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YÜZ ON BEŞİNCİ İNİKAT 

22 Teşıiinievvd 1337 Sak 

İkinci Celse 

REİS : Birinci RefaveMİ Hasan Fehmi Beyefendi 

ıKâtip : 

REİS — Celse kuşat edildi. 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1 .— Tahtı muhakemeye alınan sabık Merkez Or
dusu Kumandanı Nurettin Pasa'dan mevrut telgraflar. 

REİS — Sabık Merkez Ordusu Kumandanı Nu
rettin Pasa'dan mevrut ve Meclisi Âliye arzı rica edi
len iki telgraflar var, okutuyorum. 

Başkumandanlığa 
C./3/11/337 ve Erkânı Harbiyenin bilânumarasına 

1. Başkumandanlık makamı samisinden telakki 
olunan emre imtisalen gelmekliğimi diğer telgrafla 
arz etmiştim. Müteakiben Erkânı Harbiyei Umumiye 
Riyaseti Celilesinden mevrud telgrafnamede tahtı mu
hakemeye alınacağıma ve esbabına muttali oldum ve 
ruhu meselenin şimal mıntıkasında Pontüs Rum 
muhipleri ve cenup mıntıkasında da Kürt isyanı âmil
leri olan eşhasa müteallik ve münhasır bulunduğunu 
anladım. Bunlar hakkında tevarihi muhtelifede müte-
kaddem telgrafnamelerde maruz delâil ve esbabı mu
cibe kanaatbahş oldu ise bu husustaki müddeiyata 
ve takibi eşkiya hakkındaki isnadata karşı muktazı 
vesaik beraber getirilmek üzere tavzih ve işar buyu-
rulmasını rica ederim. 

2. Gâyei mukaddesei diniye ve vataniye ve mil-
liyemizin istihsali ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümetinin takviye ve ilâsı üzerinde sıdk ve hulusu 
tam ile fedakârane idare ettim. Bu vezaifin ifasiyle 
beraber tensik ve teşkil ettiğim altı fırka kadar 
azim kuvvetleri ve suveri saire ile Garp cephesini 
takviye eyledim. Merkez ordusu mıntıkasında mua
melâtı ve muhafazasında başkaca teşkil ettiğim kı
taatı askeriye ile tedvir ve temin edilmektedir. Ku-
vayı maddiye ve maneviye, Devletin tezyid ve ga
yesi emrinde ve şayi beşer dahilinde icrası müm
kün her şeyi yaptım ve salifülarz hidematı nâciza-
nemin ifasına muvaffal" ^dum. Bunlara mukabil tah-
lisine, takviye ve itilâsına azım ve ikdam ile bivucuh 
sarfı makderet eylemiş olduğum muhterem milleti
min Meclisi ve Vekilleri tarafından müddeti hayatım

da ilk defa olarak maznun sandalyasına sevk ve da
vet olundum. Hayrette kaldım. Hedef eylediğim iş
bu muamelei makûsei gayri muntazandan dolayı 
arzı teessürat eylerim. Mukaddema husulüne me
dar olabilecek esbabı kaviye ve siyasiye ve Düveliye 
halen mevcut ise ve âtiyen böyle bir lüzum ve ihti
yacı kati tahaddüs ederse dinim ve vatanım ve mil
letim uğrunda bilâ tereddüt hayatımı müftehiren fe
daya hazırım. Yalnız menafi ve mekasıdı asliyei va-
taniyenin husulü için pek büyük mesuliyetlerin ta
hammülüne lüzum olduğunu bilmekliğim kâfidir. Fa
kat bugün ortada öyle bir icap ve iktiza yok iken, 
hayatı askeriyesi şaibesiz bulunan ve ancak namus için 
yaşayan ve fedakârane çalışmaktan zevk alan benim 
gibi emekdar bir Kumandanına böyle bir muamelei 
nalâyika tatbiki revayı hak değildir. Bu usul ile se
lameti idare temin edilemez. Maslahatı vatan mu
tazarrır ve müteessir olur. Merkez ordusunun efal ve 
harekâtı, Başkumandanlık, Erkânı Harbiyei Umumiye 
Riyaseti ve Müdafaai Milliye Vekâleti makamatı âliyei 
askeriyesince malûm ve ordu ile makamatı müşarüni
leyhe arasında ihtilaf ve gizli saklı hususat gayri mev
cut olduğundan Ordu Kumandanı hakkındaki cere
yana karşı hakayiki malumeye müsteniden tarafı 
samilerinden serdi mütalaa buyurulmuş olmak tabii
dir. İşbu beyanat ve müdafaatı devletleri semeradar 
olamadı ise bu bapta tenvir buyurulmaklığımı istirham 
ederim. 

3. Hiç bir suretle mücrim olmadığımı, elhamdü
lillah, namus ve diyanet ve azmü sadakat ile müzeyyen 
ve mali bulunan hayatı maziye ve haliyemin bah
şettiği iman ve icraat ile beyan ve iddia eylerim. Eğer 
her üç makamı âliyei askeriye meçhul esbaptan dolayı 
mücrimiyetime kail bulunuyorsa ve cereyan tevlid 
edenlerin isnadat ve müddeiyatını tasvip buyuruyor-
larsa bilâmuhakeme hakkımda verecekleri seri, idari 
hüküm ve kararı kabule amadeyim. Behemahal ora
ya muhakememi tensip ve arzu buyurursa şahsımdan 
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âli bildiğim Kumandanlık rütbe ve kıyafetini üstüm
de maznunin sandalyasında götürüp tezül ettirmemek 
için evvel emirde sıfatı celilei askeriyeden tecridimi 
talep ve temenni ve binaenaleyh hayatımdan aziz ta
nıdığım askerlikten istifamın kabulünü istirham ve Ce
nabı Hakka istinat ederim. 

