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SEKSEN SEKİZİNCİ İNİKAT 

21 Ağustos 1338 Pazar 

İKİNCİ CELSE 

REİS • Musa Kâzım Efendi 

KÂTİPLER : Enver Bey (İzmir), Atıf Bey (Kayseri) 

REİS — Efendim celseyi kuşat ediyorum. 
Zaptı sabık hulâsası kıraat olunacaktır. 

1. — ZAPTI SABİK HULASASI 

SEKSEN YEDİNCİ İNİKAT 

19 Ağustos 1338 Cumartesi 

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ CELSE 
Adnan Beyefendinin tahtı riyasetlerinde bilini-

kat, evvelce 'Fransızlara tercümanlık etmiş olan İs-
tepan oğlu Emil Penizyan hakkındaki davanın teci
line dair Heyeti Vekileden mevrut esbabı mucibe 
lâyihası kıraat ve müzakere edilerek aynen kabul 
olundu. Pontüs eşkiyası hakkında Malatya Mebusu 
Sıtkı Bey ve rüfekası tarafından mevrut şifreli telg
raf kıraat edildikten sonra, o havalideki Rum eş-
kiyasının tenkili için tezyit edilecek jandarma kuv
veti için jandarma bütçesine tahsisat ilâvesi hakkın
daki lâyihai kanuniye ile bittevhit müzakeresine ge
çilerek teneffüs için celse tatil olundu. 

DÖRDÜNCÜ CELSE 
Musa Kâzım Efendi Hazretlerinin tahtı Riya

setlerinde bilinikat jandarma bütçesine tahsisat ilâ
vesi hakkındaki lâyihai kanunivenin müzakeresiyle 
iştigal edildi. Söz alanların kesretine ve vaktin geç 
olmasına mebni mabadine Pazartesi günü devam olun
mak üzere içtima nihayet verildi. 

Reis 
Musa Kâzım 

Kâtip 
Kayseri 

Atıf 
Kâtip 
Van 

Hakkı 
REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında mütalaa 

var mı? Zaptı sabıkı kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MÜZAKERE EDİLEN M EV AD 

1. — Jandarma Umum Kumandanlığı bütçesine 
tahsisat ilâvesi hakkındaki kanun lâyihası. 

REİS — Mevzu üzerinde söz Maliye Vekili Be
yefendinin. Buyurun efendim. 

HASAN FEHMİ BEY MALİYE VEKİLİ (Gü
müşhane) — Efendim bu gün Pontüs mesailine dair 
olan müzakerenin mabadine devam edileceğine göre 
bundan üç gün evvelki aleni celsemizde Maliye büt
çesinin müzakeresi dolayısiyle harp kazançları ver
gisi hakkındaki kanunun adalete muvafık olmadığın
dan ve fazla miktarda bulunduğuna dair uzun bir 
münakaşa açılmıştı. Bendeniz netice olarak arz etmiş
tim ki, mevcut kararname tadil edilmedikçe bu ka
rarnameye tevfiki muamele yapmak zarureti vardır ve. 
bu tadilâtı da, Muvazenei Maliye Encümeninin İiec-
lilmüzakere Heyeti Celilenize sevketmiş olduğu maz
bata tadilâtından bahsetmiyor. Gerçi bazı esasına te
mas ediyor. Fakat her halde elde mevcut kararnamenin 

tadili iktiza eder. Tensip buyurursanız bu gün hafi 
celse devam edileceğine göre kanunun dört maddesi
nin tadilini havi bir müsvedde kaleme aldım, bu gün 
bunu müzakere edemeyeceğimize göre vakit kazan
mak için Çarşambaya kadar Muvazenei Maliye En-
cümeniyle görüşerek matbaaya verelim. Arzu buyurur
sanız şimdi matbaaya verelim. Muvazenei Maliye En-
cümeniyle de görüşülsün-' Çarşamba günü müzakere 
ederken, meçhulât üzerine müzakere etmeyelim. Yani 
nasıl arzu ederseniz, isterseniz yeniden matbaaya gön
derelim, diye beyhude vakit geçirilmesin. Muvazenei 
Maliye Ehcümeniyle bir kere görüşüldükten sonra 
matbaaya verip tabettirip, Çarşamba günkü ruzna-
meye yetiştirmekte faide tasavvur ediyorum. Şimdi
den Heyeti Celilenize mal olduğundan tab ve tevzi ve 
müzakere edemeyiz. Heyeti Celileniz tensip buyurur
sanız mazbatayı tabettirelim ve Muvazenei Maliye 
Encümeniyle de yarın sabah birleşelim. Orada müza-
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kereden sonra matbaaya gönderelim. Çarşambaya 
yetiştirelim. 

RElS — Efendim, Muvazenei Maliye Encüme-
niyle görüşüp tab ve tevzi ve Çarşamba günü mü
zakere edilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

2. — Pontüs meselesi hakkında müzakerat. 
REİS — Söz Müfit Efendinin. 
MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Efendim, pontüs 

meselesi hakkında bir çok arkadaşlarımız kendi vu
kufu tammına ve bir çok zamanlarda idarei umur
da, inzibatta ve asayişte hizmet etmelerine müsteni
den Meclisi Âlinize bazı beyanatta bulundular. Ez
cümle Karahisar Mebusu Ali Bey biraderimiz, mem
leketin içerisinde daimi surette cereyan etmekte olan 
şekaveti ilmi bir surette taksim ederek, bunların it
fası hakkındaki kendi kanaatlerini de Meclisi Âlinize 
arz ettiler ve dediler ki: şekavet üç kısımdır. Birisi 
Şekaveti adiye, birisi şekaveti müstemirre, birisi de 
şekaveti siyasiye. Bendeniz Ali Beyefendinin taksim 
etmiş olduğu bu üç kısım şekavete memleketin, hal
kın ahalinin hepsini müteessir kılan bir meseleden 
daha bahisle bir şey ilâve edeceğim, ki onun adına 
da maalesef şekaveti resmiye diyeceğim. Malumu âli
leri, adı şekavet, haşa huzuru âlilerinden, bazı ufak, 
tefek, bazı eşek hırsızlarının yapmış olduğu şekavet
tir. Şekaveti mütemirre denilen, Kanun Cezada ken
dine bir cinayet, kendilerine bir şekavet cürmü is
nat edilen şekaveti müstemirre eshabıdır. Şekaveti 
siyasiye. 

FEYYAZ ÂLİ BEY (Yozgat) — Ne Dahiliye 
Vekili var, ne Heyeti Vekile Reisi var, Hükümete 
aittir. 

MÜFİT' EFENDİ (Devamla) — Şekaveti siya
siye doğrudan doğruya bir emel, bir maksat takip 
etmek hususunda ittifak etmiş yüz, iki yüz, üç yüz 
kişinin daimi surette Devleti izaç etmek suretiyle bir
takım gayelerini husule getirmek için. emellerini mey
dana getirmek için yaptıkları şekavet, şekaveti siya
siyedir. Şekaveti resmiye diye arz ettiğim meseleyi 
Heyeti Celilenize birer birer madde göstermek suretiy
le arz eedceğim, ki asıl milletin bu gün kurtulmak 
istediği mesele o şekaveti resmiye meselesidir. 

Şekaveti siyasiyeyi bütün millet kendi askeriyle, 
kendi jandarmasiyle, mevcudiyeti ile, varlığı ile de
fetmek mecburiyetindedir. Çünkü kendisinin vata
nından bir kısmını ayırmak veyahut kendisinin istik
laline darbe vurmak veyahut kendisinin mevcudiyetini 
hitame erdirmek emelleriyle toplanmış birtakım kit

lelerin takip ettikleri mesleklerdir. Bunu her fert uh
desine terettüp eden bir vazifei vataniye addederek 
def ve tenkil eder. Fakat şekaveti resmiye noktai 
nazarından . arz edeceğim maddelerden bir tanesini 
Heyeti Celilenize arz etmek isterim ki bu gün orduyu 
iaşe eden, bu gün Devletin teşkil etmiş olduğu Dev
let makinesindeki memurinin maaşatını temin eden 
Devletin masarifi mübremesini tedarik hususunda ge
celi, gündüzlü, kadınlı erkekli, çalışan, bize parala
rını veren halkın asayiş noktai nazarından köyden 
şehre gelememesi, evinde ailesiyle huzuru tam içinde 
yatamaması, ondan sonra Devlete vermeğe mecbur 
olduğu borcunu verirken bir de o borcu tahsil eden 
muhassıllarm ve o malı alan mültezimlerin elinde, 
bu halkın malı hatta ırzı. canı daimi surette tehdit 
altında bulunduğunun isabatı meselesidir ki, bu me
sele bizi en ziyade alakadar edecek mesaildendir. 
Meselâ âşârı iltizam suretiyle Hükümet satıyor. Âşârı 
iltizam eden bir mültezim meselâ bir kasabayı bin 
beş yüz liraya iltizam ettikten sonra, o kasabada âşâ
rı rüyet için adamı, kolcuları o köye gidiyor. Bede
li iltizamı olan bin beş yüz veya iki bin lirayı doğru
dan doğruya köylünün kasabadan getiremeyip kendi 
kariyesinde, kendisinin idaresini temin edebilmek için 
almış olduğu bir kaç parça bağından ve bir kaç parça 
ağacından ve buna (güveri) veya tabiri âmiyanesiyle 
(hazar) bedeli dediğimiz bedelden bedel iltizamı al
mak, hububat noktasından bırakmak, bir kısmını doğ
rudan doğruya alacağı hububatı sırf temettü noktai 
nazarından bırakmak noktasına hasrediyor. Halkın 
üzerine bu vergiyi tarhediyor. Halk bu tarhedilen 
vergiden dolayı elinde mevcut bulunan kanun muci
bince Hükümete müracaat ediyor ve diyor ki bize 
(Hazar) bedeli olarak şu kadar lira tarhettiler. Bunu 
keşfettirin, tahmin ettirin, bu bizim için bir zulüm
dür. Bunu tahmin etmek için Meclisi idare azasından 
iki mahammin, kendi taraflarından da iki muhammin 
bulunmak suretiyle keşfolunuyor. Doğrudan doğruya 
köylünün aleyhine ve hatta evvelki keşfinin fevkine 
çıktığına pek çok defa tesadüf edilmiştir. Bu suret
le köylülerimiz bağlarını sökmüş, ağaçlarını yıkmış, 
köylerinde kendisini gösterecek bir manzarai umumi
ye teşkil eden ağaç vesaire de bırakmamış ve bundan 
eser kalmamıştır. Bundan dolayı vukubulan müracaat
lar yine acaba o mültezimlere karşı ne gibi bir ka
nunun ahkâmı tatbik edilmiş ve halk bu gibi şe
kavetlerden kurtarılmıştır? Almış olduğu buğdayı, ar
pasını kaldırmak ve yine Hükümete karşı borçlu ol
duğu miktarı seve seve evinde bırakacağı fazla mik
tarı satmağa acaba neden dolayı... Bu gün koynunda 
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evrakı resmiyesi belki mevcuttur. Efendiler onuda he
yeti aliyelerine arz edeceğim. 

YASİN BEY (Ayıntap) — Aşar faslında bunu din
leriz. 

MÜFİT EFENDİ (Devamla) — Âşâr meselesine 
kadar dinlemeğe mecbur değilsek, köylünün o suret
le parasını, aşarını, malını alırsak ve bu suretle harp 
ettireceğim dersek, zulümden başka bir şey yapmış 
olmayız. Yalnız mevcudiyeti siyasiyesini tehlikeye ko
yan Pontüscülerle uğraşmak lâzım değildir. Onun bü
tün mevcudiyetini muhafaza etmek için. onun bütün 
malını, canını, ırzını muhafaza etmekle mükellefiz. İş
te bu mesele mademki burada mevzubahis oluyor. 
Mademki memleketin emnü asayişi mevzubahis olu
yor. Asayişin muhtel olmasına zannederim ki bu gibi 
meselelerde yine atfınazar etmeyip köylüyü ve köylü
nün üzerinde sülük gibi yapışıp onların kanlarını 
emmek isteyen memurlar hakkında yapılacak mua
meleyi ifadaki gösterdiğiniz tekâsüîdür. 

Efendiler; şimdi birisi tekâlifi milliye suretiyle. 
İstanbul mebusu arkadaşımız Ziya Bey de Kırşe
hir'de bulunduğu bir zamanda idi. Bir kariyenin c/0 

40'ı daha idrak edilmeden evvel Hükümet (Sadet ses
leri.) Köylü vasıtasiyle... 

REİS — Efendim; rica ederim Pontüs hakkında 
söyleyiniz. 

MÜFİT EFENDİ (Devamla) — Ben maksadımı 
Heyeti Celileye misallerle arz etmeyeceksem buradan 
ineyim. Bendeniz bu kürsüden şöyle yaparım, böyle 
yapmağa muktedirim, diye bahsedecek değilim. 

REİS — Efendim Pontüs meselesi mevzubahis-
dir. 

MÜFİT EFENDİ (Devamla) — Rica ederim 
Pontüs meselesi nasıl mevzubahis ise. Anadolu me
selesi de böyle mevzubahisdir. Halkın tekâlifi mil
liye suretiyle vermiş olduğu (} 40 zahire bilahara 
mültezimin köylüye mahsup ettirmesi lâzım geldiği 
halde mültezim ben c/< 40 borcumu mahsup ettire-
medim, diye köylüden ayrıca % 40 bedel olarak 
köylüye zulmettiği ve köylü Hükümete müracaat et
tiği zaman köylünün müracaatı nazarı itibara alın
malıdır. Bu mahsulü mültezim kendi alacağına mah
sup ettirdiği halde köylüye katiyen mültezimden ken
disinin fazla verdiğini diyerek, köylüye fazla mahsup, 
zahireyi tahsil ettirmeyerek kendisinden tahsil et
tirmediği halde... Efendi bu zulümdür. Köylü bize 
itaat etmezse hakkı var mıdır, yok mudur efendi
ler? (Doğru sesler.) Öyle ise şekaveti resmiye mese
lelerini doğrudan doğruya, halkın hukukunu kendile-

J rinin eline verilen kanun dairesinde idare etmeyen bir-
j takım memurini idare ve adliyeyi, eğer Heyeti Celile-

niz. Hükümeti merkeziyemiz, onları ıslah etmeyecek 
j olursa, emin olunuz ki. geride o köylünün... Zira o 

köylü eşkiyay! gelip de sana, Hükümete haber ver
diği zaman sen şakinin. Hükümet onun hakkında ce
zayı kanuniyi tamamiyle vermediği halde o şaki bila-

I hara gelir, köylünün malını, canını gasbeder. Bir şey 
yapamazsın: sen de böyle asayiş beklersin. 

Evet Pontüs meselesi hakikaten mühim, bizim 
I bütün hayatımıza kastedilmiş ve bizim mahvimize 

yegane çalışılmış bir mesele olduğunda hepimiz müt-
j tefikiz. Bundan kurtulmak için jandarma mı. asker 

mi. başka kuvvet mi ne sarfedilmek icabedecekse Hü
kümetin düşünmesi lâzım gelir. Hükümet buraya bir 
proje ile geliyor. Diyor ki bana üç bin jandarma tah-
sistanı veriniz, ben bu üç bin jandarma ile Pontüs de
nilen meseleyi mahvedeceğim. söndüreceğim. Bu 
tahsisatı, üç bin jandarmayı istemekle beraber, he
yeti umumiye Hükümetin bu talebi bu şekli, bu tari-

I ki muvafık görmeyerek diyor ki, sen bu usul ile Pon
tüs meselesini oldüremezsin. Bir arkadaşımız bir şe-

I kil gösteriyor. Diğeri başka bir şekil gösteriyor. Şim
di Hükümet diyor ki; falanın gösterdiği şekli müza-

j kere etmek için teklifi geriye veriniz, biz alalım. Bu 
neden neşet ediyor? Doğrudan doğruya Hükümetin 
bu suretle teemmül ettiği, itfasına çalıştığı bir me
seleyi ya kendisi bir meselei mahsusa addederek. 
düşünmeyerek, vakit bulmadan buraya geldi, alelamya 

| söyledi veyahut bunları müzakere etmeden doğrudan 
! doğruya bir mesele olarak verdiği anlaşılıyor. Hükü-
I met meselesi olmamalıdır. Hükümet böyle bir şeş 
I mevzubahis eylediği zaman bunu kendisine mal et-

memelidir. Çünkü bizimle Hükümet arasında asla fark 
I yoktur. Şimdi Hükümet düşünürken ben. düşüncemi 
I terviç ettireceğim diye katiyen ısrar etmelidir. Bizim 

düşündüklerimizi tespit makul bir şekle ve onunla 
beraber meczderek tazyika çalışmalıyız ve ona kudreti. 
kuvveti vermeliyiz de. Şimdi üç bin jandarma on 

i beşer lira maaş vermek suretiyle, acaba Pontüs me
selesini. Anadolu'da diğer şekavet meselesini söndü-
rebilecek mi, söndüremeyecek mi? Yani asayiş temin 
edilecek mi, edilmeyecek mi? Bunu muhakeme ede
lim. 

Bendeniz geeçn seneden beri şahidi olduğum jan
darmaların yapmış olduğu takibat ve vaziyetleri btı 
işin üzerine gitmemek, gidememek meselesidir. Yani 
jandarmalar gitmiyor, gidemiyor efendiler. Şakı bir 

| tarafta bulunduğu zaman, jandarma o bir tarafa gi-
I diyor. Binaenaleyh jandarma ile hu meselenin Kaili-
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ne imkân yoktur. Hükümet kuvvei askeriye istihdam 
etmek suretiyle oradaki fenalığı itfaya çalışıyorsa, 
nitekim çalışıyor ve elan de orada mevcuttur. Onun o 
şekilde ifa etmek için serbest bırakmalı ve kendisi
ne sureti katiyede harekâtında serbest olduğunu bil
dirmeli ve Pontüs meselesinin hallini istemeliyiz. Fa
kat Pontüs meselesi öyle zannediyorum ki, beş güne, 
beş aya hasredilmiş bir mesele değildir. Bu esaslı bir 
teşkilâttır ve senelerden beri devam ediyor. Bunu mü
temadiyen devam etmek ve tazyik etmek suretiyle 
halledebiliriz ve illa bir ayda, on beş günde söndürü-
lebilir, demekle yapamayız. Binaenaleyh jandarmaya 
ilâve edeceğimiz para bu suretle heder olmuş olacak
tır. Jandarma bu meseleyi halledemez. 

Gelelim diğer efkâra; o da bu işi ahaliye gör
dürmek" meselesidir. Bendeniz bu meselede biraz te
reddüt edeceğim ve tavakkuf edeceğim. Evlâdının eline 
silah veren baba, evlâdı ihtimal ki o silahı istimal 
edemediğinden dolayı kendisini bir tehlikeye koymak 
meselesi mevzubahis olabilir. Köylülerimize tevdi ede
ceğimiz bu silah, öyle, zanneriyorum ki, yarın karşı
sında husumet ettiği bir adam aleyhinde istimal ede
rek başka fenalıklarda tevlid edebilir. Ahaliyi tama-
miyle teslih edip bu işi gördürmek imkânı yoktur. Bu
nun sureti katiyede aleyhindeyim. Yalnız, ahali ile iş 
gördürecek dereceye kadar inmiş isek o vakit Hükü
mete lüzum yoktur. 

BASRİ BEY (Karesi) — inmek değil çıkmaktır, 
o. 

MÜFİT EFENDİ (Devamla) — Eğer ahalinin bu 
meseleyi kapatacağını ve bu vazifeyi deruhte edeceği
ni ve bu seviyede olduğunu biliyorsan kabul ediyorum 
ve biz o seviyeye geldiğini kabul ediyorsak, hata 
ediyoruz, zannediyorum. Çünkü ahaliden vaktiyle ken
disinde mevcut bulunan silahlan toplamak için bu 
Mecliste duridraz müzakere ve münakaşa cereyan et
ti ve zannediyorum ki o vakit bütün arkadaşlarımız 
müttefikan ve müttehiden düşünerek silahları almağa 
karar verdi ve gidip o silahları alabilmek ve lazım ge
len nasayihi. vermek için heyetler de çıkardık. Biz 
bundan iki sene evvel vaziyetimizi, halimizi gözümü
zün önüne getirirken, belki soba borularını top diye 
gösterdiğimiz, iğne ile kuyu kazdığımız zamanda bu
rada elimizde silah olmadığı bir zamanda silahlarını 
toplayıp cepheye gönderilmesine müttehiden, mütte
fikan karar vermiş olduğumuzu unutmayalım. O si
lahları alıp cepheye verdiğimiz halde, bu gün ahaliye 
silah tevzi ederek bu meseleyi.söndürmek için, acaba 
bu fikir bize nereden neşet ediyor? Ahali iki sene zar-
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fında bu meseleyi halletti ve Hükümetimiz bu gün 
bütün askerini, silahını bütün vesaiti harbiyesini elin
deki silahlarını alıp, artık bu silahlara ihtiyaç kalma
dı ise bunları sahiplerine iade etmeğe taraftarım ben
deniz. Fakat bu silahlar vasıtasiyle bunlara asayiş te
min etmek noktasından biraz mütereddidim. Yalnız ol
sa olsa bizde kır bekçileri tabir ettikleri, köy bekçi
lerine silah veririz. Zaten bir kanun vardır, böyle, 
İki, üç tane bekçi daha ilâvesi suretiyle Hükümetin 
nazareti tahtında bir kaç adam bulundurulursa o köy 
bekçileri de köylerine gelen şekaveti adiyeden dolayı 
gidip de mallarını çalan hırsızlara mukavemet ede
bilirler. 

MEMDUFİ BEY (Karahisarı Şarki) — Köylerde 
altmış, yetmiş kişi vardır. 

MÜFİT EFENDİ (Devamla) — Ben zannediyorum 
ki köylerde altmış kişi kalmamıştır. Zannederim alt
mış kişi dediğimiz kadınlardan ibarettir. 

MEMDUH BEY (Ergani) — Altmış kişi firari 
vardır. 

