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YÜZ KIRK DOKUZUNCU IÇTÎMA 

23 Kânunusani 1338 Pazartesi 

Üçüncü Celse 

Açılma Saati : 4.'30 

REÎS : Birinci ReisveküHi Musa Kâzını Efendi. 

KATİP : Âöf Bey (Kayseri) 

REÎS — Ef endim Zaptı Sabık okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

YÜZ KIRK YEDİNCİ İNİKAT 
19 Kânunusani 1338 Perşembe 

İKİNCİ CELSE 
Birinci Reisvekili Musa Kâzmı Efendinin tahtı 

riyasetlerinde kuşat edilerek de halet edecek olan eş
kıya hakkında tescili takibat kararı verilmesine dair 
lâyihai kanuniyenin heyeti umumiyesi hakkında mü
zakere cereyan ederek maddeleri aynen kabul olun
du. Badehu celsei aieniyeye geçidi. 

Kâtip Kâtip 
Kütahya Kayseri 

Haydar Atıf 
Birinci ReisvekHi 

Musa Kâzım 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var mı?.. 
(Hayır sesleri). 

SALİM EFENDİ (Erzurum) — Reis bey, zaptı sa
bık hülasası değil, zabıt aynen okunmalı k' ondan sonra 
müzakere edilecek hususata daha iyi nüfuz 'imkânı ol
sun. 

REİS — Efendim; Buna maddeten imkân yoktur. 
Bu sebeple nizamnamei dahilide zaptı sabık hülâsası
nın okunması derpiş edilmiştir. 

Zaptı sabık hülâsasını kabul edenler.. Etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAT 

/. — Samsun ve havalisi İstiklâl Mahkemesi heye
ti sabıkasının Canik Mebusu Emin Beyin isnadatma 
cevap vermeleri ta^bini havi takrir. 

REİS — Müzakerata başlıyoruz. Takriri okutu
yorum. 

Riyaseti Celileye 
Refikimiz Canik Mebusu Emin Beyin geçen cel

selerin birinde, gıyabımızda olarak namus ve haysiye
timizi ihlâl eder bazı beyanatta bulunduğunu istih
bar eyledik. Mumaileyhin isnadatı sırf nefsanıiyet ve 
ihtirasından mütevellit ve setri cürüm maksadiyle 
neft ve tertip edilmiş 'iftiradan ibaret bulunduğunu 
yedimizde mevcut evrak ve vesaikle isbata amade ol
duğumuzdan, bu baptaki müdafaatımızın da istimalini 
ve isnat olunan madde tebeyyün etmediği takdirde 
hakkımızda tertip edilmesi lâzım gelen cezanın mu
maileyh hakkında tatbik edilmesini Mirham eyleriz. 
12 Kânunusâni 1338 

Samsun ve havalisi İstiklâl Mahkemesi Heyeti 
Sabıkası 

Sinop Mebusu Yozgat Mebusu 
Şevket Süleyman Sırrı 

Bursa Mebusu 
Hüseyin Necati 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Usulü 
müzakereye dair söyliyeceğim Emin Beyin ihbarı üze
rine Meclisi Âlice kendileri hiç bir suretle ittiham edil
memiştir. Şubece müdafalarını dermeyan ederler. 
Eğer şube müdafaalarında kanaat hasıl ederse kendi
lerinin sözünün daha makul olduğunu dermeyan eder, 
bir rapor verir. 