4. Başkumandanlığa, Erkânı Harbiye Umumiye 
Riyasetine, Müdafaai Milliye Vekâletine arz edilmiş
tir. 

Merkez Ordusu 
Kumandanı 

Mirliva 
Nurettin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyasetine 

C. 8.11.1337 tarihli Başkumandanlık şifresi. 
Müddeiyatı vakıa hakkında Meclisi Âlice tetki-

kat icrası başka, maznunen isticvab ve muhakeme 
olunmak başkadır. Tetkikat icrası keyfiyeti ile azlo-
lunarak tahtı muhakemeye alınmak şaibesi arasında
ki farkı azim malûmu âlileridir. Ef'ali hayatımı 
Cenabı Rabbilâlemine ve icabedenlere vermeğe da
ima hazırım. Bu hususta zerretüma endişe ve tered
düt etmem. Fakat hakkımda reva görülen muamelei 
gayr; muntazıra ve namuhikkanın evvelemirde tashi
hini ve haysiyet ve şerefimin sıyanet ve muhafazası 
uğrunda fedakârane bir surette çalıştığımı Büyük Mil
let Meclisinden ve Zâtı samilerinden ümit ve intizar 
etmek hakkımdır. Herhangi bir memurun azli ve va-
zifei memuriyetine müteallik mesailden dolayı tahtı 
muhakemeye alınması usulü mevzuaya tabi bir mua
mele olduğu halde bir Ordu Kumandanının bu hak
tan mahrum edilmesi bittabi muvafıkı madelet ola
maz. Mukadderatı memlekete vazıulyed olması iti
bariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi matbu ve mu-
ta'dır. Ordunun bir hakkı ise Meclisten tayin ve irae 
edilmiş olan Başkumandanlığa, Erkânı Harbiyei 
Umumiye Riyaseti ve Müdafaai Milliye Vekâleti ma
kamlarıdır. Meclisin 29.10.1337 celsei hafiyesinde 
mevzuubahsolan mesailde Ordu Kumandanı ile ma-
kamatı âliyei askeriye arasında ihtilâf yoktur. Ku
mandanın azline makamatı müşarünileyhadan icap 
ve lüzum gösterilmiş değildir. Tahtı muhakemeye alın
ması İçin Heyeti Vekilenin rey ve mütalaası inzimam 
etmemiş ve tahkikati muktaziye icra edilmemiştir. 
Memlekette muamelâtı askeriyeden dolayı Meclise 
karşı yakından mesul olan Başkumandanlık ve Er
kânı Harbiyei Umumiye Riyaseti ve Müdafaai Mil
liye Vekâleti makamlarıdır. Ordu Kumandanları ise 

makamatı müşarünileyhaya karşı mesul olmak sure
tiyle bilvasıta Meclise karşı da mesuldür. Böyle ol
masa idi Heyeti Vekileye lüzum kalmaz ve Ordular 
doğrudan doğruya Meclisten evamir telâkki ederler 
idi. Ordu Kumandanının tayini misillü tebeddül ve 
azil keyfiyeti de usulen makamatı âliyei askeriyenin 
tensip ve teklifi ile vuku bulur. Tahtı muhakemeye 
alınmak meselesinde kavaidi mevzuaya tevfikan tah
kikat İcrasına ve alelusul lüzumu muhakemenin tah
kik ve tayin ettirilmesine mütevakkıftır. Aksi takdir
de tahkik ve tetkike lüzum görülmeksizin bir mebu
sun (Hakka) ve ağraza makruniyeti muhtemel bir 
takriri ile bir Ordu Kumandanının azli ve muhake
meye şevki kanunsuzluğu mucip olur ve bu hal ile 
hiç bir fert Ordu Kumandanlığının ağır vezaif ve 
mesuliyetini deruhte edemez ve Binnetice bir hercü 
merci idarî tevellüt eder. Bir kumandan mercii olan 
makamat tarafından hukuku kanuniyesinin müdafaa 
ve muhafaza edileceğinden emin ve mutmain bulun
mak ihtiyacındadır. Hakkımda Meclisten sadır olan 
kararın istinat ettiği esbap ve müddeiyata makamatı 
âliyei askeriye tarafından iştirak edilmemiş ve bu 
hususun Başkumandan Paşa Hazretleri tarafından 
Mecliste beyan edilmiş olması kararı vakiin usul
süzlüğünü göstermektedir. Ankara'ya gelirken vesa
iki lâzimeyi hamil bulunmaklığım tavsiye buyurulu-
yor. Bu vesaikten maksat ne olduğu anlaşılamamış
tır. İhzar edilmek üzere mevaddı müddeiyatın tasri-
hen emir ve işarını rica ederim. Erkânı Harbiyei 
Umumiye Riyasetinin 3.11.1337 tarihli şifresine göre 
Mecliste hakkımda verilen karar için iki sebep gös
teriliyor. Birincisi, takibi eşkiyada vukubulan yolsuz
luklar; ikincisi de, Samsun'daki eşhası malûmenin 
takyidi seyahatlarıdır. Ordu Kumandam bizzat eşkıya 
takibine memur değildir. 

Anın vazaifi de âlidir. Takip vazifei asayiş me
murları olan Jandarmaya, memurini mülkiyeye ve 
anlara müzaheret eden kıtaatı askeriye cüzü tam ve 
müfreze kumandanlarına aittir. Bunlardan vazifesini 
sui istimal eden olursa şahs, zaman, mekân, veka tas-
rihiyle haklarında alelusul takibatı kanuniye yapılır. 
Nitekim yapılmış ve kamatı aidesine arz edilmiştir. 
Binaenaleyh birinci madde kanunen Ordu Kuman
danına tevcih edilecek bir itham mahiyetinde ola
maz. 

Eşhası malûmenin takyidi seyahatları meselesine 
gelince: Bu vaka Pontüs Hükümeti Yunaniyesinin 
teşekkülü mesaili ile alâkadardır. Yunan ve Rumlara 
siyanet ve himaye ettikleri Türkiye Büyük' Millet 
Meclisi Riyasetinden cevaben Samsun'a keşide buy-
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rulmuş olan 18 Temmuz 1337 tarihli telgraf name ile 
de müeyyed bulunan bu eşhas hakkında tahkikat 
icra ettirilir idi. Başkumandanlığın tasvibine iktiran 
etmiş bulunan işbu tahkikat henüz hitam bulmamış
tır. Eşhası mezküreden Nemli Zade Galip Bey Sam
sun'da Yunanistan lehinde propaganda yaptığından 
istiklâl mahkemesine verilmiş idi. Merkumun İstan
bul'a gitmesi diğerlerinin neticesi tahkikata kadar 
müfarekatlarına meydan verilmemek lüzumunu gös
terdi ve azimetleri muvakkaten takyid edilmiş idi. 
Harp mıntakası dahilinde bu gibi vazaif ordunun 
uhtesinde ve kumandanın selâhiyeti dahilindedir. 
Memleketi ikinci bir tzmir darbe ve faciasına hedef 
ve maruz bırakmamak için müttehaz tedabir meya-
nında olan bu muamelenin icrası değil, bilâkis ihma
li ordu hakkında mucibi muaheze olabilir. Binaena
leyh işbu ikinci sebep dahi ordu için asla ve kata bir 
cürüm teşkil edemez. Bahusus keyfiyet tafsilen Büyük 
Millet Meclisine, Başkumandanlığa, Erkânı Harbiyei 
Umumiye Riyasetine, Müdafaai Milliye ve Dahiliye 
VeMletleıüne arz. olunmuş idi. Bu meseldi mühlim-
mai vaıtanıiıye hakkında daha fazla vesaike lüzum ve 
ihtiyaç varsa Pontüs meselesine ait olup Samsun'a 
İstiklâl Mahkemeskıe alit bulunan ve şimdilik üç 
yüz kişiye karip vatan halinlerinin idamlarını mucip 
olan evrak ve dielâil ve vesaik isıbatı müddeaya ve 
orduca müttehaz tediaıbirin elaemiyeftini ve tetkikatı 
vakıanın meşruıiyetüni izhar ve iraeye bittabi kâfidir. 