MÜFİT EFENDİ (Devamla) — Eğer sen firariler
le bu memleketi müdafaa ettirmek ve o firarilerle eş
kıyayı takip ettirmek ve o firarilerle Pontüsü söndür
mek istiyorsan, firariler mücrimdir. Mücrim ile bir cü
rüm söndürülmez efendi. (Bravo sesleri.) Biz emin 
olalım ki bu gün hizmetini, vazifesini ifa etmeyen 
herhangi bir sebepten dolayı vazifesinden ihtiraz ede
rek kaçmış olan adamlar nazarı kanunda, nazarı mil
lete, nazarı şeriatta mücrimdirler. Bu mücirmlerle 
gidip diğer mücrimler tedip etmek gibi fena bir şey
den daha büyük bir şey olamaz. (Doğru sesleri.) Da
ha büyük bir dert çıkarmak demektir. 

REFET PAŞA (İzmir) — Hükümet mefhumuna 
mugayirdir. 

MÜFİT EFENDİ (Devamla) — Şimdi efendim 
bu mesele hakkında pek çok söz söylendiği için ben
denizin yalnız rüfekayı muhteremeden istirham ede
ceğim bir nokta vardır. Bu meseleyi Hükümetin rev-
şi hamiyetine tevdi etmeyi ve Hükümetin kendisinin 
yapacağı bir tedbir ile bu meselenin önüne ve bü
tün memleketlerimizdeki böyle fena birtakım şeka-
vetin, hırsızlığın menine ve arz ettiğim şekaveti res-
miyenin de kökünün kesilmesine karar verilmelidir. 
Hükümet bu suretle maksada muvaffak olur ve her 
şey biter. Ve illâ -katiyen ve katıbeten bu keşmekeş
ten kurtulmak için gidip gelmek meeslesinde bile ken
dimizi müteyakkız bulundurmaktan başka imkânı yok
tur. Bendenizin söyleyeceğim budur. Bunu Hükümete 
terketmeliyiz. 
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VEHBİ EFENDİ (Konya) — Efendim Müfit 
Efendinin buyurduğu gibi, pek çok söz söylendi. Yal
nız benim söyleyeceğimin birincisi; bu bir şahıs me
selesidir. İşinizin başına iyi bir adam bulun ve o 
adam bu meseleyi halleder gelir. Öyle bir şahsiyet 
bulunuz ki bü adam gitsin bu meseleyi halletsin gel
sin ve o şahsiyet bunun ehli ve erbabı olsun. Birinci 
mesele bu, İkinci mesele; efendiler, bu gibi şekavetleri 
asker basdıramaz. Bunun imkânı yoktur. Çünkü dokuz 
taşı birden sıçrayan bir herife karşı sağ dur, selâm 
dur mukabele edemez. Bunlar merasim işidir. Halbuki 
bu iş merasim işi değildir. 

TAHSİN BEY (İzmir) — Askerlik merasim işi 
değildir. 

VEHBİ EFENDİ (Devamla) — Rica ederim as
kerlik merasimleridir. Onun için asker karşısında 
başı bozuk lâfı istimal olunur. 

REFET PAŞA (İzmir) — Bir sual soracağım. Aca
ba Vehbi Efendi Hazretleri Demirci veyahut Ethem 
çetelerinin Konya isyanını basdırmalarına muvaffak 
eder mi idi? Yoksa muntazam bir asker mi isterdi? 

VEHBİ EFENDİ (Devamla) — O başka mesele
dir, Paşa Hazretleri. O buraya mukayed değildir. 
Onlar dağa çıkmış değildi, karşı geliyordu. Bu mesele 
başkadır. 

Şimdi efendiler jandarmanın da bu meseleyi hal
ledemeyeceğine bendenizin kanaatim vardır. Zanneder
sem ekser rüfekayı kiramın da kanaati bu yoldadır. 
Bu da olamaz. Şimdi ne kalıyor. O bulacağımız şah
sa salâhiyeti vasia vermeli ve o şahsiyet dahilde ka
nallar açarak ve dahilden teşkilât yaparak buna karşı 
ne gibi tedabir lazımsa başı bozuğu, başı bozukla kar
şılaşmaktan başka çare yoktur. 

ÖMER LÜTFİ BEY (Karahisarısahip) — Hiç 
kimse gitmez. 

VEHBİ EFENDİ (Devamla) — Gider efendim 
gider. Efendiler burada üç söz söylesek söz tüken
mez, bitmez. Bunu münasip ise, dünden bir arkada
şın teklif ettiği gibi. Dahiliye. Müdafaai Milliye En
cümenleri birleşerek şu kürsüden söylenen sözlerden 
bir hülâsa alarak bir şey yapsınlar, getirsinler bize. 
Ondan sonra halledelim. Yoksa böyle akşama kadar. 
söyleyelim. Halbuki memleketin o tarafı yanıp gi
diyor. Bu tarafı başka bir şey oluyor. Anın için bu
nu encümene havale edelim. Şu iki encümenin birle
şip de bunu halletmesini muvafık buluyorum. 

İLYAS SAMİ EFENDİ (Muş) — Efendim; bu me
sele üzerinde zannederim epi lâf söylendi. Benim biraz 
seyahatim itibariyle hâsıl ettiğim pek acı hatıralar, alâ-
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kadarları, daha ziyade lâyık olduğu ehemmiyetle na
zarınızda tecelli ettirecek beyanatta bulundular. 

Bu mesele vesilesile diyeceğim ki, bütün mesaili 
içtimaiye, hatta en nazik hayatî mesaile bile, maale
sef arzedeceğim, aflarını istirham ederim; bütün 
acı safahatile ne kadar acı söylenirse söylensin, evvel
ce de tekrar etmiştim. Yine tekrar ediyorum. Bun
ların iki makesi vardır. Bunun birisi sakat, birisi de 
zabit ceridesidir. Bütün bu sözler. Müfid Efendi 
Hazretleri heyeti umumiyesine, yani Pontüsü vesile 
addederek, o bahse girdiler. Meclis rüfekayı kiramı 
söze davet ettikleri vakit boşa gidiyor sözleri. Bu 
sakafı Meclise aksedecek rakamları ve sadaları bıra
karak şu kürsüden vazifemizi ifa etmiş addedelim. 
Bir kopya halinde eski zihniyetlerle bütün mesaili 
hallederek B. M. Meclisinin icrayı ve teşrii selahi-
yetini haiz ve büyük kelimesile artık kendisini gör
mesi meselesile mükellef olan ve artık vazifesini kop
ya gibi şöyle dönerek işleri halletmeğe, şöyle taraftar 
olmak bir netice istihsaline imkân vermez. Bende
niz, affınıza mağruren. yegâne bu hakikati nazarla
rınızda tecelli ettirmek içi.ı söylüyorum. Bu bapta 
hem oradaki aldığım şifahî haberler ve hem de bu
raya vürud ettiğim zaman aldığım mektuplar, onu 
ıruıazziyade söylendiği için hiç birisinden bahsetmi-
yeceğim. Yalnız şu marazı içtimainin şimdiye kadar 
teşe'up eden muztarip... Çaresini söyledikten sonra 
sözüme hatime vereceğim. 

Efendim bundan bendenim o kadar muzlaribim ki: 
bu mesele en basit, idarei mülkiyenin en basit asa
yişi umumiye ve memleket noktai nazarından yapma
sı icap eden vazifesidir. B. M. Meclisinin sahai iş
tigaline giriyor. 

Hükümet kendisi de kanı olmadığı bir teklif ile 
geliyor. Zaten hep maziden ibret alıyoruz. Maale
sef ölüler dirilere daima tesirini yapıyor. Ölülerle 
sağlar yaşayamaz. Yeni yeni hat\eler atmak lüzumu 
karşısındayız. Daima günleri böyle geçirmişiz. Asıl 
ben ona acıyorum. Bu Meclise nasıl giriyor, ben 
onu arzedeceğim iki. üç arkadaşım esnayi seyahatte 
iki üç şey görüyor. Şimdiye kadar vesile olmasaydı 
söylemiyeeektim. Fakat şu Biraderinizin, memleketi
nizin idarei dahiliyesi hakkında o kadar dolgun ve 
bir diritnavt gibi mücehhez bulacaksınız, ki o bahse 
şimdilik geçmek zamanı değildir. O arkadaşlarınız 
da müteessir olarak yazmışlar, kuvvet gönderiniz diye 
yazmışlar. Bunların buldukları çare bir kuvvet 
göndermekten ibarettir. İşte bu kadar. Bütün söy
lenen sözler, çareler hep bunun üzerindedir. İşte şu 
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kürsiye çıkan çareden bahsetmeli. Madem ki bu 
bahse girmişiz, esasa girmeli. 

İşte size gayet amiyane telâkki edeceğiniz ve ben-
denizce gayet ciddî ve müceddidane ilk yapacağımız 
iş, B. M. Meclisinin oradaki bütün memurların az
letmek. Yapabilir misiniz? Bakınız ben bu memur
ların hiç birisini tanımam. Hiç birisi ile alakam yok
tur. B. M. Meclisinin alakasını işgal eden bu asa
yiş meselesile iki seneden beri... (Gürültüler) ası! 
çare bu değildir. Asıl çareyi söyliyeceğim. Bu be
nim zihnime geliyor, ki iki seneden beri Meclisi bu 
Pontüs meselesile iştigal ediyor. Hükümetin oralar
da Mutasarrıfı var mı? Var. Valisi var mı? Var. 
Muhtelif livalarda mühim memurları var. Yalnız 
memurlar sandalyalarda oturmak için. Yoksa gel 
Ahmed, Mehmed şu meseleyi halledeceksin demiş de, 
makamı aidinden ne yaptın diye sormuş mu? Yap
tığım lâyihada budur. Ben bu meseleyi halledeceğim. 
Ben bunu gördüğüm vakit, havaliî şarkiyeyi bunun 

büyük bir mikyası addederek aldığım ilhamlarla söy
lüyorum. Efendiler; bu yapılmamış. Binaenaleyh 
yine söylüyorum. Söylediğim halde yapamazsınız. 
Çünki ölülerin sağlar üzerine icrayı tesir etmesinden 
feraget edemeyiz. Daima anane ile yürümeği ayağımıza 
bağlamışız. Başka türlü hareket edemeyiz. Lakin 
ben asıl çare nedir, diyorum. Ben artık on dört se
nelik tarzı kadim hayattan, tefrikah hayattan. Hükü
metten bıkmış bir arkadaşınızım. Bendeniz söylüyo
rum ki çok ben me'yusum. Meclisin aldığı vaziyete 
göre ilhamatıma. sözlerime razıyım, beni âsi telakki 
ediniz ve ben diyorum ki, biz hali mücadelede miyiz? 
Evet. Hali harpteyiz. Bu üç yüz kişi zatene memle
ketin ancak üç yüz kişi münevveri, müterekkiri çıkar. 
Bunlara hali cihatta yalnız söz söylemek düşmüştür. 
Eyvah... Yazık; bize üç yüz mebusa, böyle hepimize, 
burada Hükümetten gelecek yollar üzerinde mi yü
rümek düşmüş? Ordu orada vazifei mukaddesesini 
ifa ederken, bizde şurada işimizi yapalım, şu dahilî 
emniyeti tutalım, demek için içimizde askerî teşkilât
çı var, mülki teşkilâtçı var, hepsi var. Pontüs mev
zubahis olduğu zaman gariptir; size bir hikaye arze-
deceğim; fakat iki kelimelik bir hikayeciktir. Ben
denize Tunuslu bir arkadaşım dedi ki, istanbul'a aya
ğımı bastığımdan itibaren benliğimi unutuyorum. 
Çünkü kendi kendine müteferrik ayrı söz söyliyen 
çok.. .Efendim bendeniz dünden bu gün iyiyim. Ben 
diye ortaya kendisini atan, yüksek nasiyesi ile, ben 
bu işin ehliyim diyecek adam yok. Ben Meclisi Âli
nize hitap ediyorum, Meclisi Âlinizden bir şahıs 
çıkıp, da bir fert. ki üç yüz adamı işhat edecek bir 

adam, esiri ruha malik olmazsa işgal edemez. Bun
ları defterine kaydedecek adam mesuliyet de yapa
maz. Onun istiyeceği parayı vermeli, böyie bir adam, 
ki Dahiliye Vekilinden daha ziyade iş yapar. Bina
enaleyh burada bu suretle halen ve âtiyen zabıtlara 
akisler bırakacak, ben bu ışı deruhte ediyorum ve şu 
şeraiti istiyorum diyecek' bir adam yoksa, biz de bu 
davaya bu işe paydos diyelim, gidelim. 

HAFIZ HAMDİ EFENDİ (Biga) — Pontüscülar 
tenkil edilmiştir dedi, Dahiliye Vekili. 

EMİN BEY (Canik) — Efendim; bendeniz dert
ten bahsetmiyeceğim. Çünkü o kâfi derecede hepi
mize malûm oldu. Beyefendiler bilir misiniz ki bu 
jandarma tahsisatı Meclise nasıl gelmiştir? Demek 
istiyorum ki Hükümet bu mesele ile meşgul olma
mıştır. ve olmıyor, olmıyacaktır. Bu kanaati sizde 
hasıl etmek için müsaadenizle bir iki söz söyliyece
ğim. Rica ederim, arzediyorum; Dahiliye Vekili 
Fethi Beyefendi buradan itimat reyi aldıktan sonra, 
çok isterdim ki, burada bulunsular ve aradan yirmi 
gün geçtikten sonra tevali eden feryadlar, müracaat
lar üzerine tekrar Amasya, Tokad ve Sivas mebusları 
içtima ederek kendilerini de davet etmişler ve lütfen 
gelmişlerdir. Hatta bendeniz söyledim, dedim ki; 
mazi mamuzi... Zatı âliniz itimat reyi aldınız, ekse
riyetin vermiş olduğu itimat itimatır. Bizi de itimat 
vermiş telakki ediniz. Fakat itimat almakla bu me
sele halledilmiş demek değildir, dedim. Rica ederim 
şu mektupları zatı âlinizle biraz okuyalım ve siz de 
bundan sonra olsun bir çare düşünürsünüz. Biraz 
tenvir ediniz ve arkadaşlardan bazı zevatın biraz asa
biyetle beyanı mütaleası üzerine bu zatı muhterem 
şunu demiştir; «İstizah yaparsınız, Heyeti Umumi-
yede.» Dedik ki; Beyefendi çok rica ederiz, istizah 
falan demiyoruz, lütfen bundan sonra memleketi 
kurtaracak isen bunun hakkında bize izahat veriniz. 
Vaz geçtik bir ümit vermesinden. Aynen şunu söy
ledi: «Hükümet acizdir, ve" esefle şunu da söyliye-
yim ki oradaki fırkada alınacaktır, yarın, o bir gün 
gelecektir, ordu kadrosuna dahildir, vaziyet budur» 

Aman Beyefendi, biz bunu bilmiyorduk, eğer 
fırka da oradan alınacak olursa ne, olacaktır? Bunun 
için bir şey düşünmediniz mi? «Hayır düşünemeyiz. 
Çünkü elim, kolum bağlıdır, başka şey yapmak im
kânı yoktur dediler. Orada bulunan arkadaşımız 
jandarma vesaire ile burasını takviye etseniz nasıl 
olur? Dedik. O da: «Düşüneyim bakayım: pek alâ 
bir proje yapayım» dedi. Dedik ki; bu kadar yapı
lacak bir şeyi kabul ettiremezseniz, çok rica ederiz 
lütfen biraz evvel, bir hafta zarfında, bunu tertip 
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ediniz, arkadaşlara rica ederiz elbette onların da bi
zim kadar yürekleri sızlıyor, bu meseleye vakıftırlar. 
İşte malum olan şekilde encümenlere gittik. Arka
daşlara rica ettik, niyahet bununüze rine bir proje 
buraya kadar gelmiştir efendiler. 

Beyefendiler, eh ne yapacağız, her gün mektup, 
her gün telgraf, her gün feryad... Sonra bize diyorlar 
ki; «bizi düşünmüyorsunuz» bizim derdimize çare yok 
mudur? Ne yapalım, nereye müracaat edelim, diye 
feryat ediyorlar ve soruyorlar. Beyefendiler acaba 
bu eşkiya şimdiye kadar niçin tenkil edilmemiştir? 
Buna dair malumatınız var mıdır? (Hayır sesleri) 
Binaenaleyh bunu anladıkça bundan sonra da tenkil 
edileceğine kani değilim Beyefendiler. Bendenizin 
bildiğim, malûmatım budur. Amasya İstiklâl mah
kemesine gittiğimiz günden itibaren, orada bulunan 
fırka kumandanı ile, mutasarrıfı ile Samsun'da keza 
Mutasarrıf ile Kumandan ile müştereken Riyaseti Ce-
lileye, arzu buyurursanız okuyabilirsiniz, her gün mü
racaat ettik. Her gün vaziyeti izah ettim, her gün 
şu, şu, şu yapılırsa önüne geçilebilir diye tabiî ihtisas 
sahibi olan fırka kumandanı bir çok şeyleri bjıraya 
arzettiği halde hiç birisine cevap dahi alınmamıştır. 
Beyefendiler eğer mahallinde vuku bulan müracaat
ları mahallinde tetkikata müstenit mütaleatı buraya 
dinlettiremezsek, faide yoktur. İster heyet göndere
lim, ister içimizden gitsin, kim giderse gitsin esas 
buradadır Beyefendiler. Oranın, Beyefendi kardeşi
mizin buyurduğu gibi, oranın memurlarını, kuman
danlarını değiştirmekle buradaki ataletin, bu zafın 
önüne geçebilir misiniz? 

Şimdi esas bu olduktan sonra, yani yazılan şey
ler terviç edilmedikten sonra vaktü zamanile askerin 
iaşesi temin olunmadıktan sonra her kim giderse git
sin, hiç bir tesir yapamıyacaktır. Bu hal devam ede
cektir. Binaenaleyh bendeniz öteden beri şöyle dü
şünüyordum. Oradaki kumandanın her bir işarını 
Dahiliye Vekili Beyefendi her ne şekilde olursa olsun, 
her ne his ile mütehassis olursa olsun kabule mecbur 
olsun. Böyle bir zat gönderebiliyor musunuz? O va
kit dava halledilmiştir. Yahut bilmem fırka kuman
danının, Dahiliye Vekilinin veyahut Erkânı Harbiye 
Reisinin bu işin şeyini dinlemezse bundan daha bü
yük bir mania yoktur. Fakat acaba bu gün böyie 
bir zat da gitse onu tatmine kâfi olabilir mi? Olamaz 
Beyefendiler. Çünkü Dahiliye Vekili de gitmiştir ve 
gider iken bu işide bitireceğim demiştir. Halka bu
nu söylemiştir, fakat bitirememiştir. Halk ne diyor 
Beyefendiler, aldığımız mektuplarda ne diyorlar, biiir-
misiniz Beyefendiler? Biz bu meseleden ümidi kes-

dik ve biz bu Rumların kurbanı olacağız. Çünkü Da
hiliye Vekili dahi bunu bitirememiştir ve bu kanaat 
umumileşmiştir. 

Efendiler bu kanaati herhangi bir zat gitmiş olsa 
bunu silemez. Binaenaleyh Beyefendiler eğer böyle 
bir zat bulabilir veyahut Meclisi Âliniz herhangi bir 
arkadaşa bu kudret ve kuvveti verebilirse ya şahsi
yet sahibi olup bizacihi dinlettirebilir veyahut bu işe 
Meclisi Âliniz müttehiden bir arkadaş bulup gönde
rirse, bu işi halle doğru giderse ikinci bir mesele 'ka
lıyor. O da halkın bize karşı olan ademiş itimadını 
izale etmektir. Bunu da zannım itibariyle söylemiyo
rum. Buraya gidecek arkadaşlar tahsisat ister, falan 
hatırıma getirmiyorum. Herhalde o muhitin mebus
larda kısmen oraya gitmelidirler. Oranın ayan ve eş-
rafiyle, halkile temas etmelidirler ve artık onlara kar
şı ve daha doğrusu mazi mamazi onları şöyle bir su
retle tenvir etmelidi, ki onlar da dört el ile bu işe 
sarılabilirler. Burada Heyeti Aliyeniz de o işi tama-
mile takip etsin. Bendeniz başka türlü imkânı hal 
bulamıyorum. Tabiî bir çok sureti hal bulundu. 

Bendeniz demiyorum ki, mutlaka şu veya bu hal 
yapılsın. Bendeniz diyorumki artık - yani katî olarak 
anlaşılmasına nazaran - Meclisi Âliniz nam ve hesa
bına hareket etmek üzere bir zat, bir heyet gönder
mek suretiyle kendiniz bu meseleyi mal ederseniz, bu 
mesele hallolunur ve illâ feladır ve çok yazıktır. Ya
ni memleketimizin biliyorsunuz en güzel bir muhiti-
tidir. Feyzu bereketi, her şeyi varken oradan maale
sef ne tütün alınabilir, ne ziraat yapılabilir. Hiç bir 
şey yapılamıyor. Gece halk uyuyamıyor. Her şey bü
tün mahvoluyor. Rica ederim, o halde biz neyi kur
taracağız? Biz şurada 'ne için çalışıyoruz? Ne için 
burada toplandık rica ederim? Şurada üç buçuk Ru-
mu tenkil edemezsek biz niçin buraya geldik, niçin 
para alıyoruz, maaş alıyoruz? Rica ederim, bendeniz 
bir de takrir veriyorum. İster encümene gitsin, ister 
Heyeti Veikileden de bir iki zatın iîtihakile Meclisi 
Âliden üç beş zat ayırarak bir esasat dairesinde bir 
şey halledip ve bu meseleye her halde netice versin 
çok yalvarırım. 

REİS — Efendim; müzakerenin kifayeti hakkın
da bir takrir vardır. (Havit sesleri, kâfi sadalan). 

"*• 

REİS — On beş arkadaş söz almıştır. 
REŞlD AĞA (Malatya) — Beyefendiler; şimdi 

müzakere olunan Samsun. Amasya, Tokat'daki Pon-
tüs meselesidir. Fakat asayişsizlik her tarafta vardır. 
Hatta benim dairei intihabiyemde, Behisni kazasına 
130 tane eşkiya gelmiş idi. Yolları kesmişti. Hükü-
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mete ültimatum gelmişti. Yazdılar, çizdiler. Şimdi 
orada eşkiya kalmamış, İsa toprağına gitmiş, îsa top
rağı oraya on iki saatlik, sanki Avrupa toprağına 
gitmiş. Yani bunu arzetmekten maksad, bunları jan-
ma ile askerle tenkil mümkündür. 

