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ONUNCU İNİKAT 

18 Mart 1338 Cumartesi 

Birinci Celse 

Bed'i Müzakerat 

Saat : 2 (Sonra) 

REİS : Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİP . Ziya Hurşit Bey (Lâzistan) 

REİS — Ekseriyet hâsıl oldu, hafi celseyi kuşat 
ediyorum. 

1. — ZAPTI SA 

DOKUZUNCU İNİKAT 

16 Mart 1338 Perşembe 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetlerinde 

inikat etti. Okranya muahedenamesinin mübadelesi 
memuriyeti ile Harkof'a izamları münasip görülen 
Sinop Mebusu ve Sıhhiye Vekili Rıza Nur, Saruhan 
Mebusu Süreyya, Trabzon Mebusu Recai Beylerin 
mezun addine dair Heyeti Vekile Riyaseti tezkeresi 
kıraat ve kabul olundu. Menteşe Mebusu Tevfik Rüş
tü Beyin, İstanbul Mebusu Numen Efendinin de 
mezkûr heyetle izamlarına dair takriri reddolundu. 
Feyyaz Âli beyin mezkûr heyete memur edilen ze
vatın bir celsei aleniyede de mezuniyetlerinin mev
zubahis edilmesine dair takriri kabul olundu. Bit
lis Mebusu Vehbi Beyin heyeti mezkûreye harcırah 
ve mebusluk muhassasatmdan başka bir şey verilme
mesine dair takrirlerinin muhassat meselesi mevzu ol
duğu zaman müzakeresi münasip görüldü. Erzurum 

2. — MÜZAKERE 

Tezkereler 
1. — Teberru olarak terkine karar verilen Şu

bat maaşatmm azayı kiram maaşatmdan on taksitte 
kat'ına dair Divanı Riyaset karan hakkında tezkere 

REİS — Geçen celsede teberru edilen tahsisatın ne 
suretle kat edileceğine dair görüşmüştük ve müza
kere kâfi görülmüştü. Bu hususta arkadaşlardan ta-
dılname verenler var. Sonra Divanı Riyasetin; ekse
riyet kararının reddine dair teklif var. Bunlar ev
velce okunmuş ve fakat reye vaz edilememişti. Mü
zakerenin ikmali bu güne kaldı. Şimdi takrirler bir de
fa daha okunsun. 

Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

BIK HULÂSASI 
Mebusu Hüseyin Avni Beyin Rıza Nur Beye vekâ
leten derhal bir zatın meclisçe intihabına dair tak
rirleri Rıza Nur Beyin infikâki tarihine kadar tehiri 
muvafık görüldü. 

Yunus Nadi Meyle Celâl Nuri Beyin Başkuman
dan Paşa Hazretlerine sıhhat ve afiyet temennisine 
dair bir telgraf çekilmesine dair takriri kabul olun
du. 

Bilahara azayı kiramın tahsisatlarına maaşlarının 
tefriki hakkında Divanı Riyasetçe ittihaz edilen ka
rarın müzakeresi icra edildi. Müzakere kâfi görül
dükten sonra tadil takrirlerinin reye vazı esnasında 
gürültü tahassul etmesine mebni Cumartesi günü iç
tima olunmak üzere celseye nihayet verildi. 

Reis Kâtip 
Hasan Fehmi Muş 

Mahmut Sait 
REİS — Zaptı sabık hulâsasını reylerinize arz 

ediyorum : Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 
REİS — Müzakerata geçiyoruz. 

EDİLEN MEVAD 

Abdülgafur Efendinin, Saruhan Mebusu Reşat 
Beyin Hakkı Hami Beyin takrirleri bir mealdedir, 
okutuyorum. 

(Abdülgafur, Reşat ve Hakkı Hami Beylerin tak
rirleri okundu.) 

REİS — Sonra efendim Tayini esami takriri 
var. Tayini esami takriri de şöyledir. «Bitlis Mebu
su Yusuf Ziya Beyin takririnin tayini esamiyle re
ye vazını teklif eyleriz» diyorlar. 

Çorum Mebusu Ferit Beyin de bir takriri var, 
okutuyorum. 
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Riyaseti Celileye 
Şifahen arz ve izah ettiğim veçhile tahsisatı as

liye 100 lira addedilerek, diğer 100 liradan tenzilât 
yapılmasını teklif ederim. 

Çorum 
Ferit 

REİS — Abdiilgafur Efendinin, Hakkı Hami Be
yin, Reşat Beyin ve daha birtakım arkadaşların teklifi, 
Divanı Riyasetin ekseriyet kararının reddini mutazam-
mındır. Şu halde ret takriri, takdimen reye vaz edil
mek lâzımdır. 3 takrirde de 200 lira üzerinden kati-
yat yapılsın diyorlar. Bunda tayini esamiye hacet 
yoktur. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Celsei ha-
fiyyede tayini esaminin manasını anlayamadım. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Bu me
sele meclisin umuru dahiliyesinH<=ndir. 

REİS — Reyi işari ile reye vaz ediyorum. 200 lira 
üzerinden katiyatın icrasını ve Divanı kararının red
dini kabul edenler ellerini kaldırsınlar. (Ret sadala-
n.) 

Efendim, ekseriyette tereddüt ettim. Arkadaşlar da 
tereddüt ettiler. (Anlaşılmadı sadaları.) Efendim, Rey
de tereddüt ettik. Nizamnamemiz veçhile ayağa kalk
mak lâzım geliyor. Meseleyi müsaade ederseniz bir 
daha izah edeyimde tekrar reye arz edeyim. 

Efendim, Divanı Riyasetin kararı 500 lirayı tah
sisatı asliye ve 1 900 küsur lira tahsisatı fevkaladedir 
ve tahsisatın mecmuu 200 liradır. Bu 200 lira'dan ka-
tiyatı yapmak lâzım gelir şeklindedir. (Anlaşılmadı sa
daları.) (Anlaşıldı sadaları.) 200 lira üzerinden % 20 
kat olunsun, maksat temin edilmiş olur. Celsei hafiye
ye lüzum yoktur diyorlar.* Bu teklifi kabul edenler 
ayağa kalkacaklar. Bu teklifi kabul edenler lütfen 
ayağa kalksınlar. (Oturun efendim.) Ekseriyet hâsıl 
olamadı. (Hah sesleri.) 

(Çorum Mebusu Ferit Beyin takriri tekrar okun
du.) 

REİS — Efendim. Yusuf Ziya Beyin takriri de 
bunun aynıdır. Bu takrirler mucibince 100 lira tah
sisatı asliyedir. Ondan bir şey kesilmeyecek. Diğer 
100 lira tahsisatı fevkalâdedir. f/f 20 ondan kesilecek
tir. 200 liranın yalnız 100 lirası üzerinden <]/( 20 ka-
tiyatı kabul edenler ellerini kaldırsınlar... Ekseriyetle 
kabul edilmiştir. (Alkışlar.) 

MUSTAFA HİLMİ EFENDİ (Niğde) — Reis 
Bey buna kıyasen meclise bir şey arr edeceğim. 

REÎS — Efendim, Mesele bitmiştir. 

MUSTAFA HİLMİ EFENDİ (Niğde) — Bu me
seleye ait değil efendim. Buna kıyasen başka bir me
sele...-

Efendim, Meclisi umumi azaları, Encümeni Dai
mi azaları da var. Bu tahsisatı fevkalâdenin kat'mda... 

REİS — Efendim. O ayrı bir tekliftir. Celsei hafi
yede okunması lâzım gelen... (Gürültüler.) İstirham 
ederim efendim. Söz söyletin.. Sükût ediniz. 

Mazbatalar 
1. — Eskişehir Mebusu Husrev Sami Bey hakkın

da Dördüncü Şube mazbatası. 
REİS — Celsei hafiyyede okunması lâzım gelen 

bazı evrak vardır. Hüsrev Sami Bey hakkında 4 ncü 
şube mazbatası vardır. Arzu buyurursanız bu gün cel
sei hafiye akdedilmiş iken bunların da müzakeresine 
devam edelim. Yahut ruznameye geçelim. Bunu reyi 
âlinize vaz edeceğim. Mazbataların bu gün müzake
resini kabul edenler ellerini kaldırsınlar... (Gürültü
ler.) (Ret ret sesleri.) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Celsei ha
fiyeye başlandı. Hafiye ait mesail bitsin. 

REİS — Celsei hafiyeye müteallik bazı evrak 
var. Onların bu gün müzakeresini ikmal etmek var 
veya ruznameye geçmek var. 

Hüsrev Sami Bey hakkında bir mazbata ve Amas
ya İstiklâl Mahkemesi azaları hakkında diğer bir 
mazbata var. Bunların bu gün müzakeresini kabul 
edenler ellerini kaldırsınlar... Kabul edilmiştir. 

Hüsrev Sami Bey hakkında şube mazbatasının mü
zakeresine başlıyoruz. 

Hüsrev Sami Bey hakkındaki 4 ncü şube mazba
tasını okutuyorum. 