Hasıl ettiğim fikir ve kanaata göre merkez or
dusunun hidematı vakia ve mesbukasından ve Pon
tüs Hükümeti Yunianiiyatllinlin teşekkülüne fiilen ve 
maddeten muhalefet etmiş olmasından ve benim şah
si düşmanlarımla değil, ancak: Büyük Millet Mecli
si Hükümetinin ve din, vaıtan ve milletin düşman-
lıarile ve anların hami ve tarafdarlartile mücadele et
tiğimden, velhasıl Merkez Ordusu mınta'kasında cer-
yan eden ahvalden ve Hükümeti merkeziye ile müt-
tehıiden taklip edilen mekasidi vataniyeden Büyük 
Millet Meclisi lâyiklile haberdar olmamıştır. Eğer 
Meclisi Âli vaziyete temameıi vakıf olsaydı Rum eş-
(kiyasına karşı gösterilen ciddiyeti ve Samsun'daki 
Rum muhipleri ve hâmilleri hakkında gösterilen ba
siretli tenkit değil, bilâkis ve şüphesiz takdir ve tali
sin buyurur idi. Mecliste tevlit edilen ceryan sırf 
şahsidir. Çünkü Rum muhliıpleri ve taraftarları 
olan eşhas hakkında tahkikatı tevkif ve anları tah-
lis etmek maksadını ve Rum muıhipliediniin başında 
olarak Garp ordusunun Ankara istikametine ılicati 
esnasında Samsun'da Hükümeti Merkeziyeyi ihafe 
ve tehdit etmıiş olan Trabzon Mebusu Hafız Mehmet 

Efendimin setıi muiıbi gayretine matuftur. Ordu
dan infisalimi resmen töbltiğden evvel Samsun mu
hitine telgraflar ile mütefahirane işae eden mumai
leyh bundan ilki gün evvel dahi Nemlizade Celâl Beye 
yazdığı bir telgrafta, Dahiliye Vekâletinden Sam
sun'a tekrar tebligat yaptırdığı ve mutasarrıfı görüp 
Mecliste verdiği izahatla Ordu Kumandana Paşayı 
azlettirdiğinin muhakkak olduğunu söylemesini be
yan etmiştik- ki şayanı dikkattir. Meselenin şahsı
ma ait olan aksamını ancak ve ikinci derecede gör
mekteyim. Zira esasen hayatımı din, devlet ve 
milletimin yoluna feda etmiş olarak çalışan bir Ku
mandan olduğumdan Cenabı Allah'ın rızası ve vic
danımın huzuru bana kifayet eder. Asıl dliihun ol
duğum bir nokta var ki, bu da benlim gibi Meclisin 
ve vatanın muhafaza ve vatanın takviye ve itilâsı, 
milletin tabiisi için uğraşan istihlâs ve istiklâl ve itti
hadı islâm gayesline vakfı fikir ve hayat etmdş bir 
kumandan olduğum halde, Rum eşkiyası ve Pon-
tüs Yunan Hükümeti teşkili sa'yü emelinde bulu
nanları himaye eden eşhasa feda edilmiş olmaklığım 
gibi Meclisin de arzu etmüıyeceği bir vaziyetin taıhad-
düs etmıiş bulunmasıdır. Bu vaziyetim ıslahı ve ka
rarı vakiin tadili için Meclis Heyeti Uımumiiyeslinin 
tenvirine ve maikamatı âlliyei askeriye ile ordu ara
sında cereyan eden muhaberatın ve 5.11.1337 tarihli 
bundan evvelki şifrem ile beraber işbu telgrafnameli 
âcizanemin Meclis Heyeti Umurnıiyesline arze ve 
kıraat ettirilmesine ve neticenin emrü işarına müsaa-
dei samileriini istirham, adlû hakkın tecellisine inti
zar ve arzı ihtiram eylerim efendim. 

9.11.1337 tarihile Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyasetine ve Başkumandanlığa ve Erkânı Harbiydi 
Umumiye Riyasetine ve Müdafaai Milliye Vekâletine 
arz edilmiştir. 

Mirliva 
Nurettin 

REİS — Telgraflar kıraat olundu. 
Bu hususta söz istemiş bulunan arkadaşlarımıza 

söz veriyorum. 
Buyurun Hüseyin Avnıi Bey. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Telgraf
lardan birisi açık gelmiş, bu herhalde efkârı umu-
miyeye aksetmiştir. Sonra Meclisin tetkikat yapma
dığına dair bir şaibe vardır. Binaenaleyh Meclis va
zifesine tecavüz ediyor. Kumandanlarla anlaşması 
lâzım gelirken doğrudan doğruya tenkidatta bulunu
yor. Herhalde bunların aleni celsede mevzuubahs 
olması icabeder. Fakat bugün değil efendim. Mecli-
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si Ali karar verdi, bu mesele hakkında tahkikat yap
tırıyor. Bu telgrafların şimdi burada mevzuubahs ol
ması zaittir. Biz ne yaptık? Kendisinin vazifesini 
hüsnü isitmal etmediğine Meclis Âli zahip oldu. 
Hakkında tahkikat yapıyor. 