Yalnız oraya gidecek,- yani bunların üzerine gide
cek zabit bilmelidir ki bu vazifeyi ifa edemediği hal
de tardolunacak, idam olunacak, katlolunacak. Dunu 
katiyyen bilmelidir. Seferberlik içinde beyefendiler 
elli tane çete üzerine iki tabur asker geldi, topu ile, 
tefengi ile dört ay orada oturdular, müzikalar çaldı
lar. Rakı içti ve asker ötede beride gezdi. Köylerde 
dolaştı tenkil edemedi. En nihayet Şam Bayatı tenkil 
etti. Dört tanesi mecruhen, sekiz tanesi meyyiten der
dest edilmiştir diye telgraf çekti. 

Şimdi efendiler bihakkın vazife ifa edecek olur
sa bu iş olur. Yalnız Dahiliye Vekili jandarmanın 
tezyidi için müracaat ediyor. Yani bu işin yapılıp 
yapılmıyacağını bilmem. Yalnız kadro noksandır, 
kadro noksanın ikmal edilmesini rica ediyor. Madem 
ki asayiş, inzibat kadronun noksanlığından ileri ge
liyor. Bundan dolayı kabul buyurunuz, ama olur ol
maz. Bunu bilmem. (Gürültüler) Ahalinin canını, na
musunu muhafaza noktai nazarından üç bin jandar
manın masarifini kabul edelim. (Gürültüler). 

REİS — Ademi kifaye hakkında söyliyecek idi
niz. Halbuki asayişten bahsediyorsunuz. 

Ademi kifayesi hakkında söylemek için asayişten 
bahsedeceğim. (Gürültüler; ayak patırdıları). 

İSMAİL SUBHİ BEY (Burdur) — Maksadın ne 
ise onu söyle. 

REŞİD AĞA (Devamla) — Maksadım müzake
re kâfi değildir. (Ha sesleri) Benim arzettiğim, yani 
bunların üzerine giden zabit namuslu olmalıdır. Böy
le olursa hepsi de tenkil olunur. Pontüs meselesi ye
ni çıkmamıştır, geçen sene çıkmıştır... (Gürültüler; 
ayak patırdıları). 

REİS — Takrirleri okutuyorum. 
Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Müdafaai Milliye ve Dahiliye 
encümenlerinin müştereken, Heyeti Vekile huzuru ile, 
bu meseleyi tetkik ederek bu bapta ittihaz edeceği 
tedabiri Meclise arz eylemesi lüzumunu teklif ede
rim. 

istanbul 
Ali Rıza 

REİS — Efendim, daha on beş kadar takrir var. 
Bunları ahkâmı hemen hemen hepsi de birdir. Şimdi 
yaılnız müzakerenin kifayeti hakkındaki fıkrayı reye 

koyuyorum. Müzakerenin kifayetini kabul edenler... 
Etmeyenler... Ekseriyeti azime ile kabul edilmiştir. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Pontüs eşkiyasının esbabı ten

kilini bitteemmül Meclisi Âliye arzı tekilfat eylemek 
üzere Maliye ve Dahiliye Vekilleriyle rüfekadan üç 
zattan mürekkep bir komisyon teşkilinin tahtı kara
ra alınmasını talep ve teklif eylerim. 

Canik Canik 
Emin Süleyman 

Amasya Canik 
Hamdi Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Cümlenin malûmu ve Hükümetin de tahtı itira-

fındadır ki memleketin her tarafında asayişsizlik var
dır. Bu halin devamı maazallah amali miUiyemizde 
bir aksü.'amej vücude getireceğinden bunun biran 
evvel önüne geçilmek için bervechr âti teklifatımın 
müstacelen tahtı karara alınmasını teklif eylerim : 

1. Samsun, Tokat, Amasya civarındaki asayişi 
temin etmek ve bilhassa bu mesele ile alâkadar ol
mak üzere Meclisi Âliden bir heyetin neman inti-
ha'bile havaiiî mezkûreye izamı ile ve bu heyetin 
mahallinde göstereceği lüzum üzerine lâzım -gelen 
tedabinn ittihaz ile intacı esbabının istikmali; 

2. Memleketin dahilî ve haricî mukadderatıyla 
bilfiil alâkadar olup jcraî ve teşriî kuvveti haiz bu
lunan ve yegâne meşgul bulunan Meclisi Âli. mem
leketin her tarafına müfettişler izamı, yani memle-
ketetin mıntakalara tefriki ile, Meclisi Âliden üçer 
kişiden mürekkep birer heyetin intihap ve izamı sü
kûn ve istirahatı umumiyenin temini; 

3. Meclisi Âliden gönderileeok ' heyeti teftişiye-
lerin vazife ve salâhiyetleri hakkında bir lâyihai ka
nuniye tanzim etmek üzere Müdafaai Milliye, Dahi
liye. Adliye encümenlerinden dörder kişinin intiha-
biyle on iki kişiden mürekkep bir encümeni mahsus 
teşkil ve nihayet üç gün zarfında lâyihai kanuniye-
nin heyeti umumiyeye takdimini selâmeti umumiye 
namına rica ederiz. 

Erzurum içel 
Mustafa Durak Ali Sabri 

Muş Bursa! 
Jlyas Sami Şeyh Servet 
Gaziantep Katığın 

Ragıp Ziya 
Bayazıd Maraş 

Süleyman Sudi M. Hasip 
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Karahısarı Şarki Canik 
Mesut Süleyman 

Dersim - Kayseri 
Mustafa Atıf 
Antalya Antalya 
Mustafa Hasan Tahsin 

Urfa İsparta 
Pozan Mehmet Nadir 

Mardin Çorum 
Derviş Dursun 

Mardin Bayazıt 
İbrahim Mehmet 

Olti Mardin 
Yasin Necip 

Mardin Yozgat 
Mithat Feyyaz Âli 
Mardin Kastamonu 
ibrahim Abdülkadir Kemali 
Malatya Kırşehir 

Reşit Rıza 

Karahısarı Sahip Ergani 
Ömer Lütfi Rüştü 

Ergani Yozgat 
Nüzhet Bahri 
Sinop Erzincan 

Abdullah Tevfik 

Genç Malatya 
Celâl Feyzi 
Bitlis Elâziz 

Vehbi Rasim 
Genç Sivas 

Fikri Faik Taki 
Elâziz Muş 

Hüseyin Kasım 

REİS — Rica ederim 
mühim ahkâm var. 

efendim, iyi dinleyin çok 

M. DURAK BEY (Erzurum)' — Takririm hak
kında izahat vereceğim Reis Bey. 

REİS — Efendim müsaade buyurun bir kere tak
rir okunsun da söz vereceğim. 

Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. 
Pontüs şekavetinin süratle itfası ve asayişin te

mini için lâzım gelen tedabiri kırk sekiz saat zarfın
da bilmüzakere takarrür ettirmek ve Meclise arz ey
lemek üzere Müdafaa! Milliye ve Dahiliye encümen
lerince Meclis azası meyanından mütehassıs dörder 
kişinin intihabı suretiyle sekiz kişilik bir encümeni 

muvakkat teşkilini ve keyfiyetin oraya havalesini 
teklif eylerim. 

Burdur Mebusu 
İsmail Soysallı 

Riyaseti Celileye 
Tokat, Amasya havalisinde Pontüscülerin ahaliî 

islâmiyeye vuku bulan feci tecavüzleri malûmdur. 
Ahaliî mahalliye ise yedinde lüzumu kadar esleha ve 
cephane bulunamadığı cihetle kendini tamamiyle 
müdafaa ve muhafaza edememekte ve bu ahvalin 
tartı tesirinde kura mezruatı cayır cayır yakılmakta 
olduğu mevsukan istihabar olunmuştur, inaenaleyh 
oradaki kura için telâfisi gayri kabili feci bir âti ih
zar etmekte bulunan bu hale karşı eşkiyanın 'tecavü
züne maruz mahaller ahalisine herhalde Hükümeti 
mahalliye vasıtasiyle tevzi edilmek üzere Meclisçe 
tensip buyrulacak kâfi miktar esliha ve cephanenin 
Müdafaai Milliye Vekâletinden mahallerine tesrian 
şevkinin tahtı karara alınmasını teklif eylerim. 

Mardin 
Necip 

Riyaseti Celileye 
Dahiliye ve Maliye Vekillerinin teklifat ve beya-

natiyle söz söyleyen rüfekayı muhteremenin mü'ta-
lâatını tetkik ve binnetice yapılacak muameleyi tes-
bit ve heyeti umumiyeye sevketmek üzere mevzuu 
müzakere olan meselenin Dahiliye ve Müdafaai Mil
liye encümenlerine havale edilmesini teklif ederim. 

Gaziantep 
Yasin 

Riyaseti Celileye 
Pontüs meselesinin halli sureti mahsusada müte

hassısları tarafından tesbit ve ita olunacak mütalâata 
istinad edebilir. Meclisimiz şekavetin imhasında Dev
let ve millete hizmetler etmiş mücerrep zevata ma
liktir. Şu takdirde bu müzmin ve milletimiz için gün 
geçtikçe felaketli olan derde seri ve kati bir tedbir 
ittihaz etmek ve önümüzdeki pazartesi içtimaında 
arz edilmek üzere bu hususun Dahiliye ve Müdafaai 
Milliye encümenlerinin içtimaile müzakeresinin tahtı 
karara alınmasını teklif ederiz. 

İçel Afyon Karahisar 
Ali Sabri İsmail Şükrü 

Saruhan 
Refik Şevket 

Riyaseti Celileye 
Pontüs eşkıyası takibatında, arazinin ahvali ve 

şakilerin teşkilâtı dahiliyeleri iktizası mahallinde ya
pılacak çete teşkilâtı daha semere verir. Binaenaleyh 

686 — 



İ : 88 21 . 8 . 1338 C : 2 

Poritüs havalisindeki Türk şakilerin istimanı kabul 
edilerek, buna o civardaki musallan firariler dahi 
iltihak edilmek üzere bir teşkilât yapılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Şarki Karahisar 
Memduh 

(Red, red Allah göstermesin sadalan) 

Riyaseti Celileye 
Pontüs meselesini sureti kafiyede halletmek üze

re Dahiliye Vekâleti emrine mücehhez bir fıkrai as
keriye verildiği ve yüzbinlerce lira masarif ihtiyar 
edildiği halde hiç bir şey yapılamamasına, bilâkis 
Pontüscülerin mezaliminin pek acıklı bir surette de
vamına sebebiyet verenlerle şekavetin itfası için icap 
eden tedabirin Dahiliye ve Müdafaai Milliye encü
menlerinde tesbit ve berayı müzakere heyeti umu-' 
m i ye ye arzını teklif ederim. 

Gaziantep 
Yasin 

Riyaseti Celileye 
Pontüs meselesi hakkında Meclisi Âli esasen ma

lumat sahibi olduğundan müzakerenin kifayeciyle, 
halli mesele için tedabiri âtiyenin ahzedilmesini tek
lif ederim. 

Müdafaai Milliye ve Dahiliye Vekilleriyle Mec
lisi Âliden mütehassıs olmak üzere ve takibi eşkiya 
hususunda mahareti mesbuk olan Refet Paşa Haz
retlerinden mürekkep bir komisyonun üç gün zar
fında vereceği kararın Meclisi Âliye iblağiyle. ona 
göre karar verilmesini teklif ederim. 

Lâzistan Mebusu 
Osman Nuri 

Riyaseti Celileye 
Pontüs yarasının kapatılması hakkında berveçhi 

âiti maruzatımın nazarı dikkate alınmasını teklif ede
rim. 

Bursa Mebusu 
Operatör Emin 

1. Bilaifatei zaman Pontüs haritasına dahil ma
hallere şâmil bir val-iî umumilik ihdasiyle ve salâhi
yeti kâmile ile münasip bir zatın izamı; 

2. Efradı ailelerini Rum intikamına terketme-
mek gibi bir his ile son defa silahlariyle firar eden 
efradın affedilmelerini ve bunlardan teşkil edilecek 
bir iki alayın mahallinde istihdamı, 

3. Pontüs meselesine yardım edenlerin derhal 
istiklâl mahkemesine tevdii; 

4. İstiklâl mahkemesine salâhiyet itası; 
5. Ahali'i müslimeden bazılarının kefaleti müte

selsile ile teslihi. (Red, ret sadalan) 

Riyaseti Celileye 
Pontüs eşkiyasının tenkili ve imhasını temin et

mek' üzere derpişi mülâhaza olunan tedabiri muhte
vi olup kaleme alınan merbut lâyihanın 'tetkik ve 
müzakeresini teklif ederim. 

Karahisarı Sahip Mebusu 
AH 

Riyaseti Celileye 
Gerek eşkâli sabıka ve gerek şekli hazırıyla bir 

mahiyeti mühimmei askeriyeyi haiz olan Pontüs teş
kilâtının imhası için burada tedabir icrası yine bî-
sut olmak ihtimalinden tecerrüt edemiyeceğine bi
naen, mahallinde tet'kikatı lâzime icra etmek ve ne 
gibi tedabir icrasına lüzum olduğunu Meclise ba 
rapor bildirmek ve ona göre hareket edilmek üzere 
Samsun, Tokat ve Amasya havalisine Heyeti Celile 
meyanından mütehassıs iki Erkânı Harbin izamını 
teklif etlerim. 

Küta'hya 
Cemil 

Riyaseti Celileye 
Mütehassıslariyle (Karahisarı Sahip Ali Bey ve 

emsali) o havali mebuslarından mürekkep bir encü
mende icabeden tedabirin tesbit ve heyeti umumiyeye 
şevkini teklif eylerim. 

Kozan 
Mustafa 

Riyasete 
Pontüs meselesinin sureti halli hakkında cereyan 

eden müzakerat ve verilen 'takrirleri tetkik ve hülâsa 
etmek ve bu bapta yapılması lâzım gelen hususatı ka
rarlaştırarak perşembe günü Heyeti Celileye arz et
mek üzere Dahiliye ve Müdafaai Milliye encümen
lerinden müntehap üçer aza ile Müdafaa ve Dahiliye 
Vekilinin iştirakiyle teşekkül edecek komisyona ha
valesi keyfiyet buyrulmasını teklif ederim. 

Erzurum 
Hüseyin Avni 

Riyaseti Celileye 
Pontüs eşkiyasının tenkili hakkında şaki ve cani

lerden mürekkep hiç bir kuvvetin hizmet edemiye-
ceği on senelik 'tecrübelerden anlaşılmıştır. Binaena
leyh bu meseleye Meclis bizzat vazı yed ederek ve 
sahibi salâhiyet bir kumandan izamı ve bu zatın lü
zumunun Heyeti Vekilece tasvip edilmelini teklif 
eylerim. 

Batum Mebusu 
Edip 

VEHBİ BEY (Bitlis) — Efendim; hepsinin meali 
birdir. Encümene gitmesini teklif ediyorum. 
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Riyaseti Celileye 
Tokat, Amasya, Samsun havalisinde icrayı faali

yet eden Rum eşkiyası bilhassa şu »sırada kışlık yiye
cek levazımatlarının temini tedariki için ikaına mü
tecasir oldukları pek' hunharane ve melâne^kârane 
tecavüzat ve cinayetleri tevali ve tamdı etmektedir. 
Hergün bir türlü fecayiin saik ve müvellidi olan bu 
hanümansuz vukuatın temadisine artık millet ve 
memleketin sabır ve tahammülü kalmamıştır. 

likii gündür Meclisi Âlide mevzuu müzakere olan 
bu husus h'akflcında Heyeti Vekil ese bir kararı kat'î 
ittihaziye hemen f itiyat ma başlanılmak üzere bu hal e 
bir netice verilimes'inıi selâmeti memleket namına arz 
ve teklif eylerim. 

Tok ad 
Ham d i 

REİS — Efendim; takriier bazı farklarla iki kı
sımdır. Birisi doğrudan doğruya Dahiliye, Müdafaai 
Milliye ve Muvazene encümenlerinden mürekkep bir 
heyette tayin ve teikik etmektir. Birisi de o havali 
mebuslarından bazılarının malûmatlarından istifade 
olunmak üzere orada bulunmaları hakkındadır. Tak
rirlerin hemen kısmı küllisi... 

'M. DURAK BEY (Erzurum) — Takririmi izah 
edeceğim Reis Bey.. 

REİS — Bendeniz evvelâ arz^deyim, ondan sonra 
izaîh edersiniz efendim. 

Takrirlerde encümen olduğu gibi Refet Paşa ve
yahut Ali Beyefendi gibi bazı şahıslar da gös
teriliyor ve binaenaleyh takrirlerin hemen kısmı 
küllisi bu meselenin herhalde encümende tayin ve 
tesibi'tine mütedairdir. Bir de'Karahisar mebusu Ali 
Beyin bir tefklifi vardır ki evvelki günkü müzakere 
üzerine ve vukufuna binaen bir lâyiha ihzar etmiştir. 
•Bu laiyhanın da encümene gitmesi lâzım geldiğinden 
o hususun da nazarı itibare alınmasını talep ediyor. 
O da encümene gitsin. Yalnız Durak Beyin bir tak
riri var, ki çok fark vardır, Durak Bey doğrudan 
doğruya hu gün hiç bir karar ittihaz etmeksizin ve 
takrirleri encümene vermeksizin Meclisden bir heyet 
intihap edelim, o' havaliye gitsin, tetkik etsinler, ica-
beden tedaibirii buraya bildirsinler; ondan sonra karar 
verilsin, diyor. 

ıM. DURAK BEY (Eruzurm) — Öyle değil efen
dim, öyle değil. Efendiler müsaade buyurunuz izah 
edeyim. Kabul ve ademi kabulü Heyeti aliyemizin ka
rarına mütövakikıftır. 

iBiz buraya bir takrir verdik. İmzamız kırk bir re
fik ile beraberdir. Efendiler, ıbiz bu Hükümeti teşkil 

e.tiğimiz gün buraya toplandığımız gün acaba kanun 
ihzarınidan başka bir karar ittihaz ettik mi? Hayır 
efertdükr, kaltiyyen böyle bir karar ittihaz etmedik 
ve böyle bir karırımız da yoktur. Memleketin inziba
tından, asayıişin'den, iktisadından, Naf i asından, har-
bından, velhasıl herşeyinden mesulüluz. Bundan baş
ka bir şey yoktur Padişah biz, kuvvet biz, halicim biz, 
her şey biziz. Kuvvet bizim; kudret bizim, her şey bi
zim. Fakat hiç bir şey de yaptığımız yok. Burada göz
lerimiz kapalı olacak oturuyoruz.- Mesuliyeti idrak 
efdeliiım efendim. Affınıza mağruren biraz da kaba da 
olursa benim kusuruma bakmayınız. Mesuliyetimiz 
çok büyüktür. Çok büyük bir yük altında bulunu
yoruz.. Fakat bendeniz maatteessüf anlı yamıyorum. 
-Mesuliyeti idrak mi edemiyoruz, yoksa ediyoruz da 
kale mi almıyoruz? Nasıl olur da böyle oluyor? Efen
diler rica ederim. Memleketin her tarafında asayişsiz
lik meşhut. Bu, Hükümetin de tahtı itiraf ındadır. Bu
nu inkar edecek hiç bir cihetimiz kalmamıştır. Bil
hassa pontüs meselesi bir buçuk seneden beri de
vam edip gelmektedir 

Efendiler diyorsunuz ki, mesele tenevvür etmiştir. 

Rica ederim, hanginizin esaslı malûmatı var? ÇP 
kınız buraya da mluûmatınızı söyleyiniz. Hiç birini
zin yok efendiler. Eğer Dahiliye Vekili Beyefendi bu
rada pontüs meselesi hakkında kati ve tam bir iza
hatta bulunursa ben mücrimim. Orada ne olduğunu 
o da bilmiyor. Bunu hali hazırdaki Dahiliye Vekili 
de, ondan evvelki Dahiliye Vekili de bilmiyor. Nite
kim Refet Paşa Hazretleri bu kürsüde itiraf buyur
dular, bundan evvel Dahiliye Vekili Fethi Beyefendi 
de bu kürsüden dedi ki, 1 7Q0 kişi öldürdük. Bin bil
mem kaç kişi açlıktan öldü ve bilmem ne oldu ve altı 
ay sonra hepsi açlıktan ölecekler, dediler. Mübaye-
nete bakınız, rica ederim. Heyeti Vekilede bazı arka
daşlarımız, efendiler, bize bu gibi mesailde efsun oku 
yorlar ve" bizi aldatıyorlar. 

HAMDİ BEY (Canik) — Biz de zahir oluyoruz. 

M. DURAK BEY (Devamla) — Efendiler, dün
yevî ve uhrevî biz mesulüz. Allah da, kul da bunları 
bizden soracak. 

HAMDİ BEY (Tokat) — Efsun okuyanlara itimat 
ettik. 

M. DURAK BEY (Devamla) — Efendiler; biz 
bugün çok büyük mesuliyet altındayız. Memleketin 
asayişini, inzibatım, sükûnetini yerine getirmek için 
her fedakârlığı, her şeyi yapacağız. Fakat biz yapa
cağız. Bizden başka bir kuvvet yok. İşte efendiler; 
görüyorsunuz ki, bu gibi işleri Heyeti Vekileye tevdi 
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ettiğimiz halde yapamıyorlar. Çok rica ederim; üç se
neden beri memlekette yapılan yolsuzluklardan dolayı 
şimdiye kadar kaç kişiyi tecziye etmiştir? Tecziye et
tikleri bir adamı gösteriniz, meydana koyunuz. Mem
leket baştan ayağa kadar yanıyor. Efendiler; biz bu
radan kalkıyoruz; Memaliki Osmaniyenin, yani bu
gün işgalimizde olan memleketimizin yarısını katede-
rek memleketin ta öbür tarafına gidiyoruz. Yani 
memleketin hemen ikide bir kısmiyle temas ediyoruz. 
Buradan kalkıp eiviyei selâseye kadar gidiyoruz. Bit
lis'e, Diyarıbekir'e kadar gidenler de vardır. Efendi
ler; emin olunuz doğru söylüyorum. Acı gelmesin, 
çünkü doğru söz acıdır. Halk bizden mutazarrırdır, 
bir saat evvel ölüp gitmemizi istiyor. Çünkü işe sahip 
değiliz, milletin istinatgahı yoktur, milletin müracaat-
gâhı yoktur, şikâyet edecek bir yeri yoktur. Bunu size 
ispat edeyim. Hepimiz dahi bu dert ile malulüz. Han
giniz dairei intihabiyenize gitmiş olsanız ve kendile
rine bir şey sormuş olsanız hiç biri cevap vermek tenez
zülünde bulunmuyor efendiler. Hanginiz memleketin 
yarası hakkında bir şey yazmışsınız da cevabını almış-
sınızdır? Söyleyin, halk bağırır, memleket bağırır, me
bus bağırır, belediyesi - bağırır, o memleketi temsil 
eden meclisi umumisi de bağırır, fakat buradan çıkar 
çıkmaz kimse cevap vermez ve kaale almaz. Fakat, 
mesuliyet bizim omuzumuzdadır. Efendiler, Tüfkçede 
meşhur bir söz vardır; ve doğrudur: Davul bizim 
boynumuzda, çomak başkalarının elindedir. 

tSMAÎL ŞÜKRÜ EFENDİ (Karahisarı Sahip) — 
Nasıl yapalım, onu söyleyin. 

