze kumandanı 
olarak veyahult fırka kumandanı olarak bulunamaz
dım. 'Bendeniz takip harekâtına istikamet vermek ve 
istikameti umumi ye yi gerek kumandanla ve gerek 
mutasarrıfla beraber onların hareketlini tayin etmek 
için gittim. Mesuliyet benim üzerimdedir ve bugün 
yine benim üzerimdedir. Behemahal bütün müfreze
lerin başında Dahiliye Vekilinin bulunmasının imkâ
nı yoktur ve bundan bir faide de yoktur. Belki bir 
mazarrat vardır. Fakat benim daha ziyade orada 
bulunmaklığıma imkân var mı idi? Zatı âliniz Mec-. 
liste iken bendeniz Samsun'da idim. Samsun'a git-
mekliğim hasebiyle Hüseyin Avni Bey biraderimizin 
mucibi münakaşa ve mucibi tenkit olduğumdan ha
berdar olmaklığınız lâzım gelirdi: Uzun uzadıya Sam
sun'a gitmekliğim ve Vehbi Beyefendiye vekâletti tev
di etmek ligim mucibi tenkit olmuş ve derhal iskatım 
teklif edilmişti. Benden evvel ve benden sonra mü
teaddit defa vaki olan muamele üzenine ben eşkiya 
takibi için Samsun'a gittiğim halde burada Hüseyin 
Avni Beyin tenkidine hedef olmuştum. 

HÜSEYlN AVNİ BEY (Erzurum) — Sevdiği-
mizdendir. 

ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Çok teşekkür ede
rim. Bu muhabbatinize bir parça daha başka arka
daşlarınızı da ilâve ediniz. (Handeler) Samsun'da meş
gul olacaktım ve arzunuz veçhile Tokat'a, Erbaa'ya 
gitmeyi ben de arzu ederdim ve oranın ahalisiyle 
de müşerref olmak isterdim. Fakat yolda iken muh
terem refikim Vehbi Beyefendi bana telgraf verdi, 
dediler ki; aman bir an evvel geliniz bütçe kalmıştır, 
iskatımız teklif olunuyor, şöyle diyorlar, böyle diyor
lar, bütçe Dahiliye Vekili geldikten sonra müzakere 
edilecektir diyorlar, her şeyi bırakınız geliniz. (Doğru 
sadaları) Bu, benim kabahatim değildir. Meclisin ka
bahatidir. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Asabiyetidir. 
ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Evet efendim, 

Tokat'a gitmek isterdim, hatta daha ileri gitmek is
terdim. Amasya'da bir gün kalmıştım. Mutasarrıfın 
ısrarı üzerine. Ne yapayım başka vaktim yok idi. An
cak güç hal ile bir gün kalabildim. 