Fezleke 
Yozgat'ta Çapanoğlu hadisesi isyaniyes'inde Kuvayi 

Milliye teşkiline memuren Heyeti Vekile karariyle 
gönderilen Eskişehir Mebusu Hüsrev Sami Beyin li
vayı mezkûre muvasalatında, orada hiç bir iş görme
den ve teşkilât icrası yerine 800 kilo afyonla 18 ara
ba halı ve kilim ve seccade toplayarak, hastalığını bil
vesile, üç gün sonra avdet ettiğine ve kendisine veri
len harcırah nispetinde iş görmek şöyle dursun, mağ-
sub afyonla seccadeleri 18 bin liraya sattığının da şayi 
olduğuna ve bu hususta Yozgat mebuslarının malu
matlarına müracaat lâzım gelmekle beraber, kendisi
ne bizzat Yozgat mutasarrıfı sabıkı Kaymakam Şerif 
Bey.'n de şifahen beyanatta bulunduğuna dair Tokat 
Mebusu Mustafa Bey tarafından Makamı Riyasete 
takdim kılınıp Heyeti Celile karariyle berayı tahkik 
tevdi ve havale buyurulmuş olan 25 Kânunusani 1337 
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tarihli takrirle Meclisi Âli de bu hususta cereyan eden 
müzakeratı havi zabıt verideleri ve evrakı müteferri-
ai saüre şubemizce bilmütalâa, tahkikatı lâzımei ipti
daiye icrasına mübaşeret olundu. 

Şöyleki : Meseleijnezkûrenin bilmuhabere tahkik 
ve tamiki bir emri düşvar ve evrakı mevduai mevcu-
de münderecatında dahi cürmün sübutuna delaili kâ
fiye mevcut olmamakla keyfiyetin mahallinde tahki
ki lüzumu zaruri görülmüş ve binaenaleyh o esnada 
Akdağ madeninde müddeti mezuniyetinin hitamı do-
layısryle Yozgat tarikiyle avdet etmek üzere bulunan 
Yozgat Mebusu Rıza Efendi vasıtasiyle tahkikatı 
lâzime icra ettirilmiştir. Mumaileyh tarafından icra 
ve şubeye tevdi kılınan tahkikat evrakı mefadına na
zaran hadisei is'yaniye esnasında (Evrakı isticvabiye 
sayfa bir) yağma ve gasbedilen emval ve eşya sahip
lerinden, ezcümle Yozgat'ın Rum mahalesinden Ku-
yumcuoğlu Yuvan'ın cebren mağazası açtırılarak 480 
kıyye afyon, 2 balya kösele, bir sandık şeker, 30 
kıyye kahve, 50 kıyye kalay, 200 adet tiftik çuvalı, 
5 balya manifatura, 15 parça halı, kilim, 50 adet as
ker kaputu ve Abdullah Efendizade Osman Efendinin 
(Evrakı isticvabiye sayfa 3) dükkânının kepeneğini 
kırarak eşyasının yağma edildiği ve Manacızade Me
met Ağanın dahi (evrakı isticvabiye sayfa 4) Kuvayi 
Milhyeden Kako .Memet Bey müfrezesinden, bir kaç 
çetenin hanesine gelerek kendisini ölümle tehdit ve 
bir çok nükud ve hulliyat ve eşya ile üç res esbini 
gasbett'ikleri ifade ve iddia olunmuş ve şu suretle 
memleket dahilinde gerek üsata ait olup müsadere ve 
gerek ahalii masumeden mağsup eşyadan mumaileyh 
Hüsrev Sami Beyin halı, kilim, kösele ve afyon ya
ğını arabalara tahmilen Ankara'ya avdet ettiği mahal
linde maalkasem isticvap edilen şuhûddan Nizamzade 
Ali ve Şevket efendilerle Isa Beyzade Derviş Beyin 
müşahedata ve diğerlerinin mesmuata müstenit şaha
detlerinden anlaşılmış ve bir kısım şahitler de mem
lekette vuku bulan iitisafatı itirafla beraber, muma
ileyh Hüsrev Sami Beyin derecei alâkası hakkında 
ademi malumat beyan etmişlerdir. Evrakı mezkûre-
nin bir fıkrasında vakanın hudusunu müteakip ma
hallin mutasarrıftığınca bu bapta tahkikatı lâzime 
icra ve evrakı tahkikiyenin mutasarrıflıktan Dahiliye 
Vekâletine isra kılınmış olduğunun zikredilmiş olma
sına binaen evrakı mezkûre vekâleti müşarünîleyha-
dan celp ve münderecatı tetkik olunmuştur. İşbu evrak 
dosyasında mevcut vesaikten polis memuru Şevket 
ve eşraftan Tunusluzade Asım efendilerle diğer ma
lumatlarına müracaat edilmiş olan zevatın ifadeleri 
tahkikatı vakıayı tamamiyle teyid ve bir kat daha 

I -tevsik eylemiştir. Hakkında şubece tahkikat icrasına 
I îptıdar edildiği esnada mezunen memleketine giden 

ve keyfiyetin bir kere de kendilerinden istifsarı lâzi-
I meı tahkikattan olan mumaileyh Hüsrev Sami Beye 

29 Kânunuevvel 1337 ve 17 Kânunusani 1338 tarih-
I lerînde baposta tahriren tevcih ve tek'id edÜlen suallere 
i henüz cevap vürud etmemekle 'beraiber, kendisinin 
j lüzumu avdeti makamı riyasetten 7 Şubat 1338 
I tarihli telgrafla tebliğ edildiği halde elan muvasa

lat etmediğinden isticvabına imkân bulunamamıştır. 
Meclisi Âlinin devrei saniyei îçtimaiyesinin hita
mına bir kaç gün kalması ve evrakı mezkrerfin müs-

I tahlaf şubeye ^evri halinde ve tahkikatı hitam bul
muş bir meselenin bir hayli zaman daha sürünceme-

I de ve mumailey Hüsrev Beyin şu suretle tahtı zan ve 
I şaibede kalmasının muvafık olamayacağı bedahati 

karşısında kanaatımca derecei tekâmülü bulmuş olan 
işbu tahkikat evrakının heyeti celiyeye arzu zaruri 
görülmüş ve binaenaleyh cereyan eden tahkikat ve 

I istihsal edilen netayice ve hasıl olan kanaati katiyei 
vicdaniyeye karşı mumaileyh Hüsrev Sami Beyin ge
rek Yozgat usatına ait ve gerek ahaliyi masumei ski-

I reden magsup eşyadan bir hayli kilim, halı kösele, 
I afyon ve saireyi müstashiben ve terki vazife ile An

kara'ya avdet ettiği tebeyyün ve tahakkuk etmekle 
mahkemei aidesine tevdi edilmek üzere işbu fezleke 
tanzim ve merbubatı 45 kıta evrak ile maen huzuru 
celili heyete arz ve takdim kılınmıştır. 

28 Şubat 1338 

No. Kıta Merbutat 

1 1 Yozgat Mebusu Rıza Efendi tarafından 
I tutulan 11 sayfalık evrakı isticvabiye . 

2 29 Yekdiğerine merbute tezkeresi cevabiye 
v.s. 

3 1 Makamı riyasetten Mebus Süleyman Sır-
rkBeye yazılan tezkere. 

4 1 Makamı Riyasetten Feyyaz Âli Beye ya
zılan tezkere. 

5 1 Tokat Mebusu Mustafa Beyin 25 Kânu-
nunusani 1337 tarihli takriri. 

6 1 Hüsrev Sami Beyin Adana'ya gittiğine ve 
sual varakasının vilâyet vasltasile tebliğ 
edildiğine dair riyaset tezkeresi. 

7 11 Yozgat mutasarrıflığınca tutulan evrakı 
tahkikiye ve teferruatı. 

I Dördüncü Şube Reisi Dördüncü Şube Kâtibi 
i Tahkik tabirine muhalifim. Yozgat Mebusu 
I Hafız Memet Süleyman Sırrı 
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Kayseri Kayseri 
Atıf Âlim 
Sivas Van 

Mustafa Naki Haydar 
Laziztan Amasya 

Memet Necati Riza 
Siirt Siirt 

Mustafa Sabri Memet Kadri 
Antep Siirt 
Ragıb Salih 

Siirt Muş 
Halil Hulki Ahmet Hamdi 

Eskişehir Eskişehir 

Trabzon Genç 
Celâl Celâl 

Trabzon Bolu 
Hasan Hüsnü Fuat 

Karahisarı Sahip Karahisarı Şarki 
Mustafa Hulusi Kablelisticvap muahaza 

olunamaması rey.ndeyim. 
Vasfi 

Erzincan Diyarbekir 
Evrak ikmal edilmediğin İki noktaya muhalifim. 

den dolayı muhalifim. 
Hüseyin 

Maraş 

Hüsrev Sami Bey hakkındaki tahkikat ve fezlekenin 
Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı Bey tarafından icra 
edildiği ve mumaileyhin ifadesi alınmadan istisnai 
muamele yapılarak heyeti umumiyeye sevk edilmesi 
ve ittihazı kararda^ 18 zat mevcut olarak ekseriyet ol
maması cihetile noksan muameleden dolayı ikmali 
muamele için tekrar şubeye havale buyurulması re-

yindeyim. 
Hasan Tahsin 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Mazbata 
muharriri olmak dolayısile ilk söz benimdir. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) — Süleyman 
Sırrı Beyefendi evelisi gün bu kürsüde hem hâkim ve 
hem müddeiumumi olamıyacaklarını söylediler. Bi
naenaleyh mazbata muharriri de olamaz. 

HÜSREV SAM l BEY (Eskişehir) — Rica ede
rim, bırak söylesin. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Karşıda 
bir arkadaşımın haysiyeti ve ortada binlerce kişinin 
namusu ve ırzı paymal olmuş bir millet vardır. Allah 
aşkına olsun bir parça sükûtle dinleyin. 

Hüsrev Sami Bey bana bir hiyanet isnad etti. Ben 
ona karşı; vermiş olduğu takrire sebebi husumet ola
rak gösterdiği üç maddeye cevap vereceğim. 