M. DURAK BEY (Devamla) — Yapmak kolay
dır. Şimdi bendeniz tetklif ediyorum: kabul veya ade
mi kabul heyeti âliyenize aittir. Efendiler, bugün 
memlekette bir yolsuzluk, bir asayişsizlik görüyoruz. 
Bilhassa pontüs meselesi. Bir buçuk senedir muta
sarrıf bir kumandan, alay kumandanlarından bir ku
mandan, bölük kumandanları bir kumandan, jandar
ma kumandanları bir kumandan. Velhasıl ne başı 
belli, ne ayağı belli. Ne dahiliyenin haberi var, ne bil
mem kumandanın haberi var. Ne kaymakamın, ne 
mutasarrıfının... Ne yapmak lâzım gelir? Efendiler, 
çok rica ederim; vazifemizi müdrik olalım. İçimizden 
güvendiğimiz arkadaşlardan, itimat ettiğimiz arka
daşlardan üç kişi seçelim, gitsinler, bizzat orada bu
lunsunlar. Aynen vakayı takip ve tahkik etsinler. Ne 
gibi tedabire İhtiyaç vardır, onu görsünler ve o teda-
biri orada ittihaz etsinler. O arkadaşlarımızın buraya 
yazacaklarını ve orada müracaat edeceklerini biz de 
nazarı itibara ve dikkate alalım. Yoksa oradan ba-
ğırsınlar, bağırsınlar; biz de cevap vermeyelim, sonra 

onlar da müteessir ve meyus olsunlar ve dönüp gel
sinler. Bu daha bir meseledir. Fakat her halde ma
demki dışarıda yapılan her bir kötülük bizim namı
mıza, Büyük Millet Meclisi namına yapılıyor. Büyük 
Millet Meclisi bunu kaniyle temizlemelidir, böyledir; 
başka türlü çaresi yoktur. Efendiler; jandarma teşki
lâtı hakkında, 3 000 jandarma teşkilâtı hakkında bu
raya bir kanun geliyor. Bendeniz bir şey soracağım. 
Orada br fikrimiz var, acaba o fırkai askeriyemiz 
orada, nerede müsademe yaptılar? Pontüscülerle ne
rede müsademe yaptı ve nerede bozuldular, nerede 
bizimkiler muvaffak oldular? Dahiliye Vekili Bey 
buna dair izahat versinler. Hiç bir şey yapıldığı yok
tur. Yapamazsın ki... Herkes kendisine bir mıntaka 
ayırmış, orada duruyor. Pontüscülerin adedini 30 000 
kişi diyen var. Yani adedi muayyen değil. Bendeniz 
bunları biraz mübalâğalı görüyorum. 

İSMAİL SAFA BEY (Mersin) — Benim işittiği
me göre Tokat havalisinde de altmış kişi varmış. 

MUSTAFA DURAK BEY (Devamla) — Sam
sun'dan geçtiğimde bununla alâkadar oldum. Hükü
metin pontüscülerle bir mütarekesi vardı ve bu mü
tarekeyi de orada bulunan bir zat. salâhiyettar bir zat 
bana söylemişti ve demişti ki bu. dahiliyede dosyada 
mevcuttur. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Dahiliye Vekili bunu inkâr etmiyor ki.. 

MUSTAFA DURAK BEY (Devamla) — Bilmi
yorum. O zat diyordu ki Çarşamba, cihetinde 250. 
Bafra cihetinde 250 silah var. Silahın mevcudu bun
dan ibarettir, beş yüzdür. Şimdilik Çarşamba cihe
tinden mütareke ettik. 250 silahın 150'sini bunlardan 
aldık. Geriye kalan silah bunlarda kalacaktır. Bun
lar köylerine gidecek, oturacaklar, bir fenalık yapma
yacaklar. Hatta o zaman şehre gelmelerine müsaade 
edilmişti. Jandarma, askeri nöbetçileri altında şehre 
geliyorlar, erzaklarını ve sairelerini de tedarik edi
yorlardı. Mütareke aktedildiğinde efendiler, eğer bu 
makamı resminin bendenize söylediği doğru ise, silah 
250 olduğu halde niçin telâş ediliyor? Demek ki or
talıkta kim vurduya gidiyor. Ortalıkta bir şey yoktur. 
buna bir netice verelim. 390 000 lira sarf edilmiş. Bu 
para yarım milyon liraya yakındır. Ortalıkta fol yok. 
yumurta yok.. Bu ne iş, bu nasıl idaredir. Allah aşkı
na?.. Evet efendiler; bu sözleri burada çok söylüyo
ruz. Fakat tesiri olmuyor. Allah tesirini halk etsin. 
Bu kürsüden indiğimiz vakit bunu diyoruz, sonra he
pimiz gidiyoruz. Fakat halk böyle düşünmüyor; halk 
soruyor, soruyor ve bizden "Soracaktır ve neticede 
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daha fazla soracak ve bizi mesul edecek. Bu işi ya
palım ve bir an evvel çaresiz olalım. Şimdi efendiler, 
bendenizin çarei âcil olarak düşündüğüm - demin 
arz ettiğim gibi - müstacelen içimizden üç arkadaş 
intihap edelim. Fakat niçin üç arkadaş diyorsunuz 
diye bendenize sorarsanız, efendiler bir arkadaş ola
rak kime umuru tevdi ettik ise başa çıkaramadı. Ben
deniz bir kimseye emin değilim. Kendime de emin 
değilim. Bendenize de hiç bir vazife vermeyin. Za
ten benim bir vazife falan istediğim yok. Yani ben
deniz kendime emin değilim ki başkasına emin ola
yım. Heyeti Âliyenizden üç kişi intihap edersiniz, 
gönderirsiniz. Bu arkadaşlarımız orada tetkikatta bu
lunurlar. Mahallinde nasıl bir tedabir ittihazı lâzım 
gelirse o icra edilir ve Hükümete bildirilir. Hüküme
te ve bize yazarlar, icabederse burada onun için bir 
encümen olur. Onların yazdıklarını nazarı dikkate 
alır. Bir saat evvel bu eşkiya tenkil edilir. Bunun baş
ka ilâç ve çaresi yoktur, bu bir. 

Efendiler; takririmin ikinci maddesi; pontüsün 
haricinde memleketin her tarafındaki yolsuzluklar, 
her tarafındaki asayişsizliğe aittir. Bu asayişsizlik bu
gün, dün değil; hayli zamandan beri devam ediyor
lar. Efendiler; bizim memurlarımız - yine bu kürsüde 
söylediğim gibi - bizim bugünkü memurlarımız dün
kü memurlarımız, ta yirmi seneden beri bir çok inkı
lâplara maruz kalmış; çeşit, çeşit hükümetlerin kud
reti altında kalmış memurlarımızdır. Efendiler; bun
ların içinde ihtimal iyi şimali, lemis simalıları var
dır. Bunlar memlekette inzibat ve asayişi temine ka
dir değillerdir, bunlar memlekette ihtilas ve irtişanın 
önünü alamazlar. Ekserisi hırsızdır, ekserisi namus
suzdur, halkı ezicidir. Ekserisi gece ve gündüz halkı 
mahvetmek taraftarıdır, ona çalışır. Bir köyü mahve
der, fakat oradan on kuruşluk bir menfaati kendine 

faide addeder, iyilik addeder; ekserisi böyledir. Bun
ların yanında kontrol lâzımdır. Kontrolsuz bu işi 
idarenin imkânı yoktur. İster istemez o şekle giıecek-
siniz. Fakat bugünden itibaren içine girer de onu al
mış olursak, belki memleketimize daha iyi hizmet et
miş oluruz. Bunun için yine takririmizin ikinci mad
desiyle ve arkadaşlarımızla beraber teklif ediyoruz 
ki, memleketin her tarafına müfettişler izam ediniz. 
Çünkü halk Meclisi Âliden giden arkadaşlara itimat 
eder. Fakat taşradaki memurlara emniyet ve itimadı 
yoktur. Çünkü çok aldanmıştır ve daima aldanıyor. 
Memleketi mıntakalara ayırınız ve üç kişi intihap 
ediniz, bu mıntakalara gönderiniz. Bunlar halk ile te
mas eder, memurların başında bir kontrol olur. Hal
kın dertlerini anlar, şikâyetlerini buraya yazar ve 

mümkün olduğu kadar dertlerine bir çare bulur. Bu
nun için de şu veya bu şekli söylemiyorum. Arka
daşlar da söylemiyor. Diyoruz ki Samsun, Tokat, 
Amasya ve havalisine gidecek heyet; ki pontüs me
selesiyle uğraşacak ve gerek bunun haricindeki mem
leketlere gidecek arkadaşlarımız hakkında bir lâyihai 
kanuniye kaleme alacaktır. Bu lâyihai kanuniyede 
Müdafaai Milliye, Dahiliye, Adliye encümenlerinden 
dört kişi intihap edilsinler. On iki kişilik bir encü
meni mahsus vücuda getirilsin. Üç gün içinde bun
ların vazife ve salâhiyetlerine dair bir lâyihai kanuni
ye yapsınlar ve heyeti umumiyeye sevk etsinler. Ta
bii heyeti umumiye de, hangisini kabul ederse o su
retle iş cereyan eder. 

Efendiler, hulasaten şunu arz edeyim; sözüme hi
tam vereyim. İlk söze başlarken demiştim ki, ilk de
fa buraya geldiğimiz vakit, burada ne gibi kanunlar 
tanzimi ile meşgul olacağımıza dair bir karar ittihaz 
etmedik. Biz, yeni bir inkilâp vücude getiriyorduk. 
İnkilâp Hükümetinde her şeyi yapacağız, her şeyi 
edeceğiz diye gözümüze almış ve buraya gelmiştik. 
Fakat üç senelik tecrübe neticesi şimdiye kadar yap
mış olduğumuz şekiller; nâfi neticeler vermedi. Bilâ
kis muzir aksülameller vücude getirdi ve getiriyor ve 
getirecek de.. Onun için bizim 250 kişimiz burada 
gece gündüz oturup memleketin menafiine tatbik 
edilemeyen bir takım kanunları ve saireyi yapacağız. 
Bir çok kanunlar yapmışız ki dolaplarda, köşelerde 
çürüyor, fareler yiyor. Bunlarla uğraşacağımıza içi
mizden on-onbeş kişi, yahut 15 - 20 kişi arkadaşımız 
çıksa da memleketin yaralarını görseler, raporlarını 
tanzim etse ve Meclisi de bundan raporlarla haberdar' 
etseler fena mı olur. bunda fenalık var mıdır? Çok 
rica ederim, bunu nazarı itibara alınız. Bizim . fela
hımız buradır, başka türlü çare yoktur. Yoksa vebali 
azım vardır. Vebal cümlemizin boynundadır, vesse
lam, 

REİS — Efendim İzmir Mebusu Tahsin Beyin 
bir takriri var. 

Riyaseti Celileye 
Hükümet halkın masuniyeti canu malü ırzına me

mur ve bundan şiddetle mesuldür. Gerek pontüs 
ihtilâli ve gerek bütün memleketteki asayişsizlik Hü
kümet için mucibi mesuliyeti âzimedir. Mutasarrıf
ları dağa kaldıracak, sıhhiye memurlarını öldürecek 
kadar ibtizale düşen şekavet, Hükümet hakkında mu
cibi eseftir. Memleketin mukadderatına hâkim olan 
Türkiye B. M. Meclisi, köyler yanarken, köylünün 
mah ve canı heder olurken, Allah'a ve millete karşı 
deruhde ettiği vazife ve mesuliyeti vicdaniye muvace-
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hesinde meşiyedi idareyi yedi iktidarlarına tevdi et
tiği îcra Vekilleri Heyetine bir ay müsaade ve pontüs" 
ve asayişi umumiye mesailinde istediği salâhiyeti ken
disine bahşediyor. 

Ne yapmak lâzım ise yapıp, şu bir ay zarfında 
pontüs meselesini bitirmez ve asayişi umumiyeyi te- j 
min etmezse heyeti hükümeti katiyen ve şediden mesul 
ve tecziye edecektir. 

İzmir 
Tahsin 

RAUF BEY (Heyeti Vekile Reisi) (Sivas) — Efen
dim; zannedersem bu arkadaşınıza da bu samimi 
hasbühale iştirak hakkını verirsiniz. (Hay hay sesleri) 
İki gündür devam eden bu müzakerenin esası, Dahi- | 
üye Vekili arkadaşınız Atâ Beyefendinin, üç bin 
mevcutlu bir jandarma kuvveti masarifini teklif e t 
mesi ile başlamıştır. Rüfekanfn bu husustaki beyana- | 
tının kısmı mühimmini kemali dikkatle dinledim. i 

Efendiler; pontüs havalisinde, hakikaten elim bir 
vaziyet vardır. Fakat bu, yakın bir zamanda hadis ol
muş bir vaziyet değildir. Bu havalide sekiz, on sene
dir devam eden ve fakat maatteessüf bugün daha 
elîm safahat gösteren bir şekavet, siyasi bir hiyanet 
ve memleketin bir kısmım vatandan ayırmaya müte
şebbis bir şenaat teşkilâtı vardır. Bunu hepiniz bili-
yorsunuz. Bunun izalesi esbabım İttihaz etmek huşu- I 
sundaki müzakerat da, arz ettiğim gibi, Atâ Beyin 
teklifi üzerine başlamıştır. Fakat müzakeratın eşka
lini değiştirmiş olduğunu hissediyorum. Zannediyo
rum ki, ve hepimiz müttefikiz ki memlekette bugün 
hakim olan şey hali harptir. Mesainin c/c 75'inin, 
vatanımızı kuvvetli bir ordu ile istilâ etmeye çalışan ı 
düşmanı hâk ile yeksan etmek hususunda olduğuna 
zannederim arkadaşlarım benimle müttefiktir. Hali j 
harp memlekette devam ettikçe, Durak Beyin biz I 
buraya geldiğimiz zaman her şeyi yapmayı deruhde 
ederek ve müteahhit olarak geldik. Fakat bir şey ya
pamıyoruz şeklindeki ifadelerini kabul ediyoruz. Biz 
bir şey yapamıyoruz efendiler; o da, para yapamıyo- • 
ruz. ı 

M. DURAK BEY (Erzurum) — Asayiş de yapa
mıyoruz. 

RAUF BEY (Devamla) — Asayişin de istinat ede- { 
ceği en mühim nokta paradır, zannediyorum. Durak 
Bey biraderimizin ifadesindeki bazı nıkata; fikren ve 
hissen iştirak ettiğimi arz ve ifade etmek isterim. Du
rak Beyin memurin hakkındaki söyledikleri sözler çok 
ağırdır. Memleketimizde on aydır maaş almayan me
murin, yine fartı hamiyetle ve fedakârlıkla vazifesine ' 

çalışmaktadır. Bu memurinin heyeti umumiyesi hak
kında memleket!, milleti ezmek için çalışıyorlar de
mek, zannederim Durak Beyin insaflariyle kabili te
lif değildir. Memurin içerisinde böyle bir iki kişi ola
bilir. Fakat - rica ederim Durak Beyefendi - bugün 
sizin hükümetinizin,, Meclisinizin memuru olarak bu 
vatanda fedakârane bir surette çalışan memurinin 
heyeti umumiyesine milleti eziyorlar, mahvediyorlar 
demek doğru mudur? Zannederim hiç doğru değildir. 

M. DURAK BEY (Erzurum) — Heyeti umumi
yesine demedim. (Ekserisine dedin sesleri) Ekserisine 
söylemedim, istisna ettim. 

RAUF BEY (Devamla) — Hükümetiniz pontüs 
fecayiinin safahatı muhtelifesine muttalidir. Yine 
Hükümetiniz; Dahiliye Vekili Atâ Beyin teklifi üze
rine 3 000 kişilik bir jandarma kuvveti ile orada mev
cut kıtaatın takviyesini münasip görmüş ve Heyeti 
Âli yen ize arz etmiştir. 

Yine arz ettiğim gibi, evvelce orada mevcut ve 
daha kuvvetli olan kıtaat kış esnasında takibat yap
mış ve maalesef muvaffakiyat hâsıl olamamıştır. Bu
gün - yine tekrar ediyorum - her şeyden evvel karşı
mızda büyük bir ordu ile memleketimizi istilâ etmek 
ve memleketimizi esaret altına almak isteyen bir 
düşman vardır ve daima nazarı dikkatte bulunduru
lacak o düşmandır. 

Asayişi dahiliye meselesine gelince : Efendiler; 
birbirimizden saklamaya hacet yoktur. Bu, para me
selesidir. Çünkü on, on iki aydır maaş alamayan jan
darmamız vardır. Mamafih bu yoksulluk nispetinde 
ve imkân dahilinde gece ve' gündüz çalışıldığına da 
bendeniz kaniim. Eğer bunun hilâfında falan muta
sarrıf falan memur, falan jandarma kumandanı vazi
fesini yapmıyor ve bu dakikadan itibaren en şiddetli 
takibatı yapacağız. Fakat efendiler, eşhas tayin etme
den umumiyetle söz söylenecek olursa, bugünkü ha
lin icabatının çok fevkince bir arzu izhar edilmiş olur 
ve bu bir zabıt ceridesinde kayıt ile kalır, ileriye ge
çemez. Çünkü imkânsızlık vardır. Biz imkânı olan 
şeyleri düşünelim. Jandarmalar eşkiya ile müsademe 
etmiyor, kaçıyor diyorlar, ahali de böyle yapıyor di
yorlar. Ahalinin eşkiya ile müsademe edeceğini kim 
temin eder ve bunu ahaliden nasıl istiyebiliriz? 

TAHSİN BEY (İzmir) — Maliye Vekili de yalnız 
şu havali için 390 000 lira verdim diyor. 

RAUF BEY (Devamla) — Evet, müsaade buyu
run; o para verilmiştir ve orada kıtaata sarf edilmiş
tir. Çünkü orada büyük bir kuvvet vardır. 

M. DURAK BEY (Erzurum^ — Demek para ve
riliyor. Mesele o değil mi? 
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RAUF BEY (Devamla) — Hayır efendim, orada- • 
ki takibat azami derecede yapılmıştır. 

Tahsin Beyefendi, takrirlerinde, bir ay zarfında 
bu eşkiyanın tenkilini Hükümet taahhüt buyursun di
yorlar. 

TAHSİN BEY (İzmir) — Evet efendim, öyle is
tirham ediyoruz. 

RAUF BEY (Devamla) — Eğer bu işi bir ay zar
fında bitirmeyi ve eşkiyanın tenkilini deruhde eden 
varsa, bendeniz bu işin kendilerine tevdiini heyeti 
âliyenize teklif ederim. Efendiler bir kimse diyemez 
ki, bir ay içerisinde, iki ay içerisinde, üç ay içersin
de veya muayyen bir zamanda bu işi tamamiyle izaie 
ve bertaraf etmek mümkündür. 

Efendiler; Tahsin Beyefendi zannederim; bu gibi 
hususatta bir çok zevattan daha fazla tecrübelidir. 
Rumeli'de şekavet senelrce devam etti ve 100 000 ki
şilik bir ordu Rumeli'de bu şakavetle uğraştı ve bin-
netice yine bir şey hasıl olamadı. Bunu Tahsin Beye-
feridi pekâlâ bilirler. Onun için bu iş bir ayda hitam 
bulur ve bu kadar bir mdüdet zarfında eşkıya behe-
mahal tenkil edilir demek, temennii muhal olur. Bir 
ay zarfında Pontüs meselesi hal ve fasledilemez ve 
oradaki şakavet izale olunamaz. 

TAHSİN BEY (İzmir) — Tabir gayet yanlıştır. O, 
şakavet değil, ihtilâldir. Pontüs meselesi bir ihtilâldir. 
İhtilâller de bir aydan fazla devam etmez. 

RAUF BEY (Devamla) — Bu hal sekiz senedir 
devam ediyor. 

TAHSİN BEY (İzmir) — Bu ihtilâldir efendim. 
RAUF BEY (Devamla) — Müsaade buyurun, siz 

de teşrif buyurur ve buradan söylersiniz efendim. 

Yine Heyeti Âliyenizden muhterem arkadaşları
mızın ifade ve beyan buyurdukları veçhile ve benim 
de bildiğim gibi, bu hal harbi umuminin bidayetinden 
beri devam eden bir şakavettir. İsterseniz ihtilâl de
yin. Tahsin Bey ihtilâl bir aydan fazla devam etmez 
buyuruyorlar. İhtilâlin bir aydan fazla devam etmeye
ceği düsturunu ben de biliyorum. 

TAHSİN BEY (İzmir) — Fakat fena oluyor. 

RAUF BEY (Devamla) — Tabii fena oluyor. 
Fakat ne yapalım da bunu buyurduğunuz gibi bir ay 
zarfında halledelim? Eğer Tahsin Beyefendi bu şaka-
veti bir ay zarfında tenkil etmeyi deruhde buyurur
larsa, bendeniz bu hususu kabul buyurmalarını ken
dilerinden rica ederim. 

TAHSİN BEY (İzmir) — Yalnız bendeniz kabul 
etmem. Bendeniz Mecliste iki gündür arkadaşlarımı
zın geçirdiği âlâmı söylüyorum. 

RAUF BEY (Devamla) — O âlâmı Hükümetiniz 
de, bu vazifeyi deruhde ettiği andan itibaren hissedi
yor. Hükümetiniz bu vaziyete karşı gayri mütehas
sistir farz buyurmayın. 

TAHSİN BEY (İzmir) — Hayır efendim; fakat 
bir şey yaptığı da yok. 