NECATİ BEY ı(Bursa) — Hakkımızda bir arka
daş bazı ihbaratta bulunuyor. Meclisi Âli o arkada
şımızı dinl'iyor. Yolda mevcut ve hareket esnasında 
bulunan üç kişilik bir heyet namussuzlukla, haysiyet
sizlikle, hırsızlıkla, irtikâpla ittiham olunuyor. Bina-
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enaleyh Heyeti Umumiye bizi ne için dinlemiyor? 
(Dinîiyeceğİz sadaları) Dinledikten sonra icabedefse 
Meclisi Ali üç dane azasını kapısı önünde idam et
sin. (Gürültüler) neden söylemfiyeceğim. Müdafaa
mızı 'dinlemek şartiyle idama razıyız. Eğer hakkı 
kelâmımız yoksa dışarı çıkalım. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Reis Efendi; 
müsaade buyurusamtz usulü müzakere hakkımla söyle
yeceğim. Efendiler, (Kürsüye sadaları) Şimdi takrir
leri okunan arkadaşlarımızın tabii hukukları mukad
destir. Meclisi Ali onların" hakkını her zaman dinle
yecektir. Yalnız yapılacak olan işler daima nizama ve 
Kanuna raptedilecek olursa daha iyi netice hasıl ede
bilir. Binaenaleyh bendeniz bulunmadım. Fakat evvel
ce bu arkadaşlar hakkında mevzubahis olan mesele 
zannedersem bir şubeye havale edilmiştir. Bu arka
daşlar müdafaalarının sırası gelmediği halde Mecli
si Âlinizde müdafaatta bulunursa Meclisi Âli ne ka
rar verecektir. Usulen ve kanunen vereceği şey için 
bu evrakla beraber müdafaalarının ait clduğu şube
de tekrarından başka bir şey olmayacaktır. Yalnız or
tada kaybolan bir vakit vardır. Arkadaşlarımız şubeye 
giderler. Usulen orada müdafaalarını yaparlar. Buraya 
geldiği zaman tabiatiyle onlar istediği kadar söyle-
miye ve biz de onları hürmetle dinlemeye mecburuz. 
Binaenaleyh şimdi zamanı değildir. Bu itibarla bu 
şubeye havalesiyle beraber arkadaşlarımızın da bitta
bi aynı şubede müdafaalarını yapması muvafık ola
caktır. 

NECATİ BEY (Bursa) — Bizim elimizde vesaik 
vardır. O vesaiki göstermek istiyoruz. 

EMİN BEY (Canik) — Müsaade buyurun; şah
sıma teaalluk eder. Rica ederim, zannediyorum ki ge
çen celsede Erzurum Mebusu Salih Efendinin bir 
•istizahı üzerine Heyetti Aliyeniz benden bir maddeyi 
sormuştu, ve bendeniz de bildiğimi arzetmiştim, bun
dan ibaret mesele değil nti efendim? Arkadaşların ba
zılarının vürudiyle bazı bildiklerimi vesaikiyle arz-
edeceğimi söylemiştim. Ve esasen heyetin tebdilini is
tedim. Yani bizi tebdil edin dedim. Orada telgraflar 
vardır, bunu ben yazdım ve onu yazmakta bir şey 
vardır. Elbette bu esbabı Heyeti Aliyeniz şubede söy-
lemekliğimi emrettiniz. Binaenaleyh mesele kalmıştı, 
rica ederim dinleyiniz, Beyleri de dinleyiniz, ben de 
söyliyeyim ve ben berveçhi peşin.. (Şubede sesleri) 
Müsaade buyurun 'Beyefendiler, rica ederim, bende
nizi pek çoklarınız yakından tanımazsınız. Rica ede
lim hiç dinlemeden beni de şubeye havale edin. Beni 
bilmezsiniz Beyefendiler hayatımda şimdiye kadar le-

kel'enmemiış bir adamım. Binaenaleyh ben de istiyo
rum, beni de şubeye havale edin. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendim, 
bütün arkadaşlarımız beryüzzimımedir, ta ki mahkûm 
oluncaya kadar. Meclis tahkikat için şubeye gönder
sin. Meclis Necati Beyin «telakki etçiği şekilde telak
ki etmemiştir. Tahkikat için söylemiştir. Yoksa Mec
lis sizi hürmetle elinizi sıkmış, içimizde oturtmuşuz-
dur. Ne cani demiş, ne bir şey. Bu telakki yanlıştır. 