Rica ederim; Meclisi Âli bu gün ona mahkûm 
nazarile bakmamıştır. Bu gün hakkında tetkikat ve 
tahkikat yapılıyor. Giden arkadaşlarımız bunun iddia 
ettikleri şeyleri tayin edeceklerdir. Bizim bu gün on
ların yapacakları tahkikatın neticesine bakmadan bu
nu müzakere etmemiz doğru değildir. Belki şu yaz
dığı şeyler doğrudur ve belki de bunun aksine delâil 
gelecektir. Arkadaşlarımız bu işe memur edilmiş, 
vesaiki cem, ve telfik ediyorlar. Bunlar da onların 
arasına girecek şeylerdir. Bu telgrafların bugün bu
rada mevzuubahs edilmesi katiyen zaittir. Hakkı 
müracaatını da Meclis hüsnü kabul eder (Doğrudur 
sedaları) ve neticei müzakerata talikini de zaruri 
görür. Biz onun hakkını aradığından dolayı kendisine 
bir şey demeyiz. Çok münasip olmuş, hakkını müda
faa ediyor. Yarın gelecek arkadaşlarımız ya bunu 
teyid edecek ve yahut ta aksini istilzam edecek se
bepler koyacaktır. Şimdi doğrudan doğruya müzakere 
edilirse Meclis karanlıkta yürümüş olacaktır. (Doğ
rudur sadaları) 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Efendiler; 
şimdi giden Heyete Koçgiri hadisesine ait muamelâtla 
iştigal ediyor. Samsun Meselesi ile alâkadar değil
dir. Binaenaleyh burada müzakere ceryan ederek, bu
radan Samsun meselesi içinde bir heyet izamı lâzım 
gelirse buna Meclisi Âli karar verir. 

HÜSEYİN AVNİ BEY'(Erzurum) — O Heyet 
yalnız Koçkırı için değildir. Malûmu âlileri onlar 
intihap edilirken Samsun meselesi de mevzuu bahs 
olmuştu. (Şiddetli gürültüler), (Hayır sesleri) 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Selâhiyet 
verirsek olur. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Teşmilinde 
tereddüt ediyorsanız Meclisi Âli teşmil etsin. Bu bir 
Nurettin Paşa meselesidir. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Arkadaş
lar, Nurettin Paşa hazretleri kanunun sıyanetine ilti
ca ile hakkını talep ederken kanunun bu memleket
te her şeyin fevkinde olduğunu takdir etmiş ve ona 
göre hareket etmiş olsaydı. Bu gün bu telgrafı bu
raya göndererek Meclisi Âliyi de meşgul etmemiş 
olurdu. Ceryan eden vekayi arkadaşlarım ve bende
niz taraflarından Meclisi Âliye olduğu gibi hikâye 
edilmiş olduğundan ibarettir. Hükümet te vakayı 
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maruzamızı tasdik etti. Meclis Hükümetle izahat ve
ren mebuslar arasında tevafuku efkâr hasıl olduğunu 
gördüğünden dolayı Meclisi Âli vekayii cariyeyi 
nazarı itibare alarak, verilen takrir üzerine, kendisi
ni azletti. Nureddin Paşa Hazretleri Telgrafında 
Pontüs vekayiinden ve harice çıkmalarını menettiği 
elli altı kişinin de Rum muhibbanı cemiyeti rüesa-
sından olduklarını ve bundan dolayı bu muameleyi 
bunlar hakkında yaptığını söylüyor. 

VEHBİ EFENDİ (Konya) — Arkadaşlar müsaa
de buyurursanız usulü müzakereye dair bir şey arz-
edeyim. 

REİS — Efendim hatip sözünü bitirsin de ondan 
sonra söylersiniz. 

HAFIZ MEHMET BEY (Devamla) — Efen
diler bu zevat bu memleketin eciri değil sahipleridir
ler. Binaenaleyh bir ecir asıl memleketin sahiplerini 
ihanetle itham edemez. (Bravo sedaları) Nemli Zade 
Galip Bey zannederim ki memlekette maruf bir aile
dir. Tüccardır, zengindir. Binaenaleyh bu zat hakkın
da Yunan propagandası yaptığı yolundaki iddiası, 
Nurettin Paşanın yaptığı hiyanetlerin fevkinde bir 
hiyanettir. Burada harice çıkmalarını mennettiği elli 
altı kişinin harekâtı nedir? Beyler bunu Meclisi Âlinin 
bilmesi lâzımdır. Nedir? Telgraf vermişler ki burada 
bu çoluk, çocuk çıkarken kasaba yanacak. Nitekim 
Merzifonda vesairede de olduğu gibi, kasaba yana
cak ve kasaba önünde ve ecanip önünde bir çok 
kasten vekayii müellirrîe de olacaktır. Binanenaleyh 
bunu Nurettin Paşa yanlış harekatile ve âdeta daha 
gizli yapılması mümkün olan tehcir vesaireyi gasb ve 
gareti bu suretle ecanib önünde kasten ve alenen on
lara göstermek için yapıyor. Bu, memleket için fena
dır. Binaenaleyh bunu arzetmekten ibarettir. Bu eğer 
bir cürüm ise, yani memleketteki vekayii cariye hak
kında bir insanın kanaatini tahriren Hükümete arz-
etmek bir cürüm mahiyetinde ise bunun takibi da
hi ordu kumandanına ait değildir. Memleketin Muta
sarrıfı, mahkemesi vardır. Hükümeti mülkiye ile bu 
'zevat hem fikirdirler. Yani bu zevatın yazdığı şey
lerin vaki olacağını ve olmakta bulunduğunu Hükü
meti mülkiyede aynen Dahiliye Vekâletine yazmıştır 
Nurettin Paşa kendini müdafaa ederken diyor ki; 
ben asayişten mesul değilim. (Gürültüler) Müsaade 
buyurunuz rica ederim... 

VEHBİ EFENDİ (Konya) — Reis Bey esas ko
nuşuluyorsa bize de söz verin rica ederim. Heyeti 
tahkikiyemiz var. 

REİS — Efendim Telgrafda şahsından bahsedi
yor, onun için kendisini müdafaaya mecburdur. 
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HAFIZ MEHMET BEY (Devamla) — Bu mese
le hakkında benim Meclisi Âliye son bir teklifim 
vardır. Dinleyiniz vekayiı olduğu gibi arzettim. Bi
zim maruzatımızı Hükümet tasdik etti ve Meclisi 
Âli de bunu aynen kabul etti. 

BASRÎ BEY Karesi) — Efendim yalnız bir taraf 
dinlendi, adalet bu değildir. 

HAFIZ MEHMET BEY (Devamla) — Efendim 
müsaade buyurun. Hükümet tastik etti, Meclisi Âli 
de aynen kabul etti. Zabıt burada hazırdır. Evet efen
dim asayiş, eşkiya takibi Hükümeti mülkiye ile jan
darmalara aittir, diyor. Halbuki Ordu Kumandanı; 
fırka kumandanlarına, şube reislerine verdiği emirler
de dahiliye memurlarını birer kâtip menzelesine in
dirdi ve asayişi doğrudan doğruya kendi eline aldı ve 
mesuliyet doğrudan doğruya kendine aitti. Nurettin 
Paşa orada Ordu Kumandanı bulundukça ne Mute-
sarrıf ne de Jandarma yoktu. Bu; muameletla, mu
haberatla kendisine vuku bulan ihtiratla sabittir. 
Hatta Başkumandanlık dairesinden ben geldikten 
sonra Erkânı Harbiyei Umumiye riyasetinden veril
miş emri de isga etmedi. Binaenaleyh eğer Meclisi 
Âli arzu buyurursa ben bunu teklif ediyorum. Mec
lisi Âli bir Heyet intihap etsin, Samsuna gitsin, bu 
meseleyi tahkik ve tetkik etsin. 

