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TBMM TUTANAKLARI 

          Tarih yazmak için çeşitli kaynaklardan yararlanılır. Arkeolojik buluntular, yazılı 
eserler, çeşitli yerlere çizilmiş resim ve gravürler vb gibi çeşitli kaynaklar vardır. Ta-
rih'in veri kaynaklarından biri de tutanaklardır. Bu tutanaklar zamanının siyasi, sos-
yal, ruhsal, ekonomik, dini ve etnik durumunu en iyi yansıtan tarihi belgelerdir. Ya-
şadıkları dönemde toplantıya katılanların ağızlarından çıkan gerçek sözler, ifadeler 
bu tutanaklarda yer alır. Sonradan kurgulanmış, değiştirilmiş ifadeler değildir bunlar. 
Dobra, dobra, konuşmacının gönlünden nasıl geçiyorsa öyle dile gelmiş olan ifade-
lerdir.  

          Günümüzde Büyük Önder, Başkomutan, Başöğretmen Mustafa Kemal Ata-
türk’ün ve onunla birlikte Kurtuluş Savaşını zaferle sonuçlandıran, Cumhuriyet'i ku-
ran ve Anadolu'da yeniden aydınlanma dönemini başlatan milletvekillerinin, bir ta-
kım yanlışlıklara saplanmadan, saptırmadan, gerçek anlamda kim olduklarını ve 
neleri ne şartlarda başardıklarını, bu tutanaklar sizlere en iyi biçimde sunar.  

          Doksan yılı aşkın bir süreden beri TBMM Genel Kurul tutanaklarını yazan, 
dergi haline getiren, onları bugüne kadar saklayan ve günümüzün teknolojik imkan-
larından yararlanarak dijital ortamda yayınlayan binlerce Meclis çalışanının ve de-
ğerli Meclis başkanlarının üstün çabaları sayesinde bu tutanaklar günümüze kadar 
ulaşmıştır. Onlar sayesinde dijital ortamda Meclis Genel Kurul tutanaklarını bir tık 
kadar yakın mesafede ulaşıp o günlerde neler olduğunu, neler konuşulduğunu, 
hangi kararlar alındığını ve hangi kanunlar çıkartıldığını öğrenebiliyoruz. Milletvekil-
lerinin kişiliklerini, tartışmalarını, kavgalarını, uzlaşmalarını, ülkeleri için yaptıkları 
özverileri ve her şeyi öğreniyoruz.  

          Ancak dikkat etmemiz gereken şey, o dönemin koşullarında söylenenleri bugü-
nün değer yargılarıyla yorumlamamaktır. O dönemdeki sosyal, siyasal, ekonomik ve 
etik değer yargıları elbette bugünküne benzememekteydi. O nedenle Mustafa Kemal 
Atatürk'ü ve o dönemin bakanlarını, milletvekillerini bugüne göre değerlendirmemiz 
onlara büyük haksızlık olur. Onlar bugün yaşasalardı, söylem ve davranışları elbette 
daha farklı olurdu. Ancak farklı olmayacak şeyler de vardı, ülkelerini koruma içgüdüsü, 
azim ve irade, fedakarlık, çağdaş uygarlığa erişme isteği.  

          Arşivin tozlu raflarında duran tutanakların kimseye bir yararı yoktur. Benim 
yaptığım iş, dijital ortamdan yararlanarak onları arşiv raflarından alıp çıkarmak, gü-
nümüzün anlaşılır Türkçesi ile kamuoyuna sunmaktır. Bu işi yaparken, kendimi dok-
san yıl öncesinin Meclis Genel Kurul salonunda stenograflara ayrılmış masada otu-
ruyor hissediyorum. Meclis kürsüsünde ağızlardan çıkan her sözü not alıyor, temize 
çekiyor, derliyor ve o dönemin en önemli kitle iletişim aracı olan telgraf ağıyla sizlere 
ulaştırıyorum sanki. Bu müthiş bir düş, keyif verici bir haz ve çok önemli bir toplum 
hizmetidir, benim için. 
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GİRİŞ 

          Bugün Tunceli, Bingöl, Erzincan ve Elazığ'ı illerini içine alan bölgeye İlk-
çağ'da Dranis adı verilmekteydi. Dersim adının, kapı manasındaki "der" ve gümüş 
manasındaki "sim" kelimelerinden oluşan Farsça kökenli olduğu kabul edilmekte-
dir. Bölge Osmanlı döneminde kaynaklarının ve geçim olanaklarının azlığı ile bi-
linmektedir. 1908 yılında Meşrutiyetin ilan edilmesinden sonra ülkeye yayılan öz-
gürlük havası Dersim'e de ulaştı. Bu dönem kurulan Kürt cemiyetlerinden bazıları 
Dersim'de de faaliyet göstererek örgütlenmeye başladılar. Koçgiri Aşireti de Kürt 
Teali Cemiyeti ile bağlantı kurdu. 1919 yılında İngilizlerle özerklik hakkında görü-
şenler arasında Koçgiri Aşiretinin de önde gelenleri bulunmaktaydı. 

          Erzurum Kongresi’nden sonra Mustafa Kemal Paşa ve beraberindekiler, 
Sivas’a gitmek üzere yola çıkmışlardı. Mustafa Kemal Paşa'nın başlattığı çalışma-
lardan rahatsızlık duyan İngilizler, Mustafa Kemal Paşa'nın yakalanmasına veya 
öldürülmesine karar verirler. Dönemin Elazığ Valisi Ali Galip’in de desteği ile Der-
sim aşiretlerinden biri ile bu işi planlarlar. Görevi ve parayı alan aşiret, Kemah 
Boğazı’nda Mustafa Kemal Paşa'nın yolunu keser. Fakat beklenenin aksine, bağ-
lılığını bildirerek Elazığ Valisinden aldığı parayı da Milli Mücadele de kullanılmak 
üzere Mustafa Kemal Paşa'ya verir. Bu Dersim aşiretinin ya da aşiret reisinin kim 
olduğu ile ilgili kesin bir bilgi mevcut değildir. 

          1920 yılı başında Paris'te, Ermeni Bogos Nobar Paşa ile Kürt kökenli Şerif 
Paşa'nın ittifak kurmak için aralarında bir anlaşma imzaladıkları, bu anlaşma ile 
Kürtlerin Ermenilerle beraber Osmanlı Devletinden ayrılarak bir hükümet kurmak 
istedikleri gazetelerde yayınlandı. Bu sırada Milli Misak, Mebusan Meclisinde ka-
bul edilince, İstanbul’daki Meclise Anadolu’nun dört bir yanından bağlılık telgrafları 
gelmeye başladı. Dersim'den gelen telgrafta Kürtlerin Ermenilerle değil ama Türk-
lerle birlik, beraberlik içinde Milli Mücadeleye katılacakları bildiriliyordu. 

          İtilaf devletlerinin işgallerine karşı savaş açan yeni Ankara Meclisinin, Der-
sim’e destek vermesinden daha doğal bir durum yoktu. Aynı şekilde yüzyılların 
ihmaline maruz kalan ve İstanbul hükümetlerinin baskıları altında ezilen Dersim’i  
yeniden devletle bütünleştirmek de Meclis adına bir kazanımdı. 

          Sivas Kongresinden sonra, Ankara’da Milli Meclisi kurma çalışmalarına hız 
veren Mustafa Kemal Paşa, Dersim’i temsilen beş kişiyi mebus olarak meclise 
davet etti. Bunlardan biri de Ferhatuşağı Aşireti Reisi Diyap Ağa’dır. Sevr'in Er-
menilere yönelik hükümleri sebebiyle rahatsız olan, aynı zamanda ülkenin gelece-
ğinden endişe eden Dersim'in önde gelenleri Büyük Millet Meclisi'ne katılma kararı 
aldılar. Bu vekiller daha sonra Dersim'de yaşanan huzursuzluklara da mani olacak 
ve bölge aşiretlerini Milli Mücadeleden yana taraf olmaya ikna edeceklerdi.  
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          Ancak bu tutumu benimsemeyen Koçgiri Aşireti Ankara Hükümetine karşı 
isyan etti. Koçgiri İsyanı, İngiliz Sevenler Cemiyeti’nin koordinesinde, Kürt Teali 
Cemiyeti tarafından yönetilen bir isyandır. Yunanlıların Anadolu’yu işgali ile eşza-
manlı olarak başlatılan bu isyan, bağımsız bir Kürdistan hedeflemekteydi. 6 Mart 
1921 tarihinde Ankara'dan Dersim'e gönderilen birliklere saldıran ve Binbaşı Halis 
Bey'i öldüren isyancılara karşı bölgede sıkıyönetim ilan edildi. 13 Mart 1921 tari-
hinde Nurettin Paşa komutasındaki Merkez Ordusu'nun bölgeye girişiyle ordu 
güçleri isyancılara karşı harekâta başladılar. Nurettin Paşa sert ve acımasız bir 
tutum sergiledi bir çok asiyi öldürdü ve birçok halkı da sürgün etti. Nurettin Pa-
şa’nın emrinde bulunan Topal Osman Ağa’nın birliği, isyanı bastırmakla görevlendi-
rilmişti. İsyan şiddet kullanılarak bastırılmış, asilerin bir bölümü kaçmış ve yakala-
nabilenler muhakeme edilmek üzere Sivas’a gönderilmişlerdir. Binlerce nüfus 
dağlarda, kırlarda, açlıktan ve yoksulluktan ölüme bırakıldı, bütün mal, eşya, zahi-
re ve hayvanlar yağma edildi. Nurettin Paşa'nın bu tutumu Ankara'da rahatsızlık 
yarattı.  

          Gene de Koçgiri Aşiretinin bu tutumu Sevr Anlaşması'nın ilanından sonra 
diğer Dersimli aşiretler arasında taraftar bulamadı. Bu dönemde özellikle Diyap 
Ağa'nın uzlaştırıcı tutumu ve Mustafa Kemal Paşa ile kurduğu iyi ilişkiler isyandan 
sonra bölgede biraz düzelme sağlamış olsa da bu uzun süre devam edemedi. 
Ankara, Dersim'de otoritesini tam olarak sağlayamamaktan rahatsızdı ve bölgeye 
neredeyse hasmane bir gözle bakıyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kürt kimliği 
üzerinden değil, oradaki feodal yapı üzerinden sorunu ele alıyordu. Bu doğruydu, 
ama feodal yapı olgusu yalnızca Dersim'in değil bütün Doğu Anadolu'nun soru-
nuydu. 
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26 ŞUBAT 1920: MEBUSAN MECLİSİ'NE DERSİM'DEN GÖNDERİLEN MİLLİ 
MİSAK’A BAĞLILIK TELGRAFININ GÖRÜŞÜLMESİ 

( Osmanlı Mebusan Meclisi, 4.Dönem, 1.Yasama Yılı, 14.Birleşim, Gündem: 4/1) 

 

      Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında Anadolu’nun bazı yerleri, 
İtilaf askerleri tarafından haksız yere işgal edilmeye başlanmıştı. Milli 
Misak, Mebusan Meclisinde kabul edilince, işgal edilen veya edilme 
ihtimali olan yerlerde yaşayan halka bir umut kapısı aralanmıştı. İstan-
bul’daki Meclise Anadolu’nun dört bir yanından bağlılık telgrafları gel-
meye başladı. Dersim'den gelen telgrafta Kürtlerin birlik, beraberlik 
içinde Milli Mücadeleye katılacaklarını bildiriliyordu.   

ABDÜLAZİZ MECDİ EFENDİ  (Reis Vekili): Yüce Meclisinize gelen telgraflar var. 
(cevap yazılsın sesleri) Demek ki bunları da daha önceden yapıldığı gibi Meclis 
Divanına havale ediyorsunuz? 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu): Bu telgraflar okunsun. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Antalya): Bu telgraflar pek mühim bir meseleye temas 
ediyorlar. Bir defa okunsun, efendim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu): Arkadaşlar bunların hepsi okunsun ve tutanağa geç-
sin. 

ABDÜLAZİZ MECDİ EFENDİ: (Reis Vekili): Kürtlerin Osmanlı ve İslam Cemiyetin-
den hiç bir zaman ayrılmak fikrinde olmadıklarından bahis ile bu hususta Şerif 
Paşa’nın teşebbüslerini reddettiklerine dair Erzincan’dan çekilen bir telgraf var. 

HACI TEVFİK EFENDİ (Çankırı): Yaşasın Müslümanlar! 

Mebusan Meclisi Reisliğine 

          Vatan haini, din düşmanı Şerif adlı şahsın, Bogos Nobar ile birlikte çalı-
şarak Kürtlerin mukadderatı hakkında söz söylediği istihbaratını aldık. Kürtlük 
ve Türklük birliktir. Biri diğerinin öz kardeşi ve din kardeşidir. Her iki millet için 
vatan müşterektir. Tarihi şahit göstererek muhterem vekillerimize şurasını arz 
ederiz ki Kürtler, vatanlarının kurtarılması uğrunda şimdiye kadar Türklerle 
harpte ilk saflarda kanlarını akıtmışlar ve bundan sonra da Hükümetimizin saa-
deti için aynı şekilde hareket edeceklerdir. Osmanlı ve İslam Cemiyetinden hiç 
bir zaman ayrılmak, fikir ve hayallerinden geçmez. Dünyanın sonuna kadar bu 
Osmanlı ve İslam Cemiyeti dahilinde yaşamak azmindedirler. Binaenaleyh 
gerek Şerif ve gerek bunun emellerine hizmet edecek herhangi bir herifin bizim 
haberimiz dışındaki müracaat ve teşebbüslerini nefretle ret ve Hükümetimize 
bağlı olduğumuzu bütün insanlık alemine ilan eyleriz. 

Ulemadan 
Şeyh Saffet 

Eşraftan Hacı Mehmet 
Beyzade Sami 

Belediye Reisi 
Ali Rıza 
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Eşraftan 
Çapıkzade Münir 

Ulema d en 
Şeyh Hacı Fevzi 

Eşraftan Ahmet Paşa-
zade Şemsi 

Ulemadan 
Müftü Osman Fevzi 

Tüccardan Tavşan Zade 
Recep 

Tüccardan 
Arap Zade Ahmet 

Tüccardan Hacı 
Eşbehzade Şükrü 

Keçel Aşireti Reisi 
Müftüzade Yusuf Hakkı 

Abbasi Aşireti Reisi 
Seyyid Ali 

Aşuranlı Aşireti Reisi 
Yusuf 

Ahaliden 
Hacızade Veli 

Deman Aşireti Reisi 
Seyyid Yusuf 

Tüccardan 
Ruhzade Halis 

Balabanlı Aşireti Reis 
Paşa Bey 

Kela,ni Aşireti Reisi 
Hüseyin 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu): Arkadaşlar Kürt kahramanlarının temsilcisi olmak sıfatı 
ile Şefik Bey’i alkışlayalım. (alkışlar) 

ŞEFİK BEY (Beyazıt): Efendiler, Paris'te Bogos Nobar Paşa ile Şerif Paşa ittifak 

ediyorlar ve aralarında bir anlaşma imzalıyorlar.
1
 Bu anlaşmada temiz Kürt Kav-

minin, Ermeni ile müşterek ve kardeş bir kavim ve cinsten olduklarından bahis ile 
Kürt’ün Ermenilerle beraber Osmanlı Devletinden ayrılarak bir hükümet kurulma-
sına karar veriyorlar. Bunların imzaladıkları anlaşma metni gazetelerde aynen 
yayınlandı. Bu haber daha tam olarak duyulmadı. Tam duyulduğu zaman, Yüce 
Meclisiniz bunun gibi binlerce telgraf görecek ve okuyacaktır. (şüphesiz sesleri) 
Şerif Paşa’nın Kürtler nazarında ne kıymeti, ne de onu tanıyacak ve kendisine 
itimat edecek bir kişi vardır. (alkışlar) Dine bağlılığı ile tanınmış ve üstün bir kavim 
olan Kürtler, Osmanlı Devletinin kuruluşundan itibaren Türk kardeşleriyle el ele 
vermiş ve bugüne kadar birbirlerinden katiyen ayrılmamak suretiyle yaşamışlardır. 
(alkışlar) Bu Şerif Paşa kimdir? Kimden izin almıştır? Hangi bir Kürt’ün vekaletine 
sahiptir? Şerif Paşa Ermenilerin ve Kürtlerin bir kavim olduğu iddiasında bulunu-

                                                      

1
 Ermeni Bogos Nobar Paşa ile Kürt Şerif Paşa anlaşarak 20 Aralık 1919 günü Paris'te ortak 

imzalı bir muhtıra yayınmışlardı. Muhtıra şöyleydi, "Ermeni ve Kürt milletlerinin yetkili 
belgeleri olan bizler yüksek ırka mensup çıkarları ortak ve resmi ve gayrı resmi hükümetle-
ri kendilerine bunca zulüm elmiş bulunan Türklerin boyunduruğundan tamamen kurtula-
rak ve bağımsızlıklarından başka bir gaye ve maksat takip etmeyen iki milletin emellerini 
Sulh Anlaşmasına sunmakla onur duyarız. Milletlerin kendi kaderlerini kendilerinin tayin 
etmeleri konusundaki ilkesine dayanarak büyük devletlerden birisinin koruması altında 
bağımsız bir Ermenistan ve bir Kürt Devletinin kurulmasını ve bütün büyük devletlerin 
milletlerimizin emel ve arzularını kabul ederek aydınlanma ve gelişmede bize teknik yar-
dım yapmalarını Sulh Konferansından istemek konusunda fikir birliğine vardık. Topakların 
paylaşılması meselesine gelince, Sulh Konferansının iyi niyet ve adalet duygularına bırakı-
rız. Çünkü verilecek kararın adaletli olacağına inanıyoruz." 
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yor. Evet, Ermeni kavmi vardır, fakat hiçbir Kürt, Ermeni olamaz. Hiçbir Ermeni de 
Kürt olamaz. Şerif Paşa emin olmalıdır ki kendisinin verdiği bu kararını herhangi 
bir Kürt lanetle, nefretle yüzüne çarpar. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu): Yaşa, Şefik Bey! 

ŞEFİK BEY (Devamla): Şerif Paşa sadece kendi adına ve hesabına bir anlaşmaya 
imza atıyor. Fakat ben aşiretler ve Kürtler adına söz söylüyorum, vekilleri olduğum 
Beyazıt Sancağındaki binlerce aile ve yüz binlerce Kürt'ün temsilcisi olarak söylü-
yorum ki Şerif Paşa'nın bu kararını kabul edecek hiçbir Kürt yoktur. Şerif Paşa’nın 
bu kararı, yiğitlikleri, dine bağlılıkları dağlar kadar muazzam olan Kürtlerin lanetiyle 
reddedilecekleri bir sözdür. Hilafet ve Saltanattan katiyen vazgeçmeyeceklerini ve 
öyle bir şeyin hatır ve hayallerine bile getirmediklerini size beyan ve temin ediyo-
rum. (alkışlar) 

MEHMET EFENDİ (Bolu): Bu, bizce bilinen bir hakikattir. 

SIRRI BEY (İzmit): Teminat istemiyoruz. Bu zaten bellidir. 

ŞEFİK BEY (Devamla): O kavim ki Rus Çarlığının dünyayı kasıp kavurduğu za-
manlarda, Rus Hükümeti olarak kendilerine birçok vaatler, her türlü fedakarlık 
gösterdiği halde, nefretle reddederek İslam Cemaatinden, Saltanat ve Hilafetten 
katiyen ayrılmadılar. O dalavereler ki Dünya Harbinde yine Rusların her türlü iltifat 
ve kandırmalarına kapılmayarak, vatanlarını adım, adım müdafaa ederek destan 
olacak kahramanlıklar göstererek ve toprakları üzerine kanlarını akıtarak milyon-
larla mal ve milyarlarla servetlerini feda ederek bin türlü sefalet ve zorluğa göğüs 
gerdiler. Yine o aslanlardır ki yurtları olan Ararat Dağını müdafaa ederek ve 
Zeylan Deresini tutarak Rusya'nın çöküşüne kadar Rus ordularına teslim olmadı-
lar. Müdafaada direndiler. Evet, Kürt aşiretlerinin ve ahalisinin bazı talepleri olabi-
lir. Kürt ne ister? Bulundukları yerde Türk kardeşleriyle beraber medrese, mektep 
ister, yol ister, adalet ve eşitlik ister, maliye ister, bu da hakkıdır. Fakat bunu baş-
ka taraftan istemez. Saltanat ve Hilafet Makamından ve Yüce Meclisinizden ister. 
(bravo sesleri) Bu taleplerini istemenin zamanını da bilir. Bugün tek istediği şey, 
bütün mevcudiyetleriyle Saltanat ve Hilafete bağlılıklarını ve bu bağlılıklarının hiç-
bir tesir ve kuvvetle ihlal edilemeyeceğidir. (alkışlar) 

CELALETTİN ARİF BEY (Erzurum): Nice senelerden ve hatta diyeceğim ki asır-
lardan beri hudut boylarında vatanın ikinci bekçiliğini, Rus Çarlığına karşı sinesini 
siper yapan ve birbirlerine karşı İslam ile sıkı sıkıya bağlı olan Türk ile Kürt'ü birta-
kım menfaatçiler ve hatta müsaadenizle söyleyeceğim birtakım vatansızlar bu iki 

öz kardeşi birbirinden ayırmak istiyorlar. Makyavel’in
1
 bir prensibi var,  

                                                      

1
 1469-1527 yıllarında yaşamış, tarih ve politika biliminin kurucusu sayılan Floransalı dü-

şünür, devlet adamı, askeri stratejist, şair, oyun yazarı. İtalyan Rönesans hareketinin en 
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“İnsanları idare etmek için birbirinden ayırınız.”  

...diyor. Emperyalist Avrupa, bu fikre inanıyor ve tatbik ediyor. Halbuki onlar bilmi-
yorlar ki Türklerle Kürtler pek yakın zamanlarda acı bir ibret dersi aldılar. O ibret 
dersi, gözlerinin önünde bulunduktan sonra hiçbir Türk ile Kürt'ü hiçbir vakit bu 
şekilde birbirinden ayırmak mümkün değildir. Evet, gazetelerde bizler de gördük, 
Şerif Paşa ile Nobar Paşa beraber bir beyanatta bulunmuşlar ve orada Kürtler de 
tıpkı Ermeniler gibi zalim Türklerin elinden kurtarılmalarını istiyorlar, demişler. 
Bunu başkası söyleyebilir, fakat Şerif Paşa gibi... 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu): Paşa değil, boş herif! 

CELALETTİN ARİF BEY (Devamla): Şerif gibi bu devletin büyükelçisi olmuş, bu 
devletin imkanlarından faydalanmış bir adam, bu şekilde memleketine hıyanet 
edemez. Kürt olan babası Sait Paşa, bu memleketin en büyük mevkiini işgal etti. 
Dışişleri Nezaretini hayli zaman idare etti. Fakat ne talihsiz adammış ki oğlu Kür-
distan'ı Ermenilere ve kardeşi de İzmir'i Yunanlılara peşkeş çekmek azminde bu-
lundular. (Allah kahretsin sesleri) Şerif Paşanın vekaleti nedir? Gelen telgrafta 
görüyoruz, Kürt Teali Cemiyeti adı altında İstanbul'da birtakım menfaatçilerin ar-
kasında dolaşanların kurup Avrupa'ya, Şerif Paşa’ya göndermiş oldukları vekalet-
name ile bunların Kürdistan ile Ermenistan'ın ittifakını temin etmek istiyorlar. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu): Hükümet uyuyor mu? 

CELALETTİN ARİF BEY (Devamla): Halbuki bu vekalet sadece Şerif Paşa’ya 
verilmemiştir. Şerif Paşa ile beraber Lütfi Fikri Bey’e de aynı vekaleti göndermiş-
lerdi. Fakat Kürt olan Lütfi Fikri Bey, böyle bir talebi kabul etmedi ve böyle bir iha-
neti kabul etmeyeceğini de açıkça söylemek lütfünde bulundu. (teşekkür olunur 
sesleri) Bugün Kürdistan, şu okunan telgrafla bize ilan ediyor ki biz Osmanlı kal-
mak isteriz ve hiçbir zaman da Osmanlı ve İslam Cemaatinden ayrılmak isteme-
yiz. Vekili olmakla övündüğüm Erzurum Livası dahilinde de birçok Kürtler vardır ki 
bana oy vermişlerdir. Ben bütün seçmenlerim ve orada bulunan Kürtler adına Şerif 
Paşa’nın bu teşebbüsünü nefret ve lanetle kınıyorum. (alkışlar) 

HÜSEYİN AVNI BEY (Erzurum): Efendiler, bir şeye memnun oluyorum ki Şerif, 
Bogos Nobar'la ittifak etmiş. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon): Ali Kemal gibi! 

                                                                                                                                     

önemli düşünürlerinden biridir. Tüm yaşamı boyunca İtalya'nın birliği ideali için mücadele 
verdi. Fikirleri politik yazında olduğu gibi yaygın düşünüşte de giderek büsbütün olumsuz 
ve ilkesiz bir politik hırsın anlatımı olarak görüldü, Makyavelizm, bir düşünce sisteminden 
çok amaç için her yolu mubah gören politikacının tutumunu anlatan suçlayıcı bir sıfat 
haline geldi. Yine de Rousseau ve Hegel gibi düşünürler Makyavel düşüncesinin olumlu 
yönünü açığa çıkarmaya çalıştılar. 
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HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla): Bugün Kürtlerle Ermeniler Ararat dağlarında altı 
aydan beri harp etmektedirler. Onlar birbirlerinin kardeşi olamaz. Sonra Kürtler, 
Müslümanlık dolayısıyla Türklerle kardeş olduklarını söylüyor. Bir ara Ermeni ha-
kimiyeti altında kalan Erzurum ve havalisinde Ermeniler isim sorarak ahaliyi kes-
mişlerdi. Yani Kürt, Türk aramamışlardı. Müslüman olmak dolayısıyla hepsini doğ-
ramışlardı. Avrupa'ya karşı bilirsiniz ki Ermeniler daima Kürtlerden şikayet eder-
lerdi. Halbuki Kürtlerin ekmeğini yedikleri halde onlardan şikayet eder, arazilerini 
almak için bir arazi kavgası filan yaparlardı. Bunlar birbirleriyle kardeş olamazlar 
ve olamayacaklardır. Ermenilerin Kürtlere yapmadıkları kötülük kalmadı. Binaena-
leyh bunların kardeş olmak ihtimali kalmamıştır. 

BEKİR SITKI EFENDİ (Siverek): Kürtlerin gayesi, maksadı, katiyen Osmanlı ve 
İslam Cemaatinden ayrılmamaktır. Diyarbakır Mebusu olmam dolayısıyla arz edi-
yorum ki Kürtlerin yaşadıkları yerler Osmanlı memleketlerinin kısmı olup, çoğunlu-
ğu Kürt ve Türk olan Diyarbakır ahalisi, Osmanlı ve İslam Cemaatinden çıkmayı 
hatırlarına bile getirmezler. 

CELALETTİN ARİF BEY (Erzurum): Yaşasınlar! 

BEKİR SITKI EFENDİ (Devamla): Onlar sadakatlerini daima ispat ederler. Şerif 
Paşa adındaki şahsı katiyen tanımazlar ve o şahıs Kürtleri katiyen temsil etmez. 
Bu, katidir. (alkışlar) 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu): Koskoca karnı var, o adam nasıl tanınmaz, görülmez? 

RIZA NUR BEY (Sinop): Dünya Harbi esnasında Mısır'da bulundum. Orada da 
Bedirhanilerden Süreyya Bey isminde birisi Kürdistan adında bir gazete çıkarıyor-
du ve o gazete de Türkler aleyhine her şeyi söylüyordu. Şimdi bir defa bu taraftan 
bakıyorum, gayet fena bir hal, ahlaki bakımdan çok kötü. Bunu yapanların, bu 
iddiada bulunanların hepsi Türklerin mekteplerinde okumuşlar, Osmanlı ahalisi 
içinde yaşamışlar, devletten hiç ayrım görmeksizin asırlardan beri en mühim ma-
kamlara gelmişler, devletin ileri gelenleri olmuşlar, orduları idare eden kumandan-
lardan olmuşlar. Hiç Türklerin gönlüne, Kürtler aleyhine ne bir kötü düşünce, ne 
rekabet hissi gelmemiş. Bunlara karşı şimdi tutuyorlar bu davada bulunuyorlar. Bu 
şahıslar demek ki ahlaken çok düşük seviyedeler ve kendilerine sunulan nimete 
küfrediyorlar. Paris'te verdikleri muhtırada, Kürtler Ermenilerle bir ve aynı kavim-
dir, diyorlar. Halbuki bu o kadar açık bir hatadır ki tarihi biraz bilenler böyle söyle-
mez. Bu iki kavim de eskidir, fakat ayrıdır. Ermeniler Ararat civarında, Tesalya'dan 
gelme bir millettir. Yani yabancı millettir, yerli millet değildir, Ari’lerdendir. Kürtler 
ise eski tarihler onu Kardotlar diye isimlendirir. Tarihin kayıt edemediği bir zaman-
dan beri orada mevcutturlar. Bu iki millet ayrıdır. (alkışlar) Şimdi ben hakikati bil-
miyordum ve benim gibileri de tabii birçokları var idi ki bilmiyorlardı. Böyle Mısır'da 
bir şahsın Kürdistan Gazetesi çıkarmasıyla veya burada Kürt Teali Cemiyeti deyip 
de bir muhtıra yazmakla, zannediyordum ki Türkler aleyhine bir kin ve nefret var. 
Kürtleri, Türklerden ayrılmak istiyorlar. 
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BEKİR SITKI BEY (Siverek): Haşa, katiyen! 

RIZA NUR BEY (Devamla): İşte elhamdülillah şimdi bugün oranın mebuslarını 
görüyorum, tamamıyla teselli buluyorum ki hakikat de böyledir ve çok teşekkür 
ediyorum. Bunun bir diğer tesiri de vardır ki o da şudur. Her halde Paris'te muhtıra 
verenden, Mısır'da Kürdistan Gazetesi çıkartandan çok daha fazla oralar ahalisi-
nin mebusları oldukları için onlar adına söz söylemeye daha fazla salahiyet sahi-
bidirler. O halde Avrupa'da hiçbir devlet onların sözüne zerre kadar ehemmiyet, 
vermeyecektir. Hakikat meydandadır, işte Kürt mebusları, işte ondan sonra da 
yığın yığın telgrafları yağıp duruyor. Kürtler adına söz söylemek lazım gelirse, bu 
mebuslar söyleyecektir. Demek ki ötekiler tamamen yok hükmündedir. 

BEKİR SITKI BEY (Siverek): Onlar şahsi menfaatlerini düşünüyorlar. 

RIZA NUR BEY (Devamla): Evet, sadece kendi şahsi menfaatlerinden dolayı böy-
le iki millet arasına nifak sokmak ve bütün dünyada hakikati tamamen değiştirmek 
vebalini boyunlarına alıyorlar. Demek ki onlar dedikleri gibi hakikaten lanete layık-
tır. (alkışlar) 

MEHMET EFENDİ (Bolu): Efendim, Kürtlerle Ermenilerin ittifakı aleyhinde söyle-
nenleri Meclisle beraber ben de iştirak ederim. Yalnız bir husus var ki dikkatimi 
çekti. Biraz önce arkadaşlardan biri heyecandan olsa, düşünmeden bir söz söyle-
di. “Kürtlerle Ermeniler birbirlerinin kanını içer” gibi bir ifade kullandı. 

ZİYA BEY (Lazistan): O sürçü lisandır. 

MEHMET EFENDİ (Bolu): Ben bunu düzeltmek isterim. Sürçü lisan olduğunu kabul 
ediyorum. Yalnız isterim ki bu söz o kişi tarafından bu kürsüden düzeltilsin. Bütün 
Müslümanlar tecavüze uğramadan hiç bir şahsa tecavüz etmekle öç almazlar. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum): Ararat Dağında hala harp ediyorlar. 

MEHMET EFENDİ (Bolu): Müsaade buyurun, bu kürsünün nezaketi itibariyle bu 
sözü ben doğru bulmuyorum. Sadece Kürtler değil, bütün Müslümanlar kendilerine 
tecavüz edilmedikçe başkalarına tecavüzden lezzet almazlar. Kendilerine tecavüz 
edildiği gün bütün mevcudiyetlerini unuturlar, o hakkı kullanırlar. (alkışlar) 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum): Sözlerimin öncesi vardı ki bu dikkate alınmıyor. 
Ben söze başladığım zaman harp halinde olduklarını söylemiştim. Yalnız bu kin, 
bu garaz Ermenilerin tecavüzlerinin intikamıdır, demiş sonra Kürtlerle Ermenilerin 
halen harp ettiklerini arz etmiştim, yoksa bizde onlara karşı husumet görmüyorum. 
Onlar hakka riayet ederlerse biz zulüm yapmayız, esasen zulüm yaptığımız da 
yoktur. Müslümanlar hiç bir zaman zulüm yapmazlar, tarihte yoktur. Fakat intikam-
larını da kimseye bırakmazlar. Halen Ermenilerin yapmakta oldukları cinayetlerin 
intikamını almak için onlarla harp ediyorlar. 

MEHMET ALİ BEY (Canik): Etmiyorlar, nerede harp ediyorlar? 
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HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla): Ararat Dağında 

MEHMET ALİ BEY (Canik): Ararat Rus toprağıdır. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla): Bugün harp halinde olduklarını arz ediyorum. 

ABDÜLAZİZ MECDİ EFENDİ  (Reis Vekili): Herhalde Müslümanlar kendi haklarına 

tecavüz etmeyenlere tecavüz etmezler. Gündemin diğer maddesine geçiyoruz.
1
 

 

1 MART 1920: ERMENİLERLE KÜRTLERİN BİRLİKTE DEVLET KURACAKLARI 
HABERLERİ HAKKINDA GÖNDERİLEN PROTESTO TELGRAFLARININ GÖ-
RÜŞÜLMESİ  

( Osmanlı Mebusan Meclisi, 4.Dönem, 1.Yasama Yılı, 17.Birleşim, Gündem: 4/1) 

 

      Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra İngilizler, İstanbul’daki bazı 
Kürt ileri gelenleriyle ilişki kurdu. İngiltere, destek verdiği  Kürtleri ve 
Ermenileri anlaştırmak istiyordu. Kürtler adına hareket ettiğini iddia 
eden Şerif Paşa, Ermeni Temsilci Bogos Nubar Paşa ile Paris’te bu 
konuda bir anlaşma imzaladılar. Haber, gazetelerde hemen yer buldu. 
Doğu ve Güneydoğudaki Kürtlere danışılmadan, kapalı kapılar ardında 
imzalanan bu anlaşma büyük tepkilere neden oldu. 

ABDÜLAZİZ MECDİ EFENDİ (Reis Vekili): Kürtlerin Hilafet Makamından başka bir 
idare altında yaşamayacaklarına ve Osmanlı Devletinden ayrılmayacaklarına, 
Şerif Paşa’nın teşebbüslerini protesto ettiklerine dair Siverek ve Derik’ten çekilen 
telgraflar var. (okunsun sesleri) Okutuyorum. 

Mebusan Meclisi Reisliğine 

          Paris'te bulunan Şerif Paşa’nın, Kürdistanımızda Ermenilerle müşterek 
bir idare kurmak için Bogos Nubar Paşa ile işbirliğine teşebbüs ettikleri haberini 
aldık. İslam birliği dışında, Osmanlı camiası haricinde ve Hilafet Makamından 
başka bir idare altında yaşamak bizim için mümkün değildir. Böyle bir idarenin 
kurulması halinde, seller gibi kan akmasına, yüz binlerce ahalinin imhasına ve 
buraların viraneye dönmesine sebep olur. Yeniden çok şiddetli kavgalar mey-
dana geleceğini, Şerif Paşa'nın biz Kürtler hakkındaki beyanat ve taahhütlerine 
zerre kadar ehemmiyet vermediğimizi arz eder, şiddetle protesto ve nefretle 
reddederiz. 

Müdafaayı Hukuk C. Reisi 
Cudi 

Ulemadan 
Asım 

Müftü 
 Osman 

                                                      

1
 Meclisi Mebusan Zabıt Ceridesi (26 Şubat 1920), c.1, s.204-213, http://www.tbmm.gov.tr/ 



16 

 

Ulemadan 
Şeyh Musa 

Eşraftan 
Mahmut 

İzoli Aşiret Reisi 
Zülfikar 

Muallim 
Ömer 

Belediye Reisi 
Rıza 

Karakeçi Aşireti Reisi 
Abdülkadir 

Teba Hatip Aşireti Reisi 
Mustafa 

Türegân Aşireti Reisi 
Sadun 

Şeyman Aşireti Reisi 
Ali 

Gergeri Aşireti Reisi 
Rüştü 

  

ABDÜLAZİZ MECDİ EFENDİ  (Reis Vekili): İkinci telgrafı da okuyunuz. 