Ben dedim ki : Hüsrev Sami Bey hakkındaki şu 
mazbata, Yozgat meselesi hakkındadır. Ben ise Yoz
gat'ın bir mebusuyum ve memleketimin hukukunu 
müdafaaya mecburum ve bu suretle bir müddei sıfa
tına düşeceğim. Binaenaleyh bu sebepten dolayı tah
kikata gitmekl'iğim doğru olamıyacaktır. Bu dakika
dan itibaren istifa ediyorum dedim. Sözüm budur, 

Muhterem arkadaşlar; bu sene iptidasında, geçen 
sene şubelere gönderilip de muamelesi intaç edileme
miş ve bizim dördüncü şubemize devredilmiş evrak 
arasından birisi, ahzı asker şubesine reisi binbaşı 
Hüsnü Beyin cebren gaspedilen beş bin lirası hakkın
daki tahkikat... Bittabi bunun derecei alakası neti
cei tahkikatta anlaşılacaktır ve bunu diğer bir şube
ye devretmek mecburiyeti hasıl olmuştur. 

İkincisi Isparta'daki ussata ait zannile bilmüzaye-
de satılan 7 bin küsur koyun hakkındadır. 

HÜSREV SAMİ BEY (Eskişehir) — Bu kimin 
hakkındadır, tasrih et. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Devamla) — Bu, Ha
fız İbrahim Bey, İstiklâl Mahkemesi heyeti ve Hüsrev 
Sami Beyin biraderi Eyüp hakkındadır. 

Üçüncüsü; Yozgat hadisesine ait olup şimdi oku
nan evraktır. 

Hüsrev Sami Bey geçen günkü takririnde bende
nize üç sebepten dolayı husumet iddia ediyordu. Ya
ni ben kendilerine hasım olduğum için bu tahkikatı 
tutamaz imişim ve aynı zamanda berayı tahkikat git
mem de münasib değil imiş dediler. 

Bendeniz müsaadenizle şimdi bunlara cevab vere
ceğim : Hüsrev Sami Bey Isparta'daki suiistimal edi
len koyunlar hakkında benim takrir verdiğimi ve 
bu takririmi dördüncü şubeye havale ettirerek yine 
şubece tahkikata memur edildiğimi söylediler. Malu
mu âliniz bu mesele hakkında Hükümet tahkikat yap
tırmış, neticei tahkikatta mebus arkadaşlarımıza da 
derecei taalluku olduğu için Dahiliye Vekâletinin na
zarı dikkatini celbetmiş. 

HÜSREV SAMİ BEY (Eskişehir) — Mesele böy
le değildir. 

CELÂL BEY (Genç) — Böyle muhavere ile ol
maz Reis Bey. (Sonra söyleyin sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Devamla) — Sonra 
efendim evrak Meclisi âliye gelmiş ve Meclis de bâ-
kur'a dördüncü şubeye havale etmiş. Dördüncü şube 
de neticei tahkikatta bilmuhabere bu meselenin bura-
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da tahkikatına imkân olmadığına ve bir heyet izamı
na karar vermiş. 3endeniz de şubenin kâtibi olmak 
dolayısile tahkikat bana tevdi edilmiş ve muamele 
elimizde döndüğü ve muameleye bir dereceye kadar 
nüfuz etmiş olduğumuz için şube - ki yetmiş kişinin 
kararile - bendenizi, Ragıp Beyi ve Kadri Beyi ma
hallinde tahkikata memur etmişlerdir. 

Yoksa bendeniz aleyhinde bir takrir vermişim 
ve takriri Meclisi âliniz tasvip etmiş ve şubeden de 
tahkikata memur edilmişim şeklinde değildir. 

Husrev Sami Bey vermiş olduğu itiraznamenin 
bir maddesinde, beni isticvap etmediler diyor. İşte 
karar burada... Tebligat vaki olmuş, üçüncü defa 
da telgraf verdik; mesmuattma nazaran, Ceyhan'da 
üç bin liraya iştira ettiği çiftliğin ziraati ile iştigal 
etmekte imiş ve onun için gelmemiş. 

Husrev Sami Bey O da yalandır, hepsi yalan 
ve yalan olduğunu ispat edeceğim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Devamla) — Sonra 
efendim; Yozgat meselesine gelince : Bendeniz aley
hinde takrir vermişim ve bu takririm şubeye havale 
edilerek; ben aleyhinde takrir verdiğim halde şubede 
de ben tahkikatı yapmışım. Bu da böyle değildir. 
Tokat Mebusu Mustafa Bey bir takrir vermiştir, 
bu takrirde Yozgat'tan on iki araba hah, kilim gel
diğinden bahsedilmiş bu takrir alelusul şubeye havale 
edilmiş, şube de heyeti umumiyesiyle beraber tahkikatı 
yaparak ve bendeniz burada kâtip olarak bulunmaklı-
ğım hasebiyle... Halbuki böyle bir şey olmadığı gi
bi, takrir Mustafa Beyindir ve havale eden heyeti ce
hledir Bu tahkikatta meselenin halli için mahallinde 
isticvaba imkân yoktu. Şube bir karar verdi; dediler 
ki: Buradan bir heyeti tahkikiyenin gitmesi lâzım
dır. Akdağ'da mezun bulunan Mebus Rıza Efendi av
det etmek üzeredir. Gelirken bittabi Yozgat'tan geçe
cektir. Binaenaleyh bir kararla kendisine istirham ede
lim, talep edelim, Riyasette Rıza Efendiye emir verdi. 
Rıza Efendi gelirken orada oturdu ve tahkikatı yaptı. 
Rıza Efendi fezlekeyi, evrakı şubeye havale ettirdi. 
Şube, evrakı tetkik etmek ve tahkikatın bir fıkrasında 
vaktiyle mahalli mutasarruflığınca da bir tahkikat ya
pıldığı ve evrakı tahkikiyenin Dahiliye Vekâletinde 
olduğu işaret edilmiş ve bir karar vererek evrak Da
hiliyeden istedi. Dahiliye evrakı bulamadı ve mahal
linde evrakın ayniyle mevcut olduğundan evrak gel
di ve tetkik edildi. Evrakta eski evrakı teyit eder 
gördükten sonra şube; tahkikat tekemmül etti et
miştir dedi ve vazifesi; evrakı mevcudiye nazaran 
neticeyi hulâsa edip ve fezlekeyi yapıp heyeti ce-
lileye arz etmektir. İtirazlarında diyorlar ki; fezle-
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kede imza ekseriyeti yoktur, indi olarak fezlekeyi 
yapmışım. Evet fezlekeyi imza ettirmişim. îşte imza 
otuzdur efendiler. Bununla beraber asıl sebep ola
rak bendenize hiyanet isnat ediyorlar, diyorlarki; 
Yozgat hadisesinde Çapan oğulları tarafından fetva 
okunurken bendeniz fetvayı dinlemişim ve kuvayi 
tedibiye gelerek bu hale muttali olmuş ve o vakit 
tahkikat icra etmiş, beni tecziye ederlerken, sıfatı 
mebusiyetim bu fiillerini ademi icraya badi olmuş ve 
kendileri delalet ederek hayatımı esirgemişler. Bende
niz; o fetvanın okunduğu vakitte, Akdağ madeninde. 
kardeşim koyun gibi kesiliyordu, harekâtı milliye ta
raf darı olmak itibariyle. Ve ben de hapishanede 
ömürümün nihayetine beş saat kaldığını düşünüyor
dum. Efendiler; ben bu vatana midemle, menfaatim
le merbut değil; ailemle, kanımla, hayatımla merbu
tum. (Bravo sesleri.) O suretle nasıl ben vatanperver
likte hiyanet ederim? Mademki bana da hiyanet is
nat edilmiştir, arkadaşlar; âdi olan bir adam âli 
olan bir Mecilste durmaz şubeye havale edilir, hak
kımda bir hüküm verilirse ipimi ben k««dim çe
kerim. Aksi takdirde; hiyaneti bana isnat eden ar
kadaş hakkında o kanunun onuncu maddesi muci
bince tevfiki hareket edilir. Müteleattan anlaşılıyor 
ki kendisine husumetim yoktur. Muamele Meclisi âli
nin, tahkikat şubenindir. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Dahiliye Vekâletinde, 
böyle bir evrakın ziyamı şube; haber aldıktan son
ra ne yaptı? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Devamla) — O baş
ka mesele... 

TAHSİN BEY (Aydın) — Evrakı asliye nasıl kay
bolur Vekâlette? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Devamla) — Arkadaş
lar; müsaadei âlinizle, asıl Yozgattaki tahkikatın esa
sı olmak üzere -nerkez memurluğunun mutasarrıflığa 
verdiği takriri okuyorum. (Gürültüler.) Dinleyelim ri
ca ederim. Telaş buyurmayın, bir Millet Vekilinin ağ
zından çıkan bir sözdür. 

(Takriri okudu.) 
Bendenizin şu husumeti iddia olunan muamelede

ki alakamı arz ediyorum. 
HUSREV SAMİ BEY (Eskişehir) — Bu rapor 

kimin tarafından veriliyor? 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Devamla) — Komi

ser Şevket... Bendeniz hapishaneden çıktıktan son
ra Ankara'ya geliyordum. Malumu âliniz; hapisha
neden çıkar çıkmaz hayatının kurtulduğunu Meclisi 
âlinize arz etmiştim. Makamı Riyasetten şahit sıfa-
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tiyle bana soruldu, işte cevabım buradadır. Ankara'
ya gelmek üzere Yozgat'tan çıktık. Bir saat beride Yoz
gat Mutasarrıfının ve Vergi Başkâtibinin ailesi geli
yorlar. Kuvayi Milliyeden yaralı bir kaç efratta be
raberlerinde. Saydım 18 araba... Bu arabalardan; ai
leye bir kaç araba müstesna olmak üzere diğer ara
balarda muhafız efrat var, lebaleb dolu.. Hüsrev Sami 
Bey biraderimiz buradan giderken atla gitmişti. Ge
lirken yaylı arabaya sığmıyordu. Boru gibi ayaklan 
dışarıda idi ve oradan gelirken bir çok atlar beraberin
de getiriyordu. Bu atları nereden aldı? Sonra bir iki 
at felan beye göndermiş. Efendiler; Millet, hayatiyle 
uğraşırken, can çekişirken sana pazarlık yapan, sana 
bal satan kimi buldun? Hüsrev Sami Bey!... 