BASRİ BEY (Karesi) — Yalnız bir taraf söylü
yor. Müktezayı adalet olmıyor efendim. 

OSMAN BEY (Lâzistan) — Efendim, Basri Be
yin yalnız bir taraf söylüyor, müktezayı adalet olmu
yor sözünün manasını anlıyamıyorum. Eğer Basri 
Bey söz söylemek istiyorsa gelir kürside saatlerce 
söyler. 

Efendim Nurettin Paşanın çekmiş olduğu telgraf
ların ücretini evvel emirde kendisinden tahkik etmek 
lâzım gelir. Efkârı umumiyeyi iğlâk ediyor. Kendi
sinin böyle muhabereye selahiyeti yoktur. 

Sonra haysiyetinden bahsediyorlar. Yalnız kuman
danların mı bu memlekette haysiyeti vardır? Başkası
nın haysiyeti yok mudur? Biz her kesin haysiyetine 
hürmet ederiz. Fakat onlar da bu memleketin içe
risinde, bu memleketin inkilâbını yaratan efendilere 
de hürmet etmeleri lâzımdır. Halbuki onları casusluk
la ittiham ediyorlar. Benim şerefim vardır diyor. Onun 
şerefi vardır da başkalarının şerefi yok mudur? Eğer 
namuslu bir adam ise Meclisin emrine itaat eder 
ve böyle iğlâk ile hareket etmez, kanuna tevdii nef-
seder. Muhabereye de meydan verilmesin, doğru de
ğildir. 

BASRİ BEY (Karesi) — Meclisde bulunmıyan 
bir adamın namussuzluğundan bahsetmek doğru de
ğildir. Bu mertliğe muvafık değildir, günahtır. 

OSMAN BEY (Devamla) — Bahsetmedim efen
dim, etmedim, namussuzluğundan bahsetmiyorum.. 
Yalan soyuyorsunuz. (Devam sadaları) 

OSMAN BEY (Devamla) — Zabıt buradadır, 
sözümü tekrar ediyorum: «Namuslu bir adam ise itaat 
eder» dedim. Bunu yapmadı. «Meclis selâmeti vata
nı ihlâl ediyor, selâmeti memleki ihlâl ediyor, Mec
lis bilmem ne diyor» gibi şeyler söyliyeceğine ve bize 
ders vereceğine ve böyle muhaberat ile meşgul ola
cağına doğrudan doğruya istida ile müracaat eder. 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Her keşi hakkı mü
racaatından mahrum mu edeceğiz? 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Rica ede
rim, muhakeme mi oluyoruz? 

REİS — Efendim; usulü müzakereden bahsediyor. 
OSMAN BEY (Devamla) — Efendim, müsaade 

buyurunuz; Meclis namına Koçgiri heyeti tahkiki-
yesine bir telgraf veririz. Başka bir heyet şevkine 
lüzum yoktur. Ona havale ederiz veyahut Hüküme
tin mümessili buradadır. Burada şimdi gördüm. 
Eğer ona da müracaat etmiş ise onu izah buyursunlar. 
Bendeniz diyorum ki; o heyete bir telgraf verilir ve 
tahkikat yapılır. Hepimiz isteriz ki namusuna leke 
gelmesin, şeref ve haysiyetine leke sürülmesin. Binaen
aleyh diğer kimselerin söylediği gibi, maznun diye 
tanıdıkları adamlar hakikaten maznun ise onları 
mahkûm eder ve kurşuna dizeriz. 

VEHBİ BEY (Konya) — Bu hususta ayrıca ka
rara hacet yoktur. (Gürültüler) Bu meseleden evvelce 
bahsolundu. Koçgiri'ye gönderilen heyetin bu mese
leyi de tahkik etmesi ve tetkik etmesi lüzumu evvel
ce tahtı karara alındı. Bu heyet gelinciye kadar her 
ne dersek ve neye karar verirsek her halde hata olur. 
Bu gün bunun müzakeresinin yeri değildir. Nurettin 
Paşanın ahvalini tahkik için tarafımızdan bir heyet 
gitti. Bu heyet gelinciye kadar bu meselenin tehiri 
lâzım gelir. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Reis Bey, ben
deniz de usulü müzakereye dair söyliyeceğim. 

HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Şimdi malumu 
âliniz, evvelce Nurettin Paşanın aleyhinde verilen is
tizah takririni imza eden zevatın sözlerini dinlemiştik. 
Rica ederim bir az da başkalarını dinliydim. Biz 
doğru yola gitmiyoruz. 

FETHİ BEY (Dahiliye Vekili) (İstanbul) — 
Efendim; Heyeti âliyenizce Koçgiri vakası için iza-
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mına lüzum gösterilen heyeti tahkikiye yalnız kendi
sine verilen vazifeyi ifa etmek üzere, yani Koçgiri 
meselesini tetkik eylemek üzere gitmiştir. Nurettin 
Paşanın meselesine dair burada cereyan eden hafi 
celsede gerek sahibi takrir Mebus efendilerin, gerek 
diğer zevatın izhar ettikleri arzu üzerine bendeniz 
de kürsiye gelmiş ve Samsun'da hüriyetlerine tecavüz 
edilen elli altı kişinin bu muameleye duçar olmaları 
için hiç bir sebebi kanunî mevcut olmadığını Meclisi 
Âlinize arzetmiştim. Bunun üzerine, Meclisiniz, hatı
rımda kaldığına göre Erzincan Mebusu Emin Beyin 
takririni nazarı itibare aldı ve o takrir üzerine Nuret
tin Paşanın vazifesine nihayet verdi ve kendisinin de 
tahtı muhakemeye alınmasına lüzum gördü. Karar 
bundan ibarettir. 