NECATİ BEY (Bursa) — Bendeniz onu demiyo
rum. Elimizde vesaik vardır. (Şubeye gelsin diyor sa
daları) 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Yalnız 
efendim; şunu biliniz ki buyurduğunuz vesaiki göste
rirsiniz, istediğiniz arkadaşlarımız değil midir? On 
tane daha şubeye veririz, tahkikat için gidiyor şube
ye. Bunda istical edilecek bir şey yoktur efendim. Lâf
ta kalacak lüzumsuz yere vakit zayi edeceğiz. Onun 
için tarafeyni sakinane dinleriz, biter, mesele. 

EMİN BEY (Canik) — Reis Bey usulü müzakere 
hakkında söyliyeceğim. 

ALİ SURURİ BEY (Karahisarışarki) — Hatırım
da kaldığına göre Emin Bey demişti ki.. Efendiler 
mesele yalnız bundan ibaret değildir, arkadaşların 
vürudunda daha madde madde söylüyeceğim, şeyler 
vardır. Şimdi şubeye havale olunan mesele yalnız 
bir meseledir. (Hayır sesleri) müsaade ediniz böyle
dir. Diğer maddeler taayyün etmemiştir. Onun için 
eğer bu takriri veren arkadaşları dinlemek lazımsa, 
evvelbe evvel Emin Beyi dinlemek lâzımdır ki Emin 
Bey hangi maddeleri söylüyor, hangi maddeleri ta
yin ediyor ve diğer arkadaşlar kimdir, bu anlaşılma
lı ve şubeye havale edilmeli. Nedir, hangi şubeye ha
vale olunması lâzım gelir, hangisi lâzım gelmez? Bu
nu Heyeti Umumiye takdir edecek. Binaenaleyh bu 
meçhulat üzerine havale olmaz. Şube yalnız bir mese
le hakkında tahkikat yapacak ve on günde ikmal ede
cek. Heyeti Celileye getirecektir. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Mademki 
Emin Bey Şubeye havalesini ve kendilerinin gitmesmıi 
kabul ediyorlar, mesele kalmamıştır Emin Bey de şube
ye gitsin evvelâ şube dinlesin. 

EMİN BEY (Erzincan) — Biz şahısları Şubeye 
havele etmedik. Filân, filân Bey, falan, falan şube
ye gitsin demedik. Biz Şubeye verdiğimiz vakit İstik
lâl mahkemesini verdik. Onun için Emin Bey tabia
tiyle dahildir. İsim zikretmeğe hacet yoktur efendim. 

ŞEVKET BEY (Sinop) — İsim zikredlilmişti efen
dim. 
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ALÎ SURURÎ EFENDİ (Karahisarı Şarfci) — 
Şube hangi maddeleri tahkik edecek?.. 

MUSTAFA KEMAL BEY (Ertuğrul) — Emin 
Bey hakkında tahkikat yapılsın demek, maznun ol
ması demektir. Halbuki htiç bir mazanmiyeti havi bir 
evrak yoktur. Binaenaleyh Ali Sururi Beyin buyur
dukları üzere yalnız bir mesele şubeye havale edil
miştir. Eğer başka bir madde varsa, Emlin Bey Şu
beyi teşrif etsinler, izahat versinler, ondan dolayı maz
nun sıfatiyle.. 