SALİH EFENDİ (Devamla) — Şahsiyet.... 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Devamla) — Şahsiyete 
ait ne var?... 

HÜSREV SAMİ BEY (Eskişehir) — Muhterem 
arkadaşlar; Dördüncü şube tarafından aleyhime tan
zim edilmiş olan şu mazbatada, evvelâ Yozgat'ta 
Çapan hadisesini tenkil için bendenizin kuvayi mil
liye teşkiline gittim, deniyor. Halbuki ben Kuvayi 
Milliye teşkiline gitmedim. Bendenizi başka vazife ile 
memur ettiler. 

CELÂL BEY (Genç) — O vazife nedir Efendim? 
izah buyursunlar Reis Bey. 

HÜSREV SAMİ BEY (Devamla) — Söyleyece
ğim efendim, hiç bir hakikat meçhul kalmayacaktır. 

REİS — Kesmeyiniz. Rica ederim. Sonra söz alır 
söylersiniz. Dinleyelim rica ederim. 

HÜSREV SAMİ BEY (Devamla) — Mazbata
da, vazifemin ifası yerine, bilmem ne kadar araba, 
halı, kilim ve şali re topladığımı ve ilahire... Bu da 
yalandır. 

Sonra hastalığı bahane etmişim, avdet etmek için. 
Bu da yalandır efendiler. Bunu bugün milleti yeddi 
emanetinde tutan zevata sormak lâzım gelir. Hastalı
ğımı hiç bir vesile ittihaz etmedim. 3 gün sonra değil 
5 gün sonra avdet ettim ve «kendisine verilen harcırah 
nispetinde vazife görsün şöyle dursun» deniyor. Rica 
ederim, aldığım harcırah Dahiliye Vekâletinde mu-
kayyedir ve aldığım harcırah da 50 liradır, efendiler. 
«AMığım paraya mukialbil iş görmemişim» deniyor. 
İşimi, 2&onederirniki, çok güzel görmüşündür. 

(Sağdan : O sadaları, handeler.) Esasa girecek 
olursak eğer, bendenizin çok maruzatım vardır. Be
nim bütün davam şubede yapılan şu fezlekede benim 
malumatıma müracaat edilmemesidir. Bunu da arz et
mek istiyorum ve benlim bu söytiyecekîerimde bir 

çok hakayik var, kli MecİM Aliniz bunu müttaK olun
ca, beim maisuımliyetÜTnü Ms ve tasdik edecektir. Beni 
dinlememişlerdir. Bir kere şulbenrin yaptığı bu fezte-
kede «Kuvayi Milliye teşktiline meftıuretı» demiş. 
Bendeniz Ktfvayı Milliye teşkiline gitmedim. (Gürül
tüler) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim, 
Heyeti Vekileden şubeye gelen tezkeredir. 

HÜSREV SAMI BEY (Devamla) — Heyeti Ve-
kOledtîi gelen tezkere de yanlıştır. (O., sesleri. Gürül
tüler.) Yanlış söylemiş diyorum. Eğer böyle söyle-
mişse yanlış söylemiştir. Benini aktığım vazife böy-
lcdi;. 

Sonra efendim, tahkikatı hep birlikte yapması lâ
zım gelen bir şube, tahkikatı oraya girdiğimiz zaman 
orada bulunan Süleyman Sırrı Bey ve mezunen orada 
bulunan Rıza Bey gibi arkadaşlarımıza havale etmiş
tir. Arzu eder misiniz ki bir mebus her hangi bir me
busun aleyhinde - Heyetli ÂHyenizıin kararı olmadan -
tahkikat yapsın? Kim tahkikat yapabilir? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — O da fet
vayı dinliyenlerdendir. 

HÜSREV SAMİ BEY (Devamla) — İşte böyle 
bir fezleke çizilmiş, fakat benlim burada bir çok mü-
şahedatım vardır. Bu Hükümete bunları söylemişim* 
dir, ve onun için arzu ediyorum, ki tahkikatı tamik 
buyurun. Benim de ifadelerime müracaat buyurun. 
Ben Süleyman Sırrı Beyi tekzip etmiyorum. Süley= 
man Sırrı Beyin bilmediği daha bir çok hakayik var
dır. Onun için tahkikatın tamikini istiyorum efendim. 

Efendim esasa girmiş olacağız meselâ birtakım 
zovatın şahitlikleri lâzım gelecektir. Zannederim bu, 
Heyeti Umumiyede hallolamaz. Evvela bu meseleyii 
halledelim ki Heyeti Umumiyeye tahkikat tam ola
rak gelslin. Heyeti Umumliye tenevvür etmiş bulunsun. 
Efendim bu mesele sırf böyle bir fezleke ile gelmiş
tir. Bendenizin malumatıma müracaat edilmemiştir. 
Malumatıma müracaat olundu dediği 29 Kânunuev
vel, 19 Kânunusani 1338 tarihli telgraflar bunlar de
ğildir efendim. Arzedeceğlm. Şubede bdr hata var
dır. Bendeniz İsparta İstiklâl Mahkemesine ait bir 
sual soruldu. 22 madde suali havi idi. Bendenizi 
Antalya'da zannediyorlardı. Bu suaileri Antalya'ya 
göndermişler. Bendeniz Merslin'de bulunduğum vakit 
oraya gelmiştir. O vakit Adnan Beyin bir telgrafını 
aldım. Bu telgrafında dördüncü şube tarafından soru
lan suallere cevap verilmediğinden dolayı bunu tesri 
ediniz deniliyor. Sonra bendenize tahrirat geliyor. 
4 Şubatta telgraf açıyorum. 5 Şubatta cevap veriyo
rum. İşte telgrafhanelerden vesaikim vardır efendim. 
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BİR MEBUS BEY — Ne diyeceğiniz varsa ş'im-
di söyleyiniz efendim. 

HÜSREV SAMİ BEY (Devamla) — Efendim, bu
na dair rica ederim vesaiktim var, sırf buna dair ve 
bir çok hakayik var, rica ederim, hakikat tezahür et
sin. 4 Şubatta efendim dördüncü şubenin İsparta İs
tiklâl Mahkemesine ait bazı es'ileyi havi taihriratı 
5 Şubatta alıyorum ve 5 Şubatta cevap veriyorum ve 
Adana postasına veriyorum ve memhur bir vesikası
nı alıyorum ve orada banla Hükümeti mahalliye teb
liğ ederken imza alıyor. Ben orada iken bana Yoz
gat'a ait bir sual .somlmamışitır ki bendeniz cevaptan 
istfinkâf edeyim. Sonra Makamı Riyasetten bir telgraf 
alıyorum. Diyor ki «Dördüncü Şube tarafımdan bazı 
Itetizahat için serian geliniz» Derhal Makamı Riyase
te cevap veriyorum: «Emri Sâmilerini şimdi aldım. 
Dördüncü Şubemin 4 Şubat tarihli tahriratına 5 Şu
batta cevap vererek postaya tevdian arz ve takdim 
etmiştim ve bu cevaplar kâfıi değilse hemen geleyim. 
Zira ailemin nakil ve iskâniyle meşgulüm. Bana cevap 
veriniz.» diyorum. Makamı Riyasetten bana hiçbir 
cevap gelmiyor. Bendeniz altı gün sonra kalkıp geli
yorum. Yani Şubenin fezlekesinde güya bu sualler ba
na sorulduğuna dair olan fıkra hatadır sorulmamış
tır. tşte efendim «17 Kânunusani!, 29 Kânunuevvel 
1337, 17 Kânunuevvel 1337 tarihlerinde baposta te-
kid edilen suallere henüz cevap vurud etmedi. Etme
mekle beraber kendisinin lüzumu avdetti Makamı 
Riyasetten 7 Şubat 1338 tarihli telgrafla tekid edil-
dl'ği halde, elan muvasalat etmemiş ve isticvabına im
kân bulunamamıştır» diyor. Sonra «terki vaziife ile 
gelmiş» diyor, ki bendeniz terki vazife ile de gelme
dim. Bir çok hakayik vardır. Meclisli Âlinin Yozgat 
haditsei isyanliyesinden dolayı tenevvür etmesi lâzım-" 
dır. Bu tarihe geçen bir hadisedir. Bendemiz zatıâliniz-
den evvel bağırdığımı Süleyman Sırrı Bey emin olun 
İdi ispat edeceğim. Bütün fecayili bendeniz arz ede
ceğim. Bütün şeyJeri bendeniz sizden piyade biliyo
rum. On aralba halı seccade değil efendiler. Onları 
da arzedeceğim. Dalha büyük şeyler vardır. Rica ede
rim, bunların tahkiki lâzımdır. Herhalde istirham 
edeıtfm bir anket yapınız. îdinizden; en mühim zevat
tan intihap ediniz. Bu hakikat tarih nazarında çirkin 
kalmasın. (Dinliyelim, söyteyin efendim sesleri, gü
rültüler.) 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Bir hakikat var, 
bir de mazbata var, bir de arkadaşımızın biir şeyi var 
ve diyor ki ben döllenmedim. Tahriren sual edilmiş 
edilmemiş meselemi mevzuubahis değil. Fakat bence 

müdafaası meşru bir haktır, bir vecibedKr. (Gürükü-
ler... Müdafaa etsiin işte sesleri.) Efendim, Meclis bu
nun hakkında 'bir karar versin. Dinlenmeden bir arka
daşımız hakkında bir karar verâmosSn. Meclis, evvelâ 
bu kararı vermesin. Yani şufbe benli dimtetnedü dfiyor. 
(Heyeti Umumiye dinlesin seslerii.) 