Binaenaleyh bu karardan geriye dönmeğe hiç bir 
sebep yoktur. Heyeti Vekile bu karar üzerine kendi
sini hu celsede mevzuu bahis olan mesele için tahtı 
muhakemeye almak ve tahkikata esas olacak evrakı 
tahkikiyeyi tetkik etmek ve kendisini muhakeme ey
lemek üzere keyfiyeti Müdafaai Milliye Vekâletine 
havale etmiştir. Bendeniz Dahiliye Vekili sıfatı ile 
Nurettin Paşanın Samsunda bulunan elli altı kişi 
hakkında gösterdiği gayri kanunî ahvali müş'ir evra
kı da Müfaai Milliye Vekâletine tevdi ettim. Binaen
aleyh diğer hususat için lâzım gelen evrakı Müda
faai Milliye Vekâleti cemedecektir ve kendisini istic
vap eyliyecektir. Fakat bu müdafaatın yapılacağı yer, 
zannederim, kendisinin muhakemeye çekileceği mah
keme huzurudur. Binaenaleyh başka yapılacak mua
mele yoktur. (Müzakere kâfi sesleri) 

REİS — Efendim; Nurettin Paşadan bir telgraf 
var. Bu telgrafın Mecliste okunmasını rica ediyor. Ri
yaset de Meclisinize arzu malumat etti. 

Şimdi bu bapta iki teklif var. Birisinde denili
yor ki, Koçgiri heyetini bu Samsun mesailine memur 
edelim. Diğeri Hafız Mehmet Beyin teklifi. Hafız 
Mehmet Bey diyor ki; Meclisi Âli Samsun'a bir he
yet göndersin. Gerek Nurettin Paşa hakkında, gerek 
Nurettin Paşanın temas etmek istedikleri diğer zeva
ta ait bütün mesaili tetkik etsin. 

Müsadenizle Koçgiri'ya gönderdiğiniz heyete ait 
bir şeyi arzedeyim: Heyet buradan müfarekat ve 
bendenize arzı veda ederken dediler, ki Samsun mesa
ilinin tahkikini bize havale etmek lâzım gelirse Mec
lisin rey ve tensibi olmadıkça iş'ar üzerine biz bu 
meseleye vazı yed etmeyiz. Bunu bendenize hususî 
olarak söylediler. Bunu Meclisi Âlinize malumat ka
bilinden arzediyorum. 
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Şimdi üç şık var. Bu meseleyi Dahiliye Vekili 
Fethi Beyin teklifi veçhile Müdafaai Milliye Vekâ
letince yapılacak tahkikatın ikmaline talik edelim, 
bir. Bir de verilen takrir mucibince Koçkırı'ya giden 
heyete havale edelim iki. (Kabul sadaları) Üçüncü 
şek Trabzon Mebusu Hafız Mehmet Beyin teklifi 
veçhile Samsuna yeniden bir heyet gönderelim. (Ret 
sadaları) 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Efendim; 
heyet yalnız Nurettin Paşa hakkında tahkikat yapa
caktır. Bendeniz diyorum ki bu giden Heyet hem 
Nurettin Paşa hakkında tahkikat yapsın, hem de 
Nurettin Paşanın iddea ettiği şeyleri tahkik etsin. 
Yani elli altı kişi hakkında iddeası var ya, onu tah
kik etsin. Benim teklifim budur. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Hayır hayır buraya 
gelecektir. 

MÜFlT EFENDİ (Kırşehir) — Rica ederim, 
istirham ederim; gayet mühim mesele karşısında bulu
nuyoruz. Meclisi Âlinize şu telgrafla vukubulan 
müracaat bir şikâyetname makamındadır. Kendi aley
hinde Meclisi Âlinizden çıkan mukarreratı müdafa de
ğildir. Çünkü eğer bu adam Meclisin teşrii, icrai sa
lahiyetini bilmiyecek kadar cahil idi ise kendisinin 
hakikaten yapmış olduğu işlerde ne derece alâkadar 
olduğu ayrıca tetkik edilmek icabeder. Lâkin Hafız 
Mehmet Bey buyuruyorlar ki Samsuna ayrıca bir he
yet gitsin; Pontüs Hükümeti meselesinden dolayı 
tahkikat icra etsin. Evet Pontüs meselesinden dolayı 
tahkikat icra edecek ama, bu adamın şikâyetinde, 
ihbarında iki muhterem Mebusun da ismi var. Bu iki 
muhterem simaya sürülen lekeyi orada tahkik ettir
meğe nizamnamemiz müsait değildir. Bunu temiz
lemek için bir şubeye havale etmek Koçkırı heye
tine bu tahkikatı ikmal için emir verilmek lâzımdır. 
Rica ederim mebusların şahısları muhteremdir. Tah
kikat için oraya heyet gönderilmesine lüzum yoktur. 
Onun için teklif ediyorum. Bu mesele bir şubeye ha
vale edilsin. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Müsaade 
buyurunuz efendim. Beyler, eğer heyetin mahallin
de yapacağı tahkikatta sui zan tebeyyün ederse ben 
derhal istifa edeceğim. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — İstifa ile olmaz; ip, 
ip. 

HAFIZ MEHMET BEY (Devamla) — Orada ya
ni mahallinde tahkikat yapılsın; burada tahkikattan 
bir şey çıkmaz rica ederim. 
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OSMAN BEY (Lâzistan) — Efendim; bu mesele- I 
de Nurettin Paşanın yazdığı şu telgrafın mahiyeti bu
rada Meclisin ittihaz etmiş olduğu karar aleyhinde ' 
bir şey değildir. Diyorlarki, yaptığım icraatta Hükü
met benimle müttehittir. Bunu dermeyan etmekle de
mek istiyorlar ki eğer benim yaptığım işler yolsuz ise, 
mugayiri kanun ise bunu sizin itimat ettiğiniz Hükü
metin reyiyle yaptım. Şimdi mesele bundan ibaret ol
duğuna nazaran bu cihetin tahkiki için orada bulu
nan heyete emir veririz. Bunu tahkik eder, mesele 
bundan ibarettir. Bu başka bir mahiyeti haiz değil
dir. Esasen tahtı muhakemeye alınmış demektir. Onu 
zaten kendisi talep ediyor. Bu talebi yapmış olmakla 
bu meseleyi de halletmiş demektir. 

HAMDİ BEY (İzmit) — Efendim; geçenlerde Nu
rettin Paşa meselesi mevzuu bahis olduğu zaman te
sadüfen vakıf olduğum bazı vesaiki, hakayiki Meclisi 
Âlinize arz etmek ve Heyeti Celilenizi tenvir etmek 
istemiştim. Söz aldım, maatteessüf söylemek nasip ol
madı. 