Mebusan Meclisi Reisliğine 

          Şerif Paşa'nın Kürdistan’ın istiklali adına Ermeni Delegesi Nubar Paşa ile 
birlikte bir muhtıra verdiklerini öğrendik. Biz Kürt Milleti, Osmanlı Camiasından 
başka hiç bir idareyi kabul etmeyeceğimizi, bu uğurda son ferdimizi fedaya 
hazır olduğumuzu arz ve ilan ettik. Şerif Paşa'nın Kürtlerden bir ferdimizin bile 
vekil ve temsilcisi olmadığı halde, kendi başlarına fuzuli olarak verdikleri muhtı-
ranın bir kıymeti olamayacağına inanıyoruz. Bu teşebbüsün konuşuluyor olma-
sı, huzur ve asayişin yeni baştan bozulmasına sebebiyet vereceğinden, buna 
meydan verilmemesini rica ederiz. Kürt ve Kürdistan adına hiç bir sıfat ve sala-
hiyeti olmayan Şerif Paşa'yı nefret ve şiddetle protesto ederiz. İçinde bulun-
makla şeref duyduğumuz Osmanlı Devletinden başka bir idareyi kabul edeme-
yeceğimizi bir kere daha tekrarla, bu telgrafımızın Paris'teki Sulh Konferansına 
gönderilmesi hususunda yardımlarınızı talep ederiz. 

Dirik Kazası Müftüsü 
Kazım 

Cudi Belediye Reisi 
Hasan 

Ulemadan 
Ahmet 

Ulemadan 
Ali 

Potan Aşireti Reisi 
Yahya 

Hakran Aşireti Reisi 
Davut 

Ayasan Aşireti Reisi 
Ramazan 

Saltan Aşireti Reisi 
Abdülkadir 

Müşketiyen Aşiret Reisi 
Sa'dun 

Dom Aşireti Reisi 
Derviş 

Deşnekür Aş.Reisi 
Mahmut 

Manevdağ Reisi 
Salih 

Lif Nahiyesi Ağası 
Çeçen 

Kıtan Reisi 
Pozan 

 

ZİYA BEY (Erzurum): Bu telgraflar, daha önce gelen telgraflarla birleştirilerek aynı 
muameleye tabi tutulsun. 

HACIM MUHİTTİN BEY (Karesi): Kendilerine teşekkür edilsin. 
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CELALETTİN ARİF BEY (Erzurum): Bu hususta, Ayan Meclisi
1
 üyelerinden 

Abdülkadir Efendi hakkında bir önergemiz var. O da bu arada okunur ise zanne-
derim, tam vaktidir. 

ABDÜLAZİZ MECDİ EFENDİ  (Reis Vekili): Müsaade buyurun. Daha başka yazı-
lar da var. Cellettin Arif Bey’in önergesini araya girerek okunmasını kabul ediyor 
musunuz? (okunsun sesleri) Okuyunuz efendim. 

Mebusan Meclisi Reisliğine 

            Ayan üyelerinden Abdülkadir Efendi, Şerif ile Bogos Nubar tarafından 
imzalanan sözde anlaşma hakkındaki fikrini soran Jurnal Doryan Gazetesi 
muhabirine aşağıdaki beyanatta bulunmuştur. 

          “Malûm olduğu üzere Ermeniler altı vilayetin kendilerine verilmesini iste-
diler. Bunun üzerine biz Kürtler de bu vilayetlerde çoğunluğun bizde olduğunu 
söyleyerek Yüce Meclise müracaat ettik ve inceleme için bir heyet gönderilme-
sini talep ettik. Bogos Nubar bunu uygun buldu. Bundan başka Kürtler aleyhin-
de propaganda yapmayacağını vaat etti. İşte gazetelerin bahsettiği Kürt-
Ermeni anlaşması bundan ibarettir. Şerif Paşa’ya gelince, kendisi Kürt Cemiye-
ti’nin temsilcisidir ve Cemiyetin milli bir mahiyeti vardır. Binaenaleyh Şerif Paşa 
Kürt temsilcisi olarak hareket edebilir. Biz Kürtlerin yaşadığı altı vilayetin muh-
tariyetini istiyoruz.” 

          Bu ifadesi doğru ise Abdülkadir Efendi Ayan üyesi sıfatı ile Kanun-u 
Esasinin 46. Maddesine yemin ettiği halde, memleketimizin parçalanmasını 
istemek suretiyle yemini bozmuş ve Kanun-u Esasinin 48. Maddesine göre 
Ayan üyeliği düşmüştür. Esasen bütün Kürt aşiretleri ile ahalisi, Şerif’in Kürtleri 
temsil etme salahiyetini reddettiler ve Osmanlı Camiasından ayrılmak isteme-
diklerini bildirdiler. 

          Binaenaleyh Abdülkadir Efendi hakkında Kanun-u Esasi hükümlerine 
göre muamele edilmesini talep ederiz. 28 Şubat 1920 

  Erzurum Mebusu 
Celalettin Arif ve 17 arkadaşı 

ABDÜLAZİZ MECDİ EFENDİ  (Reis Vekili): Bu önergenin bir teskere ile Ayan 
Meclisine arz edilmesini istiyor musunuz? (uygundur sesleri) 

                                                      

1
 Osmanlı Devleti'nin Meşrutiyet sistemi içinde Senato benzeri bir üst meclistir. Ayan 

Meclisi üyelerini Padişah seçerdi ve güvenilir, itibarlı, kırk yaşını geçmiş kimseler olurdu. 
Ayrıca nazır (bakan), vali, ordu kumandanı, kazasker, elçi, patrik, hahambaşı, askeri paşa-
lar, gereken şartlara sahip iseler Ayan üyesi olabilirlerdi. 
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SIRRI BEY (İzmit): Padişah Efendimizin makamına arz olunmalıdır. Çünkü Salta-
na ve Hilafet hukukuna dairdir. 

ABDÜLAZİZ MECDİ EFENDİ (Reis Vekili): Bu önergenin bir teskere ile Ayan Mec-

lisine arz edilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir.
1
 

 

18 KASIM 1920:  DERSİM HAKKINDA VERİLEN SORU ÖNERGESİNİN GÖRÜ-
ŞÜLMESİ  

(1.Dönem, 1.Yasama Yılı, 99.Birleşim, Gündem: 5/2) 

 

      Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararlar Türkler ve Kürtler 
arasındaki işbirliğinin sonuçlarıydı. Kürtler, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
açılışına ve Milli Mücadeleye var güçleri ile destek olmuşlardı. Kürt Aşiret 
liderleri, kendilerine sunulan bağımsızlık önerileri yerine, Türklerle eşitlik 
temelinde kuracakları yeni bir devleti daha gerçekçi bulmuşlardı. Ancak 
Dersim’de etnik temele dayanmayan kanunsuz olaylar, sürekli Kürtlere 
yükleniyordu. Ama bu olayların asıl nedeni aşiret ve göçebelik düzeniydi. 

HASAN FEHMİ BEY (Başkan Vekili): Efendim, bir soru önergesi var, Dersim hak-
kında. 

TBMM Başkanlığına 

          Dersim hakkında aşağıdaki soruların, İçişleri ve Maliye vekaletleri tara-
fından cevaplanmasını teklif ederiz. 

1. Dersim'e tayin olunacak memurların tayinlerinin yapılmadığı hakkında 6 
Eylül tarihindeki verdiğimiz soru önergesine neden hâlâ cevap verilmediği? 

2. Aşar vergisi ihalelerin feshedilmesinin sebebi? 

3. Dersim'de ne gibi uygunsuzlukların şu sıralarda meydana geldiği ve Hükü-
metin buna karşı ne gibi tedbirler aldığı? 

4. Kürdistan'da bir takım propagandacıların dolaştığının doğru olup olmadığı, 
doğru olduğu takdirde Hükümet tarafından ne gibi tedbirler alındığı? 

 Dersim Mebusu 
Hasan Hayri ve 9 arkadaşı 

HASAN FEHMİ BEY (Başkan Vekili): Önerge sahipleri önce izah edeceklerse 
evvela onlara söz vereyim. Önerge sahiplerinden söz isteyen var mı? 

                                                      

1
 Meclisi Mebusan Zabıt Ceridesi (1 Mart 1920), c.1, s.300-301, http://www.tbmm.gov.tr/ 
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MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara): Anlaşılmıyor, izah etsinler. 

HASAN HAYRİ BEY (Dersim): Efendiler, Dersim meselesi dört yüz seneden beri 
Osmanlı Devletini işgal eden bir meseledir. Öteden beri bu mesele için tayin olu-
nan memurların kötü idareleri yüzünden Dersimlilerde bir zıtlık meydana gelmiştir. 
İşte onun için ta Dördüncü Murat Hazretlerinin zamanından bugüne kadar ahali 
birbirleriyle mücadele ettiklerinden, daima orada bir takım evler, barklar söndürül-
müştür. Gerek Kürtler ve gerek Türkler, her ikisi de zarar görmüştür. Dersim şim-
diye kadar Hükümetin idaresine karşı daimi surette çekingen bir vaziyette bulunu-
yordu. Bu son ateşkes neticesi Hükümetimizin içinde bulunduğu zorluklar içinde 
Dersim, hiçbir Hükümete boyun eğmeyen Dersim, Sivas Kongresinin teşekkülü 
üzerine, Kongreyi meşru sayarak doğrudan doğruya kendisini Kongrenin himaye-
sine attı. Sonra da Büyük Millet Meclisi teşekkül etti. İstirham ederim dinleyiniz. 
Büyük Millet Meclisi Hükümetine ne şekilde iştirak etmiştir. Bakınız Dersim'de iki 
unsur vardır. Unsurun birisi Türk, diğeri de Kürt'tür. Kürtler ahalinin üçte ikisini, 
Türkler üçte birini teşkil ediyorlar. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur): Bunu hangi istatistiğe göre söylüyorsunuz? Rica 
ederim, efendim. Ben de aksini iddia ederim. 

HASAN HAYRİ BEY (Devamla): Ben bu andaki durumu söylüyorum. 

FEYZİ EFENDİ (Malatya): Oranın vaziyetini pekala bilir. 

HASAN HAYRİ BEY (Devamla): Efendim, Mustafa Kemal Paşa Hazretleri tarafın-
dan Yüce Meclisiniz için mebus istendiği zaman, en az ikisinin Kürt olması icabet-
ti. Ama şimdi Dersim Mebusu Tevfik Efendi kardeşimiz Türk'tür, Hozatlıdır. Yani 
Çemişkezek ve Çarsancak iştirak etmemişlerdir. Buna sırf Kürtler ve aşiretler işti-
rak etmişlerdir. 

BİR MEBUS BEY: Bundan mana nedir? 

HASAN HAYRİ BEY (Devamla): Rica ederim dinleyiniz, ne demektir demeyiniz. 
(sözünü kesmeyin sesleri) Sonra efendim, bununla beraber seçilen mebuslar 
Meclisinize göndermiştir. Sonra Dersim'de şimdiye kadar ben buraya geldiğim 
zaman arkadaşlarımla beraber bize... (gürültüler) Rica ederim dinleyiniz. Ben bu-
raya geldiğim zaman Paşa Hazretlerini ziyaret ettim, Dersim hakkında malumat 
verdim. Yazılı olarak kendilerine takdim etmemi arzu buyurdular. Ben de yazılı 
olarak takdim ettim. Dersim’in tarihçesinde arz etmiştim. Bunu takdim ettiğim za-
man, bunların tatbik edilmesini isterim demedim. Ne yolda Yüce Heyetiniz kabul 
ederse ve ne yolda arzu buyururlarsa o yolda yapılsın. İhtimal ki bu Halkçılık Prog-
ramı ortaya çıktığında, halkçılıkta belki böyle icap ediyor, dedim. Şimdi Dersim'de 
bir takım uygunsuzluklar oluyor. Meselâ Çarsancak'ta bir hadise oluyor. Çemişke-
zek taraflarında da keza oluyor. Bazı aldığımız hususi mektuplarla resmi duydu-
ğum farklı oluyor. Buna sebep kötü idaredir. Mesela Kemah'da beş altı adam öldü-
rülüyor. Kemah'taki ahali orada bir adamın evini yağma etmiş.  Sonra efendime 
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söyleyeyim, iki adam geliyor, bunlar Palo kazasının köylerinden ismini vermek 
istemediğim bir arkadaşımızın evinde misafir olmuşlar, gece o adamı öldürmüşler. 
Niçin bunlar oluyor? Çünkü 1916 senesinde herkes cephede iken gelip bizim köy-
leri yağma ve talan ettiler. Geldiler, bizim köyleri bunlar taradılar.  Kürtler de bizim 
adamlarımız öldürülüyor da biz niçin duruyoruz diyorlar, onlar da hücum ediyorlar. 
Bu defa Hükümet de bunu başka şekilde anlıyor. Tek taraflı Kürtler mesul tutulu-
yor. Önergemizdeki bu maddeden maksadımız, bunlara karşı Hükümet ve İçişleri 
Vekaleti ne yapıyor? Bunu anlamaktır. Yoksa suçlamak değildir. Maksadımız bunu 
anlamaktır. Sonra efendim, Dersim'de ve etrafında duyuyoruz ki bir takım propa-
gandacılar geziyormuş. Güya Kürdistan Hükümetini bütün Avrupa devletleri kabul 
etmiş, Padişah da kabul etmiş ve işte bilmem filan, filan kabul etmiş, diye bir takım 
şeyler. Siz ne duruyorsunuz gibi birçok şeyler söyleniyormuş. Hatta bazı şahısla-
rın da gezdiğini hissediyoruz. Bu husus bir kaç defa da oldu. Bu adamlar kimlerdir 
ve buna karşı Hükümet ne vaziyet alıyor? İşte bunu anlamak, bunları yakalamak 
mümkün değil mi? Mümkünse onların arkası alınmalı ve bu gibi adamlar oradan 
çıkarılmalı. İstiklal mahkemelerine bu hainler sevk edilmeli. Sonra aşar meselesi 
var. Malumunuz Dersimliler öteden beri aç bir millettir. Çünkü sekiz ay dışarıdan 
devamlı yiyecek satın almak suretiyle idare ediyorlar. Bu da ne yazık ki hırsızlığın 
ve eşkıyalığın sebebi oluyor. Sonra kötü idarenin sebeplerinden biri de memurla-
rın o havaliyi iyi bilmemelerinden ileri geliyor. Çünkü bir şeyh geliyor söylüyor, 
öteki geliyor söylüyor, beriki geliyor söylüyor. Bunun hangisinin doğru olduğunu 
memur kestiremiyor. Sonra böyle memurlar tayin edildiği zaman Dersim mebusla-
rına gelsinler, bizden malumat alsınlar, dedik. Sormak ayıp değildir efendim.  

DR. ADNAN BEY (İçişleri Vekaleti Vekili): Efendim, Hayri Bey ve arkadaşlarının 
Dersim hakkında, kendilerinin beyan buyurdukları gibi, 6 Eylül tarihli bir soru öner-
geleri varmış ve şimdiye kadar cevap verilmediğinin sebebini soruyorlar. Böyle bir 
önergeyi ben aradım ve 23 Ağustos tarihli bir soru önergesi buldum. O önergede 
Dersim'e tayin edilecek memurların Dersim mebuslarına danışılarak tayin edilme-
lerine dairmiş ve sonra ne gibi uygunsuzlukların olduğu soruluyor. Daha bu gibi 
birçok önergeler vardır, memurların tayini hakkında. Memurların tayini Hükümetin 
vazifesidir.  Bu hususta Yüce Meclis mesuliyeti Hükümete bırakmıştır.  

MUSTAFA VASFİ BEY (Tokat): Memurların vekili değiliz. 

DR. ADNAN BEY (Devamla) : Sonra ikinci soruda Dersim'de şu sırada ne gibi 
uygunsuzlukların neden meydana geldiğini soruyorlar. Dersim'de o kadar büyük 
bir hadise yoktur ve Dersim'de Kürtlük ve Türklük diye bir mesele bahis mevzu 
değildir. Yalnız Alişir isminde birisi başına birkaç kişi toplamış o havalide dolaşı-
yormuş. Kemah'ın bir kaç mahallesine tecavüz etmiş, orada bir kaç ev yakmış ve 
bir iki yağmada bulunmuştur. Bu defa aldığımız bir telgrafta ve Alişir'in pişmanlık 
duyduğunu ve teslim olmak için Hükümete müracaat ettiği yazılıyor. Henüz yeni 
aldık bu telgrafı. Tabii buna dair bir karar vereceğiz ve cevabı da vereceğiz. Bu 
Alişir ne yapmıştır? Bunun esas maksadı, yağma etmek olmasa gerektir. Efendim 
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Kürdistan'da bir takım propagandacıların dolaştığının doğru olup olmadığı sorulu-
yor. İşte bu Alişir propaganda yapanlardan biridir. Kürdistan istiklali adına propa-
ganda yapıyor ve propagandanın köklerini uzaklardan da aldığı bellidir. Bu propa-
ganda burada henüz tamamen yayılmamış olmamakla beraber, bazı aşiretler 
arasına böyle bir fesat tohumu ekilmiş olduğu muhakkaktır. Bir de 15. Kolordudan 
firar etmiş bir subay var, Yüzbaşı Mazhar isminde birisi. O da diğer tarafta Germini 
Nahiyesine taarruz etmiş. Onun da başında bir kaç kişi, yüz kişi yahut yüz elli kişi 
kadar bir şey varmış. Bu kuvvetle Germini Nahiyesine tecavüz ermiş. Bunun yaka-
lanması için de bir müfreze sevk olunuyor. Zaten Alişir meselesi bu halledilmiş 
bulunuyor. Şimdi Yüzbaşı Mazhar'ın da yakalanacağına dair haber alacağımızı 
ümit ediyorum. 

FİKRİ BEY (Genç): Mazhar Bey altı aydan beri eşkıyalığa devam ediyor. 

DR. ADNAN BEY (Devamla) : Evet, altı aydan beri devam ediyor, yenidir deme-
dim. Kürdistan'da, yani Dersim tarafında propagandacılığın yaygın olarak devam 
ettiğine dair elimizde büyük bir belirti yoktur. Elimizde yalnız filan ve falan şahısla-
ra ait bazı istihbarat vardır. Bunları hakiki hadiseler gibi ifade etmek yerine, Hü-
kümet bunları takip etmeyi daha uygun görüyor. Bunların takip ve yakalanmaları 
için elden gelen gayret sarf olunacaktır. Dersim hakkında arz edeceğim malumat 
bundan ibarettir. Sonra Dersim memurlarının tayini meselesinde, benden önce 
Dersim'e bazı kaymakamlar tayin edildi. Bu kaymakamların tayinleri, doğru veya 
yanlış olduğunu muhakeme edecek olursak, oradaki memurlardan aldığımız ma-
lumata göre, bu tayinlerin tamamen her vakit doğru tayinler olmadığını gördük ve 
bunları kısmen değiştirmeye mecbur olduk.  

HASAN HAYRİ BEY (Dersim): Mahalli müfrezeler hakkında bir şey ifade edildi. 
Mahalli müfrezeler hakkında malumatımız yoktur. Lütfen izahat verilse... 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara): Mahalli müfrezeler hakkında izahat vermek-
ten Hükümeti mazur görmeniz lazımdır. (uygundur sesleri) 

FERİT BEY (Maliye Vekili): Efendim, Hayri Beyefendi ile arkadaşları Dersim me-
selesi hakkında benden Aşar vergisi ihalelerin feshedilmesinin sebebini sordular. 
Efendim, aslında böyle bir şey yoktur. Yalnız Dersim İdare Meclisine köylülerden 
bir takım şikayetler olmuştur. Bu şikayet, Dersim Livası aşar vergisini toplama 
işinin Dersimlilere ihale edilmemesi şeklinde olmuştur. Çünkü bu tarzda vergisi 
alınan ahali mültezimler tarafından son derece baskıya maruz kaldıklarını ifade 
etmişlerdir. Dersim İdare Meclisi meseleyi tetkik etmiş ve vaktiyle bu suretle 
Dersim'den gelen bazı mültezimlerin kanuna aykırı olarak hasılatın dörtte birini 
aşar suretiyle köylülerden aldıktan başka, kendilerinin kuvvet ve kudretine, silah 
kuvvetine dayanarak ahaliyi fevkalade eziyet ettiklerini görmüş ve aşar bedelleri-
nin de mültezimler tarafından Hükümete teslim edilmediği anlaşılmıştır. Ayrıca 
kasaba ve köylerden bazılarından, eğer bu sene de bu şekilde aşar toplanacak 
olursa başka yerlere göç edeceğiz, şeklinde şikayetler de gelmiştir. Efendiler, bu 
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husustaki tetkikatım neticesinde onu söyleyecektim, biraz önce Hayri Bey de aynı 
şeyi söylediler, Dersim ahalisinin mahsulü ancak kendilerinin dört aylık ihtiyaçları-
na yetecek kadardır. Bunun sekiz aylığı mevcut değildir. Dersim’de ticaret ve sa-
nat yoktur. Ahali ihtiyacı almak için de bunun neticesinde hırsızlık, eşkıyalık yapı-
yor. İşte efendiler, aşar meselesinde vaziyet bundan ibarettir. Bu mültezimler gel-
diği zaman evvela bir kişi geliyor, ertesi gün sekiz kişi getiriyorlar, daha ertesi gün 
on altı kişi oluyor. Köy ahalisi tamamen baskı ile kımıldamayacak hale geldikten 
sonra elindekini, avucundakini aşar vergisi bahanesiyle alıp götürüyorlar. Zanne-
derim ki Hükümetin en mühim vazifelerinden biri de ahalinin haklarını korumaktır. 
Tekrar ediyorum efendiler, eğer bu hususta bir hata yaptımsa, ben bunun mesuli-
yetini kabul etmeye razıyım. 

MUSTAFA BEY (Dersim): Müsaade buyurun, bir şey soracağım. Maliye Vekili 
Beyefendi buyurdular ki Dersim ahalisi şunun bunun malını yağma ediyorlar. Bun-
dan maksatları nedir?  

FERİT BEY (Devamla): Beyefendinin arzusu üzerine iki kelime ile izah etmeme 
müsaade buyurunuz. Dersim meselesi, Kürt ve Türk meselesi değildir. Maalesef 
yerleşmişlik ve göçebelik meselesidir. Türklerde de bazı yerlerde bir takım kabile-
ler vardır ki aynı zahmet ve sıkıntı içindedirler. Binaenaleyh onların da zaaf ve 
ihtiyaçları vardır. Binaenaleyh Türk ve Kürt meselesi katiyen mevcut değildir. Maa-
lesef bugüne kadar yerleşik hayata alışamamış, çorak yerlerde ihtiyacını temin 
edememiş, hakikaten merhamete ve yardıma ihtiyacı olan insanlarımız mevcuttur. 
Onların bu vaziyetleri ıslah edildiği takdirde böyle şeyler olmaz.  

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis): Efendiler, Kürdistan'da propaganda var, fenalık var, 
Kürdistan'a fenalık sokulmak isteniliyor, sözlerine karşı bazı izahatta bulunmak 
mecburiyetinde kaldım. Bazı hakikatleri arz edeceğim. Efendiler, Kürtlerin bütün 
siyasetleri, bütün gayeleri dinlerindedir. Her şeyi din esaslarına göre yaparlar. Bu 
Yüce Meclis ki İslamiyeti kurtarmağa azmetmiştir. Kürtler bu Meclise karşı fena 
fikirler besleyemezler. (doğru sesleri) Bütün fena fikirler oralarda taraftar bulmaz. 

BİR MEBUS BEY: Bazen taraftar buluyor. 

YUSUF ZİYA BEY (Devamla): Bugüne kadar Kürtler sizi huzursuz edecek zanne-
derim hiç bir hal ve hareket göstermemişlerdir. Sizin gayenizle, sizin kanaatinizle 
yürümüşler. (hepimizin, hepimizin sesleri) 

VEHBİ BEY (Karesi): Hem onların gayesi, hem bizim. 

YUSUF ZİYA BEY (Devamla): Kürtler koştular, düşman sürülerini durdurdular, 
Şark Cephesine katıldılar, zulüm ve kötülük ordularını durdurdular. Kendi kanaa-
tiyle hareket eden bu Meclise destek verdiler ve gayeleri bu Meclisle beraberdir. 
Rica ederim kalbinize zerre kadar bir şey gelmesin. 

SOYSALLI İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur): Haşa, öyle bir şey yok. Yalnız bu mıntı-
ka hakkında söz söylendiği için söyledim.  
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HASAN FEHMİ BEY (Başkan Vekili): Söz alanlar, sözlerini söylemiştir. Gündeme 

devam ediyoruz.
1
 

 

29 KASIM 1920:  DERSİM MİLLETVEKİLİ DİYAB AĞA’NIN DERSİM HAKKINDA 
VERDİĞİ ÖNERGENİN GÖRÜŞÜLMESİ  

(1.Dönem, 1.Yasama Yılı, 105.Birleşim, Gündem: 5/1) 

 

      Dağlık ve sarp bir yöre olan ve adeta doğal bir kale görünümündeki 
Dersim'e, tarihin hiçbir döneminde hükümetler tam anlamıyla egemen 
olamamışlardır. Osmanlı İdaresi altında Dersim, uzun yıllar aşiret hayatını 
muhafaza etti. Dersim halkı Milli Mücadeleyi başından itibaren destekledi 
ve Sivas Kongresinden itibaren temsilcileri Mustafa Kemal Paşa’nın ya-
nında ve Mecliste yer aldılar. Ama yöre her an karışmaya hazır bir du-
rumda idi. Dersim milletvekilleri Dersim için özel bir statü teklif ettiler. 

HASAN FEHMİ BEY (Başkan Vekili): Dersim’in umumi vaziyetine dair Dersim 
mebuslarının uzun bir önergesi var, okuyalım. (İçişlerine havale olunsun sesleri) 
Müsaade buyurun. Bir takım teşkilattan bahsediyor. Ya İçişleri Vekaletine havale 
edilecek veya komisyonlara havale olunacak. Hangisini arzu ediyorsunuz? (İçişle-
rine sesleri) Okunmasını arzu ediyor musunuz? (okunsun sesleri) 

TBMM Başkanlığına 

          Altı asırlık Osmanlı İmparatorluğunun idaresinde meydana gelen iç me-
selelerin ekserisi Dersim ile alakalı olmuştur. Aslında ehemmiyetsiz olan bu 
meseleler, bir kısım zorbaların Hükümetle Dersimliler arasına girmesi yüzün-
den adeta halledilmesi imkansız bir bulmaca hükmüne sokulmuştur. Meşrutiye-
tin ilanıyla umacı gibi tanıttırılan Dersim yüzünden yine zorbalara bir takım 
külahlar kaptırmaktan başka, devlet ve günahsız milletçe bir fayda temin edi-
lememiştir. Şimdi ise gerek Dersim ve gerekse Osmanlı memleketlerinin ve 
İslamiyetin kötü idare edilmesi yüzünden iyice karmakarışık olan vaziyet, bütün 
heybet ve açıklığıyla meydana çıktığından bu muhakkak ölümden vatanı ve 
İslamiyeti kurtarmak azmi ile meydana atılan bir kaç Müslüman vatanseverin 
gayretleriyle Büyük Millet Meclisi teşekkül etti. Hamdolsun peyderpey büyük ve 
kati muvaffakiyetlerle İslam alemi kavuşacaktır. Şimdiye kadar hiç bir usul ve 
idarede kabul görmeyen ve adeta vahşi hayvanlar olarak düşünülen Dersim 
halkı, Yüce Meclisin meşruiyetini her şeyden evvel takdir ederek vatana ve 
dine hizmet etmek için bizi Yüce Meclise mebus olarak gönderdiler. Bu ana 
kadar sözlü ve yazılı Dersim'e ait çeşitli izahatlarda bulunduk ve arzu edildiği 

                                                      

1
 TBMM Zabıt Ceridesi (18 Kasım 1920), 1.Dönem, c.5, s.428-438, http://www.tbmm.gov.tr/ 
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takdirde daha fazda izahat verilecektir. Anlattıklarımızdan anlaşıldığı ve anlaşı-
lacağı gibi Dersim’in bugünkü vaziyeti şu dört kelime ile hülasa edilebilir, kötü 
idare, açlık, mektepsizlik, bu fırsatlardan istifade eden zorbaların meşru olma-
yan teşviki ve aynı zamanda resmi makamlara yalan yanlış ihbarlarda bulun-
malarıdır. İşte Yüce Meclis tarafından bu dört meseleye zaman itibariyle imkan 
derecesinde bir çare bulunduğu takdirde Dersim bulmacasının yüzde doksanı 
halledilmiş olacağına şüphe olmamalıdır. Bunun için de biz Dersim mebusları, 
Dersim’in kabul edeceği şekil ve idare usulüne dair kanaatlerimizi aşağıda arz 
ediyoruz. 

1. Dersim, Elazığ’dan ayrılarak müstakil idare edilmelidir. Dersim ile Elazığ 
arasındaki Murat Suyu üzerinde öteden beri yapılması düşünülen bir köprünün 
ve Hozat'a kadar bir yolun imkan olduğu kadar süratle inşa edilmelidir. 

2. Dersim'deki aşiret mıntıkaları birer nahiye sayılmalı ve aşiretin reisi o nahi-
yeni müdürü olarak aşiretinden mesul olmalıdır. Liva Merkezinden başka diğer 
beş kaza kaymakamlıkları şimdilik reislerden ve beylerden seçilmeli veya Der-
sim mebuslarının teklifiyle Büyük Millet Meclisi Hükümeti tarafından tayin edil-
melidir. Her kazanın büyüklüğüne göre mutasarrıflıktan umumi meclis vazifesini 
yapacak bir veya iki üye seçilmelidir. Dersim'de tatbik edilecek her bir iş bu 
meclis kararıyla mutasarrıflık tarafından yapılmalıdır. Mutasarrıflığa vatanın 
nezaket ve ehemmiyetini takdir etmiş, Dersim halkının ruhi vaziyeti ve milli 
ananelerini bilen kişiler seçilmelidir. 

3. Mutasarrıflık emrinde olmak üzere Dersim iki müfettişlik mıntıkasına ayrılma-
lı ve her mıntıkaya mali ve idari işleri teftiş etmek üzere birer müfettiş tayin 
edilmelidir. 

4. Dersim Sancağı dahilinde şimdiye kadar meydana gelen suçların cezaları 
tecil edilmelidir.  

5. Dersim’deki hazine arazileri ücretsiz olarak ahaliye dağıtılmalı ve oralarda 
iskan ettirilerek kefalet ve rehin karşılığında Ziraat Bankası tarafından kendile-
rine imkân derecede yardım edilmelidir. Bu arazilerin taksimi için Dersim Muta-
sarrıfı reisliğinde Müslüman ahaliden bir komisyon teşkil edilmelidir. Bu komis-
yonun vereceği ve yapacağı taksime hiç bir kimsenin itiraz hakkı olmamalıdır. 

6. Tedricen mekteplerin inşasına başlanmalıdır. 

          Samimi ve saf vicdanla arz edilen ve her halde dikkate alınmaması uy-
gun olmayan yukarıdaki isteklerimiz, Yüce Meclis ve Hükümet üyeleri tarafın-
dan vatanın selameti için tatbikata konulduğu takdirde Dersim’de hiç bir yolsuz-
luğun olmayacağını biz Dersim mebusları kefil oluruz. 

   Dersim Mebusu 
Diyap Ağa ve 3 arkadaşı 



25 

 

YASİN BEY (Oltu): İçişleri Komisyonuna gitsin. 

HASAN FEHMİ BEY (Başkan Vekili): Efendim bunu kanun teklifi şeklinde kabul 
ediyorsak komisyonlara gider. Eğer Teşkilatı Esasiye için Hükümet bu esasları da 
dikkate alsın yolunda bir temenni mahiyetinde kabul edeceksek Hükümete gön-
dermek lazımdır. Oylarınıza arz ediyorum. Tasarı İnceleme Komisyonuna havale-
sini kabul edenler lütfen el kaldırsın. İndiriniz ellerinizi, Hükümete gönderilmesini 

arzu buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. Hükümete gönderilecektir.
1
 

 

11 AĞUSTOS 1921: GİZLİ OTURUMDA İÇ GÜVENLİK HAKKINDA GÖRÜŞME 
SIRASINDA KOÇGİRİ İSYANI İLE İLGİLİ KONUŞMALAR 

(1.Dönem, 2.Yasama Yılı, 64.Birleşim, Gündem: 2/1) 

 

      Sakarya Irmağını geçen Yunan Ordusunun taarruzuna az bir zaman 
kalmıştı. Ankara’da Meclisin ve Hükümetin daha doğuda bir yere taşın-
ması düşünülüyordu. Anadolu’da iç güvenlik bozulmuştu. Merkez Ordu-
su Komutanı Nurettin Paşa’nın güvenliği sağlama adına halka yaptığı 
baskılar iyice artmıştı. Başkomutanlık Kanunu ile beraber yürürlüğe 
giren milli yükümlülük çalışmalarında iyi bir düzen kurulamamıştı. Bu 
olağanüstü ortamda Mecliste sinirler iyiden iyiye gerilmişti. 