RAUF BEY (Devamla) — Dahiliye Vekilinin 
fikrine Hükümetiniz iştirak ediyor. Maliye Vekili 
Beyefendi de para yoktur diyor. Dahiliye Vekili 
Beyefendi de bana 3 000 jandarma verin, bu hususta 
azami faaliyetle çalışacağım diyor. Fakat hiç bir za
man şu kadar zamanda imha edeceğim demiyor ve di
yemez, çünkü imkânı yoktur. Vaziyet budur, bunun 
için daha etraflı düşünelim. 

Bazı rüfeka kuvvetler bir ele verilsin, bazı rüfeka 
da kuvvetler daha hususi bir teşkilâta tabi olsun ve 
istihbaratı takviye edilsin buyuruyorlar. Bunlar yapı
lacak ise o da düşünülsün ve bir karar ittihaz edilsin. 
Fakat her şeyden evvel Dahiliye Vekilinin teklifi or
tadadır, bunun için bir şeye karar veriniz. Mevcut 
kuvvete 3 000 jandarma ile muavenet .istiyor. Bunun 
hakkında heyetiniz bir karar ittihaz etsin. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Kullanacak 
kimdir paşam. 

RAUF BEY (Devamla) — Müsaade buyurunuz 
efendim; son Erkânı Harbiyei Umumiye ile Dahili
ye Vekâletinin görüşmeleri üzerine tahakkuk eden bir 
keyfiyet vardır ki, Pontüs havalisindeki takip kıtaa
tından asker olsun, jandarma olsun tamamiyle Dahi
liye Vekâletinin emrine verilmiştir, vaziyet budur. 
Bundaki sebep, bundaki zarureti Meclisi Âliniz, salâ
hiyeti fevkalâdenin aleyhindedir. İdarei askeriyenin 
de aleyhindedir. Bendeniz buna kaniim. İdarei as
keriyenin aleyhindedir; nitekim idarei askeriye o 
mıntakada ilga edilmiştir. Salâhiyeti fevkalâdenin 
aleyhindedir; salâhiyeti fevkalâde sözünü ağtza alma
ya kimsenin cesareti kalmamıştır. Şu halde bu iki şık 
bir tarafa bırakılırsa ne varidi hatır olabilir? İdarei 
mülkiye yani memurini mülkiyenin takibatı için en 
büyük mülkiye memuru bulunan Dahiliye Vekili 
Beyefendinin dairei emirlerinde hüsnü suretle idare 
etmektedirler. 

HAMDİ BEY (Tokat) — Bugün üç bin tane de
ğil, beş bin jandarma verelim. Pontüs meselesinin bir 
senede, iki senede arkasını alamazsınız. Yalnız bir şey 
olabilir. Milli bir teşkilât yapılır, verilecek bu üç bin 
tüfenkin 1 500 tanesi yine halkın namuskâr kısmına 
tevdi edilirse mevzii müdafaa yapılmış olur. Sonra 
eşkiyaya karşı da bin veya bin beş yüz mevcutlu bir 
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de umumi teşkilât ile eşkiyanın bulunduğu mahaller 
„ takip edilirse o vakit halk da kurtulur ve zannederim 
pontüs eşkiyaları bir sene zarfında tenkil edilmiş olur. 

R A U F BEY (Devamla) — Halka emirlerle falan 
yerde, falan karakolda bekleyeceksin, sonra "taarruz 
edeceksin şeklinde idare edemeyeceğine hükümet 
kanidir. Buyurduğunuz tarzda Dahiliye Vekili 3 000 
jandarma ile karakollar tesis etmek ve takip müfreze
leri teşkil etmek ve bu suretle işe başlamayı ahali ye
rine bunu daha mazbut, daha müessir bir şekilde kul
lanmak istemiştir. Sizin söylediğinize Hükümet ola
rak iştirak edilemez. Bu bapta kâfi derecede zannede
rim söz teati edildi. Hükümetin fikri de malumdur. 
Takrirler de okundu, çok rica eddiydorum; Hükümet 
bu meselede aynı Meclisi Âli kadar çok müteessirdir. 
Düşündüğünü, Dahiliye Vekilinin noktai nazarını 
Heyeti Âliyenize arz etmiştir. Meclisi Âlinin de da
ha müessir bir teklifi olur. Hükümetin noktai naza
rını .temin eder. Daha kati ve daha seri neticeler ve-
receğine kaani olur ve onu tatbik eder. 

Riyaseti Celileye 
Pontüs meselesinin sureti halli hakkında cereyan 

eden müzakerat ve verilen takrirleri tetkik ve hulâsa 
etmek ve bu bapta yapılması lâzım gelen hususatı ka
rarlaştırarak perşembe günü Heyeti Celileye arz et
mek üzere Dahiliye ve Müdafaai Milliye encümen
lerinden müntehap üçer âza ile Müdafaa ve Dahiliye 
vekillerinin iştirakiyle teşekkül edecek komisyona ha-
valei keyfiyet buyurulmasını teklif ederim. 

21 Ağustos 1338 
Erzurum 

Hüseyin Avni 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Efendim; 
takririmde meskût olan bazı noktalar vardır. İzah 
edeceğim, müsaade buyurunuz. 

REİS — Efendim; 21 takrir vardır. Hepsinin iza
hatına başlanacak olursa.. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Efendiler; 
içimizde pontüscüleri himaye edenler vardır. Söylet
mezseniz günahı boynunuzadır. (Geri al sedaları) 
Hayır almıyorum, ispat edeceğim. Neden hakayiki din
lemek istemiyorsunuz? (Gürültüler) (Devam buyurun 
sadaları) 

Arkadaşlar, lakırdımı gayet kısa keseceğim, demin 
müteheyyiç oldum, bir şey söyledim. Şimdi ifademi 
tasrih edeceğim. Rica ederim, söylediğimi heyeti ali-
yeniz, Hükümet ve Amasya'da işe başlıyacak olan İs
tiklâl Mahkemeleri lütfen nazarı dikkate ahin. 

Şimdi efendim; asıl söylemek islediğim nokta, ga
yet ağır bir lakırdı sarf ettirdiniz, evvela onu tasrih 
edeceğim. Pontüscüleri her taraftan, dahilden, hariç
ten himaye ediyorlar. Hariçten malumu âliniz olduğu 
üzere, İngilizler Samsun'dan s'fiah tevzi ediyorlar. Da-

"fiilden de bunların pek çok ıkuvvötli müzahirleri var
dır. Nurettin Paşanın dosyasını tetkik etmek salahiye
tini lütfen veriniz, bir çok hakayiki'meydana çıkacak
tır. Dahiliye Vekili Fethi Bey Samsun'a gittiği za
man müsafir olduğu hanede bir takım rum hizmertçi 
kızları Varmış, hepimizin evinde olduğu gibi. (Hah 
sesleri) Bir hafta orada duridiraz müzakereler cere
yan etmiş, şuradan takibe çıkacağız, buradan çıkaca
ğız gibi bir çok planlar tertip edilmiş, şöyle yapaca
ğız. böyle yapacağız denmiş. Hep bu planlar rum eş-
kiyasına o rum 'kızları vasıtasiyle gitmiş. Sonra efen
dim, Samsun veya Amasya mutasarrıfının - affediniz, 

memleket işidir, açık arz edeceğim - haremi bir müh-
tediye imiş. Bu hanım vasıtasiyle - her halde milletine 
merbut imişdir ki - dakikası dakikasına aşkiyaya ha
ber verir imiş. Bunu da Hükümetin nazarı dikkatine 
arz edeceğim. Sonra asjkiyadan meşhur kör Vas^l is
minde bir herif varmış, Hükümetin beyannamesi üze
rine kör Vasil'in kızı istiman edenler meyanında şeh
re girdikten sonra jandarma dairesi bunu teb'it etmek 
ü^ere iken - burada bulunduğu için ısöyliyeeeğim; 
Samsun Mebusu Süleyman Beyin müdahalesi üzerine 
'kör Vasil'in 'kızı jandarma dairesinden alınmış ve son
ra serbest bırakılmıştır. Doğrudan doğruya babasına 
gitmiş ve bütün harekâtı tezahür etmiştir. Bu madde 
bir. 

Binaenaleyh ikinci madde : Eşkiyaya bir kayı'k si
lah gelmiştir, Kızılırmak nehrine girmiştir ve jandar
ma tarafından yakalanmıştır. Sonra efendim; bu si
lahlar müdafaai hukukundur, değildir diye bir çok 
müzakerat cereyan etemiş, Müdafaai Hukuk azasından 
birisi, Reis veya azası benimsenmiş ve arkadaşlarını 
toplamış, aman arkadaşlar bu silahları kendimize mal 
edelim, ahalinin falan diyelim demişlerse de arkadaş
ları katiyen muvafakat etmemişlerdir. Yine arkadaşı
mız Süleyman Beyin müdahalesi üzerine mesele mes
kût kalmıştır. Nazarı dikkati âlinize arzed'iyorum. Ne 
yapmak icabediyorsa yapın. Eğer fazla söyletmek is
tiyorsanız söyleyeyim. (Söyle sesleri) Son defa oephei 
harbe dahil olması itibariyle, iki alay cepheye sevkedi-
len efrattan bir çoğu Bafra'lı ve Çarşamba'lı imiş. Bu 
efrat bugün Pontüscülere karşı silah istimal 'ediyor
lar. Tabii onların oradan ayrılmasiyle beraber en ev
vel rum eşkiyasının hedefi intikamı olacak onların ai
leleridir. Şu firar halini mazur görün. Onlar hakkm-
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da bir affı umumi ilan ediniz. Bunlar yine Müdafaai 
Milliye emrine verilerek yine oralarda istihdam edil
melidirler. 

Sonra arkadaşlar; Refet Paşa Hazretleri dün kese-
mediğiniz eli öpün demişlerdi. Bu pek doğrudur. Bu, 
Refet Paşa Hazretlerinin sözü değil, fakat tekrar et
tiği bir sözdür. Mebus Salâhattin Beyefendi orada 
kolordu 'kumandanı idi. İşte Salâhattin Beyin yaptığı, 
ikesemediği eli öpmüştür. Yani teşkilâtı ikmal edeme-^ 
miç, hali tedafüide kalmıştı. Sonra Nurettin Paşaya 
az veya çok salâhiyet verildi, işe vaziyed etti. Pontüs 
rnesel'es'ini bu zatın hakikaten bastıracağına imanım 
vardı. Fakat her nasılsa o zaman bazı arkadaşlarımız 
bizi yanlış yollara şevkettiler, Nurettin Paşa aleyhine 
bir karar verdik; o adamı ezdik. Pantüs meselesi de 
uyudu. Pontüs meselesinde - burada bulunmadığı için 
ismini söyîemiyeceğim - yüz bin lira ücreti vekâlet al
dığı, emvali menkule ve gayri menkule olarak, söyle
niyor. Binaenaleyh o zatın sui zan altında kalması 
doğru değildir, binaenaleyh İstiklâl Mahkemesine teb
ligat yapılsın, salâhiyet veriniz; gerek Nurettin Pa
şa dosyalarını tedkik etsin ve gerek Süleyman Bey 
arkadaşımızı şayet bunu bana ihbar eden yalan söyle
memiş ise ben de bunu heyeti aliyenize mücrim olarak 
teslim ederim ve ben de yanlış söylediğimden dolayı 
heyeti al iyenizden afi dilerim. Beni mazur görünüz. 
(Alkışlar) 

REİS — Süleyman Beyin şahsına dair söz söylen
miştir, söz veriyorum. 

SÜLEYMAN BEY (Canik) — Şimdi rica ederim; 
buraya bendeniz devam ettiğim günden beri ikinci de
fadır çıkıyorum. Rica ederim sükûnetle dinleyiniz. 

»Şimdi bir kör Vasil hemşiresinden bahsettiler. 
Samsun'un jandarma kumandanı gayet afif ve namus
lu bir zattır. Bu meseleyi onun namusuna tevcih edi
yorum. 

Bakınız mesele nasıl olmuştur: Bendeniz buradan 
mezunen gittiğimde ahaliyi ve askeri dinledim ve gö
zümle askerin eşya sattıklarını gördüm ve bir nefer 
Eizze'nin resmini almış, adi ağaç üzerine yapılmış yal
dızlı ve yağlı boya bir resim satıyor. Bunları bir Sam
sunlu polis ile yabaladık. İsmail beye gittim. Bak isim 
ile söyliyeceğim. Çünkü isim diyorsunuz, söyletmiyor
sunuz. Bu bilmem nedir, teferruattır diyorsunuz, ma
ziye karışmış diyorsunuz, hiç bir şey söyletmiyorsu
nuz. Mübhem hiç bir şey kalmasın. Çünkü ben gayet 
namuslu bir adamım. 

EMİN BEY (Canik) — Süleyman Bey gayet na
muslu bir arkadaşımızdır. Bu mesele hakkında rumla-

rın aleyhine çalışanların birisi budur. Nasıl olur da 
böyle itham ediliyor? 

SÜLEYMAN BEY (Devamla) — Fırka kuman
dam İsmail Beye gittim. Memleket nasıldır, Pontüs-
cüler ne şekildedir, dağlarda ne var? O bir şey yok. 
bir şey yoık. İnşallah bir iki aya kalmaz diyordu. Ben 
de inşallah ama bir takım şeyler oluyor. Ahali böyle 
diyor, dedim. O emin olunuz onlar edepsizdir, tezvi-
rat yapıyorlar, dedi. Sonra Müdafaai Hukuk Reisi 
ile beraber yine gittik. Ha 8-10 gün mü geçti - yalan 
söylemiyeyim - bir akşam saat bir buçukta çiftlik ta
rafından bir silah patırdısı, yani Çarşamba cihetinden. 
Bir de anladık, dinledik. Sekiz çete müsellah gelmiş, 
sekiz ev yanmak suretile mesele hallolmuş. Bereket 
versin ki o esnada Bafra'dan takipte bulunanlar ol
masa idi önü alınamayacaktı. Bu suretle 4-8 ev yan
mak suretile sekiz eşkiya elde edilmiştir. Bunu takip 
buyurunuz; fırka kapısında!;: neferi geliyorlar, vuru
yorlar. Sonra nöbetçi silahı karıştırırken kazaen patla
mış diyorlar. Bunu da siyaseten kabul edelim. Fakat o 
jandarma ve fırka kumandanına ait değil midir ki o 
çeteyi, o vuranı niçin tutmuyorlar? Fırka kumanda
nına Beyefendi; bu nedir dedim? Vallahi efendim, iş
te böyle oldu, falan derken Nurettin Paşa geldi. Mü
dafaai Hukukta görüştük. Müdafaai Hukuk heyeti 
vesaire de var. Efendim dedi, Pontüscülere ahaliden 
yardsm edenler vardır. Vardır dedim. Nasıl olur efen
dim. dedi. Çünkü sizin sevkettiğiniz kumandanlar eş-
kiyanın malını, parasını yağma ediyorlar, ellerine ge
çeni alıp götürüyorlar. Bunu gören ha!k bunlardan bi
ze fayda yoktur. Pelm Nikoli benim komşumdur. on
lar bana bir şey yapamaz, ne isterse veririm diyor, de
diğim vakit lakırdıyı kesdi. Ferdası günü gittiğimde 

Nurettin Paşa dedi ki. Süleyman Bey; sız kumandan
lar için şöyle böyle dediniz, isimlerini veriniz deyince; 
cevaben dedim ki. benim söylediğim umum kuman
danlar için değildir. Namus ve haysiyetile cephede 
çalışan kumandanların cümlesini biz biliyoruz. Hat
ta efradına varıncıya kadar. Fakat onların şayi ifti
harını kendisine medar ittihaz eden bazı namussuzlar 
oraya dahil değildir. Nasıl ki siz benden isim istiyor
sunuz, o halde buyurun: Size Demir Ali Beyin ismi 
dedim. Demir Ali Bey Samsun ve havalisinde almış 
olduğu hayvanatı Ankara'ya kadar gelirmiş, satmış
tır ve o vakit arkadaşım Şükrü Beyle Fevzi Paşaya 
gittik. 18 beygir de Demir Ali Beyin maiyetinde idi. 
O taburun binbaşısı idi. Taburun binbaşısı beni bura
da gördü, gel bey dedi; şu çavuşu görüyor musun? -
Bu umumi bir derttir, yalnız Pontüs meselesi değildir. 
müsade buyurunuz - 150 liraya Çarşamba'dan Kavaka' 
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gelirken bir at almıştır ve bu adamın o efrattan tanıdık
ları... harekette iken fırik'a kumandanı îsmail Bey 'bu
nun tevkif emrini veriyor. Demir Ali Bey; Kayma
kam, gel bizim evde yat diyor ve bu tarafa gelirken gi
diyor, evinde yatıyor. Rica ederim efendiler; hangi
miz şurada 150 liraya bir ait satın alırken düşünme
yiz. Acaba 'bir çavuş bu parayı nasıl buluyor ve bu 
çavuşu bu adam nasıl kaçırıyor ve bu çavuş zabit ol
muştur efendiler. Şükrü Beyler Fevzi Paşaya birlikte 
gittiğimiz valkit Kâzım Paşa, Fevzi Paşa; tevkif ede
lim dedi. Yolk dedim, ihtimalki ıbize söyledikleri ya
landır, tevkifini Samsun fırka kumandanlığından sual 
ediniz ve bu adama hisset irmeyiniz. Çünkü bu hisse
derse 'kaçar ve bir az müsamahakâr bulunursanız De
mir Ali Bey bunu zabit yapacak demiştim ve hamdol-
sun 'ki en sonunda zabit olarak ve eli kelepçeli oldu
ğu halde Samsun'a gelmiştir. Bilahare bura İstiklâl 
Mahkemesi mesele adi olduğundan beraet ettirmiştir. 
Anlıyamadım? Hatta bu adamın şahitleri vardır hâlâ. 
Trabzon Mebusunu vuranların Hasan çavuşun arka
daşları olduğunu soyuyorlar. Samsun'a Fethi Beyle 
gittiğimizde, Baktım çarşıda biri geziyor. Ahaliden 
bazısı şikâyet etti. Kumandan Cemil Cahit Beye de
dim; o da dedi ki mahkemeye müracaat edin. Aslkeri 
ise aslkeri ye, nizami ise nizamiye dedi. Hiç bir yere 
müracaat edemezler, bu meseleyi yapan askeridir de
nildi. Çünkü cepheden gelen bir zabit bugün mevkuf, 
hatta burada kimse ile ihtilat ettirmemişler, halbuki 
burada serbest geziyor, dedim. Binaenaleyh bir mah
kemeye müracaat ettiremezsek nasıl olur dedi? Evet 
dedim, kendisine kefalet edildiğinden, emniyet ve iti
mat edildiğinden bir de sivil muhafız verin'iz, bunun 
üzerine haberim olmayınca -bir şey daha yapamazsın, 
dedi. Ben yalan soyuyorsam buradayım. 

Sonra Kör Vasilin hemşiresi meselesini arz ede
yim: (Asıl mesele o sesleri) Bendeniz mezunen Sam
sun'a gittiğimde - ora halkı bendenizi daha küçükten 
beri ceddimi, babamı hepsi tanır - bazı adamlar var 
sizi görmek istiyorlar, dediler. Bunun üzerine Halil 
Beyle birlikte konuştuk vê  gittik ve bu adamlarla Çu-
kurpınar mevkiinde görüştük. Yalnız gitmedim efen
diler. Şimdi Adana'ya gitmiş ve bu işleri havsalası 
almadığından gitmiştir. îsmi Topçu yüzbaşısı Cemal 
Beydir. Onunla birlikte gittik. Bu yüzbaşı ile fırka ku
mandanının nezdine gittiğimde; bu efendiyi hizmetini
ze alırsanız çok büyük hizmet edecektir, dediğimde; 
aman bunlar şarlatandır, demişti. Onun üzerine rica 
ederim, bir de bu şarlatanı tecrübe ediniz, demiş
tim. Nurettin Paşanın 164 firariyi meydana çıkarttım 
diye iftihar ettiği muvaffakiyet bu zabit sayesindedir. 
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Haksızlık yapmasınlar, günahtır. Evet dikkat-buyuru
nuz bu da nasıl çıkmıştır? Kör Vasil meselesi, bu esa
sen Kör Vasil değildir. O eşkiyanın ismi Sava'dır. 
Binaenaleyh o tahliye ettirilen Kör Vasilin değil, Sa-
va'nın hemşiresidir. Şimdi Cemal Beyle beraber gittik. 
Cemal Bey sivil idi. Hatta Abdülkerim isminde bir de 
neferi vardı. O dahi sivil idi. Cemal Bey dedim, siz 
askeriyle görülecek yerlere dikkat ediniz. Peki dedik 
ve gittik. Eğri belde Gürpınar denilen bir dere içerisi
ne. Bağırdık, çağırdık; bunun üzerine bir kadın çıktı. 
Anlattılar, görüştüler. Nihayet çetenin bulunduğu 
köyden üç el silah atıldı, onu müteakiben birer el da
ha atıldı. Fakat o vakit fark ettik ki etrafımız nokta 
ile sarılmış bulunuyordu. Bundan sonra 40-50 kişi bi
ze doğru gelmeğe başladılar, hepsi de müsellah.. Bizim 
elimizde ise hiç bir şey yoktu. Yakına gelin, dedim. 
Ben sizin hepinizi biliyorum, bizim silahımız- falan 
yolk tur, dedik. O arkadaşlara söyleyin, onlar gelme
sinler. Kehdilerile görüşmeğe başladık. Kendilerinden 
iğfal edildiklerinden ve Samsun'un idam edilen tüc
carları bunları iğfal ettiklerinden ve o zamana kadar 
rahat yaşamakta olduklarından ve buna sebep olan 
medeni zannetikleri İngilizlerin - halta böyle söyledi -
size de bize dinsizlik getirdiklerinden bahsettiler. Bu
nun üzerine Samsun'a İngilizlerin çıktığında artık sa
hibimiz geldi diye Hazreti İsayı bile unuttunuzdu 
dediğim vakitte hüngür hüngür ağladılar. Bu hali Ada-
na'da bulunmakta olan Cemal Bey de görmüştür. İçe
risinden birisi silahını attı. Efendi seninle ben şimdi 
gideceğim, dedi. Yok dedim, şimdi ben seni götüre
mem. Hükümetle konuşmalıyım, oradan alınacak em
ri size söylemeliyim, biri birimizi aldatacak bir şey 
yok, dedim. Bunun üzerine tekrar görüştük. Bunlar 
arkadaşlarımızla görüşelim dediler; pek alâ dedim. 
Bunları arkadaşlarınıza anlatın. Ben de sizin için, in
saniyete hizmet için - çünkü bu şekilde Hükümet bir 
tebea kabul etmez - çalışacağım dedim. Bir ihtiyar 
çayırı koparmak bahanesile eğildi, konuşturmuyorlar -
çete reislerinden halk korkuyor - çayırı kopardı. O da 
ağlamağa başladı. 1293 harbinde de böyle olmuş, ev
vela anlamamışlar, sonra gelmişler, toprağı oymuşlar. 
Hükümet bak bize tarla verdi, biz meydana geldik. 
Allah senden razı olsun. Bir 'takım böyle şeyler daha.. 
Sözünü tamamlıyamadı-, o sıra birisi ne yapıyorsunuz, 
dedi. Demir Ali Bey işte buradan geçti. Ben şu çalı
nın içinde idim. Niye vurmadın dedim. Niye vurayım, 
deliyor, kime rast gelirse ona fenalık yapıyor, mal 
eline geçerse alıp gidiyor, dedi. Ne vurayım, fişenk 
atayım dedi. Cemal Bey yanımızda olduğu halde ak
şama bir köye indik. O gece o köyde kaldık. îhtiyar 
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bir adam, baba dedim, bu takip müfrezesi geldiğinde 
niçin yardım etmiyorsunuz? Ah efendi dedi, gelenler 
bize çete nerede diye sormuyorlar ki.. Bize, gâvurun 
parası var mı? - Bu tabirle - Kızı var mı? Bunu so
ruyorlar. Baba yanımızda bir asker olsaydı bu sözü 
söylemezdin ya, dedim. Allah belasını versin dedi. 
Sonra efendim, yine Cemal Beyle Samsun !a geldik. O 
vakk Sava demişti ki benim hemşirem vardı - Bunlar 
Samsun'da hiç kimse kalmadığını zannediyorlar -
Samsun'da hiç bir hiristiyan bırakılmamış doğru# mu, 
dedi? Hayır dedim. O halde hemşiremin ismini yaza
yım, arayın, dedi. Pöki yaz dedim; :kimse anlıyalım. 
sana haber veririz dedim. İsmini yazdı, geldik Halil 
Beye söyledik. Bunun üzerine kadını çağırdılar. Kadı
nın gözüne baktığımda göze benzemiyor. Bunu gön
derme dedim. Ben geldikten sonra Halil Bey gönder
miş. ve Halil Bey demişti, 'ki adam. giderse bir gâvur 
daha gider, gitsin; ne olacak falan dedi. Bendeniz bu
raya geldikten sonra gönderildiğini haber aldım. Me
sele budur. Daha başka bir şey varsa söylesinler, ben
deniz buradayım. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — 100 000 lira me
selesine, dava vekili arkadaşlarımızdan biri var, ismim 
isteriz. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) - Yüzbaşıdan 
Hükümet izahat istesin, İstiklâl Mahkemesi izahat al
sın. (Bir de silah meselesi vardı sedaları) ! 