CELAL BEY (Genç) — Heyeti Umumiye dinle
miştir, 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon^ — Müsaade buyu
runuz efendim, Heyeti Umumiyede böyle şeylerin ta
hakkuku imkânı yoktur. Bu, şubeye verflmtişt&r. Usul 
budur. Bunun hakkında bir karar verim. Ondan son
ra ne yaparsanız yapın. 

HÜSREV SAMİ BEY (Eskişehir) — Efendüm, 
nisabı ekseriyet meselesine gelince; benderJiz tabi bu
rada bulunamadım. Yalnız arkadaşJarımızidan birisi 
şöyle bir şey yazmış, diyor ki : Hüsrev Sami Bey 
hakkındaki tahkikat yapılmış mumaileyhin ifadesi 
alınmadan Heyeti UmumÜyeye sevkediilmesıi ve itti
hazı kararda ekseriyet olmaması cihetiyle...» diyor. 
(Bunlar esasa ait değil sesîerti.) 

LÜTFİ BEY (Malatya) — İzahat veriniz bize. 
HÜSREV SAMİ BEY (Devamla) — Rica ede

rim, tenevvür edeniiyeceksiniz, mesele karışıikitır. Me
selâ bendenize emir veren farz edelim ki ismet Pa
şa Hazretleridir. İsmet Paşanın ifadesline müracaaU 
etmek lâzımdır. Rica ederim, Heyeti Umumiye tami
ki mesele etmeden nasıl karar verecek? 

Şimdi efendiler, rica ederim meseleyi hulâsatan 
arz edeyüm: Meclisi Âli tenevvür etsin. Bendeniz da= 
ha fazla hakayik meydana çıksın diye arz ediyorum. 
(Muhavere oluyor sesleri) Şimdi efendüm malumu 
âliniz MecSisi Millimiz in'ikad ettiiği günlerde yan/J 
(23 Nisan) tarihinden biraz evvel veya biraz sonra bir
takım hadisaıtı ihtilâîiye karşısında katida. Bu isyanla
rın en müthişi Yozgat isyanı idi. Çümki Şark ile 
Garbı ayırıyor, Şarktan gelen bütün menahi, teçhi
zatımızın Şarktan geldiği yolu kapıyordu. Her taraf
ta ihtilâl içinde bulunan kuvvetleri, ihrtülâllleri teskin 
etmek-istenirken Yozgat'ta da bu hadfcei isyanÜye 
zuhur etti, o zaman Hükümette bulunan arkadaşlar... 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Tralbzon) — EfeûdSm, müsa
ade buyurur musunuz? Usulü müzakere hakkında 
söylUyeceğim. (Hayır sesleri) Mesele karışacaktır. (Ha
yır devam sesleri.) 

HÜSREV SAMİ BEY (Devamla) — Efendim, 
dinlemezseniz söyferniyeyim. Efendi, burası engizîs 
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yon mehakimi değildir. Herkestin hakkı müdafaası 
vardı*., 

TUNALI HİLMt BEY (Bolu) Rica ederim, Mec
lis sıfatı hakiiın'iyöfcinü talkınsın. Kemali sükûn ile din
lesin. Ben burada hâkim mevkide bulunuyorum. Ken
dimi sâ'kit bulmalıyım. (Haddeler) 

HÜSREV SAMI BEY (Devamfe) — Yozgat isya
nımı tedib edecek, tenkil edecek Eühem kuvvetlerini 
Hükümet buraya getiriyor efendim. Bunlar burada 
'bir iki gün kaldıktan sonra Yozgat'a sevk edilecekler
di. O aralık kendilerini salimen Yozgat'a gönderecek! 
'bir kılavuz lâzım idi ve kılavuz arıyorlardı. Müfreze
yi emniyetle götürebilmek için hangi adamı almak lâ
zım geldiğimi Heyeti Umumliyeden soruyorlar, o va
kit İsmet Paşa Hazretleri Erkânı Harbiydi Umumiye 
Reisi idi. Hiç unutmam, bayram günü idi. Arkadaş
larımızla bir yerde otururken ben-Mustafa Kemal Pa
şa Hazretlerinim bir tezkerestinli alıyorum. Diyarlar ki; 
serian Erkânı Harbiyei Umumiye Reisine müracaat 
ederek hareket edirtiz. Bendeniz kalkıyorum bayram 
günü gidiyorum Erkânı Harbiyeye. îsmet Paşayı meş
gul olarak görüyorum. Bana diyor ki; Yozgat'a gitme
niz icap ediyor, için, dedim, benim gitmemde ne fay
da vardır? Ben mebusum. Gitmemde Hükümetçe ne 
gibi menfaat var? Dediler ki; orada vaktiyle bulundu
nuz. Araziye vukufunuz vardır. Binaenaleyh bir müf
reze yanlış bir yere sevk edilecek olursa felâket olur. 
Keskine kadar emniyet münselip olmuştur. Hadise 
büyümüştür. Azamet peyda etmiştlir. Binaenaleyh sii-
zin burayı bilmeniz dolayısiyle götürmeniz lâzım ge
lir. Venilen vazifenin birincisi bu. 

İkincisi; bu kuvvet ötede beride, bi'ttecrübe sabit 
olmuştur ki, bilâmuhakeme adam idam etmektedir. 
Senin vazifen; bir Divanı Harp teşkil ediyoruz ve bu 
divanı harbin kararı olmadan katiyen adam asılmıya-
ca'ktır, dedi. Bunu terriin edeceksin. Bumu bendemiz 
temıin edebileceğimi zannetmiyordum. Çünkü gayn 
mesul bir kuvvet üzerinde benim ne hakimiyetim ola
bilirdi. Bunu düşündüm efendiler ve uzun uzadıya 
düşündüm ve dedim ki, 'Vaktiyle Yozgat'ta menfi ola
rak bulundum. Binaenaleyh benim oraya gidişim iyi 
değildir. Yozgat tehcirinden dolayı orada Ermenii 
kesti diye benim eniştemi Yozgatlılar mahkûm etmSs-
'lerdir ve akın akın İstanbul mehakimİne giderek ifa
yı şahadet eylemişlerdir. Oradaki Mutasarrıf Kemal 
Beyi idam ettirmişlerdir. Bünaenaleyh benlim oraya 
gidişim, onların bir ahzı intikam fikriyle gelir derler. 
Yozgat'ım toprağından, taşından Çapanoğlu çıkar de
dim. «Gürültüler» İsmet Paşaya söyledim efendiler. 
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SITKI BEY (Malatya) — Kemal Bey milletin kal
binde öJmemişitir. 