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum): Evvela önergemi izah edeyim. Hatalar olursa 
diğer arkadaşlar düzeltirler. Efendiler, bu önergeyi bize verdiren yegane sebep 
Memleketin her tarafında bulunan asayişsizliktir. Çok rica ederim ki  bu müzakere-
yi tamamlayayım ve sözümü kesmeyelim. Sözlerimin iyiliği millete aittir, fenası 
bana. Burada birçok dertleri ortaya koymak istiyoruz. Şurasını da arz edeyim ki bu 
dertler Meclisimizin zaafına değil, bilakis kuvvetli olmasına delildir. Çünkü vazife-
mize ehemmiyeti derecesinde sarılıp görmek istiyoruz. Efendiler, Meclisin teşek-
külünden bugüne kadar memleketin her tarafında zaman zaman isyanlar, asayiş-
sizlikler, bilmem neler oldu. Acaba biz her vakit kabahati halkta mı ararız? Acaba 
memurlarımızın bunda kabahati yok mudur? Ben zannediyorum ki kabahat ve 
kusur halkta değil, memurlardadır. Efendiler Hükümetle ahali arasında bir muka-
vele kabul edilir. Bu Koçgiri isyanından daha mühimdir. Efendiler, insanlar topluluk 
halinde yaşamaya başladığı zaman hiç bir şey yoktu. Birbirlerinin mallarını, canla-
rını, namuslarını muhafaza edemiyorlardı. Düşündüler, taşındılar, içimizden akıllı 
adamları getirelim, başımıza bırakalım, vazifemizi yapsın, dediler. Topladılar içle-
rinden akıllı kimseleri, başlarına koydular ve dediler ki biz birbirimizin malına canı-
na taarruz ediyoruz, sizi başımıza koyuyoruz, siz bizim işlerimizi görünüz, bu taar-
ruzlara mani olunuz. O vakit aralarında bir sözleşme yaptılar. Bu, mektup değildir, 

                                                      

1
 TBMM Zabıt Ceridesi (29 Kasım 1920), 1.Dönem, c.6, s.118-119, http://www.tbmm.gov.tr/ 
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fakat bütün milletlerde bu sözleşme mevcuttur ve her hükümet buna göre hareket 
ediyor. Dediler ki siz bizim başımızda bulunuyorsunuz, size para vereceğiz, bir 
şart ile siz de bizim namusumuzu, malımızı, canımızı, dinimizi, her şeyimizi muha-
faza edeceksiniz. Bugün biz de millete karşı bir sözleşme yaptık. Ey millet, biz 
gittik, Ankara'da bir Hükümet kurduk, o şartla ki namusunuzu, malınızı, canınızı, 
her şeyinizi muhafaza edeceğiz, size adalet dağıtacağız, dedik. İşte milletin biz-
den beklediği budur efendiler. Rica ederim sözlerim yanlış anlaşılmasın. Biz Milli 
Misakı kanımızın son damlasına kadar müdafaa edeceğiz, onu elde edeceğiz. 
Böyle şeyler hatıra gelmesin. Fakat bugün zavallı milletin malını alıyoruz, canını 
alıyoruz, hatta ırzını yağma ediyoruz. Rica ederim, buna karşı memleketin hangi 
tarafında rahat vardır? Ahaliye ne temin edebildik? Halk, Hükümete itimat ederek 
çarşıya çıkamıyor, tarlasına gidemiyor. Her fenalık memleketin üzerine çökmüş, 
halkı bitiriyor. Halk feryat ediyor, yanıyor, hiç birisine yardım edemiyoruz. Efendiler 
memurlar adeta bir hırsız çetesi gibi halkın boğazına sarılmış, her şeyini yağma 
ediyor, götürüyor, vuruyor, öldürüyor, soran yok. Rica ederim, bir buçuk sene için-
de halkın başına bu kadar fenalık yapılmıştır. Bunları yapan hangi bir memuru 
darağacına çıkardınız? Hangi bir memura ceza verdiniz? Acaba kabahatli bir me-
mur yok mudur? Efendiler, memlekette yapılan fenalıklar Büyük Millet Meclisi adı-
na yapılıyor. Efendiler, bu millet burada yalnız Büyük Millet Meclisini tanıyor. 
Koçgiri hadisesini, Konya hadisesini, bunlar gibi hadiseleri, bütün bunları doğuran 
sebepler nedir efendiler? Hepsine İngiliz parası mı gidiyor? Hayır, vallahi hepsi 
idaresizlik yüzünden oluyor. Efendiler, biz ne vakit memlekette huzur ve adaleti 
temin edeceğiz? Daha ne vakte kadar asacağız? Soruyorum, ne vakte kadar asa-
caksınız? Milletin maddi ve manevi yükünü azaltalım, adalet gösterelim. Efendiler, 
dün burada bir şey işittim. Yanı başımızda bulunan düşman ordusuna hâlâ Halife 
Ordusu adını veren adamlar varmış. Köylere bunları anlatalım. Yazıktır, günahtır. 
Efendiler, köylerde bunları anlatıyor muyuz? Kapanmışız burada, hiç bir vakit hal-
kın derdiyle, köylünün derdiyle meşgul olmuyoruz. Ben zannediyorum ki bugünkü 
müzakere ile Büyük Millet Meclisi artık memleketi düşünmelidir, düşünecektir. Biz 
bunları düşünmüyoruz, düşünmedikçe de zararlara düşüyoruz. Ölenler bizim ke-
semizden gidiyor. Hep biz kaybediyoruz. Memleket harabeye döndü. Bunun acil 
çaresini düşünelim. Biz Teşkilatı Esasiye Kanununu kabul ettik. Nasıl da şimdiye 
kadar tatbikine başlayamadık. Teşkilatı Esasiye Kanununa göre kayıtsız, şartsız 
millet hakimdir. O halde biz salahiyetimizi ihmal ediyoruz. Biz vazifemize sahip 
olalım, salahiyetimize itibar edelim, Memlekete hakim olanlar fenalık yapıyorlarsa 
kafalarını ezelim, efendiler. Yoksa Teşkilatı Esasiye Kanununun o maddesini kal-
dıralım. Efendiler, millet azami fedakarlık gösteriyor. Bunu takdir edelim. Her taraf-
tan gelen şikayetlerin, seçim bölgelerimizden aldığımız şikayetlerin hangisi burada 
dinlenmiştir? Peki, bu adamlar boş yere mi bağırıyorlar? Niçin dertlerine derman 
olmuyorsunuz? Geçende de burada arz etmiştim, burada bir Dilekçe Komisyonu 
var. Bu Komisyon bu gibi işlere baksın. Milli yükümlülükte birçok yolsuzluklar olu-
yor. Efendiler, memleketimizin her tarafında birer prenslikler kuruluyor. Bu milletin 
prenslere ihtiyacı yoktur. Bu milletin adaletli babalara ihtiyacı vardır. Dersim'de bir 
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prens, bilmem Diyarbakır'da bir prens... Bu milletin prenslere ihtiyacı yoktur. Cep-
helerde kendi kendilerine vergi topluyorlar, bizim haberimiz yok. Buna razı oluyor 
musunuz? Ne hakla, ne salahiyetle yapıyorlar? Başkumandanlığa bir salahiyet 
verdik. Başkumandan emrini verir. Onlar kendi başlarına nasıl vergi toplarlar? 
Efendiler, diyorsunuz tahkik heyeti gönderelim, Koçgiri hadisesi için. Nurettin Pa-
şa’yı tanımam, ben lehinde değilim, aleyhinde değilim. Fakat efendiler, Nurettin 
Paşa orada iken kime gönderiyorsunuz, nereye gönderiyorsunuz? Kaç para eder 
sizin tahkik heyetiniz?  

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara): Yüce Heyetinizin göndereceği teftiş heyetine 
herkes boyun eğmeye mecburdur.  

MUSTAFA DURAK BEY (Devamla): Sizin ağzından işittiğimiz için çok teşekkür 
ederiz. Efendiler bunu yalnız taşradaki memurlara aramayalım, bir de burada ara-
yalım. Kabine zayıftır. Kabine vazifesini hakkıyla yapmıyor. İçişleri Vekaleti yoktur. 
Göstersinler İçişleri Vekili var mıdır, yok mudur? Bir buçuk senedir İçişleri Vekili 
yoktur. Memlekete bakınız, ne oluyor? Refet Paşa Hazretleri buyurdular ki Koçgiri 
hadisesi benim zamanıma ait değildir. Kabul ediyorum, fakat o vakit İçişleri Vekili 
yok mu idi, kim idi? Onu mesul edelim. Zaten Türkiye'de mesuliyet bahis mevzu 
olamaz. Hiç bir büyük adam görmedik ki darağacına çıkarılsın, hapsolunsun. Ne 
yüzle cevap vereceğiz? Millet bizden birçok şeyler soruyor. Seçim bölgemize gitti-
ğimiz zaman o çarıklılar öyle şeyler soruyorlar ki onlara cevap veremiyoruz, şaş-
kına dönüyoruz. Efendiler, işittiğim eğer doğru ise Buhara'dan buraya Elçi geli-
yormuş. İnşallah doğru değildir. Sivas'ta soymuşlar, işte memleketimizde ilk nu-
mune, işte memlekette ilk asayişsizlik. (bunun aslı yoktur sesleri) Ben de böyle bir 
şey bilmiyorum. İnşallah yalandır. Bunlar da bizde olmaz şeyler değildir. Efendiler 
kabine zayıftır. Kabinede bulunan vekillerin şahsına hürmet ederim. Hepsine pek 
büyük hürmetler ederiz. Hiç birisiyle şahsi bir işim yoktur. Fakat vatani meseleler-
de herkese hücum edeceğim. Babam da olsa hücum edeceğim. Kabine çok zayıf-
tır. Bugünün kabinesi değildir. Büyük Millet Meclisini tamamıyla temsil edebilecek, 
kendisine tamamıyla hürmet olunabilecek bir kabine meydana getirilsin. Ben bun-
dan fazla sözler söylemeyeceğim. Söylersem şahsiyete girmiş olurum. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara): Memleketin şurasında burasında prensler 
olamaz. Yalnız böyle prenslik iddiasında bulunanlar varsa vaziyet Yüce Heyetinize 
arz olunur, derhal vaziyete el konulur.  

MUSTAFA BEY (Tokat): Hırsızlık yapılıyor Paşam.  

MUSTAFA LÜTFÜ BEY (Siverek): İşte Nihat Paşa.
1
 

                                                      

1
 Meclis açılmadan önce Mustafa Kemal Paşa, Kürt aşiret reislerine birer telgraf göndere-

rek Milli Mücadeleye davet etmiştir. Meclis açıldıktan sonra da karargahı Diyarbakır’da 
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MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla): Nihat Paşa prenslik mi yapıyor? Efendiler 
yaptığı şeyler ne ise onları söyleyiniz.  

MUSTAFA LÜTFÜ BEY (Siverek): Söyleyebiliriz.  

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla): Bana bir hadisesini söyleyiniz.  

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum): Ben söyleyeyim.  

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla): Müsaade buyurun. Şimdi efendiler, Durak 
Bey buyurdular ki milli yükümlülük işlerinde yolsuzluklar olmuştur. Hatırlarsanız 
ben Yüce Heyetinizden rica etmiştim, herhangi bir arkadaşımız, herhangi bir kusur 
ve kabahat görürse derhal bana haber versin. Doğuda hakikaten buyurdukları gibi 
bazı şeyler olmuştur. Fakat ben bundan haberdar oldum. Benden daha evvel Milli 
Savunma Vekaleti haberdar oldu. Binaenaleyh yapamazsınız, çünkü biz buna izin 
vermiyoruz, vergi toplayamazsınız diye kendilerine ihtarda bulundum. Prenslik 
değildir. Nurettin Paşa gayet bağımsız hareket takip etti, biz buna itiraz ettik. Bu 
adam yine de benim dediğim olacaktır derse, o vakit prenslik iddiasında bulunmuş 
olur. Bunun prensliğe hevesli olduğuna hükmolunamaz.  

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum): Orada bulunan memurlar onun emri olmadık-
ça oradan kımıldayamıyor.  

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla): Beyefendi buyurdular ki Meclis ile millet 
arasında bir sözleşme vardır. Tabii öyledir. Fakat açık ve kati söylüyorum efendi-
ler, millet tarafından yapılıp da... O sözleşmeyi yapan, bizimle yapanlardır. Konya 
da böyle, Ümraniye de böyledir, Zara da böyle, Keskin böyle, Yozgat böyle, Bala 
böyledir. Bunu millet yapıyor ve bu yapılan fenalıklarda ne yazık ki düşman par-
mağı vardır, İngiliz parmağı vardır. Hepsinde siyasi maksatlar vardır. Ne yapalım? 
Bu, milletin kaderidir. Saf millet, hakikati güç görür bir millettir. Kandırılıyor, aldatı-
lıyor. Düşmanlarımız bize karşı bu fenalıkları yapıyorlar. Efendiler rica ederim, 
bugün mevcut olan şartlarımız öncekinden daha iyidir. Evvelce daha az mı asa-
yişsizlik vardı? Eğer karşılaştıracak olursanız aradaki farkın daha iyi olduğunu 
göreceksiniz. Binaenaleyh hangi hükümeti tenkit ediyorsunuz? Memleket en iyi bir 
şekilde idare edilmektedir. Hangi jandarmadan bahsediyorsunuz? Fırsat buldunuz 
ve yapmak için paranız var mıdır bunların hepsini? Umumi vaziyeti düşünmek 
lazımdır. Yalnız bir hususa bakıp akıl yürütmek hata olur ye insanı doğru neticeye 
götürmez. Binaenaleyh Hükümet kötülük yapmış ise, bir kusur ediyorsa, diğer 
tarafta da kusur vardır. İnşallah denge kurulacaktır ki hepsi hallolunacaktır. Sonra 

                                                                                                                                     

bulunan Elcezire Ordusu Komutanı Nihat Paşa’ya bu konuda çalışması için talimat vermiş-
tir. Bu talimatı aldıktan sonra Nihat Paşa, icraata başlamış ve Kürtlerin Ankara ile birlik 
olmalarını sağlamıştır. Bu işleri yaparken bazı yasal olmayan faaliyetler Mecliste milletve-
killerinin tepkisini çekmiştir. 
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çok şeyden bahsettiniz. Benim düşünceme göre Yüce Heyetiniz yasama ve yü-
rütme heyetidir.  

YASİN BEY (Antep): Hükümet meselesi yoktur. Bu müzakereden üç netice çıkı-
yor, asayişsizlik, prenslik, bir de kontrol meselesidir. Biliyoruz, alakalı makama 
söyledik. Askeri mıntıkalardan bütün üyeler şikayet ediyor. İçişleri Vekaletine git-
tikçe, mesela Sivas mıntıkasında Nurettin Paşa orada bulundukça, rica ederiz Milli 
Savunma Vekaletinden kati emir verilsin, Nurettin Paşa sivil idareye müdahale 
etmesin. Teftiş meselesidir. Teftiş heyetini bu Meclis kabul ediyor mu, etmiyor 
mu?  

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla): Yasin Bey bazı noktaları tespit buyurdular. 
Filhakika asayişsizlik vardır. Ancak bu asayişsizliklerin sebebi, düşman Ankara 
istikametine doğru ilerlerken, bazı yerlerde fesatçılar tekrar fesat ocağını yaktılar 
ve birçok propaganda yapıyorlar, Meclis dağılacak, Hükümet bitecek, gibi. Bundan 
siyasi istifadeler temin etmek isteyenler vardır. Bu cahil adamlar bu muvaffakiyetin 
ehemmiyetini vaktiyle anlayamadılar, daha sonra anladılar. Fakat fesatlarından 
vazgeçmediler. Bundan dolayı bu fenalıklar olmuştur. Asayişin Başkumandanlıkla 
da alakası vardır. Başkumandanlığın verdiği karar büyük ve seri hareketle, kuvvet-
le bu işi kökünden halletmektir. Bu kuvvet belki yarın tamamlanacaktır, bugün 
Ankara'da toplanmıştır ve yarın da tamamlanacaktır. Gideceği yere süratle erişe-
bilmek için umumi olan tedbirler devam etmektedir. Efendiler, teftiş meselesine 
gelince, önergede mevzu edilen müfettişler, idari teşkilatın lüzum gösterdiği bir 
meseledir. Yani memleket bir takım mıntıkalara taksim edilecek, orada umumi 
müfettişi olacak. Bana kalırsa böyle alelacele bir şey yapmaktansa, bir kanun çı-
karmak lazımdır. Kanunlarımızı çıkaralım, onların icabına bakalım ve beyefendinin 
buyurduğu gibi bütün bunları yapabilmek için para lazımdır. Onun için Maliye Veki-
linin Yüce Heyetinizden istediği kanunlarla beraber bunları da çıkaralım.  

MUSTAFA BEY (Tokat): Şu Meclise geleli birçok sene oldu. Bir defa, memlekette 
asayişsizliğe sebep olan memurlardır. Onları teftişe giden adamlar hırsızlık ettiler, 
meydandadır. Nihat Paşa hakkında burada Mazhar Müfit Bey, Malatya mebusları 
dehşetli şikayet ettiler. Fevzi Paşa Hazretleri buradan kaçtılar, gittiler. Ne yapalım, 
Nurettin Paşa Hazretleri vardır dedi. Oraya yazdık.  

REFET PAŞA (İzmir): Böyle bir şey söylemedim.  

MUSTAFA BEY (Devamla): Neticeye bak şimdi. Sonra mutasarrıftan şikayet ettik. 
Mutasarrıf bize uymayan bir adam. Bu adam Ferit Paşa’nın adamıdır, Nurettin 
Paşa’nın damadının kardeşi imiş. Erbaa'da Rumlar Müslümanları vurup kırıyor, 
köyleri yakıyorlar. Hükümet ya vardır yahut yoktur. Kim ise alakadar, onları yaka-
lasın. Ne yapsanız yaren, ahbap kabinesidir. Yaren kabinesidir. (şiddetli alkışlar, 
gürültüler, devam sesleri) Hükümet işinde ehli aranır, akraba ve taallukat aran-
maz, iş aranır. Sonra ikincisi, benim kardeşimin beş çocuğu var, dört daha dokuz 
kişi, Nihat Paşa'nın, damadının, bakmakla mükellef bulunduğu kaç kişi var? Bun-
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ların memleketle alakası varsa ne için cepheye gidip ölmüyorlar? (alkışlar, bravo 
sesleri)  

REFET PAŞA (Devamla): İçişleri Vekili sıfatıyla ve herhangi bir sıfatla orada Nu-
rettin Paşa vardır sözü çıkmamıştır. (alkışlar) Başkasının elini öpmektense ölmeyi 
tercih ederim. Binaenaleyh Nurettin Paşa, Kazım Paşa, herhangi bir paşa herhan-
gi yanlış bir hareket yapmış ise ondan ben mesulüm. Ona ben cevap vermem. 
Genel Kurmay cevap verebilir. Çünkü askeri harekâta dair iştir. Af meselesinde 
düşünülecek bir şey de acaba bu insanlar affolunduktan sonra tekrar dağlarına 
giderlerse, bunlar fena adamlar olduklar için asayiş bozulur mu, bozulmaz mı? 
Bunu düşündüğüm zaman herhangi yeni bir Zara, yeni bir Ümraniye hadisesi ola-
bilir. Yapacak olsak Nurettin Paşa'nın eli altındadır... Dediğim zaman bunu Nuret-
tin Paşa’dan sen bunu yanlış... O benim İçişleri Vekili sıfatıyla yapacağım iştir. 
Askeri sıfatım sebebiyle ondan rica ederek bunu sordum. Asayiş meselesini hal-
letmek için ordudan kuvvet ayırmaya imkan var mıdır, yok mudur demiştim kendi-
sine. Kendisine, bunların affı halinde bunlar dağa gider mi gitmez mi? Kuvvetlerin 
idaresi Başkumandanlığa aittir. Eğer ben o kuvvetlerin herhangi bir hatasına göz 
yummuş isem o da bana aittir. Yalnız bir şey yaparlarsa gelip size şikayet etmek 
borcumdur. Mamafih bu kuvvetler doğrudan doğruya benim emrim altında olsun. 
Bu hususta hüküm Başkumandan Paşa Hazretlerine aittir.  

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum): Büyük Millet Meclisi iç asayiş bakımından zan-
nederim ki mesuldür. Askeri harekât sırasında yüz seksen köy yakılmıştır. Bu 
mesuliyeti İçişleri Vekaleti üstlenir mi? Tasavvur buyurun ki Başkumandanlık yok-
tur. İç asayiş için bir kuvvet çıkaracaksınız. Baştan aşağı, tepeden tırnağa kadar 
mesuliyeti kabul edecek senden başka kimse yoktur. Bunun kumandasından me-
sul olan yine İçişleri Vekaletidir. Kanunun hükmü budur. Vazife ve salahiyetinizi 
kullanacaksınız, çünkü Meclise karşı mesulsünüz.  

REFET PAŞA (Devamla): Bütün mesuliyetleri benden fazla kabul edecek kimse 
yoktur. Karşınızda bir İçişleri Vekili vardır ki beline bir kılıç takmıştır, atına binmiş-
tir, gitmiştir Konya isyanını on beş günde bastırmıştır. Ben onu yapmazsam o vakit 
size karşı mesul olurum. Fakat emrimdeki kuvvetler çirkin bir şey yaparsa, para 
çalarsa, bundan mesul ben değilim. Onu yapan mesuldür. Müsaade buyurun, 
benim kadar zaten Genel Kurmay Reisi de mesuldür. Çapulculuk eden bir kıtası 
olduğundan o da mesuldür. Askerlerle siviller arasında meydana gelecek her türlü 
fenalığı haber alarak muamele yapmak benim vazifemdir. Haber almaktan da 
mesulüm, haber almamaktan da mesulüm, yapmazsam da mesulüm.  

BASRİ BEY (Karesi): Müzakerenin yarına bırakılmasını teklif ederim.  

REFET PAŞA (Devamla): Şimdi bu akşam yine konuşalım.  

BASRİ BEY (Karesi): Hayır efendim. sizin için söylemiyorum.  
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DR. ADNAN BEY (Başkan Vekili): Müzakereyi kafi görüyor musunuz? Kafi görüldü 

efendim.
1
 

 

1 EKİM 1921: GİZLİ OTURUMDA KOÇGİRİ İSYANI VE DOĞU VİLAYETLERİNİN 
GÜVENLİĞİ HAKKINDA GÖRÜŞME 

(1.Dönem, 2.Yasama Yılı, 74.Birleşim, Gündem: 5/1) 

 

      Koçgiri İsyanı, 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'-
ne karşı Koçgiri Aşireti reisi Alişan Bey’in idaresindeki Kürt aşiretlerinin 
çıkardığı bir isyandır. Koçhisar, Zara, İmranlı, Suşehri, Refahiye, Kangal 
ve çevresinden toplanan kırk bin kişi isyana katılmıştır. İsyancıların 
elebaşları Meclise gönderdikleri bir mektupla bölgede bir Kürt vilayeti 
kurulmasını, valiliğe bir Kürt'ün atanmasını istediler. Sakarya Savaşı 
sırasında cephe gerisindeki bu isyan, büyük tehlike yaratmıştı. 

HASAN FEHMİ BEY (Başkan Vekili):  Bir önerge aldım. Konya Mebusu Vehbi 
Efendi ile Erzincan Mebusu Osman Fevzi Efendi, Koçgiri hadisesine ait olan Ko-
misyon raporunun gündeme alınmasını teklif ediyorlar. (uygundur sesleri) Bu ra-
porun gündeme alınmasını kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Gündeme 
alınmıştır. 

TBMM Başkanlığına  
(Adalet, Milli Savunma ve İçişleri Komisyonlarının Ortak Raporu) 

          Koçgiri isyan hadisesi münasebetiyle Hükümetçe takip edilen bastırma 
harekâtına dair mahalli üzüntüleri ortadan kaldırmak için asilerden Alişir dışın-
da diğerlerinin affı hakkındaki kanun tasarısı tetkik edildi. O havali mebusları ve 
İçişleri Vekili Refet Paşa Hazretlerinin izahatları dinlendi. Havali mebusları affın 
lüzumunu iddia ile beraber, isyan hadisesinin asıl sebep ve sorumlularının 
tarafsız olarak tahkikatla meydana çıkarmak için Yüce Meclisten bir heyetin 
hazırlanmasını talep ve bunun Dersim'in esaslı bir şeklide ıslah edilmesi için 
bazı tedbirler tavsiye ettiler. İçişleri Vekili de tahkikat yapılmasını itiraz etme-
mekle beraber asilerden halen yakalanmamış bulananların dışında takibat 
kararının tecil edildiğini, yakalananların iki ay içinde muhakeme edilmeleri kara-
rıyla askeri harekâta son verildiğini ve Dersim'in bu isyana karışmadığını ifade 
etti. Askeri harekâtla isyanı bastırma tedbirleri hakkında izahat verilmesi için 
Genel Kurmay Reisliğinden malumat istendi. Bu izahatı tetkik ve müzakere 
eden Komisyonumuz, isyan hadisesinin asıl sebep ve neticelerini meydana 
çıkarılıp yapanları cezalandırılmadan affedilmelerinin yanlış olacağını düşün-

                                                      

1
 TBMM Gizli Celse Zabıtları (11 Ağustos 1921), 1.Dönem, c.2, s.200-218, http://www.tbmm.gov.tr/ 
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müştür. Hükümet tarafından mahalline tebliğ olunduğu anlaşılan takibat kararı-
nı ve adliyenin kararlarını hiçe saymaktan başka, yakalanmış olanların ceza-
landırılmaları ve yakalanamayanların affı manasına geleceği düşünülmüştür. 
Bu usulde devam olunmamasının Hükümete tebliğ için bunun Yüce Heyete 
arzına karar verilmiştir. İçişleri Vekaletine ait asayiş ve inzibatın memlekette 
alınacak tedbirler için çalışan askeri kuvvetlerin idare emrinde olacağı müna-
kaşa olmadığından, bu vaziyetten İçişleri Vekilinin muhatap olamayacağı yo-
lunda alınacak tedbirler hakkında aşağıdaki maddeler kararlaştırılmıştır. 

1. Milli Hükümet kurulduğundan beri şurada burada Milli Misakın ortaya koydu-
ğu gayeler aleyhine yapılmış olan isyan hareketlerinin asıl sebep ve tesirleri 
tetkik edilmelidir. Elde edilen muzafferiyetlerin şerefine, ortak faillerin affı ile 
memleket dahilinde yer yer meydana gelen yanlış anlamalar ortadan kaldırıl-
malıdır. Komisyonlarımız öncelikle asıl sebepleri tetkik ve şiddetle cezalandı-
rılmalarının lüzumuna inanarak, diğerlerinin derhal affedilmeleri temayülünde-
dir. Bu cümleden olarak Koçgiri hadisesi için de asıl sebepleri meydana koya-
rak diğerlerinin affı Meclise arz edilmelidir. Yüce Meclisten seçilecek bir tahki-
kat heyetinin acilen mahalline gönderilmesini ve bu esas kabul buyrulduğu 
takdirde diğer yerler hakkında da istiklal mahkemelerini vazifelendirmek uygun 
olacağı düşünülmektedir. 

2. Yukarda kurulması teklif edilen tetkik heyeti, aynı zamanda coğrafi ve sosyal 
vaziyeti belli olan Dersim ve havalisi hakkında da tetkikat yaparak, orada Teş-
kilatı Esasiye Kanununun gerekleri dahilinde inkişaf olacak iyi idare şekli ile 
acilen temin edilmesi gereken iktisadi ihtiyaçları Yüce Meclise bildirecektir.  

          Meclis Umum Heyetine sevki için ifade ettiğimiz bu mütalaamız Meclis 
Divanına takdim olunur. 

Karahisar Mebusu 
Mehmet Şükrü 

Çankırı Mebusu 
Behçet 

Kayseri Mebusu 
Atıf 

Adana Mebusu 
Zekayi 

Konya Mebusu 
Musa Kazım 

Konya Mebusu 
Vehbi 

Mersin Mebusu 
Selahattin 

Van Mebusu 
Haydar 

Ertuğrul Mebusu 
Ahmet Hamdi 

Karahisar Mebusu 
Ömer Lütfü 

Kayseri Mebusu 
Ahmet Hilmi 

Cebelibereket M. 
Rasim 

Erzurum Mebusu 
İsmail 

Yozgat Mebusu 
Süleyman 

Kars Mebusu 
Cavit 

 

-Tetkik Heyeti gönderilmesine muhalifiz. (Mehmet Şükrü, Musa Kazım, Vehbi) 

HASAN FEHMİ BEY (Başkan Vekili):  Efendim malumat olarak Yüce Meclisinize 
arz edeyim ki Başkumandanlık Makamı Amasya İstiklal Mahkemesine Komisyo-
nun bu kararı üzerine, Koçgiri hadisesine el koyarak derhal Amasya'dan Zara'ya 
hareket ediniz yolunda emir vermiştir. Hükümet ile yine Başkumandanlık ve Meclis 
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Divanından üç arkadaş, Dersim'in gelecekteki idari teşkilatı hakkında esaslı tetki-
katta bulunmak üzere bir komisyon teşkil etmişlerdir. Bunların da bu hafta içinde 
Dersim’e gönderileceğini Yüce Heyetinize arz ediyorum. Bu meselenin müzakere-
sine geçilmek ihtimalini düşünerek İçişleri Vekili Refet Paşa Hazretlerine telefon 
ettim. Bugün Hükümetin toplantısı var. Milli Savunma Vekâletinde bazı mühim 
meseleler için toplanmışlar. Müzakerenin bundan sonraki celseye tehirini talep 
ediyorlar. Mamafih karar sizindir. Şimdi efendim, bugün müzakereye geçelim mi? 
Bundan sonraki celseye müzakeresini tehir edelim mi? Bundan sonraki celseye 
tehirini kabul edenler ellerini kaldırsınlar. Bundan sonraki celsede müzakeresi 

kabul edilmiştir.
1 

(3 Ekim 1921 tarihinde Birinci Oturum Meclis Başkan Vekili Hasan Fehmi Bey’in başkan-

lığında açıldı. 1 Ekim 1921 tarihli bir önceki birleşime ait tutanak okundu ve...) 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisar): Reis Bey söz istiyorum. 

HASAN FEHMİ BEY (Başkan Vekili):  Buyurun, efendim. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisar): Efendiler, malumunuz geçen toplantıda 
Koçgiri hadisesi hakkındaki müzakerenin gelecek celsede yapılmasına Yüce Mec-
lisiniz karar vermişti. Ancak tutanakta “gelecek celse” şeklinde yazılmamış ve 
“gelecek toplantı” diye yazılmış. Yüce Meclisinizin bu kararı icra edilmemiştir. 
Meclis Divanı ikinci bir celse yaparak bunu müzakere etmek lazım gelirken, top-
lantıyı kapamıştır ve bugün de gündemin yedinci maddesinde gösterilmiştir. Efen-
diler, önce müzakere edilecek mevzulardan daha mı ehemmiyetsizdir Koçgiri ha-
disesi? Bunun ehemmiyetini takdir eden Yüce Meclisiniz gelecek celsede okun-
masını kabul etmiş ise de Meclis Divanının bunu yerine getirmemesi bütün me-
busların haysiyet ve yasama haklarına tecavüzdür ve bu tecavüz de her gün izzeti 
nefsinizi kırmaktadır. Bu kürsüden rica ve istirham ediyorum. Yeter artık, buna 
nihayet verilsin, efendim. 

HASAN FEHMİ BEY (Başkan Vekili):  Tutanak hakkında başka mütalaa var mı, 
efendim? 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisar): Tutanaktaki “gelecek toplantı” ifadesinin, 
“gelecek celse” olarak değiştirilmesini ve şimdi müzakeresini teklif eylerim. 

HASAN FEHMİ BEY (Başkan Vekili):  Efendim, başka mütalaa var mı? Tutanağı 
kabul edenler lütfen el kaldırsınlar. (düzeltilsin sesleri) 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisar): Meclis gelecek toplantıya karar vermedi ki 
gelecek celseye karar vermiştir.  

                                                      

1
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HASAN FEHMİ BEY (Başkan Vekili):  Efendim, “gelecek celse” olarak oylarınıza 
sunuldu. Fakat “gelecek celse” ile “gelecek toplantı”nın farkı yoktur. Binaenaleyh o 
gün Mecliste üçüncü celseyi açmak için toplantı yeter sayımız yoktu. Ayrıca Milli 
Savunma Vekilinin bulunması şartıyla müzakereye karar vermiştiniz, Paşa Hazret-
leri mevcut değildi. Üçüncü celseyi açamadık. Binaenaleyh “gelecek celse” ile 
“gelecek toplantı”  arasında bir fark yoktur. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisar): Meclis Divanı bunu idrak edemiyor. 

HASAN FEHMİ BEY (Başkan Vekili):  Efendim çoğunluk yoktu. Bununla beraber 
Milli Savunma Vekili Paşa Hazretleri de mevcut değildi. Gündem meselesine ge-
lince, maddeler tespit edilerek tahtaya yazmıştır. Esasen burada tutanak düzeltil-
mesinin münakaşasını gerektiren bir mesele yoktur. Zaten şimdi soru önergelerine 
geçeceğiz ve onlarla birlikte onu da müzakere edeceğiz. Yalnız Şükrü Beyefendi-
nin, “Meclis Divanı bütün mebusların haysiyet ve yasama haklarına tecavüz edi-
yor” yolundaki beyanatını Meclis Divanı adına ben de kendilerine iade ederim. 
Meclis Divanı sizin arzunuzla ve sizin emniyet ve itimadınızla vazife yapıyor. Di-
vanın vazifesi, verdiğiniz kararları tatbik etmekten ibarettir. 1 Ekim 1921 tarihli 
tutanağı kabul edenler lütfen el kaldırsın. (değiştirilerek sesleri) Aynen oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın, indiriniz ellerinizi. Tutanağı değişti-
rilerek kabul edenler lütfen el kaldırsın. Tutanak değiştirilerek kabul edildi. O halde 
ben de istifamı Yüce Meclisinize takdim ediyorum. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisar): Meclisin haysiyeti her şeyden yüksektir. (pek 
uygun sesleri) 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum): Meclis kendi şerefi uğruna daha çok reis feda 
eder. 

(Hasan Fehmi Bey Divan kürsüsünü terk eder ve yerine Dr. Adnan Bey geçer.) 

DR. ADNAN BEY (Başkan Vekili): Efendim; Milli Savunma Vekili Paşa Hazretleri 
buradadır. Koçgiri hadisesine ait Müşterek Komisyon raporu daha önce okunmuş-
tu. Onu müzakere edeceğiz. Efendim, müzakere usulüne dair on beş imzalı bir 
önerge var. 

EMİN BEY (Erzincan): Müsaade buyurursanız izah edeyim, belki Meclis kabul 
eder. Meselenin gizli celsede müzakeresini teklif ediyoruz. Arzu buyrulursa sebe-
bini arz edeyim. 

DR. ADNAN BEY (Başkan Vekili): Müsaade buyurun vazifeli memurlar ve ziyaret-

çiler salondan ayrılsınlar, müzakereye devam edelim.
1
 

(Gizli oturama geçilir.) 
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DR. ADNAN BEY (Başkan Vekili): Buyurunuz Emin Bey.  

EMİN BEY (Erzincan): Efendim gizli celseyi biz istedik. Dersim’den, Ümraniye’den 
defalarca geçmiş bir arkadaşınızım. Ben Koçgiri hadiselerini tamamen takip etmiş 
bir arkadaşınızım. Oralarda öyle bir zulüm icra edilmiştir ki tüyleri ürperticidir. 
Efendiler oralarda yapılan bütün zulümler Büyük Millet Meclisi adına yapılmıştır. 
Bunu izah etmek zannedersem dışarıda kötü tesir yapar. Gizli celse teklifimiz 
bundan dolayıdır. Dışarının bilmesi lazım gelmez. Dışarısı bilse de yabancı devlet-
lerinin bilmesi lazım gelmez.  

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum): Büyük Millet Meclisi, kendisinin suçu olmadığını 
ifade etmeye çalışmalı. Bu gibi mühim meseleleri saklamaya lüzum görmüyorum. 
Bütün dünya bilmelidir ki biz Meclis olarak memleketimize sahibiz. Bir iki seneden 
beri bu zulümler samimi gayret ve faaliyetlerimiz ile azalmıştır. Bilelim ki verdiği-
miz salahiyetleri suiistimal edenler vardır. Böyle zulümler kalmamalı, her şey bi-
linmelidir. (gürültüler) Aleni celse olmasına taraftarım.  

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu): Arkadaşlar, benden önce konuşan iki arkadaşımızın 
da fikirlerine esas itibariyle katılıyorum. Ama celsenin aleni olması katiyen uygun 
değildir. (gürültüler) Müsaade buyurunuz sözümü kesmeyiniz. Vatanın her tarafın-
dan duyulacak bir tarzda kabul ediyorsak bunun aleni olması katiyen uygun değil-
dir. Gizli celsede münakaşasını yapalım. Meselenin ehemmiyetiyle beraber neza-
keti de vardır. Ehemmiyetine nezaketini ilave edersek aleni veya gizli yapalım. 
Birini tercih ederek evvela gizli celse yaparız, daha sonra da aleni.  

FEVZİ EFENDİ (Erzincan): Mesele çok naziktir. İstanbul’daki fesatçılara sermaye 
vermiş oluruz. Ben katiyen aleni celse taraftarı değilim. Böyle buhranlı zamanda 
olmaz.  

HAKKI HAMİ BEY (Sinop): Bir af dikkate alınmakla beraber, hadiseleri anlayaca-
ğımıza ve hakikaten bu gibi hadiselere mani olacağına inanmıyorum. Burada ya-
pacağımız iş Komisyon raporuna göre hadiselere karışmış olanları affedelim mi 
affetmeyelim mi şeklindedir. Şahıslar üzerine konuşulmayacaktır. Ben gizli olma-
sına bir lüzum görmüyorum. (gürültüler) Teferruat, gönderilecek heyetin tahkikatı 
ile anlaşılacaktır. Ondan sonra gizli celse yapabiliriz. 

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum): Bütün aleme bunu ilan etmeliyiz ki biz sizinle 
alakadarız. Memurlar da duymalı, herkes de duymalıdır. Gizli celse, yabancı bir 
memlekete karşı söz söyleneceği zaman yapılır. Memleketimizde yapılan zulmü 
ilan etmeliyiz. Herkesin duyması için bir önergemiz var, bugün vereceğiz. Mesele 
gayet mühimdir. Bütün dünya görmelidir. Herkes duymalıdır. Çünkü efendiler, 
Memlekette yapılan bütün felaketler, bütün zulümler, milletten saklandığı için 
doğmaktadır. Birçok meseleler vardır. Mesele gayet mühimidir. Biz aleni celsede 
müzakere yapmak istiyoruz. (alkışlar)  
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VEHBİ BEY (Karesi): Eğer düşmanı İzmir'den denize dökmüş olsaydık, bütün 
mesele burada, kendi aramızda bütün dertlerimizi dökebilirdik. Fakat maalesef 
henüz düşman daha dünkü girdiği yerlerden bugün çıkmamıştır. Onun için sizin 
derdinize ben de katılıyorum. Benim memleketim çiğnenmektedir. Ben katiyen 
aleni celse taraftarı değilim. Böyle kriz zamanında olmaz.  

REFET PAŞA (İçişleri Vekili): Arkadaşlar, bu mesele dört ay evvel, beş ay evvel 
mi bilemiyorum bir hayli zaman önce meydana gelmiş bir şeydir. Ben hiç bir şeyin 
kapalı kalmasını istemem, açık söylenmesini isterim. (bravo sesleri) Hiç bir şey 
gizli kalmamalı. Hak ve adalet ihmal edilmez. Kanun bir gün hepimizin yakasından 
yapışacaktır. Yalnız bir şey istirham edeceğim. İçişleri Vekili sıfatıyla olan biten 
her fenalığı ben kabul ediyorum ve bu fenalıkların karşısında ben varım. Bu fena-
lıkların karşısında muhatap olarak ben varım. En büyük davacı benim ve fenalıkla-
ra sebep olanların ceza görmesi için en büyük davacı benim. Ortada fenalık ve 
kabahat yoktur, diyen yok. Bir tetkik heyeti göndermelidir. Bu tahkik heyeti orada 
suçluyu ve suçsuzu ayırmalıdır ve bunların yakasına adalet pençesini yapıştırmalı 
diyoruz. Netice olarak hadiseler söylenecek ise gizli olması Hükümet bakımından 
doğrudur. Ama değil sadece doğrudan doğruya Komisyon raporu münakaşa edi-
lecekse aleni olsun. Maruzatım bundan ibarettir. 