I 
• SÜLEYMAN BEY (Canik) — Silah meselesini an-

! ı yam ad ı m, söyl ey iniz. 
ABDULKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu! — 

Yunanlılar namına silah gelmiş, sözde siz kurtarmış
sınız. 

EMİN BEY (Bursa) — İbrahim Bey isminde Sam
sun'dan bir jandarma zabitinden sual edilecek. Baf
ra'ya gelen bir sanık silah meselesini müdafaa i hukuk j 
vasıtasjle bu meseleyi kapatmışsınız. i 

SÜLEYMAN BEY (Canik) — Demek bu mesele- I 
ı 

yi bendeniz kapatmışım. ı 
EMİN BEY (Bursa) — Evet. i 
SÜLEYMAN BEY (Devamla)'— Şimdi silah me- j 

selesini size arz edeyim: Biz Fethi Beyle beraber git- [ 
•ligimizde Habil Bey isminde birisi süah kaçırttırmış j 
ve bu adama mezuniyet vermişler, Trabzon'a gidi
yor diye işittim, Trabzon'a değil istanbul'a gitmiş. Si
lah da gelmiş diye bir lâkırdı olmuştur. Bendeniz fır- ı 
ka 'kumandanı İsmail Beye dedim ki, asker aha'ive, j 
ahali askere atıyor. Birbirlerine isnadatta bulunuyor- j 
lar. Bendeniz takibe gideceğim, dedim. Gidecek misin •> 
•çtedi, evet gideceğim dedim. Müdafaai Hukuk Reisi ] 

de beraberdi. Müdafaai Hukuk adamlarından 12 kişi 
hazırladık ve bunlara dedim ki, ne bulursanız Mü
dafaai Hukuka getireceksiniz, para bulursanız helâl 
olsun. Ufak bir kurşun kalemi de bulursanız getire
ceksiniz. Müdafaai Hukukta cephane yoktu. Fırka 
kumandanı dedi ki. Osmanlı yoktur. Rus silahı vere
yim dedi. Biz de pek aiâ dedik. Batumdan bir rrîotör 
gelmişti, cephane getirmişti. O adamları gönderdik. 
Gittiler, ertesi günü de sekiz tane kestiler ve kulakla
rım getirdiler. Ciheti askeriye gördüğü vakitte bir iki 
gün sonra., hatta birisi kolundan vurulmuştu, hastaha-
nede yatıyordu. Bunu gördüğü vakit, bunu gönderdi
ğimiz zabit odun ticareti yapıyor. O gün bir jurnal 
yapar, bunlar şakavet yapıyor diyerek Müdafaai Hu
kuk adamlarından 4 adama atarlar sopayı, atarlar içe
ri. Müdafaai Hukuk reisi haber alır ve biz haber aldık. 
söyledik bıraktırdık. Halil Bey adi bir meseledir, miin-
derecatı. Bu silah meselesi bu kadardır, âdi bir mesele
dir. Bunun haricinde bir şey varsa ben yine burada
yım. Halil Bey Hükümetin karşısında bakkallık eden 
bir ermeni. İçeride çete de mevkuf bulunan bir erme
ni ile bundan haber alır. Gardiyan yanında görüşü
yor. Bir zabit bunları içeri atıyor, Halil Bey görüyor. 
Hilâfi usul Hapis ve tevkifi hiç kimse yapamaz. Ben
deniz lâzım gelen muameleyi yaptım; haydi git oğlum; 
işine bak diyor. Giderken tekrar çağırıyor, gel oğlum 
buraya diyor. Dinleyiniz ki bunlar esasa aittir. Eğer 
mümkin ise dağdaki çetelere yazınız bu adamlara an-
hlsm.. Ben de kurtulmaları için gayret edeyim diyor, 
yazıyor. Ermeni çetesinden bir mektup geliyor. Efen
di sizi bize birisi anlattı, emrinize amadeyiz diyor ve 
ermen; çeteleri takibe amade iken. bu kere. o bir ta
raftaki zabit diyor ki Rum çetelerine silah veren Er
meni çeteleri olduğu tahakkuk etmiştir ve o taraftaki 
rumlar gelip Çarşamba'ya teslim olmakta iken İsmail 
Bey bunu haber aldığından merkezde Nurettin Paşa
ya haber veriyor. Orada harekâtı askeriye de bulunu
nuz diyor. Biz diyoruz, aman İsmail Bey. Hayır emir 
aldım. Mademki teslim oluyorlar, gelsinler bana tes
lim olsunlar, diyor. Gelenler bakıyor ki jş berbattır; 
tekrar dağa kaçıyor ve tekrar mektup yazıyorlar. Sü
leyman Beye diyorlar ki Süleyman Bey, eğer sen in
saniyet için çalışmak istiyorsan kendi namıma size 
tavsiye edeyim.. 

YUSUF ZİYA BEY (Kâfi efendim kâfi. (İzah 
etsin sesleri) 

SÜLEYMAN BEY (Devamla) — Ankara'ya gidi
niz çalışınız, demiş. Halbuki bendeniz o rumlarla gö
rüştükten sonra rumlar demişlerdi, ki Hükümet ister
se harice gidelim; isterse., 
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TAHSİN BEY (İzmir) — Bunları can kulağile din
lemek lazımdır, ademi muvaffakiyetin esası :şite bura
dadır. 

SÜLEYMAN BEY (Devamla) — Hükümet bizi 
isterse harice gidelim, isterse asker olanları askere 
alsın ve mevkuf bulunanları tebit etsinler. Hükümet 
bizi kabul ederse biz istiman ederiz. Bendeniz şifre ile 
bunu Meclîsi âlinize yazldım ve cevabını Çorum'da 
aldım. Dahiliyenin ve Heyeti Vekilenin içtimaında ka
bul edilmediğini buradan Paşa Hazretleri bildiriyordu 
ve Nurettin Paşa bunların imhası lazım gelir demişti. 
Bendeniz, de bunlarla o vakit görüştüğüm zaman, sulh 
meselesi vardı. Eğer sulh olsaydı Yunanlılarla bun
lar silah omuza Samsun'a ineceklerdi. Birinci madde 
bundan ibaret. (Kâfi sedaları) Yalnız Postüscülüğü 
bize isnat edenkim<3e Emin Beydir. Her halde onu iyi
ce dinleyiniz. (Gürültüler) (İsmi mevzuu bahis oldu, 
söylesin sedaları) (Şiddetli gürültüler) 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Mademki bir mesele ortaya atılmıştır. Muhakkak bir 
şubeye havale edilir ve tahkikat yapılır. Başka türlü 
olamaz. (Gürültüler.) 

REİS — Efendiler; bu şekilde müzakere edile
mez; rica ederim gürültü yapmayınız. 

REİS — Efendim celseyi açıyorum. Müzakerata 
devam ediyoruz. Buyurun Müfit Efendi. 

MÜ Fİ D EFENDİ (Kırşehir) — Beyefendiler, istir
ham ederim. Hasbıhal kabilinden demin de arz ettim. 
Fakat şimdi huzuru âlinizde resmen arz edemıiyortım. 
Burada bulunan rüfekayı kiram yekdiğerinden farkh 
olmayan bir vücuttur. Bu bir vücuda karşı yapılan 
bir taarruz demektir. Elimizde bir kanunumuz var. 
Hukuku umumiye nokta i nazarından bir mücrime b/ir 
cürüm isnat edildiği zaman, eğer isnadatını ispat ede
cek delili, emaresi olmıyacak olursa müddeiumu
miler onun hakkında takibi davada muhayyerdir, ister
se takibi dava yapar, isterse yapmaz ve fakat mümey
yizin iddiası kuvvetli ise, 'bittaibi takibi davaya mec
burdur. Bugün burada bizim gibi muhterem olan 

FEYZİ EFENDİ (Malatya) — Reis efendi, müza
kere "kâfidir. Akşam oldu, yarin müzakere edelim. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarisahip) — 
Reis efendi; her halde bir şubeye havale etmek lâzım
dır. Bu şube meselesidir. Şubeye verilir. Bunun için 
burada muhbir de dinlenecek, hepsi de dinlenecektir. 

M. DURAK BEY (Erzurum) — Efendim, mesele 
pek çirkindir. Bir arkadaşımız itham ediliyor. Bunun 
bir şubeye havalesi doğru ve lâzımdır. (Şiddetli gürül
tüler). 

EMİN BEY (Canik) — Arkadaşlar; rica ederim, 
ya Canik Mebuslarını buradan kovarsınız ve yahutta 
bu mesele halledilecektir. Binaenaleyh ya bunu halle
diniz, ya heyetten ihraç edilelim. 

MUSTAFA BEY (Dersim) — Umum milletin mu-
kadderatile uğraşılıyor. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Ne bağırı
yorsun.be herif. Ben de bağırırım. Sen ne oluyorsun? 
susunuz. (Şiddetli gürültüler) 

MUSTAFA BEY (Dersim) —, Hiç bir Anadolulu 
yoktur böyle'.. (Sürekli gürültüler). 

REİS — Efendim; sükuneti muhafaza etemezse-
niz celseyi tatile mecbur kalacağım. 

Celseyi beş dakika tatil ediyorum. 

L j Emin Bey, arkadaşlarımızdan Süleyman Beye ve is
mini beyan etmediği bir arkadaşımıza böyle bir cürüm 

. ! isnat etti, ki bu cürüm hepimize aittir. (İsnattır sa-
daları.) İsnat kelimesi tabiri kanunidir. Binaenaleyh 
bu isnat edilen mesele ve bu madde bey biraderimiz 

f tarafından söylenirken... ve kendisine ihbar vukubul-
T duğu zamanda esbabı sübutiye temamiyle elde ederek 

Meclise arz etmeli, Meclis esbabı sübutiyeyi bir şübe-
r de tahkik ettirerek arkadaşımız hakkında icabeden 

muameleyi kanun iyeye tevessül ettirmeli idi. Ben di
yorum ki, şimdi Eroin Bey biraderimizin istihbar etti
ği isnat malemyekûn kabilindendir. Çünkü elinde 
esbabı sübutiyesi yoktur. Esbabı sübutiyesi elinde 

:- olmadığından dolayı müsnedünileyh olan arkadaşları-
n mız umumun nazarında müteberridir. Ancak ortada 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

REİS : Reisi Sâni Adnan Beyefendi 

KÂTİPLER : Enver Bey (İzmir), Atıf Bey (Kayseri) 
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bir şey isnat eden, bir arkadaşımızı lekelemek istiyen 
bir arkadaşımız vardır. Emin Bey kendisini kurtarabil
mek için, bugün arkadaşlarının haysiyetini muhafaza 
edebilmek için, bu davasını ispat edebilmek için He
yeti Umumiye halinde değil, bir şube veya bir heyeti 
mahsusa intihap edilir ve orada davasını ispat ettikten 
sonra, Meclis meselesi yapar, şubeye veririz. Rica 
ederim serin kanlılıkla şu teklifi kabul buyurun da 
mesele halledilsin. Her iki taraf da kendisisini temizle
sin, 

ÖPARATÖR EMİN BEY (Bursa) — Deminki 
tehayyücüm oldukça zail oldu. Onun için size serin 
kanlılıkla maruzatta bulunacağım. Bu kürsüye çıktı
ğım zaman nasıl gürültü içinde ve teheyyüç içinde 
arz etmiştim. Zabıtlarda duruyor ve okunacak kadar 
zaman geçmem>iştir. Söylediklerimi hatırlıyorum. Yüz-
bin lira ücreti vekâlet aldı denilen arkadaşımız ve ge
rekse diğer arkadaşımıza vukubulan isnadat inşaallah 
tahakkuk ve taayyün etmez. İnşaallah bendeniz de 
kendisine tarziye veririm. O bana söyliyen adamı da 
size teslim ederim. İtham ettiğim yoktur. Meclisi Âli
nize iblağdır. Çok rica ederim tahkikat yapılsın. Şu
bede ben bu ifadelerimi tekrar edeceğim ve bir taraf
tan da aynı zamanda Hükümet takibatta bulunsun. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — İçimizde hi
maye edenler var. dedin. 

ÖPARATÖR EMİN BEY (Devamla) — Vatana 
ihanet eden kim olursa olsun. Nazır olsun aynı zaman
da ceza görmelidir. Bu mesele memleket meselesidir. 
Eğer vaki ise Süleyman Bey arkadaşımızın ipini ben 
çekerim. (Değilse seni ne yapmalı sadaları.) Değilse 
yine huzuru âlinizde kendisine tarziye veririm. (Şid-
letli gürültüler.) İcabını siz yapın. İsterseniz ipimi çe
kin. isterseniz tardedin. (Öyle ise mesele yok sadaları.) 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim. Bu kadar 
gürültü ile hiçbir iş yapmak imkânı yok. Böyle nice 
celseler geçirdik. Biraz sükûnetinizi muhafaza edin. 
Rica ederim, telâş buyurmayın, burada söylenenler 
anlaşılsın. Biliyorsunuz kıi, bir arkadaş, diğer arkadaş 
hakkında bazı beyanatta bulunmuş; sonra arkadaş da 
çıktı, evet ben böyle duydum, bu tahkik olunsun di
yor. Şubece kendisi de kabul ediyor. Hakikaten Ni
zamnamemiz ahkâmınca böyle bir isnat vaki oldu mu 
bir şubeye havale olunur. Bunun Meclis arzu ederse, 
tabii Meclisin karariyledir, şubeden o tahkikatın ne
ticesi gelince; o neticenin hallini yapacak yine Mecli
si Âlinizdir. Şube o arkadaşları dinler, tahkikat ve tet-
k i katını yapar ve neticeyi bir raporla Heyeti Celilenize 
arzeder. Mevzu Heyeti Âlivede o zaman müzakere 

edilir. Bendenizce bunun bakur'a bir şubeye havalesi 
icap eder, 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Reis Be
yefendi; imza altında bir şikâyetname olmayınca şu
beye verilemez. (Şiddetli gürültüler) Diğer birisini 
daima... (Şiddetli gürültüler.) 

REİS —-Hasan Beyefendi; rica ederim susunuz. 
İmza atılacak bir şikayetname yoktur. Burada ağzı ile 
söyledi. (Zapta geçmiştir sadaları.) 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendiler: 
müsaade buyurun. Emin Bey arkadaşımız bir arkada
şımız hakkında fena muamele haber veriyor. Şimdi 
bu arkadaşlarımız halen mahiyeti mesele tezahür et
mediği için. o muhbirler kimse, Emin Beye söyliyen-
ler hakkında bu zevatın ifadelerinin kâzip veya sadık 
olduğuna dair bir emare olmadığı takdirde, arkadaş
larımız suizan altındadır. Bunun aksini kimse iddia 
edemez. 

Sureti halle gelince: Emin Bey bu sözü söylemek
le şimdi zannediyorum, ki bir mecburiyeti katiye kar-
şısındadır, ki ihbar eden zat kimse o adamı meydana 
vermelidir. O adam hakkında tahkikat yapılacaktır. 
Acaba böyle bir adam mevcut mudur, yoksa Emin 
Bey müfteri mevkiine düşecektir. Emin Beyin o ada
mı meydana vermesi kendi menafii icabındandır. Şah
sı sâlis denilen kimse bir mebus arkadaşımız hakkında 
söylediği sözü kendiliğinden mi icat etmiştir, yoksa 

. ash var mı? Mesele buradadır. Şimdi Emin Bey bu 
adamı pençei kanuna verecektir. O adam ya teberii 
Z'mmet edecektir. Söylemedim derse o vakit Emin Bey 
müfteri mevkiine düşecektir ve mesele nezaket kes-
betmiştir. İddiasını ispat ederse o ispat evrakını haiz 
gelecek muamele o zaman diğer arkadaşlarımızı şu
beye çağıracaktır. Bugün arkadaşlarımız yoktur. Bu
gün ortada beriyyüzzimme olmakla beraber, onlar sui
zan altındadır. Her halde Emin Bey de hali hazır 
itibariyle bu adamı ele verinciye kadar müfteri mevki-
indedirler. Binaenaleyh tahkikata başlıyacağımız nok
ta bu olacaktır. Emin Bey o adamı ya verecektir, ya
hut müfteriliğini kabul edecektir. O adam verildiği 
takdirde hakkında tahkikat yapılacaktır. O adam ya 
söyliyecektir, veya söylemiyecektir. Süleyman Beye 
karşı Emin Bey «ispat ederim» demiştir. İspat etme
sine göre şimdi o adam meydana atılmalı. Zâiuta tah
kikatım yapar, o adamların davası sabit olursa' o za
man arkadaşlarımız maznun olur, şubeye verilir. Ve
rilecek kimse yoktur, mesele vardır. Emin Bey müf
teridir. Emin Bey adamı meydana çıkardığı takdirde 
müfteri mevkiinden çıkar, muhbir olur. O adam da 

698 — 



t : 88 21 . 8 

davasını ispat ederse kurtulur. Veyahut da Emin 
Beye söylediğini ispat edemez, Emin Bey ispat edeme
diği takdirde bu meselenin "sureti halli budur. Şubeye 
gidecek adam yoktur; yalnız o adam vardır. 

ZlYA HURŞtT (Lazistan) — Emin Beydir. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Emin Bey 
muhbir olmak dolayısiyle. 

FEYYAZ ÂLİ BEY (Yozgat) — Muhbir değil 
beyefendi, muhbir değil. «İçimizde Pontüsçüleri mü
dafaa edenler vardır» diye kanaati kâmilesini söyle
miştir, 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Bu ikinci 
bir mesele. Bu bir isnat olur. 

FEYYAZ ÂLİ BEY (Yozgat) — Sarahaten söylen
miştir', 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Sarahaten 
söylemiştir. Falan sununla müttehemdir veya bunun
la müttehemdir, maznundur diye bu dakikada ispat 
edecektir. Bu dakikada hallolmazsa herkes ağzına ge
leni, işittiklerini söyliyerek, âlemi suizan altında bı
rakacaktır. Belki de vakidir efendiler. Çok hata ola
bilir. Belki suiistimal olabilir, belki sirkat olabilir. 
Kanuna mebuslar için şu tarik ne için konmuş. Ben-
denizce soğukkanlılıkla yapılacak şudur, başka şey 
yoktu*. 

REİS — Efendim: söz Şükrü Beyindir. 

ŞÜKRÜ BEY (Canik) — Efendim: Emin Bey Sü
leyman Bey arkadaşımızın ismini tasrih ederek isna-
datta bulundu. Hüseyin Avni Beyin izah ettikleri gi
bi, hep istirham ederiz; ıbu iddialarını ispat etsinler. 
Bundan başka demişlerdir ki; «.aramızda Pontüsçüleri 
muhafaza edenler» var. Süleyman Beyin ismini tas
rih etmekle beyler isimler mes'kût kalmıştır. Müslü
manlar da Pontüsçüleri himaye ediyorlar demiştir. 
Biz Samsun mebusları tamamiyle, katiyen temin edi
yoruz. Samsun muhitinde ve İslam sıfatında bir fert 
yoktur bu namussuzluğu kabul edecek. Bunu katiyen 
kabul etmeyiz. Yani kim iddia edecek olursa olsun' 
onun üzerine reddederiz. Bunları da söylemelidir. 
İsim tayin etmelidir. Yoksa bir memleket halkı böyle 
âlelâmiye namussuzlukla itham edilemez. 