Harekât meselesinde diyorlar ki; neden harekâta 
her yerden başlanmadı? Bu da bir fikirdir. Fakat bu 
hususta mutahassısların fikrine bendeniz daha ziyade 
tabi olmak isterim. Mufiahassıslar diyorlar ki; daima 
kuvvetlerinizi daha ziyade en tehlikeli yerlere sevk-
edlniz ve onları mahvettikten sonra diğer tarafa tev
cih ediniz, yoksa bütün kuvvetinizi parça, parça da
ğıtacak olursanız her yerde zayıf düşersiniz ve hiç 
bir netice elde edemezsiniz, muvaffakiyete maruz ol
mazsınız. Binaenaleyh, biz daha ziyade bunların fik
rine tebaiyet ettik. Ona ittibaan kuvvetlerimizi top
ladık ve evvelâ Bünyan gibi ve sonra yerlerdeki mın-
takalara ve saniyen ehemmiyetine göre diğer mınta-
kaya kuvvetimizi sevk ettik. Yoksa kendilerinin zan
nettikleri gibi öyle parça, parça yüzer, iki yüzer ki
şilik müfrezelerimizi sevketmiş olsaydık bu muvaffa
kiyeti ve netayici istihsal edemezdik. (Pontüs'e dair 
olan vesaiki neşretmek için ne gibi vesaiti müracaat 
edilmiştir) diyor. Bu hususta yazılmış bir kitap var
dır. O kitabı tabı ve Fransızcaya tercüme ettirmek 
için, çünki daha ziyade Fransızcaya tercüme ettirmek 
lâzımdır. Çünki daha ziyade Fransızcaya tercüme et
tirmek lâzımdır. Çünki hakikati biz biliyoruz efendi
ler, daha ziyade ecnebilerin bilmesi lâzım gelir. İki 
buçuk ay evvel İstanbul'a gönderdik, Adnan Bey
efendi vasıta olarak İstanbul'a gönderdik, orada tab
etmekle meşguldür. Gayet nefis bir surette tabedil-
mektedir ki, daha kolay okunsun ve propagandaya 
daha faideli olsun diye. Daha bizim' uğradığımız ha
şarat ve zayiatı daha mükemmel bir surette topla
mak ve daha mükemmel bir kitap vücuda getirebil
mek için Dahiliye, Hariciye Vekâletleri memurinin
den mürekkep bir komisyon teşekkül etmiştir. Bü
tün vesaiki toplamakla meşguldür. Emin Beyefendiye 
rica ederim, ellerinde daha çok vesaik varsa onları 
da bize tevdi etsinler, bu komisyon bu kitabı telif et
mekle meşguldür, bunları meydana getirmekle meş
guldür. Bunu da bittiği zaman bittabi vücuda geti
rip neşredeceğiz. 

Tokat Mutasarrıfının esbabı istifasını soruyor; 
Tokat Mutasarrıfı kendisi hastalığa duçar olduğun
dan ve saireden naşî bana istifanamesini göndermiş
tir. Bunun zamirinde bir şey varsa bilmiyorum. Reŝ  
mî ciheti böyledir, başka bir şey yoktur. Muhterem 
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refikimiz Karahisar Mebusu Şükrü Efendi Hazretleri ] 
(yoktur sadaiarı) teveccühkârane ifadatta bulundu
lar. Hakkı acizânemde cidden kendilerine müteşek
kirim. Bu bapta affedemiyeceği bir takım hatalarımı 
da tadat ettiler. O da Enfiyecioğlu'nun istisnası me
selesi... Yani yukarıda arz ettiğim Enfiyecioğlu na
mında bir Rum varmış, kafileden ayrılmıştır. Müsaa
de buyurun arz edeyim, bu valinin ifadesi, Akçaaibat 
kazasının müracaatı üzerine kafileden ayrılmıştır. Va
linin bu husustaki işarına itimat etmek mecburiye
tindeyim. Ondan sonra+Hamit Beyin ismini niçin zik
retmişim. Hayır; katiyen böyle bir şey olmamıştır, 
bu hatırımdan bile geçmemiştir, bütün mesuliyeti 'ba
na aittir. Binaenaleyh, evvelce de arz ettim, Hamit 
Beyin ahvali mahall'iyeye vukufu hasebiyle, bu adam 
eğer fena adam olsaydı Hamit Beyin izin vermemesi 
lâzım gelirdi fikriyle Hamit Beyin ismini zikrettim. 