Şimdi efendiler bendeniz bütün şikâyatı bir nok
tada hulâsa ediyorum. Anlıyorum ki gerek Hafız 
Mehmet Beyin ve gerek arkadaşlarının şikâyet et
tiği nokta ordu kumandanlarının salâhiyeti fevkinde 
icraat yapmaktır. Bu noktada bendeniz de hakikaten 
kendileriyle beraberim. Fakat ordu kumandanlarına 
salâhiyet bahşeden elde bir kanun vardır. O gün de 
bendeniz bunun ref'ini talep edecektim. Hafız Meh
met Beye insafla sorarım ki kendileri Adliye Vekili 
iken Kâzım Karabekir Paşa Hazretleri; Mithat Beyi 
yalnız bir gazeteye makale yazdığından dolayı divanı 
harplerde, mahkemelerde vesair yerlerde süründür-
müştü ve zannediyorum ki haklarında istizah vaki ol
muştu. Aynı Hafız Mehmet Bey bugün ... (Şiddetli 
gürültüler) 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — İşi muga
lataya dökmekte mana yoktur, beyefendi. 

HAMDİ BEY (Devamla) — O zaman Kâzım Ka
rabekir Paşanın da (Gürültüler) kumandanlıktan çekil
mesini talep etmişlerdi. Onun için efendiler; Hükü
metin muayyen ve kafi bir siyaseti olur. Meselâ bir 
hükümet tehcire ya taraftar olur, yahut olmaz. Ta
raftar ise verdiği emri ifa eden bir memuru azletmez. 
Halbuki biz öyle yapmıyoruz. Bir adama diyoruz 
ki; ne için tehcir yapmadın, azlediyoruz. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Öyle şey 
yok; burada söylemediniz. 

HAMDİ BEY (Devamla) — Vardır efendim, teh
cir meselesidir. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Yok, öyle 
şey burada efendim. 

HAMDİ BEY (Devamla) — Halbuki bu bana 
kanunen verilen bir haktır. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Hangi ka
nunla? 

HAMDİ BEY (Devamla) — Bu hakkı istimal ede
rim. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Hangi ka
nun, hangi haktır. (Şiddetli gürültüler) 

BİR MEBUS BEY — Reis Bey o söyledi, biraz 
da dinlesin. Burası yalnız Hafız Mehmet Beye mi 
verildi? 

HAMDİ BEY (Devamla) — Şimdi Nurettin Pa
şanın bir çok fenalıklarından bahsediliyor. İhtimalki 
doğrudur. Bendeniz şahsını müdafaa edecek değilim. 
Yalnız o zat diyor ki, Nurettin Paşanın fenalığı var
dı. Mademki öyledir; arkadaşımız orada mezun bu
lunuyordu. Şimdiye kadar bize bunu yazması, anlat
ması lâzımdı. Halbuki Nurettin Paşa müdafaatında di
yor ki, bunları tehcir ettiğimden dolayı burada te
şekkül eden Rum Muhibler Cemiyeti - eğer doğru 
ise, vebali kendisine aittir, bunu tetkik etmek lâzım
dır - buna mani olmaya kalkıştı. Sonra efendiler me
sele İstiklâl Mahkemesine tevdi edilmiştir. Bu mese
lenin içinde iki mebus mevcut olduğundan dolayı ev
velâ Meclisi Âliden bir karar istihsali lâzımdır. 

REİS — Efendim; esasını müzakere etmiyoruz. 
Gönderilecek heyet tahkik edecek. 

HAMDİ BEY (Devamla) — Efendim, bendeniz 
diyorum ki bir çok mesaile muttaliim. Bunları Mec
lisi Âliye arzedeyim. (Gürültüler) (Dinleyelim efen
dim, dinleyelim. Öyle şey olmaz, devam sesleri) Mese
lâ Nurettin Paşa Ordu Mutasarrıfını tehcir aleyhinde 
bulunmak dolayısiyle azlini talep ve vazifeden çekti
riyor. Bu istizaha vazı. imza eden Ziya Hurşit Bey 
biraderimizin ifadesinden (Gürültüler) (Devam ses
leri) sonra Nurettin Paşa diyor ki ben bir takım eş
hasın seyahatlerini takyit ettim ve bu bence lâzım idi. 
Fakat buradaki maksadım şu idi. Acaba bu ahvali 
fevkalâdede her yerde bir çok zevatın seyahati tak
yit edilmemiş midir? Eğer seyahati takyit etmek bir 
cürüm ise, zannederim, burada Dahiliye Vekâleti se
yahatinde mahzur gördüğü eşhası da takyit ediyor ve 
hatta en küçük memurlara varıncaya kadar lüzum 
görürse seyahat varakası vermiyor. Bu bir cürüm 
müdür? Sonra Nurettin Paşa bu meseleyi İstiklâl 
Mahkemesine havale ediyor. Meclisi Âlinizden bir ka
rar alması mecburiyetindedir. Çünkü işi başka türlü 
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tesviye edemiyor. Meselenin inkişaf etmesi lâzımdır 
ki İstiklâl Mahkemesi diğer eşhas gibi bunları da 
muhakeme etsin. Binaenaleyh bendeniz hulasaten ar-
zediyorum, ki herhalde bitaraf zevattan mürekkep 
olmak üzere bu meselenin tahkiki için üç veya dört 
zattan mürekkep bir heyetin Meclisi Âliniz tarafından 
mahalline gönderilmesini rica ederim. 

REİS — Efendim; iki fikir var. Birisi bir heyet 
göndermek. Diğeri de Koçkiri heyetine havale et
mek. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Mü
saade buyurun, usulü müzakere hakkında söyleyece
ğim. Okunan bu evrak üzerine burada bir karar 
verilmek iktiza etmeyeceğini zannediyorum. Çünkü 
okunan evrakın bir umdesi var. Bu adamın Meclise 
yazmasında kendisinin bir fikri var. Bunları mahalline 
söyleyebilir ve gönderebilirdi. Meclise yazmasında bir 
umde var. Arkadaşlarımızdan birisi hakkında isnadat-
ta bulunuyor ve bunu Meclise bildirmek istiyor. Bu
nun üzerine şöyle olsun, böyle olsun demeye hacet 
yok. Bu adam ya muhiktir veya müfteridir. Eğer 
müfteri ise cezasını çeker. Çünkü hiyaneti vataniye 
isnat ediyor. Binaenaleyh bu meselede kendisi de 
Hiyaneti Vataniye Kanunu mucibince hiyaneti vata-
niyeden dolayı mahkûm olması lâzım gelir. Binaen
aleyh bunda Meclisin bir karar vermesine lüzum 
yoktur. Eğer o zat isterse bu benim hakkımda iftira 
ediyor diye kendisi hakkında Meclisi Âliye müracaat 
eder. İstemezse müracaat etmez ve şu evrak kendi
si muhakeme edecek mahalle tevdi olunur. Meclis; 
burada benim hakkımda iftira ediyor diye tahkikat ol-, 
maksızın, tahkikat heyeti göndermesin. Çünkü bu 
adam hakkında muhakemat dairesinde tahkikat ve 
tetkikat yapılıyor. Meclisten tekrar bir tahkikat he
yeti gönderilmesini istemiyoruz. Çünkü Meclis onu 
azletti ve mahkemeye şevketti; bitti. O adamın bir 
umdesi vardır ki refiki muhterememiz hakkında bir 
isnadatta bulunuyor ve bunu Meclisi Âliye bildirmek 
istiyor. Yazdığı şeyde umdesi budur. Burada yapıla
cak şey; kendi aleyhinde hiyanet isnat edilen zat; bu 
muhik değildir; iftiradır demesi ve kendisinin müra
caat etmesi lâzımdı. Binaenaleyh Hafız Mehmet Bey 
bu şekilde müracaat etmek vaziyetinde değildir. Ben 
böyle şey ediyorum. 