HÜSREV SAMİ BEY (Devamla) — Ölmez bit-
talbi, namını takdis ederim efendiler. (Devam sesleri) 
Dediki, gütmeniz zaruri ve lâzımdır. Dedimki, beyim 
bu iyi değildir. Çünki ben bu memleketi tiyi tanırım. 
Bana bir çok şeyler isnad ederler. Hayır dedii, memle
ketin menafii pek yüksektir. Bir fedakârlık olarak bu
nu kabul ettürn efendiler ve atıma bindim ve o kahra
manlarla beraber gittim ve o adamlar giderken kah
ramandı. Gittik efendim, daha Keskin'e vasıl olur ol
maz Keskindeki bütün ahali usatı bekliyordu. Gayet 
müteheyyiç bir vaziyette idiler. Nihayet efendiler bir 
sürati berkiye ile, yani aralba süratliyle değil. Çünkü 
az gider diye hayvanlara bindik ve Yozgat'a akşam 
üzeri vasıl olduk. Çünki müfrezenim araziye vuku
fu var. Bendeniz planı yapmıştım ve güzelce her ta
rafı sardık. Saat onbuçuk idi. Akşam takarrup et
mişti. Binaenaleyh müfreze kumandanına, içeriye bir 
testim komisyonu gönderelim. Teslim olsunlar, dedim. 
Vakit geçtir. Müsademe olursa ne yapacağız dediler. 
Ben o halde bir top atalım, onlar da çıksınlar, dedim. 
Bir top Nohut dağına doğru atılmıştır. Bunun üzeri
ne bir müfreze içeriye gönderildi. Müfreze kasaba 
kenarına girer girmez kasabadan tüfek atıldı. Bende
niz topçu mevziinde bulunuyordum, tabii müfrezeler 
içeriye girmeye başladı. Etem Beyin biraderi Tevfik 
Bey içeriye girdi. Efrat içeriye girer girmez usat tabii 
her tarafa dağıldı. Çünki böyle bir dağdır. Efendim, 
bir çok çukurlar vardır. Biz görüyorduk otuz oraya, 
öteye yirmi süvari Man kaçıyordu. Tüfek sesli kesil
miyor, mıitralyöz sesli kesislmiyordu. Nihayet akşama 
doğru usat bizüm bulunduğumuz Soğukluk Tepeden, 
dağın içindeki ormanlardan bizi yarmak istediler. Mü
sademe gece saat birbuçulktan yani alaturka birbuçuk-
tan ikiye kadar devam etti. Oradaki müfrezemiz sı
kışmıştı. Bereket versin müfreze ile verilen 80 nefer 
ie müstacelen oraya gittik ve orada bir kısmi efrat 
vuruldu. Bir kısım da öldü. Biz gece saat üçte şehre 
gMik ve oradan biz rapor istiyorduk ve rapor üzerine 
gMtik. İçerdeki kumandan diyor kfı: Belediyeyi, mekte
bi, Hükümeti falan işgal ettiik. Fakat kısmen Hıristi
yan mahallelerinden tüfek sesi çıkıyordu. Evvelemir
de bu tüfek sesini kesmek icaibediyordu. Kumandanla 
beraber birîikte efradı menettıBk. Efendiler mathaşa-
rallah Yozgat'ın kadınları bizim müfrezenin efradı, 
hepsi Rum ve Ermeni mahallesini yağma ediyorlar 
ve Ermeni mahallesi yandı. Bir çok makftul vardı. Bu
nu huzuru âlinizde itliraf ediyorum. Miktarımı Allah 
bilir. Nihayet bir ev vardı ve orada müsademe devam 
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ediyordu. Orada Ermeniler 7 tane evlâüımızı şehit 
ettiler ve o ev de ıhrak edikii. Sonra efeödiim; tdareS 
Örfiye üân ettik ve Yozgat'ın istftrdadmı buraya bil
dirdik ve burada bir Divanı Hart) teşekkül dttft. Bu
rası, antoiparentez, Süleyman Sırrı Bey arkadaşımız da 
fezlekede diyorlar *ki, yazdıkları gübi, bendeniz bu işi 
yaptım. Ben hiç görmeden Ethemle müştereke» ha
reket ediyordum ve Süleyman Sırrı Bey bizAn haya
tımızı kurtardınız diye mnnet şükran gostermişörler. 
Şimdi efendim Divanı Harp teşekkül etüi. Mücrimini 
aradık. Orada Hükümet teşekkül etmiş. Bayrağı bizi 
takliden... Oraya Reisi Hükümet, Malfiye Nazırı, yok 
Dahilıiye Nazın ünvanlariyle Hükümet teşekkül etmiş 
ve kimseyi de tevkif edememiş. Sonra birer birer 
Hükümetin tahkikat ve takibatı ile yakalanan dört 
kişi oldu. Zannederim orada Hilâfet ordusu erkânın
dan dört kişiyi Divanı Harbe verdik. Orada on on-
bir kişiden fazla asılmamıştır. Eferidiler bu Divanı 
Harbi teklif eden Hükümettir. Bendeniz yalnız Diva
nı Harp tarafından karar verilmesine nezaret ediyor
dum. Katiyen Divanı Harp kararı olmadan yaptırmı
yordum. Hatta efendliler, kemali fahrile söyföyebifcrim 
ki b:r zabiti idam ediyorlardı ve sehpaya koymuşlar
dı ve ipini de çekmiştiler. O sırada efendiler pence
reden bağırmak suretiyle kurtardım. Çünkü kardeşi 
gitti geldi ve bağırdı, dedi ki bilâmuhakeme asılıyor. 
İdam ediyorlar. Onun üzerine pencereye çıkarak ba
ğırdım. Onlar da hayret ettiler ve herifi kurtardılar. 
Herif bilâmuhakeme asılıyordu ve asılmadı. Bunu 
da Heyeti Âliyenize arz ediyorum. 

SALÎH EFENDİ (Erzurum) — Biçare bir Erzu-
rum'lu dükkânından evine giderken tuttunuz ve astı
nız ve sonra da beşyüz Ura para verdiniz. (Hah hah 
sesleri.) 

HÜSREV SAM l BEY (Devamla) — Ben kanun
suz Hiçbir ferdi idam etmedim. Ben ne adani idam 
etmeye memurum ne de edilmesine müsaade ettim. 
Fakat kanunsuz hiçbir adam idam edilmemiştir. Mü
sademede vurulmuştur. Bendemiz Yozgat meselesinin 
tasfiyesinden mesul değilim efendüler. Ben bana ve
rilen vazifeyi arzediyorum. Evvelemirde kılavuzluk
la gidiyorum. Saniyen, divanı harpler teşkil etmek ve 
isticvap edilmeden, muhakeme edilmeden hiç bir fert 
idam edilmiyecek dedim ve idam edilmemiştir. 

Sonra benim avdetim meselesi: Bu aralık tam 
Yozgat'a girdiğim'iz zaman hain düşman tam karşısın
dan çekilmiş olan kuvvei tedibiyeden bilüslüfade Sa
lihli'ye ve Alaşehir'e doğru hareket yaptı ve Yoz
gat asilerinin asıl hüyaneti buradadır. Yani Yozgat 

isyanımı asıl meşru gösteren aıkadaşiara İcarşt derim 
İdi: Yozgat isyanında Yıman*#an tarafından bazı 
noktalı «aünaidiye elimizden çfttaHştır. Sindi efertdi-
ter; memleket bu felâkette iken arz edryonsn hu ef
rat... 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Yozgat 
isyanı meşru değil, fakat masumdur. 

HÜSREV SAMt BEY (Devamla) — Simdi efen
dim, bu rnernietoet içerisine efradı müfreze girdÖer ve 
sabaha kadar yağma ötitaler ve bazriarnu katletttter. 
Ne buldularsa Rumlardan, Ertrteıtfîerden yağma etti
ler ve bazılarını da katiettüfer ve yaktılar. Bunlar 
gayri ihtüyarî olarak cereyan etâ ve şuursuz olarak 
yaptılar. Efendiler, ihtilâl içimde şuursuz kuvvet bunu 
yapabilir. Süleyman Sırrı Bey kardaşımıza derim ki 
gördüğü şeyler azdır. Yalnız arabalarla olabilir. Bin
lerce koyun, araba, sığır getirilmiş ve buıada Meçi
sin bir kilometre aşağısında satılmıştır. Efendiler ri
ca ederim hakikati görünüz. Hükümet 6 zaman bu 
kuvvete karşı bir şey yapamıordu. Âcizdi. Bunu iti
raf edelim. 

Şimdi efendiler, bendeniz bu izahattan sonra di
yorum ki, Şubede bir de Haydar Bey vardır. Haydar 
Beyle bizim mazide tarihi bir husumetimliz de vardır 
ve Haydar Bey huzuru âlinizde bunu beş ay evvel bu 
kürsüden Meclisi Âlinize itiraf buyurmuşlardır. (Han
gi Haydar Bey? Sesleri) Van Mebusu efendim. Arka
daşlar, benim hiçbir mahkemeden korkum yok. Vic
danım açıktır. Istfirham ederim bunu bir anket yapı-
nıi, 

FUAT BEY (Bolu) — Haydar Bey, ben'im Husrev 
Sami Beyle bir husumetüm var diye telakki ediyorlar, 
bendenizin mütalâamı almıyarak karar veriniz dedi 
ve bulunmadı. Bunu arz etmeyi muvafık buldum. 

HÜSRfcV SAMİ BEY (Devamla) — Pekâlâ efen
dim beriim haberim yoktur. Şimdi efendim, bu fez
leke mucibince dışardan herhangi bir zatı tutuyorsu
nuz, yani falanca zat senin hakkında şunu şunu söy-
îemiiştâr, diyorsunuz. Rica ederim, bu nerede vakidfrr? 
Efendiler, benlim en mukaddes hakkım hakkı müda-
faamdır. Bir çok hakayik daha çıkacaktır. Miçin efen
diler bilmem sene başı, yok sene nühayeti mi ne imiş. 

Sonra diyorlar kii; bu efendiyi çağırdık gelmedi 
diyorlar. Bu doğru değildir. Ben gelmediğimden do
layı bu fezleke birden ihzar ve tespit edilmiş bömec-
buriye. Bunlar; mumaileyhin istifsarı lâzarmet tah
kikattandır, diyorlar. Bunu keadÜîeri de itiraf edi
yorlar. Binaenaleyh bendeniz rica ediyorum. Bunu 
bir şubeye havale edlriiz, halldÜcat meydana çıksın. 
Ben de söyliyeceğimi söyuyeyim de kararınızı veriniz. 



î : 10 , 18 . 3 . 1338 C : 1 

Şimdi efendim onu da arz edeyim : Diyorlar ki; 
ben 18 araba ile gelmişÜm. Bu da yatandır. Bende
nizin hayvanım var. O gün sıcak bir Ağustos günü idi. 
Ancak o gün yollara müsaade edildi. O güne kadar 
hiçbir ferdin hafice çıkmasına müsaade edilmiyordu. 
O gün müsaade edildi. O gün mutasarrıf a'ilesS, bir de 
muallim aiiılesi, iki araba da mecruh vardı. Ben de. bir 
araba buldum. Kendime aiü olmak üzere o arabaya 
onbeş liraya bindim ve bu araba ile geldim. Bu araba 
ile buraya geldiğÜmti gören ve bilen arkadaşlarım var
dır. Buna yalnız iki kişimin şehadötii kâfi değildir. 
Bunu biten ve gören arkadaşlarımız vardır. Onların 
da ifadesi alınmak ve onlara sorulmak lâzım gelir. 
Muvafıkı adalet budur. Bunu arz etmek istiyorum. 

BfR MEBUS BEY — On sekiz araba yoktur. 

HÜSREV SAMİ BEY (Devamla) — DeğLikiir 
efendim. O yollardan herşey gelmiştir. O yollardan 
afyon, halı, koyun ve saire gelmiştir. Fakat bana 
ajt olarak değiil efendim. 