Bir de istanbul'a Pontüscü ailelerin gitmesi mese
lesidir; efendiler, Pontüscü aile namiyle ayrı ayrı git
miş kimse yoktur. Pontüscü ailesi denilen, Hüküme
te resmen vaki olan müracaat üzerine eşhası münfe-
rideye verilmiş izinler vardır. Ondan sonra (elhazmu 
suizan) düsturunu ileri sürdüler. Filvaki bu düstura 
riayet etmekteyiz ve böyle usule riayet ettiğimizden-
dir ki, ancak pek hüsnü hali tebeyyün etmiş olanlara 
iz'n veriyoruz. Eğer bu sui zannı ele almamış olsak 
müteaddit, binlerce müracaatların hepsine cevabı mu
vafakat vermek ve hepsini göndermek ve binaen
aleyh. aleyhimizde bir cereyana ve propagandalara 
vesile ihzar etmek lâzım gelirdi. Binaenaleyh, müm
kün olduğu kadar az eşhasa izin vermek meslekini 
takip ediyoruz ki bu da kendilerinin ileri sürdüğü 
düsturdan başka bir şey değildir. Aknididi namında 
bir adama olacak zannederim, izin vermişiz de Aziz 
çavuşu hapis etmişiz. Efendiler bu, bir kıyası maal-
fariktir. Biz islâmı ahaliye. Aziz çavuş ve bunun gibi 
bir çok kimselere izin vermekte zerre kadar müşki-
lât çıkarmadık ve bu gibilere kamilen izin veriyoruz. 
Aziz çavuş bir vaka yapmış ise ve bu vakıadan do
layı tahtı tevkife alışması icabederse, neden Akdiri-
di'ye İstanbul'a gitmesine izin veriliyor da sonra Aziz 
çavuş tahtı tevkife alınıyor diye bir kıyas yürütemez 
idik. O ayrı bir meşelerdir, bu da ayrı bir meseledir. 
Eğer islamlardan olan emsaline İstanbul'a izin ver
miyorsak o zaman onu söylemeye hakkınız vardır. 
Yoksa birisi tahtı tevkife alınmış da bu böyle olduğu 
halde neden buna izin verilmiyor derlerse hiç doğru 
olmaz. Bilhassa kendileri ulemadan oldukları halde 
bu ikisini karıştırmakta bir mana göremiyorum. | 
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Sonra dediler ki; binlerce hanüman söndüren 
Poritüscülere böyle muamele etmişiz. Yaptığımız 
muamele... Bulunduğumuz yerde onlan itlaf etmek
ten ibarettir? Fakat alil ve natüvan bir iki kadına 
yapmış olduğumuz muameleyi umuma yapılmış su
rette telâkki etmek doğru olamaz. 

RAGIP BEY (Amasya) — Refiki muhtereme-
miz dediler ki; köyler yakılmam ıştır demişim. Bun
dan evvel köyler yakılıyordu, hayvanat alınıyor ve 
sürülüyordu. Şimdi ise köylere tecavüz vaki oluyor 
ve bazı kere de köyler yakılıyor. Biz de geri dönü
yor, takip ediyoruz. Bazı sürüleri alıp sürüyorlar, biz 
de üzerlerine takip müfrezeleri gönderiyoruz. Bu sü-
rülerin bir kısmı istirdat olunuyor, bir kısmı oluna-
mıyor. Eskiden vaziyetimiz tedafüi idi, şimdi ise te
cavüzü vaziyettir. Her nerede eşkiya mevcut ise, biz 
oraya tecavüz ediyoruz, arkalarından gidıip gaslettik
lerini geri almaya çalışıyoruz ve bir kısmı mühimmd-
ni alıyoruz. Bu suretle çalışıyoruz. Yoksa hiç köy ya-
kılmamıştır demedim. Bunlar aç olduğundan müte
madiyen köylere saldırıyorlar. Erzak tedarikine mec
burdurlar. Köylere saldırmanın esbabı mubimmesin-
den birisi de budur, dedim, -eskisine nisbetle fark var
dır dedim. 

RAGIP BEY (Amasya) — Beyefendi kamilen ih-
rak edıiliyor. 

ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Yanmıştır efen
dim. şüphe yok. Müteaddit köyler aynı zamanda ya
nıyordu. Tekrar sekiz yüz kişilik bir müfreze hakkın
da tekrar söylemiyeceğim. Dediler ki; bendeniz Sam
sun'a doğru giderken Erbaa'dan ahvali mahalliyeye 
vukufu olan bazı zevatı istemişim, hakikaten istedim 
ve bunu İzzet Beyin tavsiyesi üzerine ve fikrinden is
tifade ettim, sonra kendilerine demişim ki, Erbaa'ya 
gideceğim, inşallah beraber yaparız. Evet, temmam 
böyle söylediğimi hatırlamıyorum. Belki buna ben
zer bir söz söylemişimdir ve Tokat'a gitmeyi istiyor
dum. Fakat şimdiden arz ettiğim esbaptan dolayı 
- maatteessüf gitmeye muvaffak olamadım - ne ya
payım; Emin Bey biraderimizin ilk sözleri arasında 
dediler k!i; Dahiliye Vekilinin nutkunu işittikten son
ra memlekette asî kalmadı zannı hasıl oluyor ve bu
na kanaat ettim dediler; böyle bir kanaat verecek 
ifadateta bulunmadım, itikadındayım. Çünkıi ben mem
lekette âsi kalmamıştır demedim. Eşkiyayı takibe de
vam etmekle meşgulüz ve takip ediyoruz dedim. Bi
naenaleyh, bu ifadatimdan yanlış bir takım hülya
lara sapılmamasını rica ederim. 

Vesaikin neşri meselesine gelince; bundan evvel 
arz ettim. Kendileri bu noktaya dokundular. İstan-
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bul'da bir kitap telif ettirmekle ve burada da bir ki
tap telif ettirmekle meşgulüz. Elyevm dağlarda altı 
bin, sekiz bin kadar silâhlı vardır, diyoruz. Fakat ya
pılan müsademeler hep silâhsızlarla vaki oluyor, di
yor. Peki efendim öyle ise bunun silâhlıları nereye 
saklanıyor ve bu mecruhlar vesaireler kiminle olu
yor, müsademe kiminle oluyor. Bu muhakemenin in
celiğini bendeniz pek anlamıyorum. 

EMİN BEY (Cattik) — Öyte demedim ki. 

ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Silâhsızlarla olu
yor dediniz. 

EMİN BEY (Canik) — Hayır efendlim öyle de
medim : Dedim ki Apustol'un yerine Nikola silâhı 
alıyor dedim. Vaziyet müsavidir. 

ALİ FETHÎ BEY (Devamla) — Geçen seneki va
ziyet bugünkü vaziyetten daha fena idi. İşte Samsun' 
dan aldığım telgrafı okuyorum, 20 mayıs tarihlidir. 

'BİR MEBUS BEY — Biz davamızı isbat ettiik. 

AL t FETHİ BEY (Devamla) — Geçen seneye na
zaran asayiş çok iyidir diyor. Onlar saldırıyorlar, fa
kat buna mukabil bizimkiler de onlara mukabele edi
yorlar. (Gürültüler) Tabiî boş duracak değillerdir ya 
saldırıyorlar. Aileler içinde masum olanlar da var. 
Çok rica ederim zattı âlİnliz istiklâl mahkemesi reisi 
olduğunuz zaman böyle serbest idiler, yapmamalıydı
nız ve bunlara cezayı sezalarını vermeliydiniz ve böy
le yanlış hareketlere sevk etmemeliydiniz. 

EMİN BEY (Canik) — Çok güzel cevap verdin, 
Devreddik beyefendi. 

ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Hükümeti mahal
li yenin bunların masuniyetine dair malumatı yok
tur. 

EMİN BEY (Canlik) — Olması lâzım gelirdi. 

ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Efendiler, gerek 
Trabzon meselesine; gerekse Pontüs meselesine ve 
kendilerine izin verilmiş olan bazı eşhasa dair vaziyet 
bundan ibarettir. Bu hususta itikadım şudur ki : Bu 
günkü vesaik ile azamî surette ifayı vazife edilmliş-
tir. Fakat efendiler herkes kendi iktidarı dahilinde iş 
yapabilir. Ezcümle Karahisar Mebusu Şükrü Beyefen
di biraderimizin buyurdukları bu yük ağırdır. Bende
niz de o itikattayım. Çünkıi bu ilk pek ağırdır. Rica 
ederim daha ziyade muktedir bir zat bulursanız der
hal kırmızı rey veriniz. Ve bendenizi lütfen kurtarı
nız. 