NECATİ BEY (Bursa) — Mesele bizi kımılda-
mıyacak bir surette bağlamıştır, bilhassa mevzubahis 
olan evrak 25 tomardıı. Bu soba kadardır, bir senede 
tetkik edilemüyecektir. Eğer on gün zarfında, bir ay 
zarfında şubede ikmal edilerek biz idam edileceğimizi 
bilsek kabul ederiz. Arkadaşlarımız içerisinde mütte-
hem, maznun, cani bir vaziyette bulunuyoruz. Bun
dan dolayı hakkımızdaki ittihamatı şubenin kararını 
nakız ve cerh edecek vesaikim vardır, elimizde mev
cuttur. Bunu isbat etmk dçin bir hakkı kelâmımız var
dır, zannediyorum. AlMettiimiizi oraida terkettik. Akı
betlerinin ne olacağı malumumuz değildir. Selâmeti 
memleket namına yaptığımız hizmetler bu gün ayak
lar altına alınarak hiç bir kanuna, hiç bir mantığa te
mas etmediği halde hakkımızda türlü türlü lakırdılar 
bu Meclisi Âlide aleyhimizde söylenmiştir. Bunu ret 
ve cerhedecek elimizde vesaik ve delâil vardır Rica 
ederim, istirham, ederim bizim de bir hakkı kelâmı
mız varsa, eğer burada bir memleketi temsil ediyorsak 
ve bir memleket namına burada vekil olarak bulunu
yorsak sözümüzü dinlersiniz. Yok eğer dinlemezseniz 
AHaAa ısmarladık der çıkar gideriz. Mesele budur 
efendim. (Gürültüler) 

TUNALI HÎLMİ BEY (Bolu) — Bunları mün
hasıran dinlemek Meclisin eda edeceği bir borçtur. 
Dinlemelidir, arkadaşların hakkı vardır. (Gürültüler) 

REİS — Müsaade buyurun, usulü müzakereye 
dair üç teklif vardır. Birisi mesele şubeye gitsin, her 
türlü mesail ve müdafaa şubede yapılır. Bilâhare ge
lir burada müdafaa yapılır. Takririn birisi bu. Bir 
de Ali Sururi Efendinin usulü müzakereye dair bir tek

lifli var. Şubeye giden bir maddedir. Halbufci mesaili 
muayyeneyi Emin Beyefendi burada söyliyeceğini söy
lemiştir. Evvelâ Emim Beyin söylemesi, sonra diğerle
rinin ona cevap vermesi lâzımdır, diyor. 

ALİ SURURİ EFENDİ {Karahisarı Şarki) — 
Müsaade buyurun 'iki kelime ilâve edeyim. 

İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Reis - Bey usul ve 
'intizama riayet etmek lâzım ve kaydettiğin'iz halde 
söz vermiyorsunuz. Usulü müzakere diye karıştırı
yorsunuz. 

Mesele tenevvür etmeden siz hemen takrirleri reye 
vazetmek istiyorsunuz. Hakkı müdafaa var mıdır, 
yok mudur? 

REİS — Efendim, müzakere başlamamıştır. Usu
lü müzakere hakkındadır. 

ALİ SURURt EFENDİ (Karahisan Şarki) — 
Bazı arkadaşlar diyorlar ki arkadaşların burada isti-
mai vakit zayi etmektedir. Mesele öyle değildir. Çün
kü m&selâ Emin Bey on mesele tadat ediyor. Arka
daşlar müdafaasını, izahatını verirler. Olur ki Heyeti 
Aliye o meselenin içinden yalnız üçü şubece tetkiki 
icabeder diye bir karar verir. Eğer şubeye şimdi gide
cek olursa haddi zatında muhtacı tetkik olmayan 
evrakın tetkikiyle şube günlerce, aylarca, senelerce 
meşgul olur. 

SELÂHATTİN BEY (Mersin) — 350 kişilik 
mahkeme olamaz. Binaenaleyh şubede halli en doğru 
şeydir. Bunun için bunda delâili müteferriayı görmek 
imkânı yoktur. Beyhude uğraşmayalım. Bunda reyi
mizi istimal edemiyeceğiz. Bunun için esaslı bir yer
de tetkik olunsun. 

REİS — Müsaade buyurun. Bir teklif daha var, 
arkadaşlarımızın burada dinlenmesidir. Şimdi bu üç 
tekliften birincisi, şubece isticvabat yapılsın, müdafaat 
yapılsın. Sonra Meclise gelsin diyor. Bu teklifi kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın.. Ekseriyetle kabul 
edilmiştir. 

Perşembe günü içtima etmek üzere celseyi tatil 
ediyorum. 

..<...-
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