(Oturumun gizli veya açık yapılması hakkındaki usul tartışması bir süre daha devam etti 

ve sonunda yapılan oylama ile gizli oturum yapılmasına karar verildi.  1 Ekim 1921 tari-

hindeki oturumda okunan Adalet, Milli Savunma ve İçişleri Komisyonlarının Ortak Rapo-

ru tekrar okundu.) 

DR. ADNAN BEY (Başkan Vekili): Buyurunuz Fevzi Efendi, söz sizin.  

FEVZİ EFENDİ (Erzincan): Efendim, geçen ilkbaharda vazifeli olarak seçim böl-
geme gittiğimde, Koçgiri, Ümraniye hadisesinin Erzincan ve havalisine kadar ya-
yıldığını görüp mahalli idareciler ile beraber bu fitne ve fesat ateşinin söndürülmesi 
için bazı teşebbüslerde bulunduk. Erzincan Mutasarrıflığının ve mevki kumandan-
lıklarının arzu ve müsaadeleriyle, daha önce tanışık olduğum bazı Dersim ileri 
gelenlerine, fitne ve fesada elbirliğiyle mani olmak ve iki kardeş arasındaki bu 
yanlış anlaşılmaların giderilmesi için Erzincan yalınlarında münasip bir yere gel-
melerini teklif ettim. Onlar da kabul ederek geldiler. Yaptığımız müzakerelerde 
anladık ki oradaki hadiselerin birkaç sebebi var. Birincisi, Alişir gibi bir fesatçının 
telkinleri çok olmuştur. İkincisi, Dersim’e gönderilen memurların idaresizliği, suçlu 
olarak yakalananlara yaptıkları kötü muamele, halk üzerinde fesatçıların fesatları-
nın yayılmasına sebep olmuştur. Üçüncüsü, Alevi Kürtlerin Ermeniler gibi tehcir 
edilecekleri hakkında, yine fesatçılar tarafından ortaya atılan dedikodular hadisele-
rin alevlenmesine sebep olmuştur. Dördüncüsü, ifrata kaçan, arz ettiğim muamele 
ki Yüce Meclisinize söylemeye dilim varmıyor, Cengizlerde, Ermenilerde, Yunanlı-
larda olmuştu, artık silahlarını almışlar, atlarına binmişler.  
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HASAN HAYRİ BEY (Dersim): Dersim hadiselerini daha iyi anlatmak için Dersimli 
Kürtlerin biraz mazisinden bahsetmek istiyorum. Efendim, şimdi evvela meçhul 
kalan Dersim Kürtleri, bunların vaziyetleri nedir, nasıl yaşamışlardır? Şimdiye ka-
dar Hükümetle irtibatları ne yoldadır? Bunları tayin etmek, bunların adam akıllı ruh 
hallerini ve kendi hayatlarını bilmek lazımdır. Halife Hazreti Ömer Hazretlerinin 
zamanında oğlunu vali göndermişlerdi. O Muhammet Hanefi Hazretleri vali iken, 
Hazreti Ali'nin şehit edilmesi hadisesi ve sonra Kerbela faciası meydana geldi. 
Sonra Kerbela vakası Emevilerin... Bunun yanındakiler yine Harzem Eyaletine 
iltica etiler. Bugünkü günde Türk, aslen ve neslen Türk olarak orada yaşadılar. 
Onlar orada iken başlı başına bir Hükümet teşkil edemediler. Bir cemiyet tesis 
ettiler ve bu ruhani cemiyetleri de devam etti. Nitekim bu Muhammed Hanefi evlat-
larının ruhen cemiyetinin neticesidir ki Ebu Müslim Horasaniyi çıkardı. Emevileri 
devirdi ve Abbasiler geldi. Sonra Abbasiler efendim, Hilafet Makamına geçtikleri 
gibi Cafer Sadık'a ilk defa Hilafet teklif edildi. Cafer Sadık da İslami hükümler ile 
ilgili ihtilaflarla uğraşacağı için Hilafet Makamını Abdullah'a terk etti. İmam Hasan, 
Muaviye’ye terk ettiği zaman Hilafette birtakım şartlar teklif etti. Bunu şeyhlerden 
bir iki şeyhe, aynı zamanda Caferi Sadık'a teklif etti ve Hilafet de bunu kabul etti. 
Hilafetin kabulünden sonra Hilafetle aralarında zıtlık çıkmasın diye Müslümanların 
mallarının mali idaresi İmametin kontrolü altına verildi. İmametin kontrolüne verildi-
ği için bu hazine mallarına el uzatamıyorlardı ve bu mallara el uzatmamak mese-
lesinden dolayı saltanatı icra edemiyorlardı ve imameti kendilerine bir yük olarak 
gördüler. Tahmin edildiği gibi bunlar arasında tezat başladı. Mansur zamanında 
nifak başladı. Derken yine dağıldı, İslami nifak oldu. Sonra efendim Abbasilerin ta-
kibatına uğradılar, yine Harzem’e iltica ettiler. Harzemiler arasında kaldılar. Şeyh 
Ahmet isminde biri Horasan'da Hükümet icrasında bulunmuş ve kaybolmuştu. 
Şeyh Ahmet emanetleri terk etti ve kendisi, ortadan kayboldu. Ehlibeyt tamamen 
ehlibeyt evlatlarına geçti. Sonra efendim, Harzem beyleriyle bunlar bu yolda de-
vam ederken Selçuklulardan Alaeddin bunlara yer verdi. Sonra Efendim, Abbasiler 
zamanında Cengiz Han buraları istila etti. İlk efendim, bunun darbesine Harzemler 
tesadüf etti. Başında bulunan Celaleddini Harzemi, beş altı sene harbe devam, 
bilakis ve son muharebesini Erzincan’ın Ceyhan Boğazından hücum etti. 
Harzemleri mahvettiler. Kalan ordusu bütün ailesiyle beraber Dersim dağlarına 
kaçtılar. Bugünkü günde Dersim dağlarında yaşıyorlar. Celaleddini Harzeminin 
mezarı oradadır. Sonra Dersimde bir kısım da Arap var, bu Arap kısmı da Şeyh 
Ahmet’in oğullarındandır. İşte bugünkü günde Haydari diyorlar ki Haydar Şeyh 
Ahmet Hazretlerinin oğludur. Bunun da Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin bu Selçuk-
lulardan Celaleddini Selçuki kız kardeşi sultanının kabri de buradadır, zanneder-
sem. İkinci Şeyh Ahmet’e tuttu kendi hemşiresini nikah etti, kendisine damat etti. 
Kendisine bu Anadolu dahilinde yerler verdiler, bunlar kaldılar ta Sultan Beyazıt 
zamanına kadar, Sultan Beyazıt Veli zamanında Sünni ve Şii ayrılığı ortaya çıktı. 
Malatya Sancağı dahilinde Şeyh Hasan adıyla anılan, o sıra kendi reisleri Hasan 
bulunuyordu ki Alaeddin Sultanın hemşerisi idi, orada ikamet ettiler. Yavuz Sultan 
Selim zamanında Çaldıran muharebesi dolayısıyla ordu hareket ettiği zaman ne 
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kadar Alevi varsa kesti, astı, kırdı bilmem ne yaptı. Dersim dağlarına iltica ettiler. 
Esasen kendileriyle Harzemiler arasında öteden beri yardımlaşarak bunların taraf-
tarı bir kitle halinde birleştiler. Birleştikleri Harzemiler de başladılar, çünkü Harze-
miler asla bunları kendilerinden yukarı biliyorlardı. Her ikisinde Harzemiler tuttu, 
bunların kumandası altına geçti. Türkler iftiharla Kürtlüğü kabul ettiler. Bugün sor-
san Dersimlilere doğrudan doğruya Kürtoğlu Kürdüm der. Sonra efendim, bu hal, 
tam o dağları geçtikten itibaren Dersimden katiyen bir kimse dışarıya çıkmadı. İşte 
bu şekilde Dersim dağlarının içerisinde mahsur kaldılar. O zamandan ta Sultan 
Abdülmecit zamanına kadar mahsur kaldılar. Katiyen hariçle temasları yoktu. Zira 
vuruyordu ve bir kasabaya çıkamıyordu. Sırf dini hükümleri bir sözden ibaret kaldı. 
Yalnız bunların bazı saf olan kısımlarını Alevilik adı altında değişikliğe uğratılmış-
tır. Sonra bu halde iken yazık ki bazı camilerde öteden beri bakarsın vatanını hak-
kıyla takdir etmeyen efendilerden bazıları Kızılbaş’tır, Şii’dir. Sonra Efendim, bun-
lar bu halde iken mahsur oldukları zamanda kendilerine bir idare aramak için baş-
ladılar para ile küçükbaş hayvan verip değiştirmeye. Zaten kendilerinin idareleri 
sırf koyun, keçiden ibaret idi. Dışarısı ile mübadeleye, az, az değiştirmeye başladı-
lar. Vay siz Kürtsünüz diyerek, ellerinde zaten topu topu bir koyun idi, onları da 
ellerinden aldılar. Derken Dersim'de eşkıyalık asıl bu yüzden ileri gelmiştir. Eşkı-
yalık ve bu yüzden birçok zulme uğradı. Bununla beraber İslamiyet’ten ayrılma-
mışlardır ve ayrılmak taraftarı da değildir. Zira Dersim bu hakikati isterseniz... Bazı 
kanun maddesi teklif ettim. Bazı arkadaşlar dediler ki senelerden beri Hükümeti-
miz Dersim'e nüfuz etmiş mi, etmemiş mi? Zaten müstakildirler. Bir kere bunlar 
istiklallerini istemiyorlar, ancak Hükümete sığınmak ve adalet bekliyorlar. Sonra 
görüyorsunuz, Fransız ve İngilizler birtakım yalanlar söylüyorlar. Kürdistan’a bir 
şekil vermelidir, böyle olmalıdır diyorlar. Bunlar sırf Kürtleri, Türklerden ayırmak, 
ikisini de boğmak istiyorlar. Başka bir fikirde değiller. Bugün Kürt Türk’ten ayrılırsa 
pek fena olur. Bilmiyorum beyefendi başka Kürtleri bilmem, fakat Dersim'in vaziye-
ti böyledir. 

RESUL BEY (Bitlis): O fikre kapılanlar İngiliz parasına kapılanlardır. (alkışlar)  

HASAN HAYRİ BEY (Devamla): Arz etmek istiyorum ki bu, yakın zamanlarda 
oldu. 1915 senesi sonunda Erzurum işgale uğradığı zaman bir iki kazayı bastılar. 
Sonra Vehip Paşa'yı cepheden istediler. Dersim Mevki Kumandanı olarak gönder-
diler. Ne ise gittik, kendi milletimizden, ağalarımızdan rica ettik. Sancak kuşatma-
sını kaldırdık. Huzur geri geldi. Sonra Rumlar geldiler, Erzincan'ı istila ettiler. Er-
zincan'ı istila ettikten sonra Erzincan'a propagandaya, Ermeniler vasıtasıyla 
Dersim'i kuşatmaya başladılar. Aynı zamanda baktım bir gün bir kağıt geliyor. Bir 
Kürt vasıtasıyla geldi. Oğlum bunu kim sana verdi diye sordum, bilmem diye ce-
vap verdi. Kağıt kimden diye sordum... Nikola’nın baş tercümanı Çerkez Hasan, 
ben orada Mevki Kumandanı bulunuyordum. Dersim'de öteden beri gerek Hükü-
mete karşı, gerek ahaliye karşı vukua gelen... Dersimliler benim ve ailemin ku-
mandası altında toplandılar. Mesela ailemizde bir amcam var, yüz yaşında. O imiş 
ve bunun yeğeni bulunmam nedeniyle... Böyle muktedir imişim, kendisine anlat-



39 

 

mışlar. O da bana o yolda kağıt yazıyor ki Dersim halkının düşüncelerini bize çe-
virdiğiniz vakitte istediğiniz kadar mükafat var. Kral adına, Çar adına veya kurula-
cak Prensliğe adaylığı kabul etmem teklifi. Bir kere Dersim'in halkının düşüncele-
rini zaten bir daha Rus lehine çevirmeye hacet yoktu. Ancak Dersim'in bu gibi 
hallerin önünü almak için o düşünceyi Rus aleyhine çevirdiler. Çünkü idare suiis-
timali Dersim'i, Rusya'ya çevirmişti. Ruslar bunu sırf benim şahsımın bulunmasını 
mani olarak görüyorlardı. Bana tutuyor milyonlarca lira teklif ediyor ve tabi bunu bir 
kaç ağa nezdinde okudum. Biz bu parayı kabul edemeyiz, dedim. İslamiyet’i de bu 
yüzden mahveder alçaklar. Benim bu ağalara bütün sırrımı söylediğim için bütün 
Dersim ileri gelenleri bugünkü günde beni Mebus seçtirdiler. Beni bütün ileri ge-
lenler kendi kuvvetleriyle beni Mebus çıkardılar. Çünkü vicdanımı suiistimal etme-
diğimden dolayı ancak ben Yüce Meclisinize Dersim adına bir teklifte bulunsam ve 
maruzatım ne gibi sebeple olduysa, onu da ispat etmeye hazırım. 

HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ (Isparta): Konya Vilayeti içinde bir hayli Kürt aşiretleri 
vardır. Bugün onlar gibi atıcı, onlar gibi silahşor hiç kimse Antalya havalisinden 
Karaağaç'a gelinceye kadar on bin çadırdan fazla var. Yazın buralara göçerler, 
Eğridir'de, Karaağaç'ta bunların hepsinde en az üç veya beş silahtan aşağı değil-
dir. Ateşkesin başında, onu arz ve hikaye edeyim, Akşehir civarında bulunan Kürt-
ler, Türklere gelirler, üç liraya silahın adedi, on paraya fişek alırlardı, satan bir 
yüzbaşı idi başka kimse değildi. Nakliye yüzbaşısıdır. Bunların elinden silah almak 
müşküldür. Silahını almaktan ise ailesini elinden gasp etsek bir şey demezler. 
Bunlar katiyen askerliğe yanaşmazlar. Fakat gönüllü olarak din aşkına harbe işti-
rak ederler. Bizim mıntıkamızdaki bu aşiretlerden faydalanabiliriz. 

DR. ADNAN BEY (Başkan Vekili): Çeşitli önergeler var okutuyorum. 

(Divan Katip Üyesi tarafından Hükümetin iç güvenlikle ilgili icraatları hakkında verilen 

altı önerge okundu ve...)  

HÜSREV BEY (Trabzon): Efendim okunan önergelerden anlaşılıyor ki Hükümet 
bilhassa memleketin müdafaası için alınan tedbirleri tatbik edememiştir. Müsaade 
ederseniz ve isteğim uygun görüldüğü takdirde üç veya beş kişi içimizden ayrılsın 
ve bir heyet kurulsun. Bu önergeleri onlar tetkik etsinler. Eğer makul görürseniz 
biz heyet olarak bu gece çalışırız. Hem öğleye kadar çalışır bitiririz. Eğer uygun 
ise öğleden sonraki toplantıda heyet kendi kararını söyler. Karar tabii Yüce Mecli-

sindir. (uygundur sesleri) 
1
 

(Bundan sonrası, tutanakta yer almadığı için ne karar verildiği bilinmemektedir. Ancak 

bir gün sonraki 4 Ekim 1921 tarihli oturumda bu konuya devam edildiğine göre, verilen 

                                                      

1
 TBMM Gizli Celse Zabıtları (3 Ekim 1921), 1.Dönem, c.2, s.248-256, http://www.tbmm.gov.tr/  
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önergeleri tasnif edecek bir Heyet kurulmuş ve bu Heyet sabaha kadar çalışmış olabi-

lir. Bir gün sonra yapılan oturumda...)  

DR. ADNAN BEY (Başkan Vekili): Muş Mebusu Abdülgani Bey’in bir önergesi var, 
okuyoruz. 

TBMM Başkanlığına 

          Yüce Meclis tarafından geçen gün çoğunlukla verilen tutanak değişikliği 
kararı, Hasan Fehmi Beyefendi tarafından itimatsızlık olarak düşünülmüş ve 
Hasan Fehmi Beyefendi Meclis Reis Vekilliği vazifesinden istifa etmiştir. İstifa-
sının geri aldırılması teklif eylerim. 

   Muş Mebusu 
Abdülgani 

DR. ADNAN BEY (Başkan Vekili): Meclis tarafından istifasının geri alınması isten-
sin diye teklif ediliyor. İstifasının geri alınmasının teklif edilmesini uygun görenler 
lütfen ellerini kaldırsın. (uygundur sesleri) Efendim, çoğunlukla kabul edilmiştir. 
Ben de istifasını geri almasını teklif edeceğim. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisar): Efendim, aksini oya koyunuz. 

DR. ADNAN BEY (Başkan Vekili): İtiraz eden yok, efendim. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisar) Biz itiraz ediyoruz, aksini oya koymaya mec-
bursunuz. 

DR. ADNAN BEY (Başkan Vekili): Efendim, Hasan Fehmi Bey'in istifasını geri 
almasını teklif etmek istemeyenler lütfen el kaldırsın. Çoğunluk yoktur, efendim. 
(çekimserler var sesleri)  

DR. ADNAN BEY (Başkan Vekili): Hasan Fehmi Beyefendi, Meclis çoğunlukla 
istifanızın geri alınmasını temenni ediyorlar. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane): Yüce Meclisin hakkımdaki teveccühüne şük-
ranlarımı sunarım. Yüce Meclisin emrini yerine gelmek için bu defa istifamı geri 
alıyorum. Fakat arkadaşlarımın dikkatine bir şey daha arz ederim ki Meclis Divanı, 
vekaletler gibi değildir. Binaenaleyh çoğunluk ile bütün arkadaşların fikrine uygun 
gelecek şekilde olmalıdır ki Meclisin düzenini sağlama hususunda Reis Vekili 
kendisinde bir salahiyet görsün. Mamafih bu dakikada hemen Meclisin emrine 

uyarak istifamı geri alıyorum. (alkışlar)
 1
 

(Gündemdeki maddelerin görüşülmesi tamamlandıktan sonra gizli oturuma geçildi.) 

                                                      

1
 TBMM Zabıt Ceridesi (4 Ekim 1921), 1.Dönem, c.13, s.90, http://www.tbmm.gov.tr/ 
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DR. ADNAN BEY (Başkan Vekili): Durak Beyin önergesi evvelce okunmuştu.  

VEHBİ BEY (Karesi): Müzakere usulüne dair söyleyeceğim.  

DR. ADNAN BEY (Başkan Vekili): Buyurun.  

VEHBİ BEY (Karesi): Müsaade buyurursanız efendim, biz daima meselelerin şekli 
ile uğraşıyoruz. Bence arkadaşlarımla kış geceleri uzun uzadıya her şey konuşu-
labilir. Her şey söylendi, fakat faydası yok.  

REFET PAŞA (İçişleri Vekili): Ben İçişleri Vekili sıfatı ile bütün meselelerin yeni-
den ortaya konmasını ve bunlara cevap vermek istiyorum.  

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum): Efendiler bu asayiş meselesi değildir, memur-
ların idaresizliği, yolsuzlukları her tarafta söyleniyor.  

REFET PAŞA (İçişleri Vekili): Söz konusu olan önerge yine asayiş meselesidir. 
Dün söylenen laflar üzerinde asayiş meselesinin en esaslısı bu mesele içine gir-
miştir. Her şeyi müzakere etmek istediğimi arz etmiştim. Yalnız bir şeyden korku-
yorum. Sakarya kavgasından evvel on üç gün uğraştık ve on üç gün zarfında on 
üç dakikada yapılabilecek bir şeyi yapabildik. Uzun yorgunluktan kurtarmak istiyo-
rum. Onun için her şeyi açık görüşelim. Ne karar verirseniz, kabul edeceğim. Sah-
tekar, rüşvetçi, kötü iş yapan memurlar yüzünden ben İçişleri Vekili sıfatıyla idare 
makinesinin doğru yürüdüğünü iddia edecek değilim. Bunlar, beni çok aşan mese-
lelerdir. Umumi müfettişlik meselesinden bahsedeceğim. Arkadaşlardan birçoğu 
bilirler, Teşkilatı Esasiye Kanunu için her sabah koşan, takip eden, bir an evvel 
çıkarılmasını arzu edenlerden birincisi değilsem de belki ikincisiyim. Teşkilatı Esa-
siye Kanununda söz konusu olan umum müfettişliklere çok ihtiyacımız var. Kanaa-
tim şu merkezde ki bu olmadıkça memleketin idaresi olmaz. Ankara’da oturan bir 
İçişleri Vekilinin buradan vereceği emirlerle memleketi idare edeceğine inanmıyo-
rum. Memleket, basit emirlerle idare edilemez. Sonra memleket çeşitli livalara 
ayrılıyor. Bir livanın mutasarrıfı, diğer livanın mutasarrıfından başka türlü düşünü-
yor. Bu mutasarrıf her hangi bir haberi iyice anlamadan, dinlemeden bana bildirir-
se, yanındaki mutasarrıf ta aksini bildirir. Ben bundan zamanında haberdar olup 
meseleyi anlayıncaya kadar birçok zamanlar geçer. Halbuki benim orada bir mü-
fettişim bulunur, onlar hakikati bana bildirir ve ben de Yüce Heyetiniz huzurunda 
daha kati ve daha doğru malumat verebilirim. Madem ki işe başladık isterseniz 
bunu çıkaralım ve iyi bir iş yapalım. Kanun hazırdır. Ondan sonra beyefendiler, 
tabii bu işi ne için yaptık? Memlekette yer, yer asayişsizlik vardır ve bunun aksini 
iddia etmek çocukluk olur. Fakat umumi şeylerin müzakeresi yalnız asayiş mese-
lesi değildir. İki buhranlı harp verdikten sonra ve bu sırada İstanbul'un fesatları ile 
uğraştıktan sonra, asayiş var demek bir bahtiyarlıktır. Müsaade buyurun. Şükrü 
Beyefendi Buhara Elçisinin yolda soyulmuş olduğunu söylediler. Buhara Elçisi 
diye birisi yoktur. Buhara’dan buraya gelen derviş kıyafetinde biri bizim yardımlı-
mızla Sivas'tan Kayseri'ye ve Kayseri'den Kırşehir’e gelmiştir. Böyle kimseler her 
gittikleri yerlerde kendilerine fazla menfaat temin etmek için...  
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MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum): Tabii böyle bir adamın geldiği doğrudur.  

REFET PAŞA (Devamla): Ben sabahtan akşama kadar rivayetler içinde bulunuyo-
rum. Nerede çaldılar, Sivas'la Kayseri arasında. Hem beni soydular ve hem de 
evrakımı çaldılar. Beyefendiler Muhtar Bey soyulmamıştır. İşitilmiştir ama doğru 
değildir, söylenti, söylenti üzerine, yalan, yalan üzerine. Herkes fena bir şey uydu-
ruyor. Yarın buradan Kayseri’ye gidilen yol üzerinde soygun olabilir ve tekrar bir 
adam soyulabilir. Zaten bu şekilde asayişi temin etmek mümkün olsaydı, bu kadar 
jandarmaya... 

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum): O da reddolunamaz biliyoruz.  

REFET PAŞA (Devamla): Buyurdukları hadiseye karşı isyan mıntıkasında doğru-
dan doğruya İstanbul'dan telkin edilmiş bir iştir. Bunun için de Katil İlyas ile bera-
ber otuz Rum vardır. Orta yerde bir müfreze yakalamışlar ve soymuşlardır. Üç 
defa Padişahım çok yaşa diye bağırtmışlardır. Yunanlıların gelip Sakarya'da bizi 
kovaladıkları ve kendilerinin de arkamızı kesmeye, Keskin ve Yozgat yolunu kes-
mek için vazifelendirildikleri, yaptığımız tahkikat ile anlaşılmıştır. Beyefendiler bun-
ları oraya ben sevk etmedim. Bu Rumları bu adamlara ben vermedim. Orta yerde 
şirret adamlar vardır. İstanbul'da şirret insanlar vardır ve bunlar böyle Konya'da 
olduğu gibi, Bolu’da, Yozgat'ta olduğu gibi, doğrudan doğruya bir fesat hareketi 
yapmışlardır. Delibaş'ı İstanbul'dan Konya havalisine gönderen o İstanbul Hükü-
met değil midir? Delibaş'ı gemiye bindirip Konya havalisine gönderen ben değilim, 
Yunanlılardır. Emirler veren, İzmir'e, Konya'ya gönderen her halde buradaki Hü-
kümet değildir. Tabii yapacaklardır ve biz de tabii onlara karşı uğraşacağız. Fakat 
Yozgat hadisesi, Konya vesaire hadisesi için Hükümetin idaresizliği dersek çok 
istirham ederim, meseleyi ters taraftan görmüş oluruz. Şimdi o halde biz tabii cep-
hede düşmanla uğraşırken cephe gerisinde bu insanlarla uğraşmak için az kuvvet 
ayırmak mecburiyetinde idik. Bu adamlara karşı gelinemedi. Evvela düşmanı mağ-
lup edecek, sonra cephe gerisini düşünecektik. Sakarya Harbi bitti, cepheden 
kuvvet ayırmak imkanı olunca, aldık ve oralara gönderdik. Harp zamanlarında her 
taraftan böyle ahlaksız insanlar, şaki adamlar çıkabilir. Çıkmaz, demiyorum. Tabii 
Yozgat ve Bolu üzerinde, İnebolu yolu üzerinde her hangi bir adam soyulabilir. 
Fakat bugün bu büyük eşkıyalıkları yapanlar Deveci dağlarında, Yozgat asilerin-
den Aynacıoğulları ile birleşmişlerdir. Allahın yardımıyla ve ordunun cephede mu-
vaffak olması ile bu eşkıyalık hareketine de mani olunmuştur. Ne olur ne olmaz 
diye biraz daha kuvvet gönderip meseleyi tamamen haledeceğiz. Gönderdiğimiz 
kumandan dirayetli, iyi bir kumandandır. Kıtası disiplini iyi askerlerden meydana 
gelmiştir. Benden her türlü yanlış hareket gelebilir, ancak bir prensibim vardır ve 
bu prensibimi tanırsınız. Disiplinsiz insanlarla, kuvvetlerle çalışamam. Her ihtar 
altında kalırım, fakat disiplinsiz adamlarla çalışamam.  

DR. ADNAN BEY (Başkan Vekili): Müsaade buyurun efendim, ben söyleyeyim 
sonra itiraz edin. (gürültüler) Şimdi Koçgiri meselesine geçiyoruz.  
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HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum): Yakından istihbaratım var, Paşa’ya arz etmek 
istiyorum. Hadiseler niçin büyümüştür, niye ileri gidiyor? Bunlar anlaşılmalı ki dert 
hallolsun ve mesele büyümesin.  

ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir): Malumunuz dert anlaşılmadıkça devası bulu-
namaz. Bugün yolları kesenler ve soyanlar vardır. Bu tamamen asayişsizliktendir. 
Ben de Kayseri'den, Kırşehir'den buraya geldim ve bir şeye tesadüf etmedim. 
Halbuki biz Kayseri'ye gidenken konakladığımız köye bir saat sonra eşkıya gel-
miş. Kadınların ayağından ayakkabısına kadar her şeyi almışlar ve bu meseleyi 
Kadri Bey dönüp haber vermiş ve hadise olduğu zamanda köyde yirmi jandarma 
mevcut imiş. Halbuki on sekiz eşkıya varmış. Bu eşkıyaların gelmesi üzerine ku-
mandan çavuş jandarmaları arkasına takmış takibe gidiyormuş. Halbuki jandarma-
lar köye kaçıyorlar, çavuş da bu şekilde yalnız kalıyor. Asıl mesele bunların niçin 
eşkıyalarla çatışmayı kabul ekmedikleri bilinmelidir. Bunun için bu hastalığı iyice 
tetkik etmek lazımdır ve bunun tedavisini biran evvel bakmak lazım gelir...  

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisar): Efendim Koçgiri meselesini müzakere edilir-
ken araya birçok şeyler girdi. Bunlar ayrı, ayrı hallolacak şeylerdir. Bunları söyle-
yecek olursak hepimizin söyleyecek ayrı, ayrı birçok sözlerimiz vardır. Onu bitire-
lim. Ondan sonra diğerlerini düşünelim.  

DR. ADNAN BEY (Başkan Vekili): Efendim Koçgiri meselesine geçiyoruz. Söz 
Refet Paşa Hazretlerinindir.  

REFET PAŞA (Devamla): Orada fena şeyler olduğunu, isyan bastırmaktan daha 
ileriye gidildiğini burada arz ettik. Tabii işin tahkiki lazım, buna karar verildikten 
sonra Ahmet mi yapmıştır, Mehmet mi yapmıştır, bu uzun boylu tetkike değer bir 
meselledir. Binaenaleyh burada ne söylersek söyleyelim, bunun hakkında tam bir 
kanaat hasıl olmaz. Mahalline bir tetkik heyeti göndereceğiz. Yalnız burada o me-
sele bahis mevzu oldu. Bu af mıdır, denildi. Bu, ne umumi af ve ne de hususi af 
değildir. Af, mahkeme hüküm verdikten sonra düşünülür. Mahkum olmadıkça af 
olmaz. Halbuki dağda adam firar, bunu neden affedeceğiz? Peki, ne yapmalıyız? 
Dağdan inmekten korktuğu için affetmek istiyoruz. Umumi af ilan etmiyoruz. Bu-
nun için bilmem ki Hükümetin hakkı var mıdır? Bu bir hamiyettir, Hükümet de buna 
karar vermiştir.  

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisar): Adalet Vekili bu karar alınırken yok muydu?  

REFET PAŞA (Devamla): Vardı efendim. Yalnız benim bildiğim bir şey varsa, bir 
sene evvelki İçişleri vekilliğim zamanımda harıl, harıl cezaları erteleme kararı ve-
rirdik. Bu noktaya gelince Şükrü Bey’e cevap vereceğim. Bir ordu kumandanı ken-
disini bütün, bütün başka fikirlerle itham etmek istemiştir. Halbuki bu mesele onun 
hatasıdır. Benim elimde Anadolu’nun çeşitli yerlerinden gelmiş gazeteler vardır. 
Bunların bazısında Meclis Divanınca tasdik edilmiş ibaresi vardır. Yani Nurettin 
Paşa’nın gazetelere verdiği beyanname Meclis Reisliğince tasdik edilmiştir, şek-
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lindedir. Binaenaleyh gazetelere verilen Nurettin Paşa’nın beyannamesini şimdi bir 
gazeteden size okuyacağım.  

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum): Meclis Reisliğinde o kadar fark görüyor da...  

REFET PAŞA (Devamla): Rica ederim sözümü kesmeyiniz, sonra da söylersiniz. 
13 Eylül 1921 tarihi İrade-i Milliye Gazetesinde ve 30 Eylül 1921 tarihli Yozgat 
Gazetesinde bulunan Amasya muhabirinin gönderdiği haber şöyle. 

FESAT BAŞLILAR 

          Hep iç ihtilallar ile Türk milli hakimiyetini yıkmak isteyen yılanlar, birer 
birer layık cezalarını bulmaktadırlar. Yabancı devletleri Türkiye aleyhine düş-
manca hareketlere teşvik için haberleştikleri Samsun Metropolitliğinde tahkikat 
neticesinde elde edilen evraklardaki mevcut imzaları ile imzalanmış şikayet-
name ve itirafları ile sabit olan, Çorumlu Anastas İstildis, Kayserili Yordan, 
Merzifonlu Karafcakyan, Venedikoğlu Hacı Hampu, dava vekili Lazari 
Patmadidis, Samsunlu Kirkor Bahadıryan, Kayserili Karabet, Mecitözü Savcısı 
Şamil Ömer Efendi, eski Sorgu Hakimi Ali Rıza, memleketin asayişini ihlal et-
mek ve eşkıyaya göndermek fikri ile dört adet bomba imal ettikleri şahitlerin 
ifadelerinden, tutanaklardan ve bombaların evlerinde yakalanması gibi deliller 
ile sabit olan Samsun’da oturan Malatyalı Ağop'un ve uzun müddet eşkıyalık 
yapan ve Kuva-yı Milliye kumandanlarından Mehmet Efendi ile Zırnıkoğlu Mus-
tafa'yı katleden ve birçok Müslüman köyleri basarak eşya vesaireyi gasp ettik-
leri şahitlerin ifadeleri ile sabit olan Samsunlu Aneste Amasya'da 48.Alay 3. 
Tabur eri iken iki yüz elli cephane, silah ve çeşitli eşya ile ve kırk kadar askeri 
de teşvik ederek beraberce firar ettiği anlaşılan Samsun'un Kazancılı Köyünde 
Ömeroğlu Hüseyin'in Samsun'da askeri kıtanın huzurunda kurşuna dizilmek 
suretiyle idamlarına karar verilerek infaz edilmişlerdir.  

REFET PAŞA (Devamla): Meselenin şekli budur. İçişleri Vekaleti Selahattin Beye-
fendinin dikkatini çekmesi üzerine kendisine yazılmıştır. Netice olarak denilmiştir ki 
İrade-i Milliye ve Yozgat gazetelerinde şu şekilde haber kaydı görüldü. Her halde 
bunda bir yanlışlık ihtimali vardır. Aksi yapılmış ise ne için yapılmıştır? Binaena-
leyh Meclisçe tasdik edilmeyen bir şeyi yayınlattıracak kadar akıldan mahrum 
olduğuna kanaat getiriliyor. Çünkü minare kılıfa sığmaz. Gazete Hükümet kararını, 
Meclis kararı olarak yazmamış ve Ordu Kumandanı bile bunu böyle anlamamıştır. 
Sonra Şükrü Beyefendinin dedikleri gibi Hakimiyeti Milliye Gazetesinde şu şekilde 
yazılmıştır, diyor. Halbuki Hükümet karar verdiğinde, bu şekilde bir karar verme-
miştir.  

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisar): Meclis tarafından tasdik edilen karardır, diyor.  

REFET PAŞA (Devamla): Hükümetin, Büyük Millet Reisliğince karar verilmiştir ve 
Hâkimiyeti Milliye Gazetesi de bundan almıştır, efendim. Sonra efendiler, bu nok-
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taya gelelim. Yine arkadaşlardan duydum. Resmi Gazetenin her hangi bir sayısın-
da takibat ertelemesi kararı varmış. Bunun şimdiye kadar teamül şeklinde Hükü-
metin salahiyeti dahilinde düşünüyordum ve bu gibi şeyler şimdiye kadar harıl, 
harıl yapılıyordu.  

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisar): Hükümetin bu kararına Meclisin de haberi 
olmuş. Çünkü memleketin Resmi Gazetesi tarafından yayınlanmış. Hükümet bir 
takibatı ertelemiş ve memleketin Resmi Gazetesi de böyle bir şeyi yazmış. Yani 
Hükümet böyle bir karar verebiliyormuş.  

REFET PAŞA (Devamla): Efendim bu gibi şeyleri iki sene veya bir buçuk seneden 
beri yapıyoruz. Yapmayınız derseniz, yapmayız. Yalnız konuşalım, yapabilecek 
miyiz, yapamayacak mıyız? Hükümetin ellinde böyle bir hak bulunması doğru 
mudur, değil midir? Sonra bu hakkı Meclis Hükümete versin mi, yoksa kendinde 
mi kalsın? Mesele beyefendiler kitap meselesinden çok memleket meselesidir. 
Buna ihtiyaç var mıdır, yok mudur? Esasen kitapta takibat ertelemesi diye bir şey 
yoktur. Memleketin bu gibi bir kanuna ihtiyacı varsa çıkartalım, bizler de vazifemizi 
kitaba uydurarak yapalım ve ona göre hareket edelim.  

LÜTFÜ BEY (Malatya): Kanunu Esasi bu hakkı Padişah’a terk etmiştir.  

REFET PAŞA (Devamla): Pekala efendim. Meclis de bu hakkı, imza ve tasdik 
hakkını Meclis Reisine vermiştir. 

LÜTFÜ BEY (Malatya): Hayır, veremez.  

TAHSİN BEY (İzmir): Adalet Vekilinin de fikrini almalıyız. 

REFET PAŞA (Devamla): Müsaade buyurun, fakat madem ki Kanunu Esaside bu 
hak Padişah’a verilmiştir. O halde biz de öyle yapmışız ve Meclis Reisine vermi-
şiz. (gürültüler)  

DR. ADNAN BEY (Başkan Vekili): Rica ederimi dinleyiniz, sözünü kesmeyiniz. 
(dinleyelim sesleri)  

REFET PAŞA (Devamla): O halde Komisyon da kabahatleri anlamak için mahalli-
ne bir heyet gitsin, tahkik etsin diyor. Hükümetin buna muhalefet edecek hiç bir 
sözü yoktur.  