REİS — Efendim, Reşit Ağa (Malatya), Doktor 
Fikret Bey (Kozan) ve Muş Mebusu (Hacı Ahmet 
Hamdi, (Genç) Mebusu Hamdi Beylerin müzakere
nin kifayetline dair takrirleri vardır. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim icabe-
derse üç gün daha devam edeceğiz. (Gürültüler) 

BİR MEBUS BEY — Reis Bey, üç saat oldu. Mü
zakerenin kifayetine dair takrir verdim. (Gürültüler) 

REİS — Kifayetin aleyhinde hakkı kelam vardır. 
Rica ederim sükûneti muhafaza buyurun. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Rica ederim 
efendiiier müsaade buyurun efendim. Evvelki gün He-. 
yeti Umumliyehin verdiği karar üzerine akşama ka
dar kemali sükûnetle dinledik. Halbuki biz dün ak
şam ısrar ettik ki bunu neticelendirelim dedik. 

BASRİ BEY (Karesi) — Gürültü yapılacaksa biz 
de yapalım Reis Bey. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendiler dün 
şurada bir karar verdiniz, dönüyor musunuz karaı-
nızdan, soruyorum? 

REİS — Efendim müsaade buyurun. Hafi celse
nin kifayeti hakkında takrirler vardır. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Müsaade buyu
run efendim söz söyleyeyim. Efendiler burada Da
hiliye Vekili Beyefendi bir çok söz söylemiş ve rüfe-
kayı kirama yegân yegân cevap verdi. Şimdi efendi
ler bendeniz hepsine cevap versin demiyorum. Fa-. 
kat bazı nikatı noksan söylediler ve bazı nlikatta it
ham ettiler. Aleyhinde bulunanlardan birisinin ten
viri için söz söylemesi lâzım mıdır, değil midir? Ar
tık siz takdir buyurun. Bendeniz meselenin gayet mü
him olduğu kanaatındayım. Maatteessüf Rüfat Bey 
arkadaşımızın takririnin bendenizinkine tedahül et
mesi meseleyi bu şekle sevk etmiştir. Bendeniz me
selenin hakikaten tenevvür etmesi için her halde zan 
ederim ki Dahiliye Vekili Bey de kendi sözlerine kar
şı vermiş olduğu cevabın cevabı olmak üzere hiç de
ğilse bir kişiyi dinliemeleri lâzımdır. Kendileri bu kür
süden burada soruyorum diye bendenize sual tevcih 
ettiler. Kendisiniin de şimdi kifayet verilmesine ta
raftar olmıyacağını zan ederim. Ama kendisi kifaye
te taraftar ise o başka mesele. Bendeniz diyorum ki 
bu mesele hakkında bu itibarla müzakere kâfi de
ğildir. «Kâfidir sesleri» Rica ederim hak ve hakiikat 
meydana çıkmalıdır. Eğer vaktin darlığından bir söz 
söylemeden bu meseleye kâfi denecek olursa parla
mento manevrası ad ederim. Buna mukabil bir ma-
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tıevra olmiak üzere... Eksiyon yaparız, bu iş kalır. 
(Şiddetli gürültüler) 

REİS — Hafi müzakerenin kifayetinli kabul eden
ler KJtSfen ellerini kaldırsınlar... Ekseriyetle hafi müza
kere kâfi görülmüş/tür. 

Şu noktayı da arz etmek isterim ki hafi celse de 
mevzuubahis olan ve müzakerenin kifayeti ile neti

celenen hususat alenî celsede bahsedilemez ve bunu 
anladığım halde Riyaset her türlü salahiyeti kullana
rak katiyen men ederim. Bu hususta arkadaşlarımın 
teemmüllü davranmasını rica ederim. 

Efendim hafi celseye nihayet verilmiş alenî cel
seye geçilmiştir. Celse alenî olarak devam ediyor. 

ı>m« 
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