EMİN BEY (Bursa) — Nurettin Paşanın olduğu 
kadar arkadaşımız Mehmet Beyin de hakkı vardır. 
Meclise müracaat etmiştir. Binaenaleyh bunu dinle
yelim. O da talep ediyor. Binaenaleyh diliydim de ona 
göre. 
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BİR MEBUS BEY — Herhangi maznunun hak
kını müdafaa etmek hakkıdır. 

OrERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Arkadaşı
mızın hukuku ne kadar muhterem ise diğerinin de 
o kadar muhteremdir. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Öte
ki adam kalsın demiyoruz efendim. 

Hafız Mehmet Beyin müracaatı bu şekilde ola
maz. Hafız Mehmet Bey bir takrirle, - çünkü kendi
si mebustur - bir takrirle benim hakkımda tahkikat 
yaptırınız diye kendisi müracaat eder, tahkikat yapı
nız der. Kendisinin müracaatı üzerine tahkikat yapı
lır, yok kendisinin müracaatı yoksa heyeti âliyeden 
yapılan tahkikat aleyhine zuhur ederse Meclise bil
dirilir, Meclis de o vakit resen meseleye bakar. Bugün 
müracaat kendisine aittir. 

MUSTAFA BEY (Dersim) — Reis Bey müsaade 
buyurun, rica ederim. İstiklâl Mahkemesinde bulunu
yordum. İzahat vereceğim. (Kâfi sesleri) 

REİS — Efendim; Heyet devam etsin derse söy
lersiniz. Efendim müzakereye devam edeceksek söz 
Basri Beyindir. 

MUSTAFA BEY (Dersim) — Efendim; mesele
yi söyleyeyim. Mesele anlaşılsın. 

REİS — Efendim; müzakereyi kâfi görenler lüt
fen el kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. 

MUSTAFA BEY (Dersim) — Efendim vazifem; 
söyleyeceğim bunları. İsbat edeceğim, rica ederim. 
Samsun'da, burası Pontüs Hükümetidir, alçak, namus
suz Türkler gidiniz, diyor. Umum Samsun ahalisi bu
radadır. İngilizler Samsun'a gelirken Aleksandr ihti
yar oğlu ... O günü Hükümet konağına geliyor ve di
yor ki; sizin burada yeriniz yoktur. Altmış iki bin li
ra topluyor. Aleksandr'ın imzası da vardır. (Ne diyor
sunuz anlamıyoruz sadaları) Bu evrak İstiklâl Mah-
kemesindedir. Efendim Mütarekeden sonra İngilizler 
Samsun'a çıkarken Aleksandr buraya geliyor, çıkınız 
buradan, Hükümet teşkil ettim, bu belediye dairesi de 
Pontüs Hükûmetinindir, diyor. İstiklâl Mahkemesine 
şehadet etmiştir. Rica ederim, dinleyiniz bunu. Yüz on 
iki kişi ayni şey ile. Merzifon'da 317 senesinden beri 
teşkilât yapılmış. Bunları çıkardık, bunları kamilen, 
bu evrakları kamilen Nurettin Paşaya devrettik. Son
ra Aleksandr'ı beraet ettiriyor, bırakıyor. Eline de 
vesika veriyorlar. Rica ederim, mahkeme gidiyor, 
Aleksandr'ı yakalıyor. Açık celsede muhakeme eder
ken Aleksandr diyor ki bu vesika bana 30 000 liraya 
mal olmuştur. İkinci günü yirmi üç kişiyi idam edi-
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yorlar. Nedir bu? Artık üst tarafına vicdanınız hâkim 
olsun. 

REİS — Efendim; müsaade buyurunuz. Sam
sun'a bir heyeti tahkikiye göndermek var. Samsun'a 
bir heyeti tahkikiye gönderilmesini reyinize arzedece-
ğim. Samsun'a Meclisi Alinizden bir heyet izamını 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Lütfen indiriniz 
beyim. 

Koçkın'ya giden heyeti tahkikiyeye bu işin ha
vale edilmesini arzu edenler lütfen ellerini kaldırsın. 

Koçkırı heyetine havalesinde daha fazla rey var 
efendim. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — O halde 
emir verelim, evvelâ Trabzon'a gitsinler. 

REİS — Efendim; bu mesele de bu suretle hitam 
buldu. Koçkırı heyetine yazarız, Samsun meselesini 
de tahkik edeceksiniz deriz. Eğer Koçkırı heyeti iş 
çoktur derse, o vakit Meclisi Alinize arzederiz. 

Efendim, içtima bermutat perşembe günü. Celse
yi tatil ediyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI (1) 

YÜZONBEŞİNCİ İÇTİMA 

22 Teşrinisani 1337 Sait 

İKİNCİ CELSE 
Birinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendinin 

tahtı riyasetlerinde bilinikad evvelce azlile tahtı mu
hakemeye alınmış olan Merkez Ordusu Kumandanı 
Nurettin Paşa'dan mevrud iki kıta telgraf kıraat ve 
bü mevzu üzerinde cereyan eden müzakere kâfi gö
rülerek verilen muhtelif takrirlerden Samsun'da mü-
tehaddis vekayiin Koçkırı heyeti tahkikiyesi tarafın

dan tahkik olunmasına dair olan Ali Rıza Beyin tak
riri ekseriyetin kabulüne iktiran ederek Perşembe gü
nünde içtima olunmak üzere celseve nihayet veril
miştir. 

Reis Kâtip 
Hasan Fehmi 

(1) 3.12.1337 ve 6.12.1337 tarihli 121 ve 123 ncü 
in'ikat zabıtlarını ihtiva eden 13/70 ve 13/71 sayılı 
dosyalar bulunamadığından işbu zaptı sabık buraya 
konmuştur. Mustafa Nuri Ünver 
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