Sonra efendim, Emin Bey bir evrakı tahkiki yeden 
bahsettiler. Eğer arzu ediyorlarsa bu bahsi tekrar ede
lim. Bu evrak üzerinde Mecliste haftalarla müzakere 
cereyan etmiştir. Bilmiyorum şimdi zamanımız buna 
müsait midir? Binaenaleyh 'biz memleketimizi bu gibi 
isnadattan tenzih ederiz ve çok istirham ederiz Emin 
Bey bu isnadatı ispat, etsinler. Kimdi, kimin tarafın
dan söyleniyor? Böyle ortaya çıkıp da falanca şöyle 
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demiş, böyle yapmış... Rica ederiz bu ahval karşısında 
ne sıfatla şey edeceğiz? Vaziyetimiz ne olacaktır? Sü
leyman Bey pek namuslu ve muhterem tanınmış bir 
adamdır. (Çok namusludur sadaları) Buna bu kürsü
den her arkadaşımı da işhad ediyorum. Bütün Sam
sunlular bunu söyliyecektir. Bütün Canik ahalisi Sü
leyman Bey lehinde burada bendenizin söylediğim 
sözleri söyliyecektir. Bu böyledir. 

Sonra efendim; Samsun veya Tokat mutasarrıfla
rının birisinin bir mühtedi kadın tuttuğu söylenildi. 
Fakat her ikisi de yok. Samsun mutasarrıfı bekârdır. 
Evli değildir. Amasya mutasarrıfı ise îslâmdır, Sam
sunludur. Musa Paşanın kerimesidir zevceleri. Böyle 
şunun, bunun aleyhinde söz söylemek dtoğru olamaz 
efendiler. Her kesin namusiyle, haysiyetiyle uğraşıl
masın; istirham ederim. Bu takip edilmelidir. Taki 
bu mesele ispat edilmedikçe biz şimdi mazuruz, bilmi
yoruz. 

EMİN BEY (Canik) — Dün Pontüs meselesi mev-
zuubahis olduğu esnada muhterem Ali Beyefendiye 
müracaat ve istirham etmiştim. Ledelhace, yani ar
kadaşlarımız musip görürse ve biz rica edersek teşrif 
eder misiniz? Demiştim. Bana bir arkadaş demişti 
ki. Ali Beyi mi lekeli yeceğiz? Rica ederim: pek hak
ları varmış. Bu memlekete hizmet edenler hep böyle 
mi olacak? Bu memleketin evlâdını daima lekeletmek 
midir vazifemiz, rica ederim? Samsun'lu Süleyman 
Bey kendisi söylememiştir ve söylemez. Çünkü onun 
kalbi pek temizdir, vicdanı pek yüksektir. O söyle
memiştir. Müsaadenizle ben söyliyeceğim. 

Samsun'da iken, daha Kuvayı Milliye teşkilâtı hiç
bir tarafta yok iken, Süleyman Bey çalışmış ve Sü
leyman Bey Rumlar tarafından idama mahkûmdur. 
Bu uğurda her türlü fedakârlığı gözüne almıştır. Bütün 
ticaret ve servetini bu uğurda mahvetmiştir. Böyle 
bir adama Pontüsçü demek nasıl olur da kabul oluna
bilir? Beyefendiler; kemali cüretle söylüyorum, eğer 
Süleyman Beye dair bir şey varsa ben istifa edip gide
ceğim. Bana lüzumu yoktur bu vazifenin. Süleyman 
Bey katiyen münezzehtir, böyle şeyden. Sonra efen
dim Hafız Mehmet Bey meselesi var. Rica ederim 
şu veya bu zatın veya herhangi bir zatın dostu vardır, 
düşmanı vardır. Beni sevmiyen bir zatın sözleriyle şu 
kürsüde söylerse namussuzdur. Hafız Mehmet Bey 
para almamıştır. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lazistan) — Namusun kıy- , 
m' tini bilmiyenler söyler. 

EMİN BEY (Devamla) — Hafız Mehmet Bey 
! rumlardan onbin lira, .yüzbin lira para almamıştır. 

Bendeniz daha buradan giderken bu sözü işitmiştim. 
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Bazıları propaganda yapıyorlardı. Bendeniz gittim 
tahkik ettim, sormuşumdur, anlamışımdır ki katiyen 
yalandır. Olan ve her keşçe bilinen mesaili burada 
söyliyenleri kirletmek için mi geldik buraya? Her 
hakle bu mesele halledilmelidir, ispat edilmelidir. Biz 
Samsun mebusları, zannederim, Şükrü Bey namına da 
söylüyorum. (Hay hay sesleri.) Biz Samsun mebusları 
istifa edeceğiz. (Trabzon mebusları da istifa edecek 
sesleri.) 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Efendim, mesele 
asabiyet gösterecek bir şekilde olduğu içn taibii biraz 
asabiyet gösteriliyor. Bendeniz şu 'kürsüden söylene
cek söz arkadaşlarımızdan herhangi birisinin hiyanet-
le itham edecek bir mahiyette söylenmese idi çok doğ
ru idi ve doğrusu da budur. Yani burada öyle şey 
söyleyenler hakkında Riyaset Nizamnamesiyle tayin 
eder. Mademki bir madde ,iki madde tayin ve tasrih 
ederek iki arkadaşımız hakkında isnadatta bulunul
muştur ve bu isnat tabiri Müfit Efendi Hazretlerinin 
buyurduğu gibi, bir tabiri kanunidir ve isnadatta bu
lunmuşlardır. Gerçi bu kürsüden söylenen sözlerden 
dolayı bir kimsenin mahkemeye terki doğru değildir. 
Fakat hiyanet itham edilirken, gerek Mecliste ve ge
rek hariçte isnat edilsin; Hiyaneti Vataniye Kanunu
nun zannederim 3 ncü maddesi; iftira edenlere aynı 
cezayı tertip eder. Eğer Hiyaneti Vataniye Kanunu 
mucibince eğer isnat olunan cürüm bir mebus oldu
ğuna göre, Kanunu Esası mucibince muamele netice
sinde mahkemeye şevki lâzım gelirse - ki bu hiyaneti 
vataniye cürmüdür - İstiklâl Mahkemesine veya hiya-

' net mahkemesine gönderilmesi lâzım gelir. Bu her 
halde halledilecektir. Çünkü bir cürmü mahsustur. 
Fazla vakit zayi etmek, fazla münakaşa ve asabiyet 
göstermeye bendeniz mahal görmüyorum. Bunun en 
doğrusu şubeye havale etmektir. 

FEYYAZ ALİ BEY (Yozgat) — Kimin aleyhine 
şubeye havale etmek? 

HAKKI HAMİ BEY (Devamla) — Müsaade bu
yurun efendim, Emin Bey buraya ilk çıktıkları vakit 
hepiniz de dinlediniz ve zabıtnamelerde mevcuttur. 
Efendiler, Pontüsçüleri muhafaza edenler vardır, de
di. (İçimizde dedi sadaları.) Müsaade buyurunuz; bi-
dayeten kendisine söyletilmemiş gibi müsaade ediniz 
de, biraz daha izah edeceğim dediler. Himaye eden
ler var diye müphem tabirini Süleyman Bey ile diğer 
burada bulunmıyan bir arkadaşını ortaya sürmüş ve 
her nasılsa isnat etmiştir. Şu halde Pontüsçüleri mu
hafaza etmek isnadiyle tahtı zanda bir Süleyman Bey, 
bir de Hafız Mehmet Bey arkadaşımız vardır. Bun
lar hakkında isnadat vukubulduğundan bu isnadat ya 
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bittabi vakidir veya değildir. Bu her halde bittahkik 
anlaşılacaktır. Onun için yapılacak en basit ve en doğ
ru bir şekli hukuki, bunun doğrudan doğruya, zaten 
Reis Bey de evvelce söylediler, bakur'a bir şubeye ha
vale edilmesidir. Bittabi kimin hakkında değil? Emin 
Bey, Süleyman Bey ve Hafız Mehmet Bey için isna
datta bulunmuştur. Bunlar hiyaneti vataniyede bulun
muştur, diyor. Bittabi bu davayı halletmek için ispat 
edecek vesaik ibraz edecektir. Demiştir ki, ihbar et
tiği şey çıkmayacak olursa ben tarziye veririm. Efen
diler bu adam, bir adanu idam edilecek derecede 
bir cürüm isnat ederse tarziye ile kendisinin affedile
meyeceğini bilir. Fakat, kanunun maddesinde der ki: 
«•Eğer isnat edilen cürüm biasıl ve esas olduğu tebey-
yün ederse, müfteri dahi aynı cezayı görür.» Şu halde 
bu bir vakıadır. Doğru, doğru değil, onu bilmem. Sa
bit olursa, memlekete fenalık yapmak istiyen bazı ze
vat varsa çıkarmak suretiyle hizmet ederler ve ipini 
çekerse hizmeti vataniyelerini ifa etmiştir. Fakat aksi 
çıkarsa hilafı hakikat beyanatta bulunmak isteyen 
arkadaşların cezasını kanun temin eder. Bendeniz 
arz etmek istediğim mesele zaman zaman birbirimizi 
hiyanetle itham etmiyelim. 

Sonra da efendim, «itham ettim ama sözümü ge
ri aldım»- şeklinde haysiyetimizi kesretmiyelim. Onun 
içn ya vakidir veya değildir. Vaki ise efendiler, cezayı 
da kanun tayin eder. Süleyman Beyi idam etmek ka
nunen bu milletin hakkıdır ve Süleyman Bey de bir 
kanunun tatbikına kendisinin hedef olduğu için bunu 
şeref bilmelidir. Çünkü kanuna herkes mutidir. Değil
se aynı cezayı müfteriye tatbik etmek suretiyle ada
let tecelli etmelidir. Efendiler, memlekette hakimiye
ti kanuniye demek işte budur. İstirham ederim, Reis 
Beyin teklifi evveli mucibince bir şubeye havale olun
sun. Müfteri, muhbir vaziyetinde bugün, Emin Bey
dir. Müddeiyatını Emin Bey de ispat etsin. 

REİS — Bendeniz demin havale olunacak filân 
bey. filan bey demedim. Mesele havale olunacak filân 
bey, filân bey yoktur. Ne olursak olalım, ister teşrii 
olalım, ister icrai vaziyette olalım, bu gibi meseleler 
bir günde, beş günde yüzelli, ikiyüz kişilik Meclisin 
içinde hallolunamaz. Mesele evveMyatlı bir mesele
dir. Bir heyeti tahkikiyeye ben ne Süleyman Beyi, ne 
de Emin Beyi havale etmek istemiyorum. Bilmiyoruz-
ki hiç bir şey... 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Bir nokta hakkın
da söyliyeceğim. Hüseyin Avni Bey biraderimiz bir 
nokta üzerine mütalâa dermeyan ettiler, ki bu gayet 
doğrudur ve gayet mühim bir noktadır. Bizim elimiz-
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deki Nizamnamei Dahili mucibince, mebus arkadaşla
rımız hakkındaki yaprlacak tahkikat, tahkikatı teşrii-
yeden ibarettir. İsnat dediğimiz kelimenin esbabı 
sübutiyesi elimizde olmalıdır. Emin Bey biraderimiz 
doğrudan doğruya filân yerden istihbar ettim, bu böy
ledir diye söylemesi itibariyle bu iddialarının sahibi 
olmuştur. (Men sebbeke men bellaga) Sana kim teb
liğ ediyorsa söven odur. Başka bir şey değildir. Bu 
müddeiyatını Emin Bey ispat edebilmek için, buyur
duğunuz meselenin Heyeti Celilece tahkikatını icra 
ettirmek lazımdır. O 'bir arkadaşlarımız daha tahtı 
zanda değildir. Çünkü beraeti zimmet asıldır. Sübut-
tan sonra onların havalesi lazımdır. Onlar hakkında 
muamele icabeder. Binaenaleyh Emin Beyin hu iddi
asının sabit olabilmesi için şubeye gitmelidir. 

R'Et'S — Efendiler, esasen bendeniz bu noktayı, 
aynı şeyi arz ettim. 

HASİP BEY (Maraş) — Müfit Efendi Hocanın 
sözünü cerh edeceğim. Hoca Efendi Hazretleri yahut 
Hüseyin Avni Bey buyurdular ki, şubeye gitsin, bu 
mesele halledilsin. Ne için beyefendi şubeye gitmeli? 
Emin Bey burada isnadatta bulundu. İspat etmeli ki, 
Süleyman Bey ile diğer arkadaşlar gitmelidir. Yoksa 
diğer arkadaşları tefene için Emin Bey gitsin. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Beraberiz öyle 
İSİ. 

HASİP BEY (Maraş) — Müsaade buyurun, Emin 
Bey davasını hiç bir delile ve emmareye istinat ettir
medi, 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Canım, bizim söy
lediğimizi söylüyorsun. 

HASİP BEY (Maraş) — Hariçten işittiğini söyle
di. (Bizim söylediğimizi söyledi.) 

REİS — Hasip Beyin söylediği şeyde ayrı bir şey 
yok. Aynı şeyi söylüyorlar. (Gürültüler) Müsaade bu-
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yurun, rica ederim. Arkadaşlarımız arasında böyle 
bir şey olmuş, bunun tahkiki lâzım olduğunda herkes 
müttefiktir. Şimdiye kadar buraida, ispat eder, etmez 
meselesi yoktur. Böyle kabil değil yapamayız. 

Efendim, şimdi bu meselenin bir şubeye havalesi
ni kabul edenler lütfen el kaldırsın... {Emin Beyin 
aleyhinde sesleri.) Meseledir, mesele... Kabul edilmiş
tir, 

Bakur'a şubeyi tayin edeceğiz. 
(Kur'a çekimi yapıldı.) 
REİS — Beşinci Şubeye çıktı. Beşinci Şubeye ha

vale edelim, efendim. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Diğer meseleleri 
reye koyunuz, asıl mesele kaldı Reis Bey. 

REİS — Efendim, asıl mesele bu araya girmiş bir 
mesele idi. Asıl mesele Pontüs meselesi idi. Hüseyin 
Avni Beyin takririni tekrar okuyalım. 

(Ta'krir tekrar okundu.) 
REİS — Dahiliye ve Müdafaayı Milliye encümen

lerinden mürekkep üç azanın iştirakiyle müntehap bir 
komisyon teşkil ederek, Perşembeye kadar yetiştirilip 
ve Meclise arz edilmesini... 

RİFAT BEY (Tokat) — Biz de bulunalım. 

REİS — Rica ederim, müsaade buyurun bu takri
ri kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ekseriyeti azime 
ile kabul edildi. 

Müsaade buyurunuz, diğer takrirleri de o encüme
ne havale edelim. Encümende müzakere edilsin. Bu
nu kabul edenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir efen
dim, 

SALAHATTİN BEY (Mersin) — Reis Bey bu 
encümenin yarın içtimaını emir buyurunuz ki, yarın 
gelsinler, içtima edelim. 

REİS — Çarşamba günü saat birbuçukta içtima 
etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 
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(DOSYADA MEVCUT TAKRİRLER) 
T. B. M. M. Riyaseti 
Başkitabeti Zabıt ve 
Kavanin Müdüriyeti 

Adet : 18/1363 - 1364 
22 Ağustos 1338 

Müdafaaî Milliye Vekâletine 
Dahiliye Vekâletine 

Pontüs meselesini tetkik ve perşembe günü He
yeti Umumiyeye ârzedilmek üzere bir neticeye rap
tedecek olan Encümeni mahsusta zatı âlilerinin de 
bulunmaları Heyeti Umumiyece kabul edilmiş oldu
ğundan bu gün inikat edecek olan Encümene teşrif
leri rica olunur ve bu bapta Heyeti Umumiyece ka
bul edilmiş olan takrir sureti musaddakası leffen tak
dim kılınmıştır efendim. 

Recep 
T. B. M. M. Riyaseti 
Başkitabeti Zabıt ve 
Kavanin Müdüriyeti 

Adet : 18/1365 - 1366 
22 Ağustos 1338 

Dahiliye Encümeni Riyasetine 
Müdafaaî Milliye Encümeni Riyasetine 

Pontüs meselesi hakkında cereyan eden müzake-
rat ve verilen takrirler tetkik edilerek bu hususta ya
pılması lâzım gelen hususatın kararlaştırılması ve ne
ticenin önümüzdeki perşembe günü Heyeti Umumi
yeye yetiştirilmesi Heyeti Umumiyece kararlaştırıl
mış ve bu bapta kabul edilen takrir sureti leffen tak
dim kılınmıştır. 

Dahiliye ve Müdafaaî Milliye Encümenlerinden 
intihap edilecek üçer azadan mürekkep bir Encüme
ni mahsus teşikili ve Dahiliye ve Müdafaaî Milliye 
Vekillerinin iştirakiyle içtimaları Encümen ve Heye
ti Vekileye yazılmıştır. 

Takrir suretleriyle bu hususa ait zabıtlar Başkita-
betten alınacaktır efendim. 

Riyaseti Celileye 
Pontüs meselesinin sureti halli hakkında cereyan 

eden müzakerat ve verilen takrirleri tetkik ve hülâsa 
etmek ve bu bapta yapılması lâzımgelen hususatı ka
rarlaştırarak Perşembe günü Heyeti Celileye arzet-
mek üzere Dahiliye ve Müdafaaî Milliye Encümen
lerinden müntehap üçer Aza ile Müdafaaî Milliye ve 
Dahiliye Vekilinin iştirakiyle teşekkül edecek Ko
misyona havalei keyfiyet buyurulmasını teklif ede
rim, 21 Ağustos 1338 

Erzurum 
Hüseyin Avni 

T. B. M. M. 
Başkitabeti Zabıt ve 
Kavanin Müdüriyeti 

Adet : 18/1367 
22 Ağustos 1338 

Beşinci Şube Riyasetine 
Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin pontüs me

selesinin esnayı müzakeresindeki beyanatından tahad-
düs eden meselenin Şubenizde tetkiki Heyeti Umu
miyece kararlaştırılmış olmakla müktezasının ifası 
rica olunur efendim. 

Recep 

Encümeni Mahsusa intihap edilen aza. 
Müdafaaî Milliye Encümenine intihap olunanlar : 
Vasıf Bey (Sivas). 
Ömer Lütfi Bey (Karahisansahip), 
Ali Bey (Karahisansahip). 

Dahiliye Encümenine intihap olunanlar: 
Tahsin Bey (İzmir). 
Âıf Bey (Kayseri), 
Mustafa Durak Bey (İzmir). 
Heyeti Umumiyeye tebliğ edilmiştir. 14 2 numa

rada intihabat defterine mııamelei kaydiyesi ifa kı
lındı. 24 Minh. 

Riyaseti Celileye 
Ankara, 22 . 8 . 1338 

22 . 8 . 1338 tarih ve 1366,3520 numaralı tezkerei 
Riyaset penahileri üzerine Meclisi Âliye pontüs me
selesi hakkında ittihazı teklifat eylemek üzere teşek
kül edecek Encümeni mahsusa Aza olarak Sivas Me
busu Vasıf, Karahisar Mebusu Ömer Lütfi. Karahi-
sar Mebusu Ali Beyler ekseriyetle intihap olunmuş
lardır efendim. 

Müdafaaî Milliye Encümeni Mazbata Muharriri 
Reisi Namına 

Sivas (İmza yok) 
Vasıf 

Aza Karahisarrısahip 
A. Hamdi Ömer Lütfi 
Trabzoa Gaziantep 

Ali Şükrü Kılıç Ali 
İstanbul 

Ahmet Şükrü 

14/2 numarada intihap defterinin 67 nci sahife-
sine muamelei kaydiyesi ifa kılındı. 22 Minh. 

Rifat 
Pontüs meselesini tetkik için teşekkül edecek he

yete Dahiliye Encümenince îzmir Mebusu Tahsin, 
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Erzurum Mebusu Mustafa Durak ve Kayseri Mebu
su Atıf Beyler tefrik edilmiştir. 

14/2 numarada intihabat defterine müceddeten 
:etvel kuşat ve muamelei kaydiye ifa kılındı. 

22 Minh. 
Rifat 

Riyaseti Celileye 
Asayişin teminine ait tedabiri Müdafaai Milliye 

Encümeni ile birlikte müzakere etmek üzere Dahiliye 
Encümeninden Tahsin Bey (İzmir), Atıf Bey (Kay
seri), Mustafa Durak Bey (Erzurum) intihap olunmuş 
oldukları arz olunur efendim. 

etmek ve bu bapta yapılması lâzım gelen hususatı 
kararlaştırarak Perşembe günü Heyeti Celileye arzet-
mek üzere Dahiliye ve Müdafaaî Milliye Encümenle
rinden müntehap üçer aza ile Müdafaai Milliye ve 
Dahiliye Vekilinin iştirakiyle teşekkül edecek Ko
misyona havalei keyfiyet bulunmasını teklif ederim. 

21 . 8 . 1338 

Erzurum Mebusu 
Hüseyin Avn.i 

Aslına mutabıktır. 
22 Ağustos 1338 
(Resmî Mühür ve İmza) 

22 Ağustos 1338 
Dahiliye Encümeni Reisi Aza 

İmza İmza 
(Okunamadı) (Okunamadı) 

Aza Aza 
İmza 

(Okunamadı) Hamdi 
Aza 

Kayseri 
Âıf 

14/2 numarada intihap defterine kayıt muamelesi 
ifa kılındı. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 
Başkitabeti Zabıt ve 
Kavanin Müdüriyeti 

Adet : 1366'3520 
Ankara. 22 . 8 . 1338 

Müdafaaî Milliye Encümeni 
Riyaseti Âliyesine 

Dahiliye ve Müdafaaî Milliye Encümenlerinden 
intihap edilecek üçer azadan mürekkep bir Encüme
ni mahsus teşkili ve Dahiliye ve Müdafaaî Milliye 
Vekillerinin de iştirakiyle pontüs meselesi hakkında 
cereyan eden müzakerat ve verilen takrirler tetkik 
edilerek bu hususta yapılması lâzımgelen hususatın 
kararlaştırılması ve neticenin önümüzdeki Perşembe 
günü Heyeti Umumiyeye yetiştirilmesi Heyeti Umu-
miyece kararlaştırılmış ve bu bapta kabul edilen tak
rir sureti leffen takdim kılınmıştır. Encümenlere ve 
Heyeti Vekileye yazılmıştır. Takrir suretleriyle bu 
hususa ait zabıtlar Başkitabetten alınacaktır efen
dim. 