DR. ADNAN BEY (Başkan Vekili): Efendim müsaade buyurur musunuz, bir şey 
arz edeceğim. Şimdi oraya bir heyet gönderilmesini ve affını istemiyorlar. Halbuki 
evvelce affın yapılmasını arzu etmişlerdir. Onun için arkadaşlara soracağım. Her 
kim leh ve aleyhte söyleyecek ise isimlerini bildirsinler.  

HAKKI HAMİ BEY (Komisyon Raportör Üyesi): Efendim ben kanaatimi söyleyece-
ğim.  
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DR. ADNAN BEY (Başkan Vekili): Şüphesiz Komisyon adına müdafaasını yapar, 
efendim.  

HAKKI HAMİ BEY (Devamla): Hoca Fevzi Efendi ve arkadaşları tarafından veril-
miş olan önerge vardır. Üç komisyon icra ettiği tahkikat esnasında bulundukların-
dan onlar da aflarını talep ediyorlar. Fakat konuşmalarda Koçgiri ve havalisinin, 
hatta Dersim de dahil olduğu halde, Yüce Meclisinizden adalet talep ettiklerini 
beyan ettiler ve mutlaka adaleti itibara aldık ve tabii vereceğimiz karar da bu esa-
sa göre olmalıdır. Suçlu olduğuna dair deliller mevcut iken, masumiyetine dair 
verilen hükümler ve kararlar adalet mahiyetinde olamaz. Belki idari bir mahiyette 
olur. Nitekim Hükümetin verdiği karar Yüce Meclise aksetmiştir. Meclisten çıkacak 
kararların gayet adaletli olması lazım geleceği kanaatindeyiz. Bu bakımdan tahki-
kat yapmalıyız. Çoğunluğun kararı pek muvafıktır. Çünkü af yapacağız, fakat kim-
lere? Sonra erteleme kararı verilmiş, fakat onlar dağlarda geziyorlar. Ertelemekten 
maksat eğer mahkum edilenleri bırakmak ise korkarım ki aksi tesir icra eder. Bana 
öyle geliyor ki memleketin bizden istediği yalnız af değildir. O havaliyi gezen arka-
daşların söylediklerine göre evleri yağma edilmiş. Eğer bunlar ertelenip evlerine 
dönerlerse, acaba evlerinde rahat duracaklar mıdır? Bana öyle geliyor ki evlerinde 
hiç bir şey kalmadığı için rahat oturmayacaklar.  

BİR MEBUS BEY: Binaenaleyh benim tahammül edemeyeceğim bir şeye hiç bir 
kimse tahammül edemez. Ben bu hali gördüğüm takdirde ve bu milletin hissini 
tamamıyla anladığıma sahip olarak iddia eyledim ve yine iddia ederim eğer Der-
sim ahalisini kazanmak istiyorsak onlara adaletli davranmalıyız. Bunun için biz 
dedik ki oraya bir tahkik heyeti gitsin. İsyanı yapanlar kimlerdir, niçin yapmışlardır, 
bunda bir siyasi mahiyet var mıdır, tahkik etsin. Binaenaleyh her ne olursa olsun, 
bu yapanları cezalandırsın. Yalnız bununla kalmasın orada birçok zulüm edenleri 
cezalandırsın. Eğer asilerden biri asıldığı zaman, tahribat yapan, vazifesini suiis-
timal eden bir memurun da cezalandırıldığını görürse, o ölürken ben ölüyorum, 
fakat benim evladım emin ellerdedir, ben doğru yapmadığım için cezamı buldum 
diyecektir. O zaman benim yaptığım fenalık üzerine beni cezalandırmaya gelen ve 
vazifesini suiistimal eden bir memurun da aynı cezaya mahkum olduğunu göre-
cek, bu suretle sadece Dersim ahalisi değil, bütün Anadolu ahalisi bu tedbirlerle 
kuvvette itimat ve itaat edeceklerdir.  

EMİN BEY (Erzincan): Efendim, Koçgiri ve Ümraniye hadiseleri nasıl oldu, gelişti 
ve yapılan zulüm nedir? Bunları birer, birer anlatacağım. Yalnız evvela Hakkı Ha-
mi Bey’in mantıksız sözlerine cevap vereceğim. Hakkı Hami Bey diyor ki asilerden 
olup da dağa firar edenler hakkında erteleme muamelesi yapılmıştır. Halbuki diğer 
yakalananlar, yani Hükümete itaat ederek pişman olanlar da vardır. Bunlar da 
yakalanmış ve hapsedilmiştir. Bunlar Hükümete itaat ettiklerinden dolayı cezaları 
ertelenebilir. Fakat dağda gezenler affedilmez. Sonra dağda gezenlerin evleri 
yanmıştır. Kadınların ırzlarına tasallut edilmiştir. Şimdi bu hapsedilenleri asmaya-
cak ve affedilenleri hapsetmeyecek olursak bir daha bir şey yapmayacaklarına 



47 

 

inanmak doğru değildir. Şimdi gazete meselesine gelelim. Ben başlangıcında ve 
nihayetinde bulundum, efendim. Ümraniye meselesi şu şekilde oldu. Karacaören 
nahiyesinde öteden beri bilinen on sekiz ila yirmi kişi eşkıyalık yaptıklarından do-
layı bir kaç defa mahkum olmuşlar. Bunlar Hükümet defterinde bilindiği halde Hü-
kümetin zaafından istifade bu on sekiz kişi, tekrar eşkıyalığa çıkarlar. Bizim hava-
lide bilinen Alişir adındaki habis, kendine mevki temin etmek ve daha doğrusu bir 
kuyruk kapmak arzusu ile onlara katılmış, onlardan birçok para almış olan Türkler 
de katılmış etmiş, bizden birçok istifadeler etmişlerdir. Bu herifin öteden beri takip 
ettiği yol budur. Alişir bu adi eşkıyalığa siyasi bir hava vererek, bundan istifade 
etmek emeli ile meydana atılmıştır. Fakat kalemi ile atılmıştır. Bunu Sivas Vilayeti 
katiyen bildiğinden dolayı İzzet Bey’i göndermiştir. Bu kişi Jandarma Tabur Ku-
mandanıdır. Gerçi İzzet Bey, Hükümete ondan dolayı çok teşekkür ederim, çünkü 
zavallı kurt postuna fevkalade ihtiyacı olduğu için, hadiseyi takip etmekten çok kurt 
postu toplamakla meşgul olmuştur. Bu eşkıyalıkta bulunan, bu on sekiz kişilik şaki 
grubu üç, beş jandarmanın elinden silahları almış ve bundan telaşa düşen İzzet 
Bey Haydar Bey’e gelerek müracaat etmiş ve bu vasıta ile silahlar alınarak jan-
darmalara iade olunmuştur. Haydar Bey de o vakit Nahiye Müdürü idi. Bu şakilerin 
yakalanamaması kendilerini daha fazla şımartarak birtakım çapulcu adamlar da 
bunlara katılmış ve sayıları gittikçe çoğalmıştır. Öyle zannediyorum ki her nerede 
bir şaki çıktığında yakalanmayacak olursa ve Hükümet onun için menfaat gösterir-
se, o şakinin arkadaşları artar. Bu sefer Hükümet Halis Bey’in idaresinde kuvvet 
göndermiş ise de kendisi vefat ettiğinden ve Cenabı Hak bize ölenlerin arkasından 
konuşmayınız dememiş olsaydı Halis Beyin kim olduğunu söylerdim. Fakat söy-
lemeyeceğim. Binaenaleyh ölmüş bir adamın hakkında bir şey söylemek istemiyo-
rum. Şimdi Tortum Kaymakamlığına tayin olunan o zamanki Jandarma Yarbayı 
Ümraniye'de Haydar Bey’in konağına gitmiştir. Alay, Ümraniye’de muhtelif yollar-
da, kırkar, ellişer, yirmi beşer olmak üzere taksim edilmiştir. Ben bunu gözümle 
gördüm. Martın üçünde oradan geçtim. Ben gelmeden evvel Zara Kaymakamıyla, 
Tortum Kaymakamı Şakir Bey ve merhum Halis Bey, Haydar Bey’in konağına 
gitmiş. Akşamüzeri keyif esnasında elini cebine sokup bir kağıt çıkarmıştır ve de-
miştir ki sizin idam fermanınız benim elimdedir. Bunu söylediği zaman, Dersim'den 
de daima Koçgiri'ye gelen giden olurdu. Nitekim Erzincan’dan bir ağa konağında 
misafir oluyor. Burada Dersimlilerden de birçokları mevcut iken, işte sizin idam 
fermanınız, sizi Ermenilere benzettirip ve sizi tamamıyla imha ederim. İstemezsem 
size bir şey olmaz, dediğini ifade ediyorum. Orada görüşmüşler hadise olmadığına 
kani olmuşlar ve daha uzun görüşerek kalkmışlar gitmişler. Fakat bunu söyleme-
sinden dolayı Kürtlerin çoğunda tabii bir galeyan başlamış ve bizi Ermenilere ben-
zetmek ne demektir demişler. Ümraniye'ye bir saat mesafede Hacer köyünde 
bulunan askerle birkaç kişi küçük bir münakaşa yaparlar. Bu adi münakaşa üzeri-
ne asker sevk edilir. Kürtler de gider, burada umumi bir mesele olur. Burada 
ehemmiyetli bir vaka oluyor ve Halis Bey burada şehit oluyor. Kürtlerden de as-
kerden de ölenler oluyor. Bu hadise olur olmaz Sivas Valisi Cemal Bey meseleyi 
iyice kavrayarak ve büyük bir faaliyet gösteren ve bütün arkadaşlarımızın pek çok 
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tanıdığı Temyiz Mahkemesi Hakimi Şefik Bey’i nasihat için gönderir. Tabii askere 
yapılan tecavüzler, asker ölmesi, adam ölmesi filan buraya akseder ve Nurettin 
Paşa’ya verilen emir meselesini tahkik et diye Vali daha evvel Şefik Beyi gönderir. 
Şefik Bey bir kişi ile beraber bunların içine gider. Lazım gelen ne ise yapar ve 
Hükümetin teklifini yapar ve teklif şudur diye söyler. Sonra Ümraniye ahalisindeki, 
yani Koçgiri Aşiretindeki silahların Hükümete teslimi ve asker firarilerinin de ta-
mamen teslimi ve daha hatırımda kalmayan bir kaç şeyi söyler. Bir de Karacaören 
Köyünde bulunan asilerin teslimini söyler. Peki derler. Asilerin dördü orada imiş, 
yakalayıp Şefik Bey’e teslim edilir. Paranın bir kısmı verilir. Hatta Haydar ve Alişan 
beylerin mühim bir yekun teşkil eden ve bunu taksit itibariyle verilmesi icap ediyor 
iken onu bile Şefik Bey’e tamamen veriyorlar ve makbuz almıyorlar. Bunları gön-
dermekle beraber meseleyi de tamamıyla yazıyor. Fakat maalesef o sırada Cemal 
Bey meseleyi Cemal Paşa’ya söylüyor ve diyor ki mesele bitmiştir, bir askerin 
göreceği iş kalmamıştır ve size ait vazife kalmamıştır. Nurettin Paşa da Milli Sa-
vunmaya yazıyor. Şefik Bey de Cemal Beye yazıyor. Cemal Bey de Nurettin Paşa 
Milli Savunmaya ne tarzda yazmış ise dört gün sonra Cemal Bey de mesele kal-
mamıştır diye yazıyor ve yine dört gün sonra cevap alıyor. Şimdi rica ederim. Asi 
diyoruz ve üzerine askeri kuvvet sevk ediyoruz. Onlar Hükümetin bütün isteklerini 
kabul etmiş bulunuyorlar. Nurettin Paşa’nın tabirince ben bunları çember içine 
aldıktan sonra Hükümetin tekliflerini daha sertleştireceğim diyerek, çember altına 
aldım diyor ve tuttuğunu öldürmeye, ırzlara geçmeye, namuslara taarruz etmeye 
kalkıyor. Rica ederim hanginiz bu facia karşısında sabredebilirsiniz? Buna üç ya-
şındaki çocuklar bile tahammül edemezler ve böyle bir şeye maruz kaldığınızda, 
rica öderim, nasıl karşınıza çıkanlara kurşun atmazsınız? Bu suretle beş milyon, 
on sekiz milyon liralık servet mahvolmuştur. Bu paralar tamamıyla gitmiştir. Ben 
ispata hazırım, otuz bin küçükbaş hayvanı Osman Paşa götürmüştür. Refahiye’de 
bir arkadaşım vardır, onu şahit göstererek, yirmi sene evvel buraya yerleşmiş, 
evlenmiş bir Türk, servetine göz dikerek, karısı cebren alınmış ve sen Alevisin 
diyerek malı, mülkü yağma edildikten sonra öldürülmüştür. Efendiler, dünyanın 
hangi yerinde böyle bir hareket görülmüştür ki babasını bir evladın elinde bir ip, 
diğer evladın elinde bir ip olarak çektirilerek tam altı saat zarfında bu suretle feci 
şekilde öldürülmüştür? Rica ederim efendi sen bu vaziyet karşısında asi olmaz 
mısın? Eğer asilik varsa ve bu ise işte Ümraniye hadisesi...  

SELAHATTİN BEY (Mersin): Bunlar kimin mahkemesi, kimin kuvvetleri?  

EMİN BEY (Devamla): Nurettin Paşa'nın emri ile buraya gelen mesuliyetsiz Topal 

Osman Ağa
1
 kuvvetleridir. Elbette Nurettin Paşa'ya Cemal tarafından mesele ihtar 

                                                      

1
 Mustafa Kemal Paşa'nın Muhafız Kıtası Komutanı (1883–1923): Mustafa Kemal Paşa'nın 

davetiyle, on beş seçkin adamını alarak Ankara’ya gitti ve yakın koruma müfrezesi oldu. Bu 
birliğin sayısı iki yüz elli kişiye kadar çıkarıldı ve Meclis Muhafız Birliği adını aldı. Ayrıca ta-
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edilmiştir. Neticede bu gibi hadiselere meydan vermeyiz diye cevap almışlardır. 
Evet, efendiler burada Meclis araştırması açılmasını istiyor musunuz? Evet, ben 
de buna taraftarım. Ne faydaki siz bunu yaparsanız bir tane Koçgirili asamayacak-
sınız. (aşkolsun sesleri) Efendiler Hükümet bizden daha acizdir.  

REFET PAŞA (İçişleri Vekili): Bunu tamamıyla reddediyorum. Çünkü Hükümet ve 
kuvvet, Meclis demektir.  

EMİN BEY (Devamla): Sonra efendiler diyeceksiniz ki Dersim buna ne şekilde 
iştirak etmiştir? Bunu da söyleyeceğim. Abdülkadir isminde bir valinin yok yere 
meseleler çıkarması...  

BİR MEBUS BEY: Efendim bunun bu mesele ile alakası yoktur.  

EMİN BEY (Devamla): Onu da inşallah İçişleri Vekaletinden bir önerge ile soraca-
ğım. Kürdistan adına gelen gazeteleri doğrudan doğruya Dersim'e göndermiş. O 
gazeteler de Kürtleri de Ermenilere benzeteceklerdir diye yazılmıştır. Maalesef bu 
adam hala Tortum Kaymakamı olarak terfi ettirilerek gönderilmiştir. Şimdi Tortum'a 
Kaymakam olarak gidiyor.  

HACI AHMET EFENDİ (Muş): Hakikaten buraya gelirken uğradığım yerlerde bizi de 
Ermeniler gibi kesecekler diyerek dalgalanan bu haber Dersim'e kadar gitmiştir.  

EMİN BEY (Devamla): Ümraniye'de meydana gelen ve isyan bastırma denilen bu 
şeyin Afrika barbarlarının bile kabul edemeyecek derecede olduğunu görünce 
Dersimliler korkmuşlardır. İşte numunesi budur demişlerdir. Bu facia Ermenilere 
bile yapılmamıştı.  

HAYRİ BEY (Dersim): Hakikaten bu facia Ermenilere bile yapılmamıştır. İsyancılar 
Erzincan'a, Kemah'a, Kuruçay'a hücum etmişlerdir. Fakat ben çok teşekkür ede-

                                                                                                                                     

mamen Giresunlulardan kurulan ve mevcudu beş bini bulan iki gönüllü alayı kurdu ve 1921 
yılında Koçgiri  ve Pontus isyanlarını bastırmak üzere Nurettin Paşa komutasındaki Merkez 
Ordusuna katıldı. Daha sonra bu iki alayla Sakarya Savaşına ve Büyük Taarruz’a da katıldı. 
 Gösterdiği üstün başarı ve kahramanlıklardan dolayı Osman Ağa’ya TBMM tarafından Milis 
Yarbayı rütbesi verildi. 1923 yılı nisan ayında Trabzon Milletvekili Ali Şükrü Bey'i öldürdüğü 
için Mustafa Kemal Paşa Osman Ağa’yı çok seviyor olmasına karşın adalet neyi emrediyorsa 
gereği yapılsın diye adaletten yana tavır koyunca, Muhafız Birliği dağıtıldı ve  İsmail Hakkı 
Tekçe’nin komutasındaki yeni Muhafız Birliği ile Osman Ağa’nın adamları arasında çıkan ça-
tışma sonucunda Osman Ağa ağır yaralı olarak ele geçirildi. Sedyede iken beynine ateş edilmek 
suretiyle İsmail Hakkı Tekçe tarafından öldürüldü ve başı gövdesinden ayrılmış olarak alelacele 
gömüldü. Ertesi gün cesedi mezardan çıkarılarak, ayaklarından asılmak suretiyle meclis önün-
de teşhir edildi. Daha sonra cenazesi Giresun’a gönderildi ve Giresun Kalesinde toprağa verildi. 
1925 yılında Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle bir anıt mezar yaptırıldı. 
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rim ki bizim Müftümüz ve memleketimizin eşrafı meseleyi Hükümete bırakmayarak 
doğru karşılarına dikilmişlerdir. Demişlerdir ki siz ne istiyorsunuz? Maksadınız bir 
adi eşkıyalık ise istediğiniz kadar mal verelim. Onlar da cevaben demişlerdir ki 
Müftü Efendi ile anlaşalım. Müftü Efendi hakikati tamamıyla anlatmış ve Kürtler 
hakikati tamamıyla anlayarak geri dönüp gitmişlerdir. İşte sözümü hulasa etmeden 
evvel şunu söyleyeyim ki Meclis araştırmasına ben de taraftarım. Fakat bir şartla 
ki orada bir memur var, onunla Koçgiriliyi beraber asacak mısınız? Sonra üç, dört 
yüz kişi hapishanelerde yatıyor. Bunlardan masumlar çok vardır. Asıl asiler dağ-
larda Alişir denilen herifle beraberdirler. Binaenaleyh heyet buradan gidinceye 

kadar af kararının ilanını rica ederim.
1
  

(Görüşmenin devamı tutanakta bulunmamaktadır. Bir gün sonra, 5 Ekim 1921 tarihinde 

yapılan gizli oturumda konunun görüşülmesine devam edildi.)  

DR. ADNAN BEY (Başkan Vekili): Gizli celse başladı. Söz Vehbi Efendi’nindir. 
Buyurun Vehbi Efendi.  

VEHBİ EFENDİ (Konya): Efendim Hükümetin zaafından istifade ederek beş on 
çapulcu isyan etmiştir. Şimdi kaç köy basılmış ve o köyleri yağma etmiş, sonra 
Hükümetçe lazım gelen on dört köy yerine, yetmiş seksen köy perişan olmuş... 
(yanlış sesleri) Ben biraz fazla, noksan söylüyorum, sen onu düzelt. Şimdi efendi-
ler, burada bir mesele var. Hükümet zalimlik eder, cezası lazım gelenleri tutama-
yınca sen bu köye yakınsın, sen de bu köyden su içmişsin, sen de bu tarladan 
geçmişsin diyerek eline geçeni cezalandırmak yanlıştır. Fakat cinayet edenlere 
karşı cinayet etmeyenleri muhafaza Hükümetin vazifesi iken, bilakis önüne geçeni, 
her kim ise yıkmış, yakmış, mahvetmiş der. Şimdi evvela bu cinayetleri işleyenler-
den bir kısmı dağ başlarına çıkmış, bir kısmı teslim olmuş, teslim alındıktan sonra 
yahut Hükümet takip ettikten sonra, Hükümet araştırmış, almış getirmiş bunları 
hapsetmiş. Yapılanlar doğrudur. Fakat yalnız bu muamelede bir yanlışlık varsa, 
yine dediğim gibi, dağ başında Hükümetin yakalayamadıkları, cezadan kurtuluyor. 
Yani bunlar affolunuyor, elde bulunanlar cezalandırılıyor. Halbuki yaptıkları cina-
yetlerde gerek firariler, gerek yakalananlar aynı suçları işlemişlerdir. Bu vaziyette 
birini affediyor, diğerine cezalandırıyoruz. Şimdi bu mesele tayin etmiş olduğunuz 
Komisyonda müzakere olundu. Bir kısım arkadaşlarımız firariler nasıl ki affolundu, 
yakalananlar da affolunsun. Bir kısmı da diyor ki komisyon gitsin, esaslı tahkikat 
yapsın, ya bir istiklal mahkemesi davayı görsün, hükmünü orada versin veya mer-
keze malumat versin. Efendiler Komisyonun gitmesi doğrudur. Fakat giden komis-
yon tahkikat yapıyor, geliyor ve buranın keyfine gelen kısmı kesiliyor, biçiliyor, 
makaslama oluyor. Yani buranın keyfi üzerine oluyor. Şimdi oraya giden komisyon 
salahiyet ile gitmeli ve sonra idari, askeri memurlardan, ahaliden her kim ise, bu 
gibi şeylere sebebiyet vermiş ise ve bu gibi cinayete cüret edenleri karşı karşıya 

                                                      

1
 TBMM Gizli Celse Zabıtları (4 Ekim 1921), 1.Dönem, c.2, s.262-270, http://www.tbmm.gov.tr/  
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getirip cüret etmiş ise, bir Paşa da ceza alacak ise gitsin gönderelim. Efendiler 
ahali bunu istiyor. Fakat ne yazık ki giden komisyonun ne yapacağını biliyor mu-
sunuz? Zulüm ederek biçare dört beş köylüyü asacak ve buna sebebiyet veren 
askeri ve idari memurlara hiç bir şey olmayacak, bir soru bile sorulmayacak. Aha-
lide bu, iyi mi yapar, kötü tesir mi yapar? 

MAZHAR BEY (Aydın): Gidecek İnceleme Komisyonunun Meclisten seçilip gide-
ceğini bilerek mi söylüyorsunuz? 

VEHBİ EFENDİ (Devamla): Giden Komisyonun hakkıyla adaleti yerine getireme-
yeceği için... (gürültüler) Bana göre adaleti yerine getiremeyeceğimize göre, nasıl 
ki firariler affediyor, o halde yakalananlar ne olacak? (af lazımdır sesleri) Müsaade 
buyurun beyefendi, firariler ne olmuştur, bilir misiniz, kim takip ediyor? Gitti onlar. 
Fakat efendiler bir şart var. Bu meseleye Dersim meselesini karıştırmamalı, İçişleri 
Vekaletinin verdiği izahat ve benim yaptığım hariçten tahkikata göre Dersim mese-
lesi yoktur. 

HASAN HAYRİ BEY (Dersim): Ben Refet Paşa’nın verdiği izahatı kabul etmiyorum.  

VEHBİ EFENDİ (Devamla): Dersim'de de bir şey yoktur ve Dersim'den bir şey 
çıkmamalıdır. Rica ederim Dersim şöyle, Dersim böyle, Hükümet dememeli. Der-
sim bizimle beraber değil mi? Ne Hükümeti, ne milleti tehdit edemez? Dersim'in 
bu meseleye tesiri yoktur. Ayrıca millet ve Hükümet şefkat ve merhametle, madem 
ki bir kısmı affolunuyor, Hükümet bunları da affetmeli. Zannediyorum Hükümet bir 
inceleme heyeti göndermek istiyor ve bu yanlıştır efendiler. Sonra Meclisten bir 
komisyon da göndermek, bu da yanlıştır. Şimdi buradan gidecek heyet onların 
bağlarında oturacak, bir kısmı muhakeme görmekle sürüncemede. Aynı meselede 
birlikte olanların bir kısmı affolunuyor, bunların da affolunmaları lazımdır. Maksa-
dım budur. 

SELAHATTİN BEY (Mersin): Bazı arkadaşlarımız bir inceleme heyeti gönderilme-
sinin en doğru bir yol olacağını söylüyorlar. Bu, bir şeyi değiştirmeyeceği için ve 
neticede mahcup olunacağından, umumi bir af ile meseleyi kapatmak en doğru 
yoldur. Bu işin başlangıcı nedir? Bir binbaşı efendinin bir kağıt çıkarıp tehdit etme-
si üzerine olmuş, birçok adamların mahvına ve bir alay kuvvetin imhasına kadar 
varmıştır. Bu bir adi adliye vakası mıdır? Yani yetmiş, seksen Hükümet askerini 
öldürenler, bu hareketi kendi başına mı yapmışlardır? Bir Hükümetin diyeceği 
vardır, bir de işiten arkadaşların diyeceği vardır. Duyduğumuza göre, Hükümet 
mühim kuvvetler toplayarak, yani resmi, gayrı resmi kuvvetler toplayarak oraya 
hareket edilmiş ve düşman memlekette imiş gibi hareket etmiştir. Bunların ne ol-
duğunu tamamıyla bilmek Yüce Meclisin vazifesi midir, değil midir? Benim anla-
mak istediğim budur. Başımızı geri çevirirsek memleketin menfaati ile ve hukuku 
ile alakadar mıyız, değil miyiz? Yüce Meclis el koymalıdır ve af ile adalet yapılma-
lıdır. Aksi takdirde sizin aczinize güleceklerdir. Ne demek bu Meclis iki kişiyi asa-
maz? Asılacak dediğiniz adamlar bakalım asılacak adamlar mıdır, iş görmüş 



52 

 

adamlar mıdır? Bana göre iyi düşünüp ona göre karar vermek lazımdır. Halkın 
haklarını ve halkın istirahatını tamamıyla anlamalı, yanlış yoldan kurtarmalı ve 
doğru yola sevk etmelidir. Yüce Meclisin bilmediği meçhul bir şey kalmamalıdır. 
Gidecek heyet araştırmasını bitirdikten sonra Meclise bildirmelidir. Efendiler Yüce 
Meclis isterse salahiyeti tamamıyla verebilir. Ben buna muhalif değilim. Gidecek 
heyetin seçilmesi meselesinde, Meclisin tecelli edecek kanaatine tamamen kanaat 
ederim. (gürültüler, devam sesleri) Efendiler, teşkil edilen heyetlere sonsuz salahi-
yet de verebilirsiniz, kanaat sizindir. Binaenaleyh herkes düşüncesinde serbesttir. 
Ben sizinkine hürmet ediyorum. Herkesin arasında fark vardır. Allah insanları biri 
birine aynı yaratmamıştır. Efendiler zaman geçirmeden işi bitirmek yaraya mer-
hem bulmak lazımdır. Bilseydim ben de bu teklifte beraber olacaktım. Bunun için 
meselenin bir ay, iki ay uzamasında bir sakınca görmüyorum. Asıl mesele şudur, 
yanlış bir icraat yapılmamalıdır.  

MUSTAFA BEY (Dersim): Beyler esas meseleyi arkadaşlar tamamen izah etmiş-
tir. Yapılan faciayı gören arkadaşlar söylediler. Nurettin Paşa Hazretleri Ümraniye 
üzerine süvari kıtasını gönderiyor. Ahali hiçbir karşılık vermeden onları karşılama-
ya hazırlanıyorlar. Süvariler orada iken kendisine ne yapalım diye soruluyor. Çeki-
liniz, Topal Osman’a emir verdim o yapacaktır, diyor. Nurettin Paşa biz Amasya'da 
iken Pontus meselesinden dolayı Samsun'a gitmek istedi. Kar, kışta hareket etti, 
Havza'ya vardı. Havza'ya gidebilen Nurettin Paşa nasıl oluyor da Zara'dan Ümra-
niye'ye gitmiyor? Zara ile altı saat mesafededir. İnceleme Heyeti gidiyor, bu mese-
le bitmek üzere iken Vali Cemal Bey buraya haber veriyor. Sonra esas meselenin 
Koçgiri Aşireti Reisi Alişan Bey tarafından halledileceği idrak ediliyor. Alişan Bey 
Dersim'e gidiyor, çoluğunu, çocuğunu getirmek için adam gönderiyor. Bu adamlar 
yolda iken süvari kıtası Ümraniye'ye gidiyor ve kısmen iştirak edenleri elde etmek 
lazım gelinken, Alişan Bey’in ailesi üzerine... İcap ederse o subaylar gelip bu kür-
süde söyleyecektir. Beri tarafta olanlar Abdülkadir Bey valilikten çıktı ise de otur-
muş orada ihtimal ki başka teşkilatla uğraşıyor.  Yüce Meclisinizden Dersimlilerin 
istirhamı vardır. İçişleri Vekili Paşa Hazretleri de diyorlar ki bu milletin içine düşen 
bu fesat, biz Müslüman değil miyiz ki şu kadar zamandan beri... Zeki Paşa'nın 4. 
Ordu kumandanlığı vardır, hiç bir zaman harekât… zaman yoktur. Biçare Siirt 
isyan eder, başka taraftan Kürt isyan eder. Bundan sonra ne olmuşsa olmuş. Yal-
nız bize İslamiyet adına İngiliz parası meselesi sürüyorlar. Bize leke sürüyorlar.  

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisar): Dersim'de İçişleri Vekilli bir şey olduğunu 
söylemiyor.  

MUSTAFA BEY (Devamla): Bende kuyruk acısı vardır, sende evlat acısı vardır. 
Malumunuz aşiretlikte bir usul vardır. Oğlunu öldürenin kendisini de mahvetmek 
isterler. Bu adamlar oraya gidiyorlar, sığınıyorlar. Alişan Bey Rus Harbinde bu 
Hükümete bir buçuk milyon liralık buğday vermiştir. Yazık değil mi memleket so-
yulsun? Koçgiri ahalisi bu ana kadar Hükümete burada bulunan o civar mebusu 
arkadaşlar bilirler, bugün maliyeye vergisini verir, Yalnız Koçgiri değil, orada daha 
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Türk'ün en ileri hanedanı diğer hanedanlara da fenalık olmuştur. Kuruçay tarafın-
da Kürtler de vardır. Müftü Efendi de söylesin, bir Türk köyüne askerler gitmiş de 
hani ya buradaki halı, kilim demişler? İki kişi bulmuşlar vurmuşlardır. Bir kaç kişi 
çıkmış arkadaşı yatarken görüyorlar. Hani halılar, kilimler diye baskı yapıyorlar, 
ahali de aman bizi öldürürsünüz diye derededir, derler. İki katır, iki de beygir yüklü 
halılarla Erzurum'a doğru göndermişlerdir. Bunları kimden soralım. Eğer yağma 
ise sahanın böreğini hep beraber soyalım. Öyle ya yazık değil mi bu millete? İcap 
ederse ben de giderim, gösteririm bunlara karşı.  

REFET PAŞA (Milli Savunma Vekili): Basma hikayesi.  

MUSTAFA BEY (Devamla): Bu halılar meydandan. Dersimliler diyor ki biz İngiliz-
lerden para almışsak mebuslarımız da almışlardır. Rabıta-i İslam vardır. Ruslar 
bize milyonlarca para teklif ettiler, kabul etmedik. Müsveddesi Müftü Efendi’nin 
yanındadır. Yirmi bin kişi ile gelmeye hazır olduklarını... Hükümet tarafından yok 
olmuştur. Ne yapalım mümkün değildir ki merdiven koyalım, Hazreti İsa'nın yanına 
çıkalım. Bu adamlar diyorlar ki bir heyet gelsin, heyet gelmeden umum milletin 
kalbinde, Müftü Efendi’nin buyurdukları gibi, kadınların ırzına geçilmiş, herifin oğlu 
öldürülmüş, karısının ırzına geçilmiş, beş yaşındaki kızının ırzına geçilmek için 
kesilmiştir. Söylesin Müftü Efendi, verilen vesikayı gidiniz görünüz, kulağı kesilip 
fenalık yapılmıştır.  

BİR MEBUS BEY: Efendim bunların ispatı mümkün müdür?  

MUSTAFA BEY (Devamla): Ben bunları arz etmekten, izahtan maksadım, Amas-
ya'dan buraya gelen arkadaşlarımdan, oradan gelen yoktur ki size göstereyim, 
yemin ettik, milletin mukadderatına hakim olduk... Bunlar Havza'ya geliyorlar, as-
ker getirilmiş olan yemeği döküp biz şunu, bunu istiyoruz diyorlar. Çorum'a geli-
yorlar Belediye Reisini sokak, sokak dolaştırıyorlar. Bize illa et bul, bize et bula-
caksın, diyorlar. Amasya'dan bir mektup var. Diyor ki Allah aşkına bu Topal Os-
man'ın yaptığı fenalık ne haldir. Hele Zara ve Ümraniye isyan etti. Aynacı-
oğullarına katılıyorlar. Ne aş kalmış, ne çul kalmış, ne hayvan kalmış. Bunlar ne-
reye gidiyor? Paşa Hazretleri buyurdu ki bunu demek lazım değildir. Dünkü mad-
de idi geldi geçti. Yalnız benim arzum, memleketin, sizin milletinizin sizden istir-
hamı, tabii Hazreti İsa yoktur. İstirhamı bu fenalık olmuştur. Yıkılan yıkılmıştır, 
yanan yanmıştır. Bu fenalığı kaldırmak için altı yüz senedir Dersim’i zaten iste-
mezler ki bunlar adam olsun. Herif yağ götürürken yağını koyup tartarlar, billahi 
aldılar. Sonra öteki herif dese ki avukatlığı düşe giden Vali o sandalyeye yapışmak 
için, baskısını devam ettirmek için Dersim isyan etti, diyorlar. Namusumla temin 
ediyorum, hepsi isyan etmemiştir. Arz edeyim bir aşiret zulüm üzerine isyan etmiş-
tir. Biri birine karıştırılmıştır. Beni döversen ben de seni döverim. Dersimliler diyor 
ki hükümet peygamber olsa bile, biz hükümetin sözünü tanımıyoruz. Yalnız Büyük 
Milat Meclisine arz ediyoruz. Bu yapılan fenalık yapılmıştır. Bu biçareleri af ediniz. 
En evvela bizim biçareleri affediniz. Ondan sonra bir inceleme heyeti gönderiniz. 
Eğer biz İngiliz parası aldıksa, biz kendimizi asalım. Memleketin arzusunu Yüce 
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Heyetiniz kabul ederseniz bunu kabul edelim. Sonra bir heyet gitsin Dersim’de 
keçisi mi noksan, arazisi mi noksan bunları anlayalım. Etrafa ateş gönderelim 
Dersim’i yakalım, çıkalım işin içinden. Benim fikrim, evvela af ile halletmek, sonra 
da oraya gitmektir.  

REFET PAŞA (Milli Savunma Vekili): Arkadaşlar benim bu meselede anlayamadı-
ğım bir şey varsa, gerek Hükümet ve gerek diğer arkadaşlardan çoğu, ortada hiç 
bir Dersim işi olmadığı halde ve tamamen Koçgiri işi olduğu halde, hayır bu mese-
le Dersim meselesi, demeleridir. O halde Dersim’in ihtiyacını düşünmek, ayrı bir 
meseledir. Bu sebeple bu memleketin İçişleri Vekili olmam sebebiyle Konya'yı, 
İstanbul'u, Samsun'u nasıl düşünürsem, Dersim’i de düşünmek mecburiyetinde-
yim. İçişleri Vekaleti, Dersim Livası halkına iyi hareketlerinden dolayı memnun ve 
müteşekkirdir. Bunların bu işle alakaları yoktur. Dersimlilere teşekkür ederim. O 
halde pek istirham ederim, bu meselede Dersim lafını karıştırmayalım. Dersim 
belki ben kendimi bildim bileli, asker oldum olalı hıyanetini bilmiyorum, şimdiki 
kadar hep doğru hareket etmiş, şimdiye kadar menfi hareket etmemiştir. Takdir ve 
Hükümet adına teşekkür ederim. Dersim açtır, dağlıktır, dar bir yerdir. Dersim 
dağlarındaki ahali orada yeteri kadar gıdaya sahip değildir. Sert bir tabiat vardır. 
Burada aç kurt karlardan çıkar, karsız yere gider. Dersim’in hastalığı yalnızlıktır. 
Dersimliler iyi vatandaşlardır. Fakat açtırlar. Ne yazık ki biraz önce bu kürsüde 
mezhepten, dinden bahsedildi. Örften, milletten bahsedildi. Öyle değil, onlar da 
kardeş, onlar da biziz, başkası yoktur, ayrılık yoktur. Onların beslenmesi, imarı, 
ovalara indirilmeleri ayrı bir meseledir. Bu bir Derslim meselesi değildir.  