ŞEREF BEY (Edirne) — Efendiler bendeniz me-
selertin leh ve aleyhinde değil, bir memlekette canlar 
yakılmış, mallar alınmış, bir çok şeyler olmuş; diğer 
taraftan da bunu yapmış bir arkadaşımız var. Divanı 
âh var . Divam âüiniiz bütün dünyada mevcut olan 
mahkemelerin bence fevktindedir. Müttehem olan 
bir arkadaşı, yani müttehem mevküine geltiptıtiiğimiz bir 
arkadaşı dinlerken, onu sükûtla dinlemek borcumuz
dur. Çünk'i âft bir hüküm vereceğiz. Hüküm vermek 
içon, malumunuzdur ki, her halde gayet bitaraf olmak 
lâzımdır. Arkadaşımız diyor ki, tahkikat noksandır. 
Evet tahkikat* noksandır efendiler. Şubenin maksadı, 
işin hamını alarak hazırlamak ve hükmetmek değil
dir. Yani şu iş tahakkuk etmişDir, diyemez. Şube de-
lalli cemeder. Kanaatini izhar eder. Bentim cemetti-
ğim delâil şudur, müddei bunu dedi şahit şunu dedi, 
diye mazbatasımı yapar. Ondan sonra da buraya arze-
der. Arzeder etmez o arkadaş buraya gelir. Dinlen
medim derse, şu halde delâiih* şube ne üe mukayese 
e'tmlştir? Dinlenmedi ica'beder. Dinlenmesinde ben
deniz musirrim. Zira bu usul noktasından noksan
dır. Şubesi aidesi bu arkadaşı çağırmah, demeK ki ey 
arkadaş, işte aîeyttim'detoi delâül, işte iddia... Bu delâil 
ve iddia karşısnda ne diyeceksiniz? 

BtR MEBUS BEY — Şube de noktai nazarını 
Hfdirecektir. 

ŞEREF BEY (Devamla) — Zatı afinize karşı ce
vap veriyorum. Binnefis zattıâlnıize. 

BtR MBBUS BEY — Bendeniz de şubedeyim, 
cevap vereyim, 
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ŞEREF BEY (Devamla) — Bunlar mahkemede 
söylenmez. Zira mebusanîn masuniyeti kanuniyesi 
vaıdır. Mahkemeye sevk edebilmek için bir kere mil
letlin ona verdiği kudreti hakimiyeti nezedeceksin. 
Onun için mebusa mahkemeye git diyemiyeceksim. 
Çünki o kanaat hasıl etmedikçe ve o kanaati de Şube 
veremez. Meclisi Âli verir. Şube ancak delâili ceme
der. MecM Âlîye sevkeder. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Şahib) — 
Muhterem arkadaşlar, bu hususta hepimizin asabı bo
zulur. Sizin sükûnetle tetkik çimeniz lâzımdır. Mec
lisi âlinizin mazide işlemiş olduğu bir hata vardır. 
Onun tekrar etmemesi lâzımdır ve bu Meclisin şah
siyeti maneviyesi üzerinde tekrar etmemesi lâzımdır. 
Bu, Meclisi âlinin şahsiyeti maneviyesi üzerine elim 
bir darbedir. O. darbenin zihayat şahidi işte benim. 

Efendiler, bilirsinizki hiç bir şubede hiç bir yer
de hakkımda hiç bir tahkikat cereyan etmeden Mec
lisi âliniz beni İstiklal Mahkemesine verdi. (Yalınız 
sen değilsin sesleri). 

Meclis lâyüsel; fakat bunun tekerrürü Meclisi 
Âlinin tarihinde yazılmış bir hatadır. Fakat bunun 
bir daha tekerrür etmemesi lâzımdır. Bununla bera
ber, ben vaki -olan hataların tekerrür etmemesini bu 
kürsüden teklifde bulunacağım. Bu benim ve bütün 
Meclis arkadaşlarımın en mukaddes hakkıdır, en 
mukaddes vazifesidir. Bu gün bu arkadaş okluğu gi
bi yarin her arkadaşımıza da olacaktır. Ağızlarınıza 
birer tıpa tıkatmak için yapılacaktır, müteyakkız ol
mak lâzımdır. Bunun için her türlü hissiyattan tecer-
rüd ederek, her türlü şahsi endişelerden tecerrüt ede
rek bir arkadaşı tarih huzurunda, Meclisi Âli huzu
runda dinlemek, şubesinde dinlemek, şubesinde is
ticvap etmek ve onun söyleyeceği mudafaati tespit 
etmek ve onun göstereceğini ve müdafaa şahMeri 
gösterecekse şube onları dinlemek, her şeyi dinlemek 
ve bütün delailini toplayıp Meclisi Âliye sevketmek 
icabeder. Efendiler, işte müddeinin söylediği, işte ya
pılan tahkikat hâkem Meclisi Âünizdir. Hükmü siz 
vereceksiniz ve hem de öyle mazide yapıklığı gibi 
mebuslukları baki kalmak üzere istiklal mahkemele
rince isticvap ve yahut sair mahkemede isticvap et
mek milletin hâkimiyyetine ezli, ebedi bir darbedir. 

ALÎ SÜRURÎ BEY (Karahisarı Şarki) — Kanu
nidir, cürme göredir. Kanunu Esasinin iki maddesi 
vardır. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — O Kanu
nu Esasinin o maddesini ben de okudum, ben de 
biliyorum. Şimdi ben de söyleyeceğim. Sizin okudu-
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ğunuz Kanunu Esasiyi ben evvelce okudum. Efendi
ler, Meclisi Âlinize nizamnamei dahili haddini, hu
dudunu çizmişti. Bir arkadaşa istinat edilen cürüm 
cürmü âdi ise o, Kanunu Esasinin 79 ncu maddesi 
mucibince reyi işari ile ait oüduğu mahakimi niza
miyede muhakeme edilmek üzere gönderilir. Eğer o 
arkadaşa isnadedilen cürüm bir cürmü siyasi ise 
ve vazifei memuriyetinden mütevellit ve milletin tev
di ettiği bir vazifeden mütevellit bir cürmü siyasi ise 
onun muhakemesi, onun Iskatı ekseriyeti sülüsanı 
ârâ ile ve tayini esami ile olur ve böyle yapılmamış
tır. Yapılan şey o efendiler. (Gürültüler)... Ekseriye
ti sülüsan ârâ ile karar vermek ve sonra mahkemeye 
gönderilmek lâzımdır. 

REİS — Usulü müzakereye dair söyleyiniz efen
dim. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Bunun 
usulü müzakeresine geliyorum. Yine aynı hataya düş
memek için, bu bizim için bir farz bir vazifedir. Ben 
demiyorum; bu arkadaş şöyle olsun. Ben de sizinle 
beraberim. Muakkibi ve davacısıyım. Bu oinayetler 
bizim memleketimizde yapılmıştır. Ta o vakitler ara
mak için hepimiz de teşebbüs etmişiz. Evet ben de 
davacıyım. Pekâla bilirsiniz ki bu koyunlar sokak
larda, bizim huzurumuzda bizim gözümüzün önün
de satılmıştır. Aranacak şeylerimiz vardır. O gün ara-
yamadık. O gün belki zaiftik. Belki o gün bir me
sele çıkarmamak için öyle yapmak mecburiyetinde 
idik. Fakat mazide olduğu gibi her yapılan hatayı 
örtmek caiz değildir. Bu gün olsa da arayacağız, ya
rin olsa da arayacağız. Bunların mesullerini icabeder-
se asacağız. Hak ile asacağız, kanun ile asacağız, fa
kat kanunu tatbik ederek asacağız. Şunun bunun 
keyfi için asmayacağız. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Keyf için asılan 
da var. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Binaena
leyh arkadaşlar, bu arkadaşımıza isnat edilen bu ve 
diğer derdesti tahkik ceraim vardır. Bunlar içtimai 
ceraimdir. Pekâla bilirsinizki ve bununla iştigal eden 
arkadaşlarım pekâla takdir ederlerki içtimai ceraim
dir, tevhidi Jâzımdır, tevhiden tahkiki lâzımdır ve 
böyle tevhiden tahkik için arkadaşımız bir şubede is
ticvap edilmeli, tahkik edilmeli, kendisine isnat edi
len ceraim tahkik edilmelidir. Ondan sonra Meclise 
gelmelidir. Bunun hilafında verilecek karar ebediyen 
gayri kanunî bir dava olacaktır. {Bravo sesleri). 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Arkadaş
lar, Hüsrev Sami Bey kuvayı milliye ile memlekete 

geldiği vaKit etrafa mitiralyozü, topları tabiye ede
rek, evvelemirde dahilin mukabele ettiğini, Jcuvayı 
mâliyenin mukabele etmediğini beyan ettiler. Bende
niz hapishanede idim, top atıldı. Bütün hapishane
deki usat firar ettiler. Hatta kendi oğlum geldi. Kim
se kalmadı, sizin de hapishaneden çıkmanıza bir ma
ni yoktur, dedi. Memleket dahilinde ancak efradı 
âsiye firar ettiler. Katiyen mukabele etmediler. 

Hiristiyan evlerine gelince, yağmaya kuyuildular. 
Herifin hayatı, malı gidiyor. Pencereden bomba at
tılar. İçinde gavurları yaktılar. Memlekette silah pat
lamadan hep firar etmişlerdir. Bununla beraber ben
deniz Ethem'e söylediğim vakit; nedir bu yağmaker-
ük, münci telekki ederken siz usata rahmet okuttu
nuz. Efendi bu bir tufandır, dedi. Bunun güzergâhı
na kim gelirse söker götürür, bunun önüne geçilmez. 
Bunu söylememek için, bunu yapmamak lâzım ge
lir. Halbuki ise memleket katiyen müdafaa etmemiş
tir ve bunu yapanlar ve isyan edenler elyevm dahi 
göksünü gererek karşımızda geziyorlar. 

Sonra Hüsrev Sami Beyin hiç bir iş görmeden 
geldiğine ve Heyeti Vekilenin kararile gittiğine dair 

[ şubenin şeyi yoktur. Şubeye verilen esas evrakta mün-
deriçtir. Yani bunu şube kendisinden uydurmamış-
tır. Şubeye gelen evrakı ibtidaiyede böyle münderiç 
olduğu için şube tabii bundan bahsetmiştir. 