T. B. M. Meclisi Reisi Sanisi 
Dr. Adnan 

Riyaseti Celileye 
Pontüs meselesinin sureti halli hakkında cereyan 

eden müzakerat ve verilen takrirleri tetkik ve hülâsa 

Riyaseti Celileye 
Pontüs meselesinin halli, sureti mahsusada müte

hassısları tarafından tespit ve ita olunacak mütalâata 
istinat edebilir. Meclisimiz şekavetin imhasında Dev
lete, Millete hizmet etmiş zevata maliktir. Şu takdir
de bu müzmin ve milletimiz için gün geçtikçe felâ
ketli olan derde serî ve kati bir tedbir ittihaz etmek 
ve önümüzdeki Pazartesi içtimaında arz edilmek üze
re bu hususun Dahiliye ve Müdafaaî Milliye Encü-' 
menleri içtimaiyle mazbatasının tahtı karara alınma
sını teklif ederiz. 

fçel Afyon Karahisar 
Ali'Sabri İsmail Şükrü 

Saruhan 
İsmail Hakkı 

Riyaseti Celileye 
Pontüs meselesi hakkında Meclisi Âli esasen ma

lûmat sahibi olduğundan müzakerenin kifayetiyle 
halli mes'ele için tedabiri âtiyenin ahzedilmesini tek
lif ederim. 

1. Müdafaaî Milliye ve Dahiliye Vekilleriyle 
Medisi Âliden, mütehassıs olmak üzere ve takibi eş-
kiya hususunda mahareti mesbuk olan Refet Paşa 
Hazretlerinden mürekkep bir komisyonun üç gün 
zarfında vereceği kararın Meclisi Âliye iblâğıyle ona 
göre karar verilmesini teklif ederim. 

20 Ağustos 1338 
Lâzistan Mebusu 

Osman Nuri 

Riyaseti Celileye 
Mesele tenevvür ettiğinden müzakere kâfidir. Tak

rirlerin kıraatiyle müzakerenin intacını teklif eylerim. 
19 Ağustos 1338 
Kütahya 

Cemil 
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Riyaseti Celileye 
Mesele tanavvuh etmiştir. Müzakere kâfidir. Hü

kümetin teklifinin reye vazedilmesini teklif eylerim. 
Tokat 
Rifat 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Müdafaaî Milliye ve Dahiliye 

Encümenleri müştereken Heyeti Vekile huzuriyle bu 
meseleyi tetkik ederek bu bapta ittihaz edeceği teda-
biri Meclise arzeylemesi lüzumunu teklif eylerim. 

istanbul 
Ali Rıza 

Riyaseti Celileye 
Pontüs meselesini sureti kafiyede halletmrk üze

re Dahiliye Vekâleti emrine mücehhez bir fırkaî as
keriye verildiği ve yüzbinlerce lira masarif ihtiyar 
edildiği halde hiçbir şey yapılamamış, bilâkis pontüs-
cülerin mezalimine pik acıklı bir surette sebebiyet 
verenlerin de Dahiliye ve Müdafaaî Milliye Encü
menlerince tespit ve berayı müzakere Heyeti Umu-
miyeye arzını teklif ederim. 

\9 A gusto.-; 1338 
Gaziayıniap 

Vasin 

Riyaseti Celileye 
Mütehassısları ile Karahisar Sahip Ali Bey ve em

sali o havali mebuslarından mürekkep bir Encümen
de icabeden tedabirin tespit ve Heyeti Umumiyeye 
şevkini teklif eylerim. 

Kozan 
Mustafa 

1. Kura muhafaza bekçi teşkilâtının tevsiiyle eş-
kiya taarruzuna maruz halkın teslihi. 

2. Eşkiyanın takibi maksadiyle Müdafaaî Milli-
yece üç taburluk Kuvayı Takibiye teşkili ve deruh
te edeceği işe göre zabitan ve efradının hüsnü inti
habı ve teçhizi. 

3. Pontüs şekavet mıntıkasında istikrarı asayişe 
memur olacak zatın, üç kişilik heyeti istişarenin Hü
kümetçe bil'intihap Meclisçe mezun addedilmeleri. 

4. Pontüs şekavet mıntıkasında bulunan bil'cüm-
le memurini mülkiye, askeriye ve jandarmanın asa
yiş hususunda ve buna ait kâffei tedabir ve hususat-
ta fevkalâde memurun tahtı emir ve nehyinde bulun
ması, 

5. Fevkalâde memurun tehcir hususu ve sair te-
dabiri fevkalâdede salâhiyeti kâmileyi haiz ve Dahi
liye Vekâletine merbut bulunması, 

6. Tahsisatın maliyece tesviyesi. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Pontüs eşkiyasının esbabı ten

kilini bitteemmül Meclisi Âliye arzı teklifat eylemek 
üzere Maliye ve Dahiliye Vekilleriyie rüfekadan üç 
zattan mürekkep bir Komisyon teşkilinin tahtı ka
rara alınmasını talep ve teklif eyleriz. 

Canik Canik 
Emin Süleyman 

Amasya ( anık 
Hamdı Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Pontüs eşkiyasının tenkili hakkında saki ve cani

lerden mürekkep hiçbir kuvve: m hizmet edemiyece-
ği on senelik tecrübelerden anlaşılmıştır. Binaenaleyh 
bu meseleye Meclis bizzat vaz''yed ederek mesul, 
sahibi salâhiyet bir kumandan izamını ve bu zatın 
lüzumunun heyeti vekilece tasvip edilmesini teklif ey
lerim. 

Bat um Mebusu 
Edip 

Riyaseti Celileye 
Gerek eşkâli sabıka ve gerek şekli hazıriyle bir 

mahiyeti mühimmei askeriyeyi haiz olan pontüs teş
kilâtının imhası için buradan tedabir icrası yine bi'sut 
olmak ihtimalinden tecerrüt edem iveceği ne binaen 
mahallinde tetkikatı lâzırne icra etmek ve ne gibi te
dabir icrasına lüzum olduğunu Meclise ha rapor bil
dirmek ve ana göre hareket edilmek üzere Samsun. 
Tokat ve Amasya havalisine Heyeti cehle meyanın-
dan mütehassıs iki Eskânı harbin izamını teklif eyle
rim. 

21 Ağustos 1338 
Kütahya 

Cemil 

Riyaseti Celileye 
Dahiliye ve Maliye Vekillerinin teklifat ve beya-

natiyle söz söyleyen rüfekayı muhteremenin müta-
lâatını tetkik ve binnetice yapılacak muameleyi tespit 
ve Heyeti Umumiyeye sevketmek üzere mevzuu mü
zakere olan meselenin Dahiliye ve Müdafaaî Milliye 
Encümenlerine, mevcut takrirlerle beraber. havale 
edilmesini teklif ederim. 

19 Ağustos 1338 
Gaziaymtap 

Yasin 
Riyaseti Celileye 

Pontüs eski yası takibatı, arazinin ahvali ve şakile
rin teşkilâtı dahiliyeleri iktizası mahallinde yapıla
cak çete teşkilât* ile daha semere verir. Binaenaleyh 
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pontüs havalisindeki Türk şakîlerinin istimanı kabul 
edilerek buna o civardaki müslim firariler dahi il
hak edilmek üzere bir teşkilât yapılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Şarkikarahisar 
Memduh Necdet 

Riyaseti Celileye 
Bursa Mebusu Emin Beyin Mebus arkadaşları

mıza hıyaneti vataniye gibi en mühim bir cürmü is
nat ettiğinden aleyhlerine cürüm isnat olunan arka
daşlar hakkında tahkikat yapmak üzere ve şayet 
emin beyin iddiaları muvafıkı hakikat çıkmaz ve 
edilleî subutiye ibraz edemezse Emin Bey hakkında 
tahkikat yapılmak üzere bir Şubeye havalesini teklif 
ederim. Lâzistan Mebusu 

Ziya Hurşit 
Riyaseti Celileye 

Tokat. Amasya havalisinde pontüscüîerin ahaliî 
islâmiyeye vuku bulan feci tecavüzleri malûmdur. 
Ahaliî mahalliye ise yedinde lüzumu kadar esliha ve 
cephane bulunamadığı cihetle kendini tamamiyle mü
dafaa ve muhafaza edememekte ve bu ahvalin tahtı 
tesirinde kura ve mezruatı cayır cayır yakılmakta ol
duğu mevsuken istihbar olunmuştur. Binaenaleyh 
oradaki kura için telâfisi gayri kabil feci bir anı ih
zar etmekte bulunan bu hale karşı eşkiyanın tecavü
züne maruz mahaller ahalisine her halde Hükümeti 
mahalliye vasıtasiyle tevzi edilmek üzere Meclisçe 
tespit buyurulacak kâfi miktarda esîeha ve cephane
nin Müdafaa! Milliye Vekâletinden mahallerine tes
rii şevkinin tahtı karara alınmasını teklif eylerim. 

18 Ağustos 1338 
Mardin Mebusu 

Necip 
Riyaseti Celileye 

Ermenilerden bir Bogosun. bir Hallaçyanın. bir 
Noradokyanın .... Millet ve memleketimizin başına 
ne büyük belâlar getirdiğini bu milletin elyevm ne 
fedalar yapmakta olduğunu pek alâ biliyoruz. Fran
sızların ve papanın fevkalâde ehemmiyet verdiği bu 
adam da işte bu kabildendir. Hakkında*muktezayı ad
lin ifasını tecilin reddini teklif ederim. 

Karesi 
Hasan Basri 

Reddedildi. 
19 . 8 . 1338 

Kâtip 
Riyaseti Celileye 

Hükümet halkın masuniyeti can ve mal ve ırzına 
memur ve bundan şiddetle mes'uldur. 

Gerek pontüs ihtilâfı', gerek bütün memleketteki 
asayişsizlik Hükümet için mucibi mes'uliyeti âzime-
dir. 

Mutasarrıfı dağa kaldıracak, sıhhiye müdürleri
ni öldürecek kadar iptizale düşen şekavet Hükümet 
hakkında mucibi eseftir. 

Memleketin mukadderatına hâkim olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi köyler yanarken, köylünün ma
lı ve canı heder olurken Allaha, millete karşı deruh
te ettiği vazife ve mes'uliyeti vicdaniye muvacehe
sinde meşiyeti idareyi yedi iktidarlarına tevdi ettiği 
İcra Veklleri Heyetine bir ay müsaade \ t pontüs ve 
asayişi umumiye mesailinde istediği selâhiyeti kendi
sine bahşediyor. Ne yapmak lazımsa yapıp şu bir ay 
zarfında pontüs meselesini bitirmez, asayişi umumi-
yeyi temin etmezse heyeti hükümeti kat'iyyen ve şe-
diden mes'ul ve tecziye edecektir. 

İzmir Mebusu 
Tahsin 

Riyaseti Celileye 
Pontüs yarasının kapatılması hakkında berveçhi-

zir maruzatımın nazarı dikkate alınmasını teklif ede
rim. 

21 Ağustos 1338 
Bursa Mebusu 

Opr. Emin 

1. Bilâ ifatei zaman pontüs haritasına dahil ma
hallere sür'atle bir Valii umumilik ihdasiyle ve selâ
hiyeti kâmile ile münasip bir zatın izamı, 

2. Efradı ailelerini rum intikamına terketmemek 
gibi bir his ile son defa silâhlariyle firar eden efra
dın affedilmeleri ve bunlardan teşkil edilecek bir iki 
alayın mahallinde istihdamı. 

3. Pontüs meselesine yardım edenlerin derhal is
tiklâl mahkemesine tevdii. 

4. İstiklâl Mahkemesine selâhiyet itası. 
5. Ahaliî müslimeden bazılarının kefaleti müte

selsile ile teslihi. 

Encümeni Mahsus Riyasetine 
Müfreze kumandanları veya askerleri tarafından 

takibat dolayısiyle tekâlifi milliye vesaiti nakliye ve
ya iaşe suretleriyle halktan herhangi bir talep mem
nu olduğundan bu bapta vakî olacak şikâyetten ku
mandan mes'uldur. 

Balâdaki maddenin yapılan lâyiha! kanuniye müs
veddesine ilâvesini teklif eylerim. 

23 Ağustos 1338 
Erzurum Mebusu 
Mustafa Durak 
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Kiyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Pontüs şehavetinin süfatle it

fası ve asayişin temini için tedabiri 48 saat zarfında 
bi'l'müzakere takarrür ettirmek ve Meclise arzeyle-
mek üzere Müsafaai Milliye ve Dahiliye Encümen
lerince Meclis Azası meyanından mütehassıs dörder 
kişinin intihabı suretiyle sekiz kişilik bir Encümeni 
muvakkat teşkilini ve keyfiyetin oraya havalesini 
teklif ederim. 

21 Ağustos 1338 
Burdur Mebusu 

İsmail Suphi Soysal 

Riyaseti Celileye 
Tokat. Amasya, Samsun havalisinde icrayı faali

yet eden Rum eşkiyası bilhassa şu sırada kışlık yiye
cek ve levazımatının temini tedariki için ikama mü
tecasir oldukları pek hunharane ve melânetkârane 
tecavuzat ve .cinayetleri tevali ve temadi etmektedir. 
Hergün bir türlü fecayiin saik ve mevludu olan bu 
hanumansuz vukuatın temadisine artık Millet ve 
memleketin sabrü tahammülü kalmamıştır. İki gün
dür Meclisi âlide mevzuu müzakere olan bu husus 
hakkında Heyeti Vekilece bir kararı kat'î ittihaziyle 
hemen fiiliyatına başlanılmak üzere bu hale bir neti
ce verilmesini selâmeti memleket namına arz ve tek
lif eylerim. 

Tokat 
Hamdi 

Büyü'k Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Cümlenin malûmu ve Hükümetin de tahtı itiraf ni

dadır ki memleketin her tarafında asayişsizlik vardır. 
Bu halin devamı mazallah âmâli milli yem izde bir ak-
sülâmeî vücude getireceğinden bunun biran evvil 
önün: geçilmek için berveçh'iâti teklifatımın müsta-
cclen tahtı karara alınmasını teklif eyleriz. 

L Samsun. Tokat, Amasya ve civarındaki asa
yişi temin eimetk ve bilhassa bu mesele ile alâkadar 
olmak üzere Meclisi âliden bir heyetin hemen inti-
habiyle havalii mezkûreye izamı ve bu heyetin ma
hallinde göstereceği lüzum üzenine lâzım gelen tedabi-
rin ittihazı ile intacı esbabının isCikmali, 

2. Memleketin dahilî ve haricî mükadderatiyicı 
'bil'fiîl alâkadar olup icraî ve teşniî kuvveti haiz bulu
nan ve yegâne nıes'ulu olan Meclisi Âli memleketin 
her tarafına Müfettişler izamı, yanı memleketin mm-
ta'kalara tefriki ile Meclisi Âli'den üçer kişiden mürek
kep birer Heyetin intihap ve izamı sükûn ve istirahatı 
umumiyenin temini.' 

3. Meclisi Âliden gönderilecek heyeti tef tisi yele
rin vazife ve salâhiyetleri hakkında bir lâyihai kanu
niye tanzim, eylemek üzere Müdafaai Mitti ye, Dahili
ye, Adliye encümenlerinden dörder kişinin intihabiyle 
oniki kişiden mürekkep birer Encümeni mahsus teş
kil ve nihayet üç gün zarfında lâyihai kanun iyenin 
Heyeti Umumiyeye takdimini selâmeti umumiye na
mına rica ederiz. 

Erzurum İçel 
Mustafa* Durak Ali Haydar 

Gaziantep 'Kângırı 
'Ragı,p Ziya 
Bayazıt Muş 

Süleyman S udi llyas Samıi 
Bursa M araş 

Osman Hasip 
Karahisarışarkî Canik 

'Ati Sururi Süleyman 
Dersim Kayseri 
Mustafa Atıf 
Antailyâ lAnıtalya 
'Mustafa Tahsin 

•Urfa İsparta 
'Bsât Mehmet Nadir 

iMandirv Çorum 
;Derviş 'AH Rıza 

1 Bayazıt Oltu 
Muhittin Rüstem 
(Mardin 'Mardin 

Necip Mithat 
Yozgat ! Mardin 

Feyyaz Âli İ brah im 
'Kastamonu -Malatya 

Abdül'kiadir Kemali Reşit 

iKayseri Kaıahisarısahıp 

Rj2a Ömer Lütfı 
'Ergani Ergani 
Rü^ıü Nüzhct 

Yozgat Sinop 
Bahri Abdullah 

Erzincan Genç 
Tevfi'k Celâl 

Malatya Biti i s 
Feyzi Vehbi 
Elâziz Genç 

Muhittin Kadri 
Sivas BiâziZ 
Taki Hüseyin 

Muş' 
Kasım 
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iBüfyiülk M'ilfet Meclîsi Riyaseti Alliyy esine 
Fonftüs eşkiyaisının tenkil ve imlhasını temin etmek 

üzere derpiş ve mülahaza olunan tedabiri muhtevi 
olup kaleme alınan merbut lâyihanın tetkik ve müza
keresini te'kiif ederim. 

IKarahisarısahip Mebusu 
AH 

Takibi eşkiya hakkında Kanun lâyihası 
'1.- Huzur ve asayişi memleiketi ihlâl eden şeka

vet çetelerinin takip ve ten'kil've imhası maksadiyle 
mütehassıs erkân veya ümerayı askeriyeden bir Rei
sin tahtı riyasetinde güzide bir mutasarrıf ve bir jan
darma ümerasından mürdkkep olmak üzere üç k:ş;!ik 
'bir «Takip Heyetli Fevkalâdesi» tesjkil olunmuştur. 

2. Heyetin vazifesi : 
Asayişi mtrhtel olan şdkavet mirtt'.kâlannda 

bulunan bilcümle jandarma, polis, bekçi gibi inzibat 
ve Asayiş kuvvetlerini ve derdesti teşekkül takip kı
taatını şelkavetin sureti tekevvün ve cerayanına ve bu 
bapta vesaiti muhtelife ile cem ve istihsal olunacak 
malûmat ve tahkikatın icabına göre sevk ve idare ve 
eşkiyanın tenkil ve imhasını temin edecak esbaba 
•tevessül etmektir. 

3. Talcifbi eşkiyaya hasredilen Ikıtaatın takip nok
tai nazarından heyeti takibiyenvn hareikâtı takibiycye 
dair mühim kararlar ittihazında kıtaat kumandanı he
yetin müzakerelerine iştirak edebilir. İndelOkliza gs-
rek mumaileyh ve gerekse heyeti fevkalâdenin r '̂bi 
ve azasından her biri dahi takip koHanyle hareket 
ve 'bilfiil takibi idare ve nezaret eder. 

4. Takip heyeti fevkalâdesi; icrayı vazife ve fa
aliyet edeceği mıntakalarda asayiş noktai nazarından 
ataleti ve idaresizliği vesair esbap ve avamil tahtın
da eşkiyanın tenkiline ve devamı şekavetine sui te
siri olan bilcümle idare vesaire memurlariyle takip 
jandarma zabitan ve efradından esnayı takipte sui 
hareketleri ve masum ahaliye mazarratları meşrut 
ve mahsus ve mütezahir olanları hareketlerinin icabı
na göre derhal tebdil veya istiklâl mahkemelerine 
tevdi ederler. 

5. Ahaliden menfaatleri veya hususî mülâhaza 
ve maksatları dolayısiyle eşkiyanın icrayı faaliyetine 
manen maddeten tesir ve imhasına mania teşkil eden-
ler, esliha, cephane, mekulât, melbusat, teçhizat ve
saire tedarik ve yataklık, kılavuzluk, muhbirlik ve 
merkezlerle muhabere ve münasebetine ve hariçle ir
tibatına delâlet ve alâkaları hissedilenlerin hareketle
rinin ve haklarında- istihsal olunan malûmatın dere

cesine göre derhal istiklâl mahkemelerine tevdi edi
lirler; 

6. Takip heyeti fevkalâdesi, takip noktasından 
faaliyette bulunduğu müddetçe takip mıntakaları da
hilinde bulunan bilcümle rüesayı memurini mülkiye 
ve inzibatiye ve askeriyenin asayiş noktai nazarından 
merciidir. Heyet namına riyasetle muhabere edilir. 
Memurini mumaileyhin- eşkiya .hakkında istihsal 
edeceği bilcümle malûmat ve vukuatı ve icra edeceği 
teşebbüsat ve harekâtını heyeti fevkalâdeye iş'ar ve 
bu bapta ahiz ve telâkki edecekleri evamir ve tali
matı icra etmekle mükelleftirler. 

7. Takip heyeti fevkalâdesinin mercii Dahiliye 
ve Erkânı Harbiyei Umumiye Vekâletleridir. İşbu 
makamat Heyeti Fevkalâdenin vazaifi mevdualarına 
müteallik hususat ve müracaatlarını ehemmiyetle na
zarı dikkate almaya mecburdur. 

8. Takip Heyeti fevkalâdesi; eşkiyanın tenkil ve 
imhası maksadiyle ahaliden şayanı istifade ve emniyet 
olanları istihdam edebileceği gibi, indeliktiza aynı 
maksat dahilinde bazı köyler ahalisini teslif edebi
lir. 

9. Takip Heyeti Fevkalâdesi; eşkiyanın tenkil ve 
imhası hususunda ve ihbarat ve kılavuzluk icrasında 
hidematı mühimmesi mesbuk olanları mükâfatı nak
diye ve suveri saire ile taltif ve bunlardan daha bü
yük müstehak gördüklerini mercilerine arz ve inha 
ederler. 

10. Heyeti Fevkalâdenin faaliyette bulunduğu 
mıntakalarda eşkiya ile vaki olan müsademelerde şe
hit olanların eytam, eramiline fevkalâde mükâfat ve
ya maaş tahsis olunur. Mecruh ve malûl olanların 
derecelerine göre münasip birer suretle taltif ile be
raber kanunu muhsusuna tevfiken muamele yapılır. 

11. Takip Heyeti Fevkalâdesi Reis ve Azasının 
her birine masarifi seferiye ve harcırahlarına muka
bil olmak üzere şehrî... lira ve takip kıtaatı kuman
danına ve takip zabitanına muhassesatı şehriyelerine 
zamimeten şehrî... lira ve seyyar takip efradının mu-
ayenatı şehriyelerine zamimeten şehrî... lira maaş ve
rilir. Vazaifi asliyesi sırasında takibata iştirak eden 
mahallî jandarma zabitan ve efradının' takibata işti
rak ettikleri müddetleri aynı veçhile nazarı itibara 
alınır. 

Kılavuzluk vesaire suretiyle ihtiyaç üzerine taki
batta istihdam edilen sivillere seyyar jandarmalar 
gibi muamele olunur. 
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