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat): Gönül ister ki bu beyanatınız gazetelere geçsin.  

REFET PAŞA (Devamla): Dersim meselesi sosyal bir meseledir. Onları rahata 
erdirmek meselesidir. Korkutmak, yıldırmak meselesi değildir. Efendiler şimdi me-
seleye gelelim. Meselenin nasıl çıktığını, niçin çıktığını, ne olduğunu, neden ileri 
geldiğini burada arkadaşlarımız, herkes kendi düşüncelerini söyledi ve ben de 
böyle dedim. Hangisi doğru? Evvela Hükümetten Halis Bey, faciayı filan yaptı, 
filan yapmadı, filanını çıkardı, filanını çıkarmadı, isyan çıktı. Hangisi doğrudur? 
Orta yerde bir isyan hadisesi var. Bu hadisede ileri gidilmiş, fenalık yapılmıştır. 
Ortada her iki tarafın yaptığı fenalıklar vardır. Aranacak nokta içinde fenalıkları 
bulmak lazımdır. Fenalar kimdir? Fenalık çıkmasın, bütün fenalıkları birden önle-
yelim. Dünyada hakikaten en fena şey fenaların affıdır. Af nedir efendiler? Ben 
anlamam. Af adaletsizliktir. Neyi affediyorsunuz? Bu bir hak değildir. Allah bile 
affetmiyor, efendiler. Tecil etmekle hata ettiğimi itiraf ediyorum. Erzincan mebusla-
rıma soruyorum. Ben İçişleri Vekili sıfatıyla soruyorum. Tecil kararını geri almaya 
razı mıyız?  

FEVZİ EFENDİ (Erzincan): Razıyız, fakat geri alabiliyor musunuz? Her iki tarafa 
tam bir adalet üzere icraatınızı bir arada görelim. Bunu katiyen yapamayacağımızı 
düşünüyorum. Yapabilirseniz teşekkürlerimle kabul ediyorum.  
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REFET PAŞA (Devamla): Verilen tecil kararnamesinin geri alınmasını teklif edi-
yorlar mı?  

EMİN BEY (Erzincan): Nurettin Paşa’yı oradan geri aldığınızda kabul ediyoruz, 
Nurettin Paşa’yı oradan almak şartıyla.  

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum): Reis Bey müzakere usulüne dair söz isterim.  
Soru ve cevabınız ne mümkündür ve ne de makuldür. Bugün Meclise el konul-
muştur. Mesele Meclis meselesidir. Meclis bugün bu şekli müzakere ediyor. Mese-
lenin benim de bildiğim safhaları vardır ve Meclise bilgi vermek için İçişleri Vekilin-
den soruyor ve bu tarzda memleketin müsait şeklinde sorular karşısında kendisini 
temin etmeyi kendinde bulabilir. Bunun içindir ki şekil içinde bırakmak değil…  

REFET PAŞA (Devamla): Meselenin benim de bildiğim tafsilatı da vardır. Bunlara 
sorduğum soruyu arkadaşlar anlamıştır. Erzincan mebusları söylediklerimi anla-
mışlardır. Erzincan mebusları zannediyorum ki ben dağda bulunan insanları af-
fetmek için adalet pençesinden kurtarmak için affetmeli... Büyüklüğü idrak eder ve 
ona göre tedbir almak mecburiyetinde kalırız. Tecil meselesinden dolayı ne için tecil 
ettiğimi sormaları doğru değildir. Çünkü tecili ne için yaptığımı onlar da biliyorlar.  

HÜSEYİN BEY (Erzincan): Biz bir şey söylemedik. 

EMİN BEY (Erzincan): Bir şey söylemedik. 

REFET PAŞA (Devamla): Gayet basittir, hiç bir şey yoktur. Tecil kaldırılmıştır. 
Tecilli muvakkaten durdurmaktır. İstediğimiz zamdan geri alabiliriz. Tecil ile biz 
adalete meni olmadık. Adalet devam eder, herkesin ensesine pençesi yapışıyor. 
Emin Bey’in anlatmak istediği şekilde tecilin zaruri olarak yapılmış olduğuna, Yüce 
Heyetinizde bir kanaat hasıl olmuştur zannederim. Orada mevcut idarede yolsuz-
luk var. Bunların beyninde kanunu, adaleti tatbik etmek... 

FEVZİ EFENDİ (Erzincan): Yok, buna emin olamayınca, önceki vaziyeti tercih 
etmek lazım gelir.  

REFET PAŞA (Devamla) : Binaenaleyh bu andan itibaren, Erzincan'dan itibaren 
soyulan insanlar, öldüren insanlar, Erzincan'ın ovadakiler de tamamen soyulmuş-
tur. Soyulan, kırılan yerler, öldürülen insanlar yalnız Zara, Ümraniye değil. Harap 
olmuştur ve binaenaleyh şimdi baştan aşağıya kadar bütün isyan eden mıntıkada 
asilerin yaptıklarının hesabını görmek zamanı gelmiştir. Yüce Meclisimizin kuvve-
tini göstererek diyorum ki İçişleri Vekilinin Memlekette tamamen adaleti tatbik et-
meye gücü vardır. İçişleri Vekilinizi tanıdığınız kadarı ile kanun haricine çıkan kuv-
vetlere karşı tek başına bu zamanda en kuvvetlilere, zalimlere karşı yalnız başına 
yürümek isteyen Meclisin desteğine muhtaçtır. Herkes Meclisin kuvvesine daya-
narak adaleti elde edebilir. Allah’ı şahit tutuyorum, biz de sizin talep ettiğinizi isti-
yoruz. Ben isimlerini vermeyeceğim, Sivas'ta bugün hapis bulunan, Koçkiri hadi-
sesinden dolayı Harp Divanından alınmış, Amasya İstiklal Mahkemesinin eline 
verilmiş ve şimdi arkadaşlarımızdan bu işte ileri giden arkadaşları şahit tutacağım. 
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Tabii Yüce Heyetinizin İstiklal Mahkemesidir, malumatı vardır. Bana kendileri söy-
lesinler rica ederim. İstiklal Mahkemesinin elindeki salahiyet Dünya yüzünde kim-
seye verilmiyor. Meclis araştırmasının bundan daha tabii bir şekli olur mu?  

ŞEYH FEVZİ EFENDİ (Erzincan): O istiklal mahkemelerinde yalnız tutuklular ol-
sun. 

REFET PAŞA (Devamla): Bütün meseleyi baştan aşağıya kadar memur, hâkim, 
kâtip, asi, köylü, eşraf, ağa veya alelade bir vatandaşı baştan aşağı meselenin 
ruhunu meydana çıkararak bizi aydınlatmak hakkına sahiptir. Bu İstiklal Mahke-
mesi bütün salahiyeti ile bu işe el koyuyor. Memurunu, subayını, asisini herkesi 
muhakeme ederek, neticede son hükme bizi davet ederse daha iyi olur. 

MUSTAFA BEY (Dersim): Paşa Hazretleri müsaade buyurunuz, orta yerde bir 
mesele vardır. Hükümet doğrudan doğruya bir heyet göndermek istiyor. 

REFET PAŞA (Devamla): Her inceleme heyeti az çok Hükümettir. Her hükümet az 
çok sizden değildir. Bir üvey evlatlık hasıl oluyor. Şimdi bu üvey evlat vaziyetinde 
kalan Hükümet doğrudan doğruya biraz önce arz ettiğim bu meseleden dolayı, 
mesela bütün bütün Dersim’in ihtiyacını anlamak için... Ben Dersimli arkadaşla-
rımla görüştüğüm zaman dediler ki Dersim Sancağını müstakil yapınız. Düşünü-
rüm ben. Derslim sancağını müstakil yaparsak iyi mi olacak, fena mı olacak? Öte-
ki arkadaşı çağırırım sorarım, hesap ederim. Mutasarrıfın maaşı dolmaz, mutasar-
rıfın maaşı dolmayınca nereden vereceğim? Maliye Vekili ile her gün mücadele 
ederiz. Halbuki Dersim Elazığ’a bağlı bulundukça, Elazığ zengin bir yer. Bir kere 
Dersim Mutasarrıfı, Elazığ Valisinin emri altında bulundukça Maliye ve İçişleri 
vekaletlerine iş göndermeden, işi aralarında hallederler. Elazığ mebusları beni 
affetsinler, şimdi bunu düşünüyorum. Dersimliler, Dersim müstakil olsun, diyorlar. 
Fakat ben düşündüm ki Dersim müstakil olmasın. Siz de bunu anlamak için oraya 
bir heyet gönderin, diyorsunuz. Hükümet de bunun lüzumunu hissetmiştir. Bunun 
için mümkün olursa arkadaşlardan herhangi bir kaç kişi tarafından incelemenin 
faydalı olup olmadığı, Reisimizden sorulmuştur. Gidecek olan bu heyet, Dersim 
Livasının vaziyetini anlamak, kendilerine yardım etmek imkanını hazırlamak için 
gidecektir. O halde arkadaşlar, Hükümetin yaptığı tamamen Yüce Heyetinizin 
arzusu dahilinde olmuştur ve ben tekrar size şahit gösterecek namusumu da orta-
ya atarak söylüyorum ki adaletin her zalimin onun mevkiini kendisine vermek için 
ne yapmak mümkün olursa hepsini yapacağımı temin ediyorum.  

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum): Meclise tesir etmek için, bir şeye Meclis haberdar 
olduktan sonra... İsyan nedir? Sonra ikinci defa takibat yapılırken hata olduğu 
anlaşılır. Bu hatayı yapan kimlerdir ve bunlar hala vazifedeler ve bunların başında 
olan adamlar ne için terbiye olmamışlardır? Hükümet şimdiye kadar bunu ne için 
yapmadı? Acaba Hükümet bugünkü kudretine evvelce sahip değil miydi? İşte 
Meclisin anlamak istediği budur. Bugün bunu anlamak istiyoruz.  
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REFET PAŞA (Devamla): Efendiler, arkadaşlar, şimdi benim iki aylık İçişleri Veka-
letim zamanımda daha ilk günden itibaren arkadaşlarım bilmek istediler. O andan 
itibaren işi elime aldım. Bu işi halletmek istedim. Fakat Yüce Heyetiniz pekala bilir 
ki bu iki aylık vekilliğimde nelerle karşılaştım? Allah’ı şahit gösteririm ki akşamdan 
sabaha, sabahtan akşama kadar uğraştım. İçişleri Vekaleti, Milli Savunma Vekale-
ti bu yükü yüklenmeli. İşte bu yükü anladıktan sonra bir insan çalışabilirse o kadar 
çalıştım ve bütün zamanını ve hatta uykumdan bir kısmını buna ayırarak bu mese-
le Meclise gelmezden evvel benim bu mesele ile uğraştığımı herkes bilir. Ama 
şimdi duyuyorum ki bazı arkadaşlar söylemişler, Refet Paşa bu işi bozuyor, diye.  

ŞEYH FEVZİ EFENDİ (Erzincan): Bu işten sizi millet affederse, emin ol ki dünya 
yıkılır.  

REFET PAŞA (Devamla): Fevzi Efendi kendi çiftliği için uğraşıyor, çalışıyor. Doğ-
rudan doğruya bana karşı olan hücumu, kendi çiftliği içindir.  

VEHBİ BEY (Karesi): Tabii...  

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum): Öyle ise bundan sonra hiç kimse bir şey söy-
lemesin. Evet, her şeyi söyleyeceğiz. Tabii konuşuruz, bunda bir şey yoktur. Be-
nim her söylediğim ve arkadaşlarımın söylediği sözlerin aslı vardır, esası vardır.  

REFET PAŞA (Devamla): Herkesin anladığı farklıdır. Ben Taki Efendiye, Nurettin 
Paşa’dan soracağımı söylediğim zaman, Nurettin Paşa'nın kelimesini değil... 
Efendiler zannediyorum ki hiç bir arkadaşın doğrudan doğruya hakaret etmeye 
hak ve salahiyeti yoktur. İstiklal mahkemesi memuruna sorar, katibime sorar, kar-
şılığında itham eder. Şimdi beni acaba Müftü Efendi Hazretleri ilhamla yalnız iş 
görüyorlar zannediyor. Kendisi ile konuşmuşum, tanışmışım ve onlar da Nurettin 
Paşa’nın harekâtını arkadaşlarıma söylemişimdir. Orada kırk elli kişi vardı. Müftü 
Efendi Hazretleri çıkmıştır ve Müftü Efendi ortaya kalkarak, Nurettin Paşa’nın ye-
neceği orada bir kuvvet vardır. O kuvvet burada affedilirse, bunlar memleketlerine 
girdiği zaman tekrar yeni bir hadise çıkarsa, oradaki kuvvetimizin bu tertibatı yapıp 
yapmamaya kudreti olmadığını ve bunun için daha yeni bir kuvvet lazım olduğunu 
Nurettin Paşa’ya söylemişti. Ayrıca demişti ki böyle bir hal karşısında Başkuman-
danlıkça kuvvet ayrılarak gönderileceğini söylediğim zaman, Nurettin Paşa’yı da-
rıltmak istemeyen Başkumandan demiştir ki hayır kuvvet ayırmak caiz değildir. 
Bunları Müftü Efendi Hazretlerine söylediğim zaman, aman ne Nurettin Paşa da-
rılsın, ne Başkumandan darılsın demiştir. Müftü Efendi Hazretlerinin söylediği laf o 
kadar ağırdır ki ben Nurettin Paşa’nın kuyruğu olamam beyefendi, fakat ben de-
mokratik bir hükümetin vekiliyim. Diktatör değilim. Binaenaleyh Efendi Hazretlerin-
den tekrar rica ederim, Nurettin Paşa’nın bana karşı yaptığı taarruzun cevabı ol-
mak üzere kendisinden af talep eyledim. Hiç bir zaman söz söylemeyen arkadaş-
larıma karşı laf söylememek hakkına bile haiz değilim. Her halde her hangi bir 
vezirin kölesi diye...  
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ŞEYH FEVZİ EFENDİ (Erzincan): Yalnız buyurdunuz ki bir kuvvet… Kefalet hakiki 
midir, değil midir? (gürültüler)  

DR. ADNAN BEY (Başkan Vekili): Müzakerenin yeterliliğine dair önerge vardır. 
Kabul edenler, etmeyenler, müzakere kafi görüldü. Elde bazı önergelerle, Komis-
yon raporları var. Samsun İstiklal Mahkemesinin bu işe bakmasına dair Hükümetin 
teskeresi var. 

VEHBİ BEY (Karesi): Hükümet hangi teklifi kabul ediyorsa, önce onu oya koyunuz.  

HÜSREV BEY (Trabzon): Bu meselenin istiklal mahkemesi tarafından incelenmesi 
ve neticesinin bize bildirmesi icap eder ve Hükümet de tabii bunu arzu ediyor. Bir 
an evvel bu işe bakılsın, kim ceza görecekse görsün, hangisi masum ise kurtul-
sun, o vakit adalet yerine gelir. Orada, birçok tahkikat yapacaktır. Pek çok uzun 
sürecektir. Biz bunun için bir emir verelim. 

VEHBİ BEY (Karesi): Benim iki kelimelik bir sözüm var. Oylama yapılmadan önce 
izah edeyim. Yalnız Koçgirililerin hakkı aranmaz, bütün ahalinin hakları aranır. 
Onun için istiklal mahkemelerinin hiç biri baskı atında değildir. Her taraftaki arka-
daşlarımız tarafsızlıklarını muhafaza ederek iş görürler. Binaenaleyh hiç bir istiklal 
mahkemesinin bir baskı altında olduklarını düşünmek doğru değildir. İkincisi, Nu-
rettin Paşa hakkında söz söyleniyor. Ben şunu arz edeyim ki bu neticeyi ilk gören-
lerdenim. Şu halde bize yapılanları ufak bir nazarla görmek kafidir. Üçüncüsü, 
oraya gidecek heyet için idari ve zaruri bir vaziyet vardır. O da aftır. Efendiler, 
Dersim'de ben iki buçuk sene kaldım. Bu iki buçuk sene…  

DR. ADNAN BEY (Başkan Vekili): Efendiler Hüsrev Bey’in önergesini okutuyorum.  

(Adı geçen önerge tutanakta yer almamaktadır.)  

BİR MEBUS BEY: Böyle adi önergeler üzerinde müzakere etmeyelim. Evvela 
Komisyonun kararı ad okunarak oylansın. Bu yapılan şey yanlıştır.  

SELAHATTİN BEY (Mersin): Müsaade buyurun, bu meselede fikrinizi açıklayabi-
lirsiniz. (gürültüler) Komisyonun raporu ile Hükümetin teskeresi… (gürültüler, kim 
korkuyorsa gelsin sesleri)  

BİR MEBUS BEY: Ben Samsun İstiklal Mahkemesi hakkındaki fikrimi söyledim. 
(gürültüler)  

SELAHATTİN BEY (Mersin): Hükümetin teklifi ile Komisyonun teklifi benziyor. 
Oraya bir heyet gitmesi hususunda nasıl arzu ederseniz öyle yapınız. Yani oraya 
her ne hususta olursa olsun bir çare bulmak üzere bir heyetin gitmesi istenmekte-
dir. Yalnız seçilecek olanlar hakkında bir şey söyleyeceğim. (gürültüler) Müsaade 
buyurunuz…  

HAKKI HAMİ BEY (Sinop): Bu fikir kimindir, Komisyonun mudur?  
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SELAHATTİN BEY (Mersin): Bu kararı ben uygun buluyorum. Burada şimdi halle-
dilmek icap eden nokta, Hükümetin teklifi ile Komisyonun aynı mahiyette olan 
teklifinin oya konulmasıdır.  

EMİR PAŞA (Sivas): Efendim bunun adaletle tayini mümkün değildir.  

BİR MEBUS BEY: Fakat bu milletin hayatını ve tarihini yaşatmak için fikrini almak 
lazımdır.  

DR. ADNAN BEY (Başkan Vekili): Trabzon Mebusu Hüsrev Bey’in önergesini 
kabul edenler, etmeyenler, çoğunlukla kabul edildi. Efendim, istiklal mahkemesi 
hakkında karar kabul edildikten sonra, Komisyonun raporunu kabul edenler, et-

meyenler, kabul edildi.
1
 

(Bir gün sonra, 6 Ekim 1921 tarihindeki oturumda...) 

HASAN FEHMİ BEY (Başkan Vekili): Efendim, malumunuz gündemimizde Koçgiri 
meselesi var. Dün Yüce Meclisinizin kararıyla gizli celsede müzakeresini tamam-
ladık, yalnız oylanması kalmıştır. Tekrar gizli celseye lüzum var mıdır? (hayır, 
hayır sesleri) Aleni celsede oya konulmasını kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka-
bul edilmiştir. Oylarınıza arz edilen ortak komisyonların tanzim ettikleri o rapordaki 
maddeleri ne şekilde oya koyalım? (ad okunarak sesleri) Rapor üç gün önce gizli 
celsede okunmuştu. Şimdi sadece maddelerini okutuyorum. 

1. Milli Hükümet kurulduğundan beri şurada burada Milli Misakın ortaya koydu-
ğu gayeler aleyhine yapılmış olan isyan hareketlerinin asıl sebep ve tesirleri 
tetkik edilmelidir. Elde edilen muzafferiyetlerin şerefine, ortak faillerin affı ile 
memleket dahilinde yer yer meydana gelen yanlış anlamalar ortadan kaldırıl-
malıdır. Komisyonlarımız öncelikle asıl sebepleri tetkik ve şiddetle cezalandı-
rılmalarının lüzumuna inanarak, diğerlerinin derhal affedilmeleri temayülünde-
dir. Bu cümleden olarak Koçgiri hadisesi için de asıl sebepleri meydana koya-
rak diğerlerinin affı Meclise arz edilmelidir. Yüce Meclisten seçilecek bir tahki-
kat heyetinin acilen mahalline gönderilmesini ve bu esas kabul buyrulduğu 
takdirde diğer yerler hakkında da istiklal mahkemelerini vazifelendirmek uygun 
olacağı düşünülmektedir. 

2. Yukarda kurulması teklif edilen tetkik heyeti, aynı zamanda coğrafi ve sosyal 
vaziyeti belli olan Dersim ve havalisi hakkında da tetkikat yaparak, orada Teş-
kilatı Esasiye Kanununun gerekleri dahilinde inkişaf olacak iyi idare şekli ile 
acilen temin edilmesi gereken iktisadi ihtiyaçları Yüce Meclise bildirecektir. 

                                                      

1
 TBMM Gizli Celse Zabıtları (5 Ekim 1921), c.2, s.272-280, http://www.tbmm.gov.tr/  
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HASAN FEHMİ BEY (Başkan Vekili): Adı okunan arkadaşlar oylarını kullansınlar, 
efendim. Kabul edenler beyaz, etmeyenler kırmızı olarak oy verecektir. Çekimser 
olanlar da “çekimser” kelimesini yazsınlar. Çünkü o da beyaz olduğu için yanlışlık 
oluyor. Oylar kullanılıp, sayılıncaya kadar gündemdeki müzakerelerimize devam 
edelim. 

(Oylama sona erer. Bir süre diğer gündem maddeleri görüşülür. Sonra oylar sayılır ve...) 

HASAN FEHMİ BEY (Başkan Vekili): Koçgiri meselesinde ortak komisyonların 
raporu oylama neticesi, oylamaya iştirak eden 163, 10 çekimser, 36 ret 117 kabul 

ile komisyon raporu kabul edildi.
1
 

(Koçgiri İsyanını incelemek için yetkili olarak isyan bölgesine gönderilen Meclis İnceleme 

Heyetinden kırk gün sonra iki telgraf geldi ve 17 Kasım 1921 tarihli oturumda okundu.) 

HASAN FEHMİ BEY (Başkan Vekili): Koçgiri'ye gönderilen Tahkik Heyetinden iki 
telgraf var. 

KADRİ BEY (Diyarbakır): Nereden veriyorlar. 

HASAN FEHMİ BEY (Başkan Vekili): Sivas'tan. 

TBMM Başkanlığına 

          Koçgiri hadiselerine ait istiklal mahkemesiyle harp divanından evrak ve 
dosyalar teslim alınmıştır. Hapis bulunan dört yüz beş kişiye ait dosyanın şim-
dilik tetkik olunanlardan hapis kalmalarına lüzum kalmadığı anlaşılan doksan 
bir kişi bugün heyetimiz tarafından tahliye ettirilmiştir. 12 Kasım 1921 

   Koçgiri Tahkik ve Dersim Tetkik 
Heyeti adına 
Hakkı Hami 

 

TBMM Başkanlığına 

          Koçgiri hadisesinden dolayı mahkum bulunmalarına lüzum kalmayıp 
tahliye edilenlerin yanında askeri muameleye tabi olanların derhal mahkemeye 
sevkleri yapılmıştır. Ancak bunlardan evleri harap olmuş, ailesi dağılmış ve 
uzun zaman işlerinden ayrı kalmış kimselerin maddi ve manevi zararlarının 
daha da fazlalaşmasına mani olmak için, bunların Mart sonuna kadar izinli 
sayılmaları için 10.Kolordu Kumandanlığına tebligat yapılmıştır. 13 Kasım 1921 

   Koçgiri Tahkik ve Dersim Tetkik 

                                                      

1
 TBMM Zabıt Ceridesi (6 Ekim 1921), 1.Dönem, c.13, s.99-103, http://www.tbmm.gov.tr/  
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Heyeti adına 
Hakkı Hami 

HASAN FEHMİ BEY (Başkan Vekili): Efendim, Yüce Meclisinizin verdiği salahiyeti 
ne şekilde kullandıklarını ifade etmek için bize malumat arz ediyorlar. (pek güzel 

sesleri)
 1
 

 

3 KASIM 1921: SİVEREK MİLLETVEKİLİ MUSTAFA LÜTFİ BEY’İN, ELCEZİRE 
CEPHESİ KOMUTANI NİHAT PAŞA HAKKINDA VERDİĞİ SORU ÖNERGESİNİN 
GÖRÜŞÜLMESİ 

(1.Dönem, 2.Yasama Yılı, 104.Birleşim, Gündem: 9/4) 

 

      TBMM açılmadan önce Mustafa Kemal Paşa, Kürt aşiret reislerine 
birer telgraf göndererek Milli Mücadeleye davet etmişti. Meclis açıldık-
tan sonra da karargâhı Diyarbakır’da bulunan Elcezire Ordusu Komuta-
nı Nihat Paşa’ya bu konuda çalışması için talimat vermiştir. Bu talimatı 
aldıktan sonra Nihat Paşa, icraata başlamış ve Kürtlerin Ankara ile birlik 
olmalarını sağlamıştır. Bu işleri yaparken doğaldır ki bir takım yasal 
olmayan faaliyetleri, Mecliste milletvekillerinin tepkisini çekmiştir. 

HASAN FEHMİ BEY (Başkan Vekili): Siverek Mebusu Lütfi Bey’in soru önergesine 
İçişleri Vekaletinden gelen cevap teskeresi var. Önce soru önergesini okutuyorum. 

TBMM Başkanlığına 

          Aşağıdaki soruları bulunan önergemin İçişleri Vekaletine havale edilmesini 
istirham eylerim. 7 Ekim 1921 

1. Diyarbakır’da Elcezire Cephesi Kumandanı Nihat Paşa Hazretleri, Müslüman-
lara bedelli askerlik tatbik ediyor, İçişleri Vekaletinin bundan haberi var mıdır? 

2. Nihat Paşa Hazretleri önüne gelenlere tüfek hediye ediyor. Verdiği tüfekler 
üzerine gümüşten yapılmış bilezik üzerine “Elcezire Kumandanı Nihat Paşa’nın 
hediyesidir” diye yazdırıyor. Bir kumandanın silah deposundan silah alarak iste-
diğine hediye vermesi o kumandanın salahiyetinde midir? 

3. Ergani Maden Livasından Siverek'e kadar yol üzerinde mevcut çayırlıklarda 
onar, beşer çadır dolusu asker, Nihat Paşa’nın kısraklarını otlatarak bekliyorlar. 
Askerin vazifesi cepheye mi gitmek, yoksa kumandanın yüzlerce kısrağını bek-
lemek midir? Bu kadar kısrağı Paşa Hazretleri nereden almış ve hangi para ile 

                                                      

1
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almıştır? 

4. Nihat Paşa Hazretleri Haziran'da, Temmuz'da Diyarbakır Vilayeti dâhilindeki 
mal sandıklarına bire nöbetçi subay koyarak zavallı memurlara maaş verdirme-
miştir. Vekaleti bunlardan haberi var mıdır? 

5. Halli ve Karakeçi aşiretleri hakkındaki muamelesini daha sonra izah edece-
ğimden bu kadarla yetiniyorum. 

  Siverek Mebusu 
Mustafa Lütfi 

 

TBMM Başkanlığına 

          Siverek Mebusu Mustafa Lütfi Bey’in Vekâletimize havale ettirdiği soru 
önergesine geçen Perşembe günü sözlü olarak cevap verileceği arz edilmişti. O 
gün ve gerek Cumartesi günü sözlü izahat vermem mümkün olmadığından yazılı 
olarak cevap veriyorum. 

           Diyarbakır'da geçen sene bazı Müslümanlardan bedelli askerlik için dört 
yüzer lira bedel alınmış, fakat Milli Savunma Vekaletinin emriyle daha sonra 
bedelli askerlik usulüne son verdirilmiştir.  

          Cephe Kumandanlığınca bazı aşiret ileri gelenlerine kısa çaplı birer tüfek 
ve bazılarına birer iftihar madalyası verilmiştir. Gerek bu hususta gerek bedelli 
askerlik hususunda Genel Kurmaydan cevap alınması icap eder. 

          Cephe Kumandanlığınca beş ay önce mal sandıkları denetlemeye tabi 
tutulmuş ise de bu müdahale de hemen kaldırılmıştır. Bu cevapları arz eylerim, 
Efendim. 31 Ekim 1921 

  İçişleri Vekili 
Ali Fethi 

HASAN FEHMİ BEY (Başkan Vekili): Lütfi Bey, söz söyleyecek misiniz? 

MUSTAFA LÜTFİ BEY (Siverek): Söyleyeceğim. 

HASAN FEHMİ BEY (Başkan Vekili): O halde cevabı kafi görmüyorsunuz, sözlü 
cevap istiyorsunuz. Binaenaleyh İçişleri Vekaletine tekrar yazacağız.  

ALİ FETHİ BEY (İçişleri Vekili): Şimdi cevap vermeye hazırım. 

HASAN FEHMİ BEY (Başkan Vekili): Peki, o halde buyurun Lütfi Bey. 

MUSTAFA LÜTFİ BEY (Siverek): Efendiler, ben bu sene 6 Mayıs tarihinde izinli 
olarak seçim bölgeme gittim. Giderken ve gelirken Diyarbakır’a uğradım ve beş 
altı gün orada kaldım. Bu müddet zarfında orada Nihat Paşa’nın vaziyeti hakkında 
duyduklarımı ve gördüklerimi soru önergesi tarzında arz etmiştim. Şimdi İçişleri 
Vekaleti cevabında diyor ki geçen sene Müslümanlardan dört yüz lira askerlik 
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bedeli alınmıştır. Halbuki ben Diyarbakır’a bu sene gittim. Geçen sene Nihat Paşa 
Müslümanlardan iki ay askerlik hizmetine karşılık yüzer lira alıyordu, hem de nakit 
olarak.  

BİR MEBUS BEY: Eğer böyleyse, bu soru önergesinin gensoruya çevrilmesi icap 
eder. 

MUSTAFA LÜTFİ BEY (Devamla): Ben soru önergesi verdim. Eğer Yüce Heyeti-
niz arzu ederse gensoruya çevirebilir. (gensoru sesleri) 

HASAN FEHMİ BEY (Başkan Vekili): Müsaade buyurunuz, şimdi bir önerge geldi, 
okutuyorum. 

TBMM Başkanlığına 

          Meselenin ehemmiyeti ve kanun hükümlerinin aksine vergi alınması gibi 
hususlardan dolayı Genel Kurmay Vekaletine gensoru müzakeresi açılmasını 
teklif eylerim. 

  Karahisar Mebusu 
Mehmet Şükrü 

(uygundur sesleri) 

MUSTAFA KEMAL BEY (Ertuğrul): İçişleri Vekili izahat versin. Kafi görülmezse o 
zaman gensoruya çevrilsin. 

HASAN FEHMİ BEY (Başkan Vekili): Efendim, şimdi verilen önerge, gensorunun 
gerekçesi değildir.  

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum): Efendim, gelen cevap okundu. Soru sahibi ceva-
bı kafi görmüyor. Bu vaziyette soru, gensoruya dönüşür. (doğru sesleri) 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir): Efendim, asabileşmekte bir şey görmüyo-
rum. Soru sahibi sözlü sual soracağım dedi. Binaenaleyh soruyu sorar, Vekil Bey 
de sözlü cevap verir. Kafi görülmezse gensoruya çevrilir. Usul böyledir.  

MUSTAFA LÜTFİ BEY (Siverek): Efendim ben Haziran ve Temmuz aylarında 
Diyarbakır'da idim. Nihat Paşa'nın Müslümanlardan nakit olarak askerlik bedeli 
aldığını haber aldım. Hatta öyle adamlardan askerlik bedeli alıyor ki katiyen ada-
mın askerilikle alakası yok. Yalnız çağırıyor, senin bir ay asker hizmetin var, ya 
gelir hizmet edersin yahut yüz lira verirsin. O adam tabii istenilen yüz lirayı veriyor. 
Hem de aldığı bu parayı Diyarbakır Mal Sandığına yatırmıyor. Parayı alıyor karşı-
lığında, bu adam bir aylık askerlik bedelini vermiştir, diye bir vesika veriyor. Bunun 
delili vardır. Bu hususta verilmiş vesikaları Diyarbakır'dan getirtebilirim. Muhakkak 
biliniz ki bu böyledir. Arzu buyrulursa bu vesikalardan bir değil yüzlercesinin bura-
ya getirtmem mümkündür. İkinci maddeye gelince, rica ederim bugün bizim Baş-
kumandanımız Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine acaba milletin deposundan keyif 
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için asker olmayanlara Mustafa Kemal Paşa yadigarıdır, diye silah vermeye sala-
hiyet vermiş misiniz? Bunu soruyorum, Yüce Heyetinize. (hayır, sesleri) Pekala 
Başkumandan bile bu salahiyete sahip olmadığı halde, Elcezire Kumandanı Nihat 
Paşa depodaki silahları önüne gelen aşiretlere, reislerine değil, Kürtlere, Elcezire 
Kumandanı Nihat Paşa'nın yadigarı diye üzeri gümüş bilezikli silahları ne salahi-
yetle veriyor? Onlar da karşılığında kısrak hediye ediyorlar. Efendim, Ergani kaza-
sından tutunuz Siverek'e kadar sağda, solda ne kadar çadır varsa hepsinde iki, üç 
çadır... Bunlar kimin çadırı diye sordum. Nihat Paşa’nın kısraklarını bekleyen as-
kerlerindir, dediler. Acaba biz askeri Nihat Paşa'nın kısraklarını beklemek için mi 
veriyoruz? Yoksa düşmana karşı gidip vatanı müdafaa için mi veriyoruz? Ergani 
kazasından tutunuz, Siverek'e kadar dört günlük yolda sağda, solda bulunan ça-
yırların her birisinde iki yüz, üç yüz kısrak vardır. (çok ala sesleri) Hem de öyle 
kısraklar ki her birisinin bedeli üç yüz kırmızı altındır. Acaba Nihat Paşa bir sene 
içinde bu kadar kısrağın parasını nereden tedarik etti ve bu kısrakları kimden satın 
aldı? Acaba hediye almak salahiyetini var mı? Hediyeyi niçin alır? İşte bu hususla-
rı ilgili makamlardan soruyorum. Sonra efendim, Diyarbakır Vilayeti dahilindeki 
memurlar sekiz ay, on ay, hatta bir senedir maaş almamıştır. Sebebi ise, mal san-
dığına gelen vergi paralarını Nihat Paşa, memurlara maaş vermeyeceksiniz, aske-
riyeye vereceksiniz diyerek ve her sandık başına bir subay dikerek her günkü 
vergi gelirini almasıdır. Bu mesele Milli Savunma Vekaletince tetkik edilmiş ve 
Nihat Paşa’ya böyle bir şey olduğu anlaşıldı, buna meydan verilmesin, memurların 
maaşı verilsin, diye yazı yazılmış.  Nihat Paşa cevaben diyor ki benim emrime 
itaat etmeyenleri mıntıkam haricine çıkaracağım. Binaenaleyh muhasebeciler ve 
mal memurları da korkularından buna itaate mecbur oluyor. Böyle bir şey için Ni-
hat Paşa oraya kral mı gönderildi, prens mi gönderildi, yoksa bir kumandan mı 
gönderildi? Kumandan ise vilayet idaresine karışmaya ne hak ve salahiyeti vardır? 
Bu sorularımın cevabını alakalı makamdan soruyorum. 

FEVZİ EFENDİ (Malatya): Nihat Paşa Malatya'dan da birkaç bin lira para almıştır. 
(gürültüler) 

HASAN FEHMİ BEY (Başkan Vekili): Susunuz, efendim. 

ALİ FETHİ BEY (İçişleri Vekili):  Efendim, Elcezire Cephesi Kumandanı Nihat Pa-
şa’nın bazı hal ve harekâtı hakkında Siverek Mebusu Mustafa Lütfi Bey arkadaşı-
mızın vermiş olduğu soru önergesine yazılı olarak cevap verdim. Kendileri bu 
cevabı kafi görmediler ve sözlü cevap istediler. Müsaade buyurursanız evvela 
esas meseleden hiçbir madde İçişleri Vekaletine ait olmadığı halde gene de tetkik 
ettim. Bunlardan birincisi Müslüman ahalinin asker olanlardan askerlik bedeli alın-
dığına dair muameleyi tetkik ettim. Böyle bir muamele geçen sene olmuş. Fakat 
sizlerin de pek güzel takdir buyuracağınız gibi bu muamele doğrudan doğruya Milli 
Savunma Vekaletine ait olduğu için doğrudan doğruya o makamın dikkatini çek-
miş ve kendisine emir verilmiş, bu muamelenin önü alınmıştır. İkincisi, bazı kimse-
lere hediye olarak veya hatıra olarak silah veriliyormuş. Bunun da İçişleri Vekale-
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tiyle hiç bir şekilde alakası yoktur. Mamafih mahallinden sordum, aldığım cevapta 
böyle birtakım silahların hediye olarak verildiğini öğrendim. 

MUSTAFA BEY (Tokat): Karşılığında da kısrak almıştır. 

ALİ FETHİ BEY (Devamla): Bilmiyorum. Üçüncüsü, askerlerin bu gibi işlerde kul-
lanılmasının uygun olup olmadığına dairdir. Bu gibi işlere sivil idare tabii ki müda-
hale edemez. Binaenaleyh bunu da İçişleri Vekaletinden sormamanızı rica ederim. 
Dördüncü madde, yine geçen sene... 

MUSTAFA LÜTFÜ BEY (Siverek): Bu sene. 

ALİ FETHİ BEY (Devamla):  Bu sene mal sandıklarına Elcezire Kumandanı tara-
fından beş ay evvel el konulmuş ve buradan derhal verilen emir verilerek bu mu-
ameleye son verilmiştir. 

MUSTAFA LÜTFİ BEY (Siverek): Son verilmemiştir. 

ALİ FETHİ BEY (Devamla): Verilmiştir ve bizim vali ve kaymakamlardan aldığımız 
malumat böyledir. Sorduğunuz sorulardan hiçbirisinin görüyorsunuz ki İçişleri Ve-
kaleti ile alakası yoktur. Binaenaleyh Meclis yanlış yola  sapmasın, her vekili kendi 
vazifeleri için mesul tutsun. Bana ait olmayan bir şeyden dolayı arzu ederseniz 
gensoru önergesi de verebilirsiniz.  

HASAN FEHMİ BEY (Başkan Vekili): Gensoru hakkında bir önerge daha var. 

TBMM Başkanlığına 

          Nihat Paşa hakkında verdiğim soru önergesinin, Milli Savunma Vekaletine 
verilecek gensoru önergesine çevrilmesini teklif eylerim. 

  Siverek Mebusu 
Mustafa Lütfi 

HASAN FEHMİ BEY (Başkan Vekili): Önce Mehmet Şükrü Bey’in Genel Kurmay 
Vekaleti için vermiş olduğu gensoru önergesini oylarınıza takdim ediyorum. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir): Efendim, Mustafa Lütfi Bey Milli Savunma 
Vekaletine soru önergesi vermemiştir ki önergesini gensoruya çevirebilsin. Bu 
yanlıştır, efendim. 

HASAN FEHMİ BEY (Başkan Vekili): Müsaade buyurunuz efendim, gensoru 
önergeleri müzakere yapılmadan oya konulur. Mustafa Lütfi Bey, önergesinin Milli 
Savunma Vekaletine gönderilmesini istiyor. Mehmet Şükrü Bey’in önergesi ise 
Genel Kurmaya aittir. Müsaade buyurun bunlar ayrı ayrı önergelerdir. Bunları ayrı, 
ayrı oylarınıza arz edeceğim. Siverek Mebusu Mustafa Lütfi Bey’in önergesini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi. Karahisar Mebusu Mehmet Şükrü 
Bey’in önergesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. Bu gensoru 
önergesini Genel Kurmay Vekaletine göndereceğiz. 
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MUSTAFA LÜTFİ BEY (Siverek): Efendim, esasen bundan İçişleri Vekili mesuldür 
söyletmiyorsunuz ki. 

HASAN FEHMİ BEY (Başkan Vekili): Lütfi Bey susunuz, söz vermiyorum. Tebliğ 

edeceğim, cevabını alacağız, yalnız müzakere gününü Vekil Paşa’dan soracağız.
1
 

(Mehmet Şükrü Bey’in gensoru önergesi 7 Kasım 1921 tarihindeki oturumda görüşülme-

ye başlamıştır.) 

HASAN FEHMİ BEY (Başkan Vekili): Efendim, Genel Kurmay Reisliğine bir gen-
soru vardır. Siverek Mebusu Mustafa Lütfi Bey’in uzun bir soru önergesi, 
Karahisar Mebusu Mehmet Şükrü Bey tarafından gensoruya çevrilmiş ve Yüce 
Meclis de bunu kabul etmiştir. Paşa Hazretleri de burada hazırdır ve cevap vere-
ceklerdir. 

FEVZİ PAŞA (Vekiller Heyeti ve Genel Kurmay Reisi): Efendiler, bu hususa dair 
bir soru önergesiyle Genel Kurmaya yapılmış hiçbir şikayet yoktur. Ancak son 
zamanlarda İçişleri Vekaletinden buna dair bir yazı gelmiştir. Bu yazı üzerine Baş-
kumandan Paşa Hazretleri salahiyetini kullanarak Elcezire Cephesi Kumandanının 
Nihat Paşa’nın vazifesine son vermiştir. O da buraya geliyor. Ben de dosyasını 
Genel Kurmay Mahkeme Dairesine göndereceğim. Hakkında lazım gelen muame-
le orada neticelenecektir. Muamele bundan ibarettir. (alkışlar) 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum): Paşa Hazretleri, Nihat Paşa hakkında geçen 
sene de böyle bir soru önergesi verilmişti. Arşıalaya kadar çıkan suiistimal nasıl 
oluyor da Genel Kurmayın şimdiye kadar kulağına erişmiyor? 

FEVZİ PAŞA (Devamla): Tabii bu gibi suiistimallere Milli Savunmanın Mahkeme 
Dairesinde bakılır. Geçen sene burada Milli Savunma Vekili sıfatıyla bütçe müza-
keresi sırasında böyle bir şikayet vaki olmuştur. Bu şikayet üzerine İçişleri Vekili 
Adnan Bey tarafından tahkikat yapıldığı bildirildi. İçişleri Vekaleti bana bu tahkikat 
tamamlanmış ve Yüce Meclise takdim olunmuştur, dedi. Burada hiçbir şey örtbas 
edilmemiştir. Dosya buradadır, Yüce Heyetinize gelecek ve sizler karar vereceksi-
niz. (mesele hallolmuş sesleri) 

(Daha sonra Fevzi Paşa’ya başka konular hakkında sorular soruldu. Sonunda verilen bir 

önerge ile gensoru görüşmesinden ve oylamasından vazgeçilerek diğer gündem madde-

lerinin görüşülmesine geçildi.) 
2
 

 

                                                      

1
 TBMM Zabıt Ceridesi (3 Kasım 1921), 1.Dönem, c.14, s.41-42, http://www.tbmm.gov.tr/  

2
 TBMM Zabıt Ceridesi (7 Kasım 1921), 1.Dönem, c.14, s.121-125, http://www.tbmm.gov.tr/  
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8 NİSAN 1922: ELAZIĞ VE DERSİM'DEKİ YOLSUZLUKLAR HAKKINDA İÇİŞ-
LERİ BAKANI ALİ FETHİ BEY İÇİN VERİLEN GENSORU ÖNERGESİNİN GÖ-
RÜŞÜLMESİ 

(1.Dönem, 3.Yasama Yılı, 22.Birleşim, Gündem: 6/1) 

  

      1921 yılında çıkan Koçgiri isyanının bastırılması için görevlendirilen 
Merkez Ordusu Komutanı Nurettin Paşa ve takviye milis gücü olarak 
çetesiyle orduya yardıma giden Topal Osman’ın bölgede uyguladığı 
yanlış uygulamalar, o zaman Mecliste tartışma yaratmıştı. İsyanın bastı-
rılmasından sonraki bir yıl içinde etnik ve mezhep farklılıklarının da 
körüklediği bazı yerel olaylar nedeniyle Dersim milletvekillerinin tepkisi 
İçişleri Bakanı hakkında verilen bir gensoru önergesiyle dile getirildi. 

(Üç hafta önce, 16 Mart 1922 tarihindeki oturumda...) 

MUSA KAZIM EFENDİ (Başkan Vekili): Dersim Mebusu Hasan Hayri Bey'in, Ela-
zığ eski Valisi Abdülkadir Bey'le Jandarma Alay Kumandanı Hamdı Bey'in bazı 
yolsuz icraatlarına dair dokuz maddelik gensoru önergesi. 

TBMM Başkanlığına 

          Eski Elazığ Valisi Abdülkadir Bey'le Alay Kumandanı Hamdi Bey'in, baş 
başa vererek yaptıkları kanunsuz ve keyfi muameleler o havalide kötü tesirler 
bıraktığından, bu gibiler şimdiye kadar mesul tutulmadıklarından aşağıdaki mad-
deleri İçişleri Vekaletine gensoru olarak talep ederim. 

1. 1920 senesinde Dersimliler tarafından iltizam edilen Harput Kazasının Çöhnek 
ve diğer köylerinin aşar vergisinde yapmış oldukları yolsuzluktan dolayı Vali 
Mazhar Müfit Bey tarafından azledilen Harput Kazası Kaymakamı ve Dişili Nahi-
yesi Müdürü'nün, Vali Abdülkadir Bey tarafından tekrar aynı mahallerde vazife-
lendirilmelerinin sebebi nedir? 

2. Dişili Nahiyesi Jandarma Takım Kumandanı Abdülaziz Efendi, tanzim ettiği 
sahte bir evrakla Dersimlilerle haberleştiği bahanesiyle Harput'un Hozik Köyü 
İmamı İsmail Efendi'yi, darp ederek otuz lira rüşvet talep etmesi ve talebin red-
dedilmesiyle yegane ve henüz buluğa ermemiş çocuğunu babasının gözü önün-
de darp ve işkence ettiğinden evladının acısına tahammül edemeyen İsmail 
Efendi köy kadınlarından toplamış olduğu otuz adet kulplu Osmanlı altınını vere-
rek çocuğu işkenceden kurtarmıştır. Daha sonra İsmail Efendi Harput'a gelerek 
ettiği şikayet üzerine Takım Kumandanı Abdülaziz Efendi'nin suçu sabit olduğu 
halde Alay Kumandanı Hamdi Bey, Takım Kumandanının yarı fiyatla satın aldığı 
veya parasız aldığı bir hayvanın hatırı için Aziz Efendiyi silah ambarı memuru 
sıfatıyla Alay merkezine aldığı ve meselenin kapatılması için takım kumandanlı-
ğına tayin ederek İmam İsmail Efendinin parası iade edilmediği gibi Abdülaziz 
Efendi'yi cezalandırmamasının sebebi nedir? 
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3. O havalide namusluluğu ile bilinen Elazığ Jandarma Bölük Kumandanı Ali 
Niyazi Efendi'yi kanuni bir sebep gösterilmeden Abdülkadir ve Hamdi beylerin 
yalan haberler yayarak Suruç'a naklettirilerek yerine kötü halinden on ay açıkta 
kalan daha sonra Suruç'a tayin edilen, memuriyetine gitmeyen, bahane uyduran 
ve hasta olduğunu beyan eden, Yüzbaşı Ali Rıza Efendi'nin tayin edilmesinin 
sebebiyle, Yüzbaşı Ali Niyazi Efendi'nin Suruç'a tayin edilmesinin sebebi nedir? 

4. Namusuyla vazifeye devam eden Elazığ Polis Müdürü Ahmet Bey'in, Vali 
Abdülkadir Bey tarafından ne sebeple işten el çektirildiği? 

5. Elazığ'a üç kilometre mesafede bulunan Hasibek Köyünü yurt edinmiş Kiği 
muhacirlerinden Ali Ağaoğlu Hasan ile Jandarma Halil arasında basit bir su kav-
gasından dolayı Yüzbaşı Fuat Efendi'nin kumandasında elliden fazla atlı jandar-
ma ile Ali Ağa'nın evi abluka altına alınarak kadınlarına varıncaya kadar bütün 
çoluk çocuklarının götürülmek istenildiği meselesinden dolayı Hasan'ın biraderi 
Mehmet Emin Efendi'nin şikâyetine siyasi renk verilerek Abdülkadir ve Hamdi 
beyler adliyeyi tesir altına alarak Hasan iki ay haksız yere tevkif edilmiştir. Daha 
sonra serbest kalmasına mecbur kaldıklarından Hasan'ın açmış olduğu hukuk 
davasını bastırmak için Elcezire Cephesi kuvvetiyle Elazığ havalisini Dersimlilere 
bildirmek bahanesiyle tahliyesinden birkaç gün sonra Merkez Ordusu Kuman-
danlığından harp divanına havale edilmek için Sivas'a götürülmüş. Üç ay kadar 
Sivas'ta hapis kaldıktan sonra hiçbir muamele yapılmadan harp divanı tarafından 
memleketine gitmesine izin verilmiştir. Haksız yere Elazığ'da iki ay ile Sivas'ta 
süründüğü üç ayda ticaretinden alıkonulduğu ve Sivas'a gidip gelmesi yüzünden 
bin beş yüz lira masrafa mal olmuştur. 

6. Palu Jandarma Bölük Kumandanı Mehmet Efendi haksız yere açığa alınarak 
yerine çeşitli defalar kötü halinden dolayı emekliye sevk edilmiş olan Hikmet 
Efendi'nin tayin edilmesi. Mehmet Efendinin de uzun süre Elazığ'da süründükten 
sonra emekliye sevk edilmesi. Harput Bölük Kumandanı Ali Rıza Efendi Keban'a 
nakledilerek yerine Hükümet hakkında kötü sözler söylediği için dosyası olan 
Rüştü Efendi'nin nakledilmesi ve Ali Rıza Efendi'nin daha sonra emekliye sevk 
edilmesi. Arapkir Bölük Kumandanlığına tayin edilen Yüzbaşı Ethem Efendinin 
kumandanlık yapamayacağına dair harp divanı kararı olduğu halde Alay Ku-
mandanlığınca istihdam edilerek sebepsiz yere Arapkir Bölük Kumandanı Hay-
rettin Efendi'nin Çemişgezek'e nakledilmesi. Eğin Bölük Kumandanı Şükrü Efen-
di sebepsiz yer açığa alınarak yerine kendi adamlarından Üsteğmen İbrahim 
Efendi'nin tayin edilmesi. Hakları ellerinden alınan mağdurların bu keyfi azil ve 
tayinleri ile Hazinenin vermeye mecbur kaldığı harcırahlara karşı sessiz kalmala-
rına sebep olunması. 

7. Yirmi dört adam öldürme, haneye tecavüz, ve yağmacılıktan adliye tarafından  
tevkif edilen Palu'nun Ohi Köyünden Necip Ağa ile kardeşleri ve adamlarının Vali 
Abdülkadir Bey tarafından adliyeye baskı yapılarak, himaye edilerek tevkif edil-
meyip kasabalarda serbest gezdirilmeleri. Mağdur olan Dersimlilere karşı kul-
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lanmaları fikriyle devletin şu zamanda en fazla muhtaç olduğu binden fazla tüfek 
ve o nispette kendilerine cephane verilmesi ve halen bu silahların ve cephanenin 
kendilerinde bulunması. 

8. Bu gibi kanunsuz muamelelerden ve daha başka birçok amir ve memurları 
keyfine uygun olmadığından değiştirerek Hazineyi lüzumsuz yere birçok harcı-
rahların verilmesine mecbur kıldığından aleyhinde şikayetlerden dolayı yine az-
ledilmeyip adeta vatana birçok hizmetlerinden dolayı yorgun düşenler gibi istira-
hat buyrulması için altı ay evvel hizmetten affedilen Abdülkadir Bey, bu müddet 
boyunca halen Musul Valiliği unvanıyla birinci dereceden maaş almaktadır. Ela-
zığ'da ikamet ettirilmekte ve Elazığ'da diğer bir valinin tayin edilmemesinden 
mağdur olan bütün memurlara tahakküm eylediği gibi ileride teşekkül edecek 
müfettişliklere tayin edileceğinden birkaç vilayete birden hükmü geçeceğinden 
bahsederek adamları vasıtasıyla kendisine aleyhtar bulunanları tehdit etmekte-
dir. Bu gibi tehditlerine göz yumulmasıyla beraber Elazığ'da ikametine müsaade 
edilmesindeki hikmet nedir? 

9. Elazığ'ın Hulunun Köyünde bulunan Yüzbaşı Ali Niyazi Efendinin kardeşinin 
evinin içki aramak bahanesiyle jandarmalar vasıtasıyla aranması sırasında para 
ve eşya olarak beş yüz liralık eşyasının gasp edilmesi. Yüzbaşı Ali Niyazi Efen-
di'nin bu husustaki iddiası üzerine Ali Niyazi Efendi'yi Alay Kumandanı Hamdi 
Bey tarafından tevkif ettirmesi ve halen tahliye edilmemesinin sebebini acilen 
gensoru olarak teklif ederim. 13 Ocak 1922 

  Dersim Mebusu 
Hasan Hayri 

MUSA KAZIM EFENDİ (Başkan Vekili): Bu gensoru önergesinin gündeme alın-
masını kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. İçişleri Vekaletine tebliğ 
ediyoruz. 

HÜSEYİN BEY (Elazığ): Nasıl kabul edilmiştir? 

LÜTFÜ BEY (Malatya): Edilmiştir, edilmiştir.
1
 

(Üç hafta sonra, 8 Nisan 1922 tarihindeki oturumda...) 

MUSA KAZIM EFENDİ (Başkan Vekili): Evvelce Yüce Heyetinizin kabulüne karar 
verilen Dersim Mebusu Hasan Hayri Bey'in İçişleri Vekaleti için verdiği gensoru 
önergesinin müzakeresini Vekil Bey bugüne tehir buyurmuştu. Fethi Beyefendi, 
bugün cevap verecek misiniz, efendim? 

ALİ FETHİ BEY (İçişleri Vekili): Hay, hay efendim. 

                                                      

1
 TBMM Zabıt Ceridesi (16 Mart 1922), 1.Dönem, c.18, s.237-238, http://www.tbmm.gov.tr/ 
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HÜSEYİN BEY (Elazığ): Reis Bey, müsaade ederseniz müzakere usulüne ait bir 
iki söz söyleyeceğim. 

MUSA KAZIM EFENDİ (Başkan Vekili): Müzakere usulünden çıkmamıştır. 

HÜSEYİN BEY (Elazığ): İstirham ederim, buradan söyleyeceğim. Bu önergenin 
tarihi çok eskidir. Hatta bir vakit bu önerge Meclise soru tarzında gelmişti. İçişleri 
Vekili buna cevap vermek üzere kürsüye gelmişti. Fakat önerge sahibi burada 
olmadığından öyle kalmıştı. Geçen gün tarihi tetkik edilmeksizin gensoruya çevril-
di. Daha başka söyleyeceklerimi de sonra söylerim. 

ALİ FETHİ BEY (İçişleri Vekili): Efendim, Dersim Mebusu Hasan Hayri Bey arka-
daşımızın vermiş oldukları bu gensoru önergesi çok maddeli olduğu için ezberden 
bunların cevaplarını vermek biraz zor. Bilhassa benim vekaletimden evvel olduğu 
için yazılı bazı şeylerini arz etmek istiyorum. İcap eden yerlerini de şifahen söyle-
rim. Birinci madde, Dersimdiler tarafından Harput Kazasında iltizam edilen bazı 
köylerin aşar vergisinde yolsuzluk sebebiyle azledilmiş memur yoktur. Harput 
Kaymakamı Rüştü Bey, Elcezire Cephesi Kumandanlığından gösterilen lüzum 
üzerine Devrek Kaymakamlığına tayin edilmiş, daha sonra aynı kumandanlık tara-
fından dürüst ve çalışkan memur olması sebebiyle o mıntıkadan çıkmasının kayıp 
olacağı beyanı ve Elazığ Vilayetince de teyit olunmakla eski yerine iade edilmiştir. 
Dişili Nahiyesi Müdürü İsmail Efendi ise ne azledilmiş ve ne de tayin edilmiştir, 
bulunduğu yerde kalmıştır. İkinci maddeye gelince, Dişili Jandarma Takım Ku-
mandanı Aziz Efendi'nin sahte evrakla Dersimlilerle haberleştiği bahanesiyle Har-
put'un Hozik Köyü imamını ve oğlunu darp ve kendisinde otuz madeni lira aldığı 
hakkındaki şikayet üzerine gereken tahkikat yapılmış ve halen gerek bu meselenin 
ve gerek abartılan diğer suiistimaller hakkındaki tahkikat devam etmekte olup 
neticesine göre lazım gelen muamele yapılacağı, mahallinden bildirilmiştir. Aziz 
Efendi'nin bu haliyle vazifeye devamı uygun bulunmayarak açığa alınması emre-
dilmiştir. Efendim tahkikata devam edilmektedir. Gerek bunun ve gerek Jandarma 
Alay Kumandanı hakkında tahkikat yapılmaktadır. Üçüncü madde, Elazığ Jan-
darma Bölük Kumandanı iken Suruç Bölüğü Kumandanlığına nakledilen Yüzbaşı 
Ali Niyazi Efendi Elazığ'da hizmet edemeyeceğinden Elcezire Cephesi Kuman-
danlığının talebi ile sağlık sebebiyle  yer değiştirmesi lüzumu sebebiyle Suruç 
Bölük Kumandanıyla yer değiştirilmiştir. Dördüncü maddeye cevap veriyorum, 
Elazığ Polis Müdürü Ahmet Bey vazifesindeki kayıtsızlığından dolayı valiliğin isteği 
üzerine tayin edilmiştir. Efendim bu şahsın çeşitli defalar azil ve nakli buradan 
Valiliğe tebliğ edilmiş. O zaman orada Vali bulunan Abdülkadir Bey buna devam 
için ısrar etmiştir. Bilmiyorum, benden önce olmuş. Belki bazı müracaatlar üzerine 
olmuştur. (ne gibi bir şey olmuştur sesleri) Sonra oradaki Vali vazifesinde kayıtsız-
lık görmüş, azil hakkında Vekaletin çeşitli defalar vaki olan şeysini hatırlatmış ve 
bu defa Vekalet tarafından azledilmiştir. Mamafih şimdiye kadar bu Ahmet Bey 
hakkında aldığım malûmata göre kendisi hakikaten ilim sahibi, sağlam ve değerli 
bir memurumuzdur. Kendisinin uzun müddet açıkta kalmasına ben de razı değilim. 



71 

 

Bir yer açıldığı zaman tercihan oraya tayin etmek isteriz. Beşinci maddeye cevap 
olarak, Kiği muhacirlerinden Ali Ağa'nın oğlu Hasan ile Halil arasındaki su müna-
kaşasında Vali vazifesini yapmış sayılır. Adliye tarafından tahliyelerinden sonra, 
Merkez Ordusu Kumandanlığından kendilerinin harp divanına sevk meselesi Milli 
Savunma Vekaletine sorulması icap eder. Valinin bu işte yaptığı mesele su kav-
gasından dolayı asayiş olacak bir vaziyet alan münakaşayı bastırmak için kuvvet 
sevk etmesinden ibarettir. Altıncı maddeye cevap olarak diyorum ki burada Meh-
met Emin Efendi'den bahsediyorsunuz. Mehmet Emin Efendi Jandarma subayını 
küfretmiş ve darp etmiştir. İfade tutanaklarıyla birlikte jandarma tarafından savcılı-
ğa gönderilmiş ve adli takibat yapılmıştır. Palu Jandarma Bölük Kumandanı Yüz-
başı Mecit Efendi, askerlerin maaşlarından ve yakacak odun paralarından zimme-
tine para geçirmesinden, köylülerden ücretsiz odun ve kömür naklettirmesinden, 
jandarma hayvanları için getirtmiş olduğu ot ve samandan bir kısmını kendi evine 
göndermesinden ve akrabası olan bir başçavuşun suiistimallerine göz yummasın-
dan dolayı açığa alınarak hakkında tutulan tahkikat evrakıyla mahkemeye veril-
miştir. Yerine Hikmet Efendi gönderilmiştir. Hikmet Efendi gerçi daha evvel emek-
liye sevk edilmişse de daha sonra mahkemece berat etmesinden sonra tekrar 
hizmete alınmış genç ve dinç bir subaydır. Buyurduğunuz kadar ihtiyar bir subay 
değildir. Harput Bölük Kumandanı Ali Rıza Efendi'nin Keban Bölük Kumandanı 
Rüştü Efendi ile yer değiştirmeleri ise Rüştü Efendinin altı seneden beri bulunduğu 
Keban'da ahaliyle hususiyet derecesine varan içli dışlı münasebeti neticesinde 
vazifesine kötü tesir edeceği düşüncesiyle valilikçe gösterilen lüzum üzerine icra 
edilmiştir. Rüştü Efendi'nin Hükümet aleyhine konuştuğuna dair olan ihbarın da 
tetkik neticesinde sabit olmadığı anlaşılmıştır. Ali Rıza Efendi kadro ayarlaması 
muamelesine tabi tutularak emsali bir kadroya sevk edilmiştir. Yüzbaşı Hayrettin 
Efendi Kürtçe bilmesi ve o havaliyi iyi tanıması sebebiyle Çemişgezek Bölük Ku-
mandanlığına nakledilmiş ve açık kalan Arapkir Bölük Kumandanlığına Yüzbaşı 
Ethem Efendi tayin edilmiştir. Yüzbaşı Ethem Efendi'nin bölük kumandanlığında 
istihdam edilmemesi için bir harp divanı kararı yoktur. Eğin Bölük Kumandanı Şük-
rü Efendi bazı kötü icraatlarından dolayı işten el çektirilerek merkeze alınmış ve 
yerine alay kaleminden İbrahim Efendi gönderilmiştir. Şükrü Efendi de vilayet ida-
re komisyonunca tetkik olunan tahkikat dosyası üzerine istihdama mani bir hali 
olmadığına karar verilmesiyle daha sonra başka bir yere tayin edilmiştir. Bu da 
Vali Abdülkadir Bey'in memuriyetinden evvel olmuş bir meseledir. Yedinci madde-
ye cevap veriyorum, Ohi Köyünden Necip Ağa ile kardeşleri hakkında Malazgirt 
adliyesinde başlanılan tahkikat Temyiz Mahkemesi kararıyla Erzincan'a nakledil-
miş ve orada tahkikat yapılmaktayken, bunların seferberlik esnasında gösterdikleri 
sadakat ve hizmet sebebiyle haklarındaki tahkikatın teciline Hükümet tarafından 
karar verilmiştir. Silah ve cephane meselesi ise cephe kumandanlığının salahiyeti 
dahilinde bir şey olup vilayetçe buna dair hiçbir muamele yapılmamıştır. Bunu Milli 
Savunma Vekaletinden sormak icap eder. Yüzbaşı Niyazi Efendi Elbistan'a tayin 
olunmuştur ve memuriyetine gitmemiştir. Umum Kumandanlık, memuriyetine git-



72 

 

mesini emretmiş bu emri tebliğ ettiği esnada Hamdi Bey birkaç kişi huzurunda 
serkeşlik göstermiş ve harp divanı on beş gün hapsine karar vermiştir. 

HASAN HAYRİ BEY (Dersim): İçişleri Vekili Fethi Beyefendi o kadar malumat 
alabilmiştir. Tabii kendi vekaleti zamanında olmayan hadiselerdir. Bu malumatı 
aldığını söylüyor, fakat bütün yanlış almıştır. Çünkü bütün bu malumatı tamamen 
yanlıştır. Şimdi zannederim 1920 senesi Dersim, Harput aşar vergileri hakkında 
geçen sene, 1921 senesinde de biz burada İçişleri Vekili ve Maliye Vekili beylere 
gensoru önergesi verdik. Dediler ki,  

-Bazı mültezimler aşar alıyorlar, fakat para vermiyorlar. Dersimdiler alıyorlar da 
ölçüyorlar, para vermiyorlar. Aynı zamanda ahaliden fazla ürün alıyorlar, zulmedi-
yorlar. Onun için biz bunu köy ahalisine devrettik.  

...dediler. Bazı arkadaşlar hatırlarlar. Bunun üzerine ben gittim, tahkik ettim. O 
aşarı alanlar on beş, yirmi seneden beri aşar iltizam eden mültezimlerdir ki hiç on 
para borçları yoktur. En medeni yerlerin yüzlerce, binlerce borçları olduğu halde 
Dersimlilerin hiç on para borçları yoktur. Sonra efendim, Aşar köylülere devredil-
miş, deniyor. Halbuki bu aşar köylülere verilmemiş. O aşar Kaymakam Rüştü Bey-
'in kayınpederi olan işinden kovulmuş bir hakime verilmiştir. Köylülere verdik de-
mek bir entrikadır. Hakikatte Rüştü Bey'in kayınpederine verilmiştir. Sonra bunun 
yüzünden Elcezire Cephesi Kumandanından yapılan şikayetler üzerine Vali dahil 
olduğu halde, bunlar işten el çektirilmiş ve Mazhar Müfit Bey bu yüzden azledil-
miştir. Dolayısıyla bu aşar Kaymakam Bey'in kesesine giriyor, Kaymakam yine 
aynı yerde istihdam ediliyor. Mesele budur. (gürültüler) Beyefendi Kaymakamın 
kayınpederine gitmiştir bu aşar. Efendim, Dersimlilerin ocağında birtakım arazi 
vardır Harput'ta. O araziye gelip yerleşmişler. Nahiye Müdürü İsmail hakkı Efendi 
adında biri, bir Hıristiyan kızı almış gelmişler, orada yerleşmişler. Daima 
Dersimliler buraya gelsin, burada bulunsun diyorlar. Onlara hakaret etmek, hatta 
kovmak için. Hatta bu yüzden geçen sene Allah göstermesin az kaldı büyük bir 
vukuat çıkacaktı. Nahiye Müdürü yok değil ya başka bir nahiye müdürü gönderil-
sin. Bu adam üzerinde ısrardan maksat nedir? Sonra Takım Kumandanı Aziz 
Efendi'nin meselesini Vekil Beyefendi aynen söylediler ve tahkikat da aynen öyle 
cereyan etti. Fakat Elazığ Jandarma Bölük Kumandanı Ali Niyazi Efendi diyor ki 
doğum yeri olması itibarıyla bu havalide bu adam memurluk yapamaz. Bir kere 
Elazığ'a tayin edilmezden evvel Elazığ Kasabası ne haldeydi? Elazığ bir eşkıya 
yatağıydı. Bu adam Merkez Bölük Kumandanlığına tayin olunduğu zaman, Ela-
zığ'da hırsızlık hadiseleri bitti. Elcezire Cephesi Kumandanı buna lüzum göstermiş 
ve bu değiştirilmiştir. Beyefendi, bu katiyen böyle değildir. Buna lüzum gösteren 
Elcezire Cephesi Kumandanı değildir. Bu Elazığ Jandarma Kumandanlığı dosya-
sında mevcuttur. Bu dosyada, 

-Dersim Mebusu Hayri Bey'in tarafına mensuptur ve onun tesirindedir. Bundan 
dolayı Dersim aşiretlerini teşvik etmesi ihtimali vardır. Bunun burada bulunması 
uygun değildir. 
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...diye yazıyor. Burası da tutuyor bunu valilikten soruyor. Vilayet de evet doğrudur 
diyor ve azlediyorlar. Şimdi maksat budur, efendim. Dersim Mebusu Hayri Bey'in 
tarafına mensuptur diye tayin edilmiştir. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis): Mensup mudur? 

HASAN HAYRİ BEY (Devamla): Mensuptur, yani oranın yerlisidir.  

ALİ FETHİ BEY (İçişleri Vekili): Öyle bir şey yoktur. 

HASAN HAYRİ BEY (Devamla): Vardır, işte mebus arkadaşlarımı da şahit tutuyo-
rum. Kendim jandarma kumandanının dosyasını okudum. Kendim bizzat okudum 
ve gördüm. Efendim, benim akrabam olduğu için azlediliyor. Benim bir kabahatim 
varsa, benim elim varsa meydana konsun. Çünkü başka bir sebep gösteremiyor. 
Başka sebep varsa göstersin. (devam sesleri) Şimdi bu çocuğun azli de bu yüz-
dendir, efendim. Sonra Ahmet Bey meselesi var, efendim. Ahmet Bey hakkında 
ne gibi bir muamele cereyan ettiğini ben bilmiyorum, Vekil Bey'den yeni işitiyorum. 
Yani bu adamla benim münasebetim yoktur. Fakat işittiğime göre orada bulunan 
Harput uleması bir zaman Vali Bey'le uğraştılar. Bu da tabii o memleketli olduğu 
için o ulema ile arası iyidir. Bir zaman olmuş ki güya bu ulema Dersimlilerle şey 
ederek Kürtlerle beraber Kürdistan Hükümeti ilan edeceklermiş. Bu sözleri söyle-
mişlermiş. Bu adama bundan dolayı bir jurnal verilsin de bunlar bu yüzden büsbü-
tün baskı altına alınsın, denmiş. Bu adam bunu kabul etmemiş. Ben böyle jurnal 
yapmam, iftira yapamam dememişse de bunu ima etmiştir. Bunun için bu adam 
azledilmiştir. Bu mesele de böyle cereyan etmiştir. Sonra Hasibek Köyü meselesi, 
Vekil Beyefendi aldığı malumat üzerine buyuruyorlar ki evet orada bir hadise ol-
muştur. Silahlı bir kuvvet gitti, bunu halletti. Halbuki efendiler böyle bir şey yoktur. 
İki şahıs tarlada kavga etmişler. İki şahıs, başka kimse yok. O onun kafasını kır-
mış, o da onun kafasını kırmış. Daha başka bir vukuat yok ki efendim. Otuz tane 
atlı binmiş, gitmişler. Mehmet Efendi ve Ali Ağa'nın tarlasını abluka etmişler. Oğlu 
dışarıya çıkmış ve aralarında şöyle bir konuşma geçmiş. 

-Ne istiyorsunuz? Buyurun bir kahve için.  

-Hayır şimdi sizi bağlayıp götüreceğiz. Çıkınız dışarı.  

-Neden çıkarıyorsunuz? Eğer kardeşimle jandarma Hasan birbiriyle dövüşmüşler-
se al götür. Hepimizi alıp götürmeye ne hakkınız var? 

-Yok, hepinizi götüreceğim.  

-Hepimizi götüreceksen Vali Bey'den, Jandarma Kumandanından bir karar varsa 
bize gösteriniz de biz de emre itaat edelim. Keyif için bizi çoluk, çocuğumuzla niçin 
götürüyorsun? Al kardeşimi götür.  

-Yok hepinizi götüreceğim.  

-Beni götüremezsin, ben atıma binip kendim gideceğim.  
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-Yok yayan gideceksin. 

-Ben kendim seni şikayete gidiyorum. Sen bana kanunsuz olarak muamele yapı-
yorsun. Alay Kumandanına ve Vali'ye şikayete gidiyorum. 

...Müfreze kumandanı silahını doğrultuyor Mehmet Efendi'ye. Bu sırada hepsi de 
şahittirler, 

-Beni vur.  

...diyor, Mehmet Efendi. Orada hepsi görüyor. O sırada köylü dağılır. Bırakmazlar 
zabiti bırakmazlar vursun diye. Atla gönderip Vali Bey'e ve Jandarma Kumandanı-
nın yanına gitmezden evvel bunu içeri tıktırıyor. Üzerine kapıyı kapıyor. Silah me-
selesinde diyor ki güya Mehmet Efendi subayı tahkir etmiş. Yani,  

-Bu Hükümeti tanımam, bu kanunu tanımam, böyle bir Hükümet bize lazım değil-
dir. Böyle kanunu ben tanımam, bu Hükümet Hükümet değildir.  

...demiş, öteki de,  

-Ben de bu Hükümeti tanımayan adamı Hükümetin silahıyla vururum.  

...diye o yolda bir tutanak uydurmuşlar. Bu adamı adliyeye havale ettiler. Bundan 
maksat nedir? Bunun sebebi nedir? Bunlar vesile oldu. Zaten bunlar bu Mehmet 
Efendiyi ezmek, daha doğrusu sürmek niyetindedirler. Dersim'de birtakım şeyler 
çevirmek istiyorlardı. Ben Mehmet Efendi'yi Dersim'e nasihate gönderiyordum. 
Onlar orada mani oldular. Bu yüzden bu çocuk bunların gözlerine diken olmuş ve 
bunu ezip bunun elinden kurtaralım demişler. Bu da benim yüzümden olmuştur. 
Anladınız mı efendim? Sonra bu çocuğu mahkeme etmeden iki ay yatırdılar. Son-
ra tuttular, sahte bir evrak yaptılar. Harput havadisini Elcezire cephesine bildirmiş-
ler. Sanki Dersim yabancı bir memleketmiş de bu adam casusluk ediyor. Merkez 
Ordusuna yazmışlar. Bunu haydi yallah, Merkez Ordusu harp divanına sevk edi-
yor, ne evrak var, ne ispat var. Üç ay Sivas'ta süründü. Harp divanı dedi ki haydi 
oğlum gidiniz. Bunun üzerine çıktı geldi. Bunun meselesi de budur. Sonra jandar-
ma subaylarının tayini meselesi, benim orada tahkikatım var. Orada yapılanı ben 
öyle anladım. O yolda malumat aldım. Vekil bey de öyle cevap verdiler. Ne bilelim 
ki bu doğru mudur, değil midir? Ben orasına pek bilemiyorum. Her halde bazıları 
haksız yere tayin edilmişler ve boşu boşuna harcırah verilmiş. Mesela Şükrü 
Efendi Eğin'den alınmış, mecburen buna harcırah verilmiş. Şükrü Efendi'yi ben ne 
bilirim, ne tanırım, bu çocuk oradan aldırılmış, mağdur edilmiş. Diğerine harcırah 
verilmiş. Dosyasını tetkik etmiş de bunun bir kabahati çıkmamış. Ah, niçin böyle 
oluyor, efendim? Sonra efendim bu şey meselesi, yedinci madde ki Palulu Necip 
Ağa meselesi. Bu adam, memlekete hizmet etmiş bir adamdır. Bunu hakikaten 
ben bilirim. Hanedandandır ve vatana hizmeti belli bir adamdır. Ben bunu tasdik 
ederim. Fakat bu zavallı bazılarının fikirlerine alet oluyor. Geçen sene Palu Kay-
makamı bir yazı yazmış, altı bin lira gönderirseniz ben Dersim aşiretlerini birbirine 



75 

 

vuruştururum. Tahsisatı mestureden
1
 altı bin lira istiyor, aşiretleri birbirine vuruş-

turmak için. Bakınız, bir kaymakam böyle yazıyor. Vali Mazhar Bey bunu haber 
alıyor ve kaymakamı azlettiriyor. Böyle adamların fikirlerine alet olmuş bir adam 
tutuyor, Dersim'den Harput'a giden iki adamı da öldürtüyor. Sonra, bir Kürt oradan 
geçiyor, o da öldürülüyor. Aşiretler birbirine tutuşur, sen bırakıp gidersin. Sonra 
bunlar kucak kucağa giderler. Efendim, yapan Necip Ağa değildir, yaptırıyorlar. 
Sonra aynı zamanda silah, cephane veriyorlar. Silah, cephane vereceğinize mek-
tep açın, muallim gönderin, onları ıslah edin. Öyle değil mi efendim? Sonra efen-
dim, yirmi dört cinayet meselesi. Bu meselede ölenler Dersimli olduğu için affedili-
yorlar. Yoksa bu af Necip Ağa'nın hizmetlerine vesairesine değil. Hizmetlerine 
mükafat olsa bile başka şekilde taltifi lazım gelirdi. Mirimiranlık

2
 var, rütbe var, 

para mükafatı var, her bir şey var. Bu sırf Dersimlileri öldürdüğü içindir. (kötü niyet 
var, yok sesleri) Yok değil efendim, başka türlü taltif yok mudur? Peki bu suçlular 
neden affediliyor? Ölen Dersimliler için mi affediliyor? 

HÜSEYİN BEY (Elazığ): Kim öldürmüş? Meydanda katil yok. 

HASAN HAYRİ BEY (Devamla): Yirmi dört tane katil var. 

HÜSEYİN BEY (Elazığ): Sizin söylediğiniz bence duyulmuş değildir. 

HASAN HAYRİ BEY (Devamla): Senin söylediğin ise bence hiç duyulmuş değildir. 
Herkes sözünü bilir anladın mı? 

HÜSEYİN BEY (Elazığ): Peki hangi tarihte öldürülmüştür. 

HASAN HAYRİ BEY (Devamla): Hangi tarihte olursa olsun. Bilmiş olmalı ki bütün 
işler milletin nazarında meçhul kalıyor. Oradan çekilen telgraflar Yüce Meclisin 
nazarında meçhul kalıyor. Hiçbirisi Yüce Mecliste okunmamıştır. Rica ederim, 
Koçgiri hadisesi çıkmazdan evvel ben birçok telgraflar yazdım. Hangisi ehemmiye-
te alındı? Hangisi okunmuştur? Hiçbir şey okunmamıştır. (bu meselenin tarihi 
nedir sesleri) Bu, efendim muhtelif tarihlerde olmuştur. Sekizinci maddeye gelince, 
Abdülkadir Bey her ne hal ise valilikten alınıyor, ama yine Musul Valiliği unvanıyla 
altı ay maaş aldı. 

MUSTAFA SABRİ EFENDİ (Siirt): Esasen Musul Valisidir. efendim. 

HASAN HAYRİ BEY (Devamla): Efendim, kadromuzda Musul Valiliği yoktur. Tah-
sisatı da yoktur. (kadro vardır sesleri) Kadroda varsa da ona dair tahsisatımız 
yoktur. Ne vakit vali vazifesini görürse o vakit tahsisatını alabilir. 

                                                      

1
 Örtülü ödenek. 

2
 Osmanlı devletinde 1843 yılından itibaren askeri paşa rütbesine karşılık olarak sivil yöne-

ticilere verilen unvan. 
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YUSUF ZİYA BEY (Bitlis): Abdülkadir Bey'e valiliği çok mu görüyorsunuz? 

HASAN HAYRİ BEY (Devamla): Evet, ben çok görüyorum. Ama kim az görürse 
görsün. Sonra efendim, altı ay tahsisat verildi. Bu tahsisatın kesilmesini rica ede-
rim. Dokuzuncu madde, Elazığ'a iki saat mesafede çiftçi bir Ermeni'nin arazisini 
yüzbaşı Ali Niyazi Efendi almış. Oraya jandarmalar gitmiş. Bu çiftçinin evini içki 
imal ediliyor diye darmadağın etmişler. Ne kadar para varsa almış götürmüşler. 
Yüzbaşı Ali Niyazi Efendi gitmiş şikayet etmiş. Demiş ki,  

-Jandarmalar gitmiş, evi arama bahanesiyle bütün eşyasını yağma etmişler, verin.   

-Sen burada ne duruyorsun git.  

-Efendim, bunu ver de ben gidip gitmeyeceğimi biliyorum.  

...diyor. Sonra bu adam Umum Jandarma Kumandanına şikayet ediyor. Ben, diyor 
alay kumandanı ile harp divanı olacağım, beni muhakeme ediniz. Benim bu 
adamda haklarım vardır. O itibara almıyor ve birkaç defa da istifasını vermeye 
çalıştı o tutuyor, bu çocuğu hapsediyor. On beş gün sonra tahliye ettiler. Sonra 
burada bir mesele vardır. Müsaadenizle burada beş on dakika vaktinizi alacağım. 
Benim meselem, benim hakkımda yanlış anladıklarından dolayı hakikaten teşek-
kür ederim. Benim namusum Büyük Millet Meclisinin huzurunda ispat edildi, geçen 
sene ben bir önerge verdim. Benim hakkımda bu yolda ihbarda bulunuyorsunuz. 
Bunu ispat ediniz. İspat edemediğiniz halde bu gibi ihbarlarda bulunanları ceza-
landırınız diye. Bu önergeyi Paşa Hazretleri müzakereye koymadı, Hükümete 
havale etti. Onlar da şöyle yaparız, böyle yaparız, diye vakit geçirdi. Sonra iş bu-
raya dayandı. Mesele nedir efendim? Bu şahısların benim hakkımda iftirada bu-
lundukları meselesidir. Müsaade ederseniz 1916 senesinden beri olan hayatımı 
arz edeyim ki mesele oradan çıkar. 

MUSA KAZIM EFENDİ (Başkan Vekili): Efendim, gensoruya dair söyleyiniz. 

HASAN HAYRİ BEY (Devamla): Efendim, asıl buradan çıkıyor mesele. Birtakım 
kimseler benim yüzümden azledilmesin, bana yapılsın ne yapılacaksa. 

ALİ FETHİ BEY (İçişleri Vekili): Hayri Bey'e mensup olduğundan dolayı azledildi 
diye söylemedim. 

HASAN HAYRİ BEY (Devamla): Beyefendi doğrusunuz, bunlar vekaletiniz zama-
nına ait değildir. 

ALİ FETHİ BEY (İçişleri Vekili): Bu husus sizin kuruntunuzdan ileri geliyor. Yoksa 
size mensup olduğundan dolayı kimse azledilemez. 

HASAN HAYRİ BEY (Devamla): Dosyayı okudum, Dersim Mebusu Tevfik Bey'le 
beraber gördük ve okuduk. Jandarma dairesine gittik orada okuduk. Ali Niyazi 
Efendinin dosyasını getirdik, ikimiz gördük, öyle yazıyor. Jandarma Alay Kuman-
danı yazıyor, diyor ki,  
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-Ali Niyazi Efendi, Hayri Bey'e mensuptur. Bunun Dersimlileri teşvik etmesi ihtimali 
vardır. Onun için bunun, bu muhitte ikameti uygun değildir. Bunu başka bir yere 
naklediniz.  

...Sonra Umum Jandarma Kumandanlığı vilayetten soruyor. Vilayet de onu uygun 
görüyor. Onun üzerine tayin ediliyor. Ben bunu iddia ediyorum. Bu Polis Müdürü 
Mehmet Efendi, sonra Hatipoğullarından Ali Rıza Efendi ki emekliye sevk edilmiş, 
bilmem Rüştü Efendi tayin edilmiş. Rüştü Efendi beş altı seneden çok ahali ile 
beraber bulunmuş, arkadaş olmuş da onun için Harput'a nakledilmiş. Harput'a 
nakledileceğine Palu'ya nakledilsin. Orası birbirine bitişiktir, başka yer yok mu? 
Sonra Ali Rıza Efendinin tayin edilmesi hep benim yüzümdendir. Dersim'e gidiyo-
rum, kış vakti birden bire hayvan bulamadım. Bana hayvanını gönderdi, bin de git 
diye. Bu çocuğun bu hayvanı bana göndermesi kendisi için kabahat olmuştur. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum): Bunları nasıl anlıyorsunuz? 

HASAN HAYRİ BEY (Devamla): Tahkikatla anlıyorum. Birincisi dosya, işte dosya 
meydandadır. Sonra efendim, ben bu hatayı Jandarma Kumandanında ve 
Abdülkadir Bey'de buluyorum. Çünkü onlardan kuvvet almasalar cesaret edip de 
böyle bir şey yapamazlar. Onların kabahati nedir ki? Evet, yalnız benim hakkımda 
yazıldı ise onlar benim vaziyetimi görüp ona göre hareket etselerdi. Maksat budur. 
Biz ki burada toplanmışız, vazifemiz milletin emellerine hizmet edip bu vatanı kur-
tarmaktır. İstirham ederim ki bu milletin emellerini gözetmeli ve buradan gidecek 
memurlar da daima dikkat etmeli. Bunu istirham ediyorum. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbakır): Efendim, Hayri Beyefendinin gensoru önergesine 
İçişleri Vekili beyefendi gayet ikna edici izahat verdiler. Ben de gensorunun iki 
maddesinde bahis mevzu edilen iki vatansever hakkında izahat vereceğim.  Bu iki 
şahıstan birisi Ohili Necip Ağa'dır. Bu Necip Ağa, gayet namuslu dürüst, faziletli 
bir aşiret ağasıdır. Dünya Harbinde Erzurum'un düşmesinden sonra Ruslar Ma-
mahatun'a geldiği vakit Dersim aşiretlerinin bir kısmı isyan etmiş, Çapakçur ve 
Palu boğazlarını tutmak üzere yürümekte bulunmuş oldukları bir zamanda Necip 
Ağa kendi aşiretiyle bunları durdurmaya gelmiş ve bu esnada Necip Ağa'nın dört 
köyü Dersimliler tarafından yakılmıştır. Daha sonra bir ay sonra Osmanlı Ordu-
sundan oraya gönderilen 13. Tümen Dersimlileri yenmiş ve Dersim'i düşmanın 
istilasından kurtarmıştır. Bu silahlar işte o zaman Necip Ağa'ya verilmiştir. Efendi-
ler fakat o zaman kendisine verilen bu silahlarla Necip Ağa memleketin namusu-
nu, memleketin ismetini müdafaa ve muhafaza etmiştir. Ohili Necip Ağa o zaman-
dan bu ana kadar ve Milli Hükümetin kurulduğundan beri vatanına hizmetten baş-
ka hiçbir şey yapmamıştır. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis): Fenalık yapmak imkanı da yoktur. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Devamla): Bilakis bu Hükümete daima bağlı kalmış, vatan için 
çalışmış bir insandır. İkinci şahsa gelince, o da Harput eski Valisi Abdülkadir Be-
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yefendidir. Abdülkadir Beyefendi her bakımdan dürüst ve Hükümet memurlarının 
en faziletlilerinden biridir. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir): Hep öyle işittik, tasdik ederiz. 

ŞEVKET BEY (Beyazıt): Böyle şahıslardan bahsetmek doğru mudur? 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis): Madem ki bahis mevzu oldular hakikat bilinmelidir. 
Aleyhindeki sözleri dinleniyor, lehindeki sözleri de dinlenmelidirler. 

RASİM BEY (Elazığ): Burada söylenen sözleri onun adına reddetmek yine mebus 
arkadaşların vazifesidir ve bizim de dinlememiz lazımdır. (devam sesleri) 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Devamla): Efendiler, sizi temin ederim ki Abdülkadir Beyefen-
di o havalide en müşkül vazifeleri yerine getirmiş ve vazifesini daima namusuyla 
ifa etmiştir. Harput mebuslarını şahit gösteriyorum ve soruyorum, Abdülkadir Bey 
orada bulunduğu zamanlarda Harput asayişi nasıldı? (pek güzeldi sesleri) Binae-
naleyh Dersim Mebusu Hayri Beyefendiden rica ederim, bu iki şahıs hakkında 
verdikleri önergenin onlar hakkındaki maddelerini geri alsınlar. Bu kendileri için en 
büyük bir fazilettir. 

HÜSEYİN BEY (Elazığ): Efendim, arkadaşım meseleyi iyi öğrenmemiş. Hasan 
Hayri Bey Harput'un  aşar vergisinden bahsediyor. Harput'ta birtakım köylerin 
aşarını alıyorlar da bir kişi yerine yirmi kişi getiriyorlar. Bu vesile ile etraftaki köy-
lerde çapulculuk etmek için, birinin yerine yirmi kişi getirmişlerdir. Harput ahalisi 
umumiyetle kendi mebuslarına müracaat ettiler. Biz birleştik Maliye Vekaletine, 
İçişleri Vekaletine gittik ve dedik ki  

-Dersimlilerin birden aşar vergisi toplamamalarını temin ediniz, çünkü çapulculuğa 
kapı açıyorsunuz. Bunlara aşarı vermemekle bu kapıyı kapatacaksınız. 

...Onlar da bir emir verdiler ve bu aşarı vermeyin, dediler. Bu aşar meselesi böyle 
olmuştur. Sonra gelelim bu Necip Ağa'ya asker ve silah verilmesi meselesine. 
Zannedersem hatırınızdadır 1915 senesinde Dersimliler isyan ettiler. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir): Dersimlilerden bazıları deyiniz. 

HÜSEYİN BEY (Devamla): Efendim hangilerinin isyan ettiğini biz de biliriz, önerge 
sahibi de bilir. 

HASAN HAYRİ BEY (Dersim): Hepsini bilirim. 

HÜSEYİN BEY (Devamla): Efendim Çar, Sancak, Mazgirt, Nazimiye doğrudan 
doğruya bu kazalardaki memurları korudular. Mazgirt Kaymakamını ve kamilen 
ailesini kestiler. Bunu zannedersem hepiniz işitmişsinizdir. Bunun üzerine isyan 
ettiler. Bir taraftan da Ruslar geliyordu. Hükümet emrivaki karşısında kaldı. Ne 
yapmak lazımsa onu yapmaya mecbur oldu? Etraftan birtakım aşiret ağalarına 
müracaata mecbur kaldı. Aşiretlerin her birisi bir tarafa gittiler, birer mevki tuttular. 
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İşte bu Necip Ağa o zaman çok büyük hizmetler yapmıştır. Dersim'in yolunu tut-
muş ve bunları kımıldatmamıştır. Hakikaten çok fedakarlık etmiş ve bunları dur-
durmuştur. Mesele böyle olmuştur. 

HASAN HAYRİ BEY (Dersim): Gülerim. 

HÜSEYİN BEY (Devamla): Arkadaş hakikati değiştirerek söyleme. Meclis hiçbir 
zaman ne senin ve ne de benim sözüme tabi olamaz. Sonra beyefendiler Vali 
Abdülkadir Bey bahsine gelince, birçok arkadaşlarımı şahit gösterebilirim bizim 
vilayete gittiği günden itibaren asayişi temin etmiştir. Biz bu adamı hürmetle yad 
ederiz. Hakkında başka bir şey söyleyemem. 

DR. ABİDİN BEY (Lazistan): Muhterem arkadaşlar, ben Vali Abdülkadir Bey'in 
Elazığ'da vali bulunduğu zaman oradaki icraatını tabii bilmiyorum. Çünkü oraya 
gitmedim ve tetkikat yapmadım. Yalnız şunu samimiyetle ve büyük bir vicdanla 
söylerim ki Abdülkadir Bey, bugünkü Abdülkadir Bey değildir. Meşrutiyetin ilk kah-
ramanlarından ve hakikaten bu millet uğruna canını vermeye azmetmiş bir şahsi-
yetti. Arkadaşlar böyle şahsiyetler hiçbir vakit kinle, taraf tutarak hareket edemez-
ler. Çünkü onların seciyeleri buna manidir. Arkadaşlar gayet kısa, çok kısa söyle-
yeceğim. Jandarma Kumandanı Ali Niyazi Efendi'yi Vekil Bey çok güzel bahsettiler 
ve Hasan Hayri Bey'in akrabası olup olmadığını bahsetmeyerek yalnız jandarma 
kumandanı diyerek geçtiler. Hasan Hayri Beyefendi hazretleri kendi üzerine aldı 
ve dediler ki akrabamdır, binaenaleyh benimle zıt gittiklerinden dolayı bunu tayin 
etmişlerdir. Arkadaşlar ben bunu inkar ederim, yani Abdülkadir Bey bunu yapa-
maz. Çünkü seciyesini daha evvel size izah ettim. Abdülkadir Bey bu milletin istik-
lali için uğraşanların en başında bulunan şahıslardan biridir. Binaenaleyh Hayri 
Beyefendiden bir ricam var, kendisine çok hürmet ederim. Hacı Şükrü Bey'in de-
diği gibi  bu önerge ancak bir soru önergesi olabilir, yoksa bir gensoru mahiyetinde 
olamaz. Ben de çok istirham ederim, bu önergelerini geri alsınlar. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum): Arkadaşlarımız şahsi meseleden bahsetmesinler. 
Mesele Abdülkadir Bey, Necip Ağa meselesi değildir, mesele kanunsuz bir hare-
ket var mıdır, yok mudur? Arkadaşımız olduğunu iddia ediyor. Vekil Bey de çıkar, 
ya var der, ya da yok der. Varsa cezalandırılmasını isteriz. 

HASAN HAYRİ BEY (Dersim): Bizim Hacı Şükrü Bey'le Doktor Bey'e cevap vere-
ceğim. Efendiler ben Necip Ağa'nın fenalığından, namussuzluğundan filan bah-
setmedim. O adamın asaletine karşı ben de hürmetkarım. Necip Ağa'ya yaptıran 
vardır. Ben demedim ki yapıyor, yaptıran vardır. Necip Ağa akıllı adamdır, candan 
adamdır, hakikaten ismi gibi. Fakat yaptıran vardır. (yaptıranların ismini söyleyiniz 
sesleri)  

DR. ABİDİN BEY (Lazistan): Çok rica ederim söyleyin, istirham ederim. 

HASAN HAYRİ BEY (Dersim): Pekala söyleyeyim efendiler. Meşrutiyetin ilk ila-
nında Avrupa devletleri baktılar ki Türkler meşrutiyeti ilan ettiler. Bunlar adam 
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olacaklar. Bunların üzerindeki hükmümüz kaybolacak dediler. Tuttular propaganda 
yaptılar. İngilizler ve Rus Çarlığı propaganda yaptılar. 

ŞEVKET BEY (Beyazıt): Mesele biraz mühimdir, bunun gizli celsede olması daha 
uygundur. 

HASAN HAYRİ BEY (Devamla): Bunlar Osmanlı kitlesini, bu İmparatorluğu parça-
lamak için araya fesat tohumunu saçmaya başladılar, Arnavutlukmuş, Türklük-

müş, Araplıkmış, Kürtlükmüş gibi. Sonra Kırım'da İsmail Gaspıralı'yı
1
 elde ettiler. 

Derken efendim meydana bir milliyetçilik meselesi çıktı. Biz de ilerisini, gerisini 
düşünemeyerek ne hale geldiğimizi biliyoruz. (gürültüler) Ben söylemek istemiyo-
rum. 

ŞEVKET BEY (Beyazıt): Meclisin muvafakatiyle söylüyor. 

MUSTAFA LÜTFÜ BEY (Siverek): Kırımlı İsmail Gaspıralı vefat etmiştir. O adam 
millete kırk sene hizmet etmiştir. Katiyen İngilizlerin kandırmacasına kapılamaz ve 
kapılmamıştır. 

MUSA KAZIM EFENDİ (Başkan Vekili): Hayri Bey mevzuun haricine çıkmayın. 

HASAN HAYRİ BEY (Devamla): Sonra efendim, 1915 senesinde... 

SALİH EFENDİ (Erzurum): Hayri Bey, sizden çok istirham ederim, hemşerilik adı-
na isim vermeyelim. Dava şudur, yapılan şudur, filan şudur, demeli. Yalnız şahsi-
yetten bahsetmeyiniz efendim. 

HASAN HAYRİ BEY (Devamla): Yalnız efendim, Hüseyin Bey'e karşı cevap vere-
ceğim. 1915 senesi Mart ayında  Dersim'de... (gürültüler, usul haricine çıkıyor 
sesleri) Bir hadise oldu. Necip Ağa'nın orada işi yok. Bütün alay Dersim'e gitmişti. 
Dersim önünde durmadı efendim. Yüzbaşı Niyazi Efendi kendi bölüğüne bir tane 
Palulu sokturmadı, efendim. (ayak patırtıları) Hatta bu yüzden kendisine iki sene 
kıdem verildi. Yüz elli lira da para mükafatı gönderildi. O havalide Dersimlilerin 
çiğnendiği kadar hiç kimse çiğnenmedi. Sonra efendim, Dersimliler Malazgirt 
Kaymakamını çoluğu ile çocuğu ile kestiler diyorlar. Evet doğrudur efendiler. 
Dersimliler her ne kadar vahşi iseler de ben bu sözden sakınırım. Kaymakamı 
niçin kestiler? Bunlar heyecana gelmişler, Kaymakamı çağırmışlar, beraber konu-
şalım demişler. Bunun üzerine Kaymakam beş altı kişi geliniz de konuşalım diyor. 
Bunlar ayrılıp Hükümet Binasına giderken, kendilerine ateş edilince onlar da kay-
makama hücum ediyorlar. Bu esnada ahaliden beş altı kişi öldüğü gibi onlar da 
Kaymakamı öldürüyorlar. Yapılan bir yanlışlık meselesidir. Sonra efendim Ali Ni-

                                                      

1
 İsmail Gaspıralı (Gasprinskiy) (1851 - 1914) Kırım Türklerinden fikir adamı, eğitimci ve 

yazar ve yayıncı. Gaspıralı, Rus İmparatorluğu'nda Türk ve İslam toplumlarının eğitim, 
kültür reformu ve modernleşmeye ihtiyacını betimleyen Müslüman aydındır. 
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yazi Efendi ile benim meselem, bu efendim İstanbul Mebusan Meclisi açıldığı sı-
rada mebus seçimleri zamanında Vali Bey beni seçtirtmemek için... (gürültüler) 
Büyük Millet Meclisi teşekkül ettiğinde Harput'ta birtakım çeteler teşkil ettiler. Eş-
kıyalık türettiler. Maksat nedir? Büyük Millet Meclisi dahilindeki ahali dağılıyor, bu 
Meclis dağılsın, durmasın. Bunların Harput Ovasındaki yaptıkları adilikler sonra 
Dersim'e sıçradı. Ben o sırada Vali'ye gittim ve dedim ki,  

-Beyefendi, bu Kasaba dahilinde hırsızlık, eşkıyalık yaptırılıyor. Rica ederim, bunu 
Dersim'e sıçratmamak için bunu bastırınız.  

-Ben çare araştırıyorum, bastıramıyorum.  

...diye cevap verdi. Halbuki Vali Bey'in öyle bir şeyi var ki... 

ARİF BEY (Bitlis): Reis Bey, Dersim'in tarihini mi yapacağız? 

ALİ ŞEVKİ BEY (İçel): Hasan Hayri Bey, size dair bir mesele yoktur. Niçin bunlar-
dan bahsediyorsunuz? 

HASAN HAYRİ BEY (Devamla): Gensoruya ait mesele bundan çıkacaktır, azizim. 
Sonra efendim Vali Abdülkadir Bey hakkında ben fena, kötü demedim. Güçlü 
adamdır, iyi adamdır, tecrübe görmüş bir validir. Fakat Abdülkadir Bey oraya gider 
gitmez Dersim ile taban tabana zıt gitti. Daima ezmek taraftarı idi. (gürültüler, ayak 
patırtıları) Sonra efendim, Dersim'de şey etmemek için... (devam sesleri, ayak 
patırtıları) Sonra Dersim'de bunu öyle şey altına almıştı ki bir kimse Dersim'e girse 
otuz, kırk bin lira Dersim'e girse, Dersim kendi yağı ile kavrulur, idare edilebilir. 
Bunlar orada bir alay teşkil ettiler, bir alay Erzincan'dan teşkil ettiler, Elazığ'da 
efendim üç tabur; üç bölük Eğin, Çemişgezek kasabalarına şey ettiler. Bunlar 
sade süvari alayını teşkil etme bin lirayı oralara vereceklerine Dersim'in maarifi 
uğruna sarf edilmiş olsaydı daha iyi değil mi idi? Efendim, bunları abluka altına 
alıyorlar, sıkıştırıyorlar ve bu açlık üç senedir devam ediyor. Kazadan kazaya bı-
rakılmıyor, gidilsin. (kafi artık sesleri) Siz arazi gösteriniz bakalım giderler mi, git-
mezler mi? (doğru sesleri) Arazi var efendim, verin Dersim bu açlığı altı yüz sene-
dir çekiyor. Dersim'de arazi var mıdır? Gidiniz, bakınız, ahalisi dağdan dağa ge-
zer. Arazi gösterin bakalım. (doğru sesleri) Sonra beyefendiler, oraya giden me-
murlar yanlış fikirler vermişlerdir onlara. Şimdi efendim, Koçgiri hadisesi vardır.  

MUSA KAZIM EFENDİ (Başkan Vekili): Efendim, mevzudan harice çıkmayınız.  

HASAN HAYRİ BEY (Devamla): Müsaade buyurun, efendim. Koçgiri hadisesi 
bundan çıkmıştır. 

MUSA KAZIM EFENDİ (Başkan Vekili): Hasan Hayri Bey mevzu haricine çıkma-
yınız. Önergenin mevzusu ne ise o mevzu dahilinde söyleyiniz. Mevzu haricine 
çıkarsanız sizi konuşmaktan menederim, efendim. (gürültüler) 
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HASAN HAYRİ BEY (Devamla): Beyefendi kimseyi konuşma hakkından mene-
demezsiniz... (kafi sesleri) Ben ancak milleti tanırım, kimseyi tanımam... 

MUSA KAZIM EFENDİ (Başkan Vekili): Efendim, mevzu haricine çıkan her mebu-
su konuşmaktan menetmek Meclis Divanının hakkıdır, dedim. Ben menederim 
dedim, menettim demedim, buyurun söyleyin. (müzakere kafi sesleri) Müzakereyi 
kafi görenler lütfen el kaldırsın. Müzakere kafi görüldü. 

HASAN HAYRİ BEY (Dersim): Millet kendi hakkını alacaktır. (gürültüler, sözünü 
geri alsın sesleri) 

TAHSİN BEY (Aydın): Efendim, müzakerenin yeterliliğinden sonra bir kişinin söz 
söylemek hakkı vardır. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir): Sözünü geri alsın. (sözünü geri alsın ses-
leri) 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbakır): Hasan Hayri Bey, bu kürsüye gelip sözünü geri al. 

MUSA KAZIM EFENDİ (Başkan Vekili): Hacı Şükrü Bey ben size söz vermedim. 
(gürültüler) 

ŞEVKİ BEY (İçel): Millet diyor efendim. Dersim demiyor yahu, bu haksızlıktır. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum): Söylediği söz ehemmiyetli değil, arkadaşlarımız 
anlamadı. 

MUSA KAZIM EFENDİ (Başkan Vekili): Efendim susunuz, rica ederim. Bir yanlış 
anlama var. 

HASAN HAYRİ BEY (Dersim): Efendiler, Dersim lafı kullanmadım, niçin Dersim 
diyorsunuz? Ben millet diyorum. Millet denince Hükümete karşı değildir. Efendiler 
ben millet dedim ki Hükümette fesat yapan memurlara karşıdır. Yoksa başka bir 
şey demedim. Hükümet milletindir. 

MUSA KAZIM EFENDİ (Başkan Vekili): Efendim, mesele kalmamıştır. Beş önerge 
vardır. 

TAHSİN BEY (Aydın): Müzakerenin yeterliliğinden sonra bir kişi söz söyleyebilir, 
efendim. 

MUSA KAZIM EFENDİ (Başkan Vekili): Efendim, müzakere kafi görüldü. Müzake-
renin yeterliliğine karar verildikten sonra bir kimse söz söyleyemez. Yedi önerge 
var. Üçü müzakere kafidir, gündeme geçilmesini teklif ediyor. Dördü de izahat 
kafidir, İçişleri Vekiline güvenoyu... (güvenoyu bahis mevzu değil sesleri) 

HASAN HAYRİ BEY (Dersim): Güvenoyundan bahsetmiyorum. Sadece bir haki-
kati söyledim. 

ŞEVKİ BEY (İçel): Gensoru önergeleri güvenoyu ile neticelenir. 
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ALİ FETHİ BEY (İçişleri Vekili): Efendim, önerge sahibi sorduğu sorulardan dolayı 
dolayı bana itimat etmiyorsa ve söylediğim sözlerden dolayı güvensizlik fikrini 
edinmişse, evvela kendisinin oyunu soruyorum. O zaman Yüce Meclisinizden 
güvenoyu talep ederim. Yalnız şunu hatırlatmak isterim ki bu hadiselerin ekserisi 
iki seneden beri olan şeylerdir. Eğer kendilerinde böyle bir fikir yoksa gündemin 
müzakeresine geçmek suretiyle yetinelim. 

HASAN HAYRİ BEY (Dersim): Bu hadiselerin ekserisi ve hatta hepsi Fethi Beye-
fendinin zamanından evvel olmuştur. Bundan maksat güvenoyu meselesi değildir. 
Ancak bunları düzeltmeleri için rica ediyorum. 

MUSA KAZIM EFENDİ (Başkan Vekili): Gündemin bundan sonraki maddesinin 
müzakeresine geçilmesini kabul edenler, lütfen el kaldırsın. Büyük çoğunlukla 
kabul edilmiştir.

1
 

 

3 KASIM 1922: LOZAN KONFERANSI HAKKINDAKİ GÖRÜŞMELERDE DERSİM 
MİLLETVEKİLİ DİYAP AĞA'NIN KONUŞMASI 

(1.Dönem, 3.Yasama Yılı, 132.Birleşim, Gündem: 4/1) 

 

      Diyap Ağa, Dersimlidir ve mensup olduğu Ferhatuşağı Aşireti ile birlik-
te işgallere karşı koymuş, Milli Mücadelenin yanında yer almıştır. Diyap 
Ağa, Yunan Ordusunun Ankara yakınlarına dayanması üzerine Meclisin 
Kayseri'ye taşınması tartışılırken söz alıp Meclis kürsüsüne çıkmış ve 
"Buraya savaşmaya mı yoksa kaçmaya mı geldik!" diyerek, Milli Mücade-
leye tam destek vermiştir. Diyap Ağa, emperyalizme karşı Türk-Kürt ortak 
mücadelesinin en önemli isimlerinden biriydi.  

DR. ADNAN BEY (Başkan Vekili): Efendim söz Mehmet Vehbi Efendi'nindir. Fakat 
müsaade buyurursanız, bir şey arz edeceğim. Dersim Mebusu Diyap Ağa şimdi 
söz isterim, çünkü rahatsızım, diyorlar. Bu meseleyi eğer uygun görüyorsanız... 
(uygundur sesleri) Vehbi Efendi izin veriyor musunuz?  

MEHMET VEHBİ EFENDİ (Konya): Pekala! 

DİYAP AĞA (Dersim): Efendiler kusura bakmayınız ben ihtiyarım. Hepimiz biliyo-
ruz ki ve söylüyoruz ki dinimiz, diyanetimiz, aslımız ve neslimiz hep birdir. Bizim 
içimizde ayrılık, gayrilik yoktur. İsmimiz de, dinimiz de, Allahımız da birdir. Ağzıma 
gelen de budur. Ne diyeyim efendim? Hepinize söz söylemek için ben takat geti-
remem. Hepimizin halimize göre söyleyecek sözlerimiz vardır. Hele bu haller ber-
taraf olsun. Bir kere bu haller bertaraf olsun, Allah da hepimizin hallerine yardım 

                                                      

1
 TBMM Zabıt Ceridesi (8 Nisan 1922), 1.Dönem, c.19, s.60-72, http://www.tbmm.gov.tr/ 
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eder. Allah doğrunun yardımcısıdır. Ben ihtiyarım kusura bakmayınız. Halime göre 
sözlerim vardır.  

SOYSALLI İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur): Sulh hakkındaki fikriniz nedir?  

DİYAP AĞA (Devamla): Ama bugün dinimiz de diyanetimiz de kitabımız da hep 
birdir.  

NECATI EFENDİ (Lazistan): Delegelerden ne istiyorsunuz?  

SIRRI BEY (İzmit): Söyledi ya!  

DİYAB AĞA (Dersim): Allah yardımcıları olsun. Hangisini münasip görmüş ise 
öyle etsin. Gidenler dinini, diyanetini bilir adamlardır. Heyet içinde bulunanlar zan-
nederim kendi dinine, diyanetine hıyanet etmek istemez. (alkışlar) Hepimiz biriz. 
Ne Türklük, ne Kürtlük davası vardır. Hep biriz, kardeşiz. (bravo sesleri, alkışlar) 
Bir kişinin beş on oğlu olur. Biri Hasan, biri Ahmet, biri Hüseyin, biri Mehmet isimli 
olabilir. Fakat hep bir insandırlar. Biz de öyleyiz. Yoksa ayrı, gayrımız yoktur. İs-
mimiz Hüseyin, Mehmet, hepsi bir ananın, bir babanın oğludurlar. (bravo, sesleri) 
Dinleri, diyanetleri, kabileleri birdir. Ama düşmanlar bizi birbirimize sardırmak için 
tuzaklar kuruyorlar. Sen şöylesin, ben böyleyim, filan diye hile yapıyorlar. Bunda 
ne fayda var? Ne kadar ileri giderse o kadar iyidir. Birbirimizle iftihar ederiz. Biz bir 
kardeşiz. Bizim dinimiz, diyanetimiz birdir. Bazıları bilmiyorlar, birçok şeyler söylü-
yorlar ama onlar bilmiyorlar, öyle değildir. Lâ İlahe illallah, Muhammed Resulullah, 

işte bu. (alkışlar, bravo sesleri) 
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SON NOT 

          Koçgiri Aşireti'nin ayrılıkçı tutumu diğer Dersimli aşiretler arasında taraftar 

bulamamıştı. 14 Mart 1921 tarihinde Koçgiri şehir esnaflarının kurduğu nasihat 

heyeti görüşmeler yaparak ateşkes ilan edilmesini sağlarlar. Kan dökülmeden 

barış yapmak mümkündür. Ancak Merkez Ordusu Komutanı Nurettin Paşa sert 

tutumundan vazgeçmez. Askeri harekât sırasında Nurettin Paşa'nın, başta Topal 

Osman Çetesi gibi bazı sorumsuz çeteleri kullanması üzerine bir takım olumsuz-

luklar yaşanır. Yüz otuz iki köyü yakılır, zahire ve hayvanlar yağmalanır. Nurettin 

Paşa’nın Dersim ve Samsun’daki faaliyetleri nedeniyle Hükümet Paşa’yı Merkez 

Ordusu Komutanlığı görevinden alır ve muhakeme edilmesine karar verir. 

          Diyap Ağa ve diğer Dersim milletvekillerinin Milli Mücadeleye yaptıkları kat-

kılar ve Mustafa Kemal Paşa ile kurdukları iyi ilişkiler, Merkez Ordusu Komutanı 

Nurettin Paşa'nın sert tutumu ile sarsılmış ama bir süre daha devam etmiştir.  

          Kurtuluş Savaşından sonra Cumhuriyet hükümetleri, Dersim'de otoritelerini 

tam olarak sağlayamamaktan rahatsızdılar. Dersim'in feodal yapısı ve bazı mer-

kezi ve yerel yöneticilerin yanlış uygulamaları nedeniyle Dersim'in Türkiye Cumhu-

riyeti ile bütünleşmesi sürecinde, yıllar boyu önemli sorunlar yaşanmıştır. Ne yazık 

ki 1937 ve 1938 yıllarında, etkisi günümüze kadar süren acı olayların çıkması 

önlenememiştir. 
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BU DİZİNİN YAYINLANMIŞ DİĞER KİTAPLARI 
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