Evet, Hükümeti muvakkate teşkil ettikleri doğru
dur. On iki kişi kelamı kadim üzerine yemin ederek 
hükümet teşkil etmişler. Müteaddit silah depolarını 
kırmışlar, yağma etmişlerdir. Hapishanenin kapısını 
kırarak 370 hapis tahliye ettirmişler, Ziraat Banka
sını basmışlar, 50 bin lira almışlar ve yimişler. Yine 
arzettiğim gibi, cezasını çekenler üç beş arkadaştır 
ve onların cebir ve zulmile kerhen kendilerine kabul 
ettirilmiş. Kuvayı tedibiyyenin vürudunda kendi... 
(Gürültüler). Tabii memleketleri hakkında söyleme
ğe... (Gürültüiler). Sonra Hüsrev Sami Bey getirilen 
eşyayı kendileri de itiraf ettiler. Şube tahkikatında 
kendisini dinlememişse, mahallinde yapılan tahkikat
tan istifade etmiştir. Hüsrev Sami Beyefendinin bu
yurduğu gibi, memleket masumdur. İsyan eden Ça
pan oğullarıdır. -Evet cebheyi zaiflettiren o mukaddes 
Bursa'nın sukutuna sebebiyyet vererek şu siyah bezi 
örttüren yine onlardır ki, bundan evvel de söylemiş
tim, bir mesele dolayısıle. Vaktile memleket feryat 
etti. Heyeti Celiieniz bu lütfü masum memleketten 
esirgediniz. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Etendiler, Hüs
rev Bsys müteaddit cürüm isnat ediliyor. Bunlardan 
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bir tanesi ki İsparta'ya ait ve şubede derdesti tahkik
tir ve oraya da bir heyet gönderilmek üzeredir. Bir 
diğeri de şubeden gelmiş ve fakat henüz kendisi din
lenmemiş, her ne esbaba mebni ise gelememiştir. Fa
kat bugün burada bulunuyorlar. Malumu âliniz Mec
lisi Âli herhalde bir meseleye hüküm vermek için 
tarafeynin bu baptaki iddialarını ve müdafaatı evrak 
üzerine geçmiş ve o geçen mütalaa üzerine kanaati 
bir noktada temerküz etmiş bir şube kararının hu
zurunuza gelmesi selâmet noktai nazarından daha 
muvafık idi. Madem ki arkadaşımız hakkındaki tah
kikat elyevm devam etmektedir. Mutlaka bunları yek-
diğerile tevhid etmek ve tevhid edildiği takdirde ora
da kendisinin istima edilmek zarureti vardır. Çün-
ki bir yere gönderir iseniz ki tabiatile mahkemeye 
sevkedilmek lâzım gelecektir, isnad edilen cürümler
den dolayı böyle olması icab eder. Mutlaka bunla
rın tevhidi lâzım gelir. Meselenin daha kolay ve da
ha sebil halledilmek imkânı mevcut iken neden ya
pılmıyor? Bendeniz onun için' söylüyorum, ki bu hu
susta bu evrakın tevhidi ve kâffesînin aynı şubeye 
havalesi lâzım gelir. Bu tarzda muamele icrasına ka
rar ittihazını rica ederim. 

HÜSEYİN AVNt BEY (Erzurum) — Efendiler, 
burada arkadaşlarımızın kısmı âzami Şubelerden 16 
aydan beri iş çıkmadığından bahsettiler. 16 aydan-
beri bu mesele şubede yatmıştır. İhtimalki az kal
mıştır. Her ne hal ise efendim şimdi bir şubeye ha
vale edilmiş, o şube kanaatini izhar etmiş. Halbuki 
müdafaanın kudsiyetini kimse inkâr edemez. Arkada
şımız diyorki, benim ifadem ahnmadı. Buradaki tav
zihleri ile vaziyet bir dereceye kadar tebellür etmiş 
ve kendilerine isnat olunan mesailde vazıh bir su
rette burada dermeyan edilmektedir. Bendeniz bura
da arkadaşımızın kendisine isnat olunan şey üzerine 
bir hafta müsaade edelim. Tahriri nıüdafaaname ha
zırlasınlar. Bu evrak şubeye gitmesin. Vakit de uza
masın. Müdafaalarını biz burada sükûnet ile daha 
iyi dinleriz. Zannediyorum ki. Şubeye gitse bile ya
pacağı budur. Heyeti celile de bu meseleyi evvelce 
kavramıştır. Şubeye gitmekten maksat da, tabiidir 
ki, cereyanı haldir. Bu cereyanı hale göre arkadaş
larımız birtakım edille dermeyan ediyorlar. Bunu 
cerhu iptal edecek esbab ve delail mevcut ise Hus-
rev Bey arkadaşımız da onu tespit ederler ve okur
lar. (Pekâlâ sesleri). Müdafaatı burada okunur. Biz 
kemali sükûnetle dinleriz. Bu suretle vereceğimiz ka
rar daha salim ve daha esaslı olur. (Pekâlâ, muva
fıktır sesleri). Eğer böyle olursa efendiler, Meclisi 
Alinin vereceği karar makul bir şey olur. Arkadaşı

nız için artık şube kararını izhar etmiştir. Dört kişi
lik bir heyete veririz. Bir haftaya kadar o meseleyi 
arkadaşımızın bir haftaya kadar müdafaasını, şahit
lerini dinler. Kararı burada Meclisi Aliniz versin. 

CEMİL BEY (Kütahya) — Reis' Bey söz iste
rim. 

REİS — Rica ederim oturunuz. 
CEMİL BEY (Kütahya) — Eğer şahsa göre sö 

veriyorsanız öyle olmaz. Ben de mebusum. Protesto 
ediyorum. Siz nizamnameye muhalif hareket ediyor
sunuz. 

ABDULOAFUR EFENDİ (Karesi) — Reis Bey 
Kütahya mebusu olmak dolayısile bazı meselede ala
kadardır, kendisi. 

REİS — Meselenin esasına geçmiyoruz. Sözleri 
mukayyettir, burada. 

CEMİL BEY (Kütahya) — Bazı rüfakayı muhte
reme dediler ki, Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı Bey 
hem muddeidir, hem hâkim. Efendiler yine arz edi
yorum. Yine heyeti celilenize arz ediyorum Dördün
cü şube yalnız Süleyman Sırrı Beyden ibaret deyil-
dir. 69 tane muhterem mebus vardır, öyle mebus
lar ki hiçbir vakit Süleyman Sırrı Beyin reyile hare
ket etmezler. Bunun için böyle söylenilen sözleri söy-
liyenlere karşı kemali şiddetle reddederim. (Bravo 
sesleri). 

REİS — Efendim meselenin esasını müzakere et
mek için bir çok söz alan arkadaş var. Ancak usul 
hakkında maznun mevkide bulunan arkadaşımızın 
ifadesi alınmamış bulunmasıdır. Dördüncü Şubeden 
ihtisas talep ediyor. Bir de İsparta, Kütahya, Yoz
gat hadiselerinde üç cürüm isnat ediliyor. Bunlardan 
hiçbiri tevhid edilmemiştir. Cerami içtimaiyedendir. 
(Gürültüler) Müsaade buyurunuz. Ben bir defa izah 
edeyim. Bir taikrir var, tevhit ve tahkikat icra edil
mesi için. Bir takrir de yedi kişilik bir heyette mu
hakemesini Meclisi Âliden rica ediyor, ki bunu şim
di reye koymıyacağım. Çünki lüzumu muhakeme ka
rarından sonradır. Bunu şimdilik ayırıyorum. Şube
ye iadesinde iki takrir ittifak ediyorlar. Birisi ifade
si alınmak üzere, birisi ifadesi alınmakla beraber di-
ğerlerile tevhid olunmak üzeredir. Takrirleri okuyo
rum. 

BASRİ BEY (Karesi) — Reis Bey sene iptida
sında teşekkül eden yeni Dördüncü Şubede Husrev 
Sami Beye ait diğer bir evrak: vardır. Rica ederim 
dördüncü şubeden başka şubeye tevdi buyurunuz. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karah&an Sahip) — 
Zaten ceraim içtimai üzerine tevhidi lâzım gefir, 
efendim. 
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Riyaseti GeMeye 
Husrev Sami Bey hakkındaki derdesti tahkikat 

olan evrak ile işbu tahkikatın içtimai ceraim kaide
sine binaen tevhidi Me arkadaşımız Husrev Sami Be
yin dahi Şubece isticvabını teklif ederim. 

Karahisarı Sahip 
Mehmet Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Müzakerenin kifayetile, diğer evrakile tahkikatı 

ikmal edilmek üzere diğer evrakın bulunduğu şube
ye havalesini arz ve teklif ederim. 

Sinop 
Hakkı Hami 

Riyaseti Celileye 
18 Mart 1338 

Husrev Sami Bey meselesi Meclisi Âlide münaka
şa olunabilecek hale gelmemiştir. Çünki tahkikat gı
yabidir. Kendisi mademki buradadır. İfadesi alın
mak, vicahi tahkikat icra olunmak, hâsıl edilecek ne
tice hamazbata Meclise, bildirilmek üzere şubeye iade 
ve tevdiini teklif ederim. 

Bolu 
Nuri 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Tahkikatın noksanı meydanda 

olduğundan, ikmali tahkikat olunmak üzere diğer bir 
şubeye havalesini teklif ederim. 

Aydın 
Tahsin 

BASRİ BEY (Karesi) — Efendim, yeni teşekkül 
dördüncü şubede koyun meselesi var. Sonra Kütah
ya'ya ait yine Husrev Sami Beyex taalluk eden bir 
mesele var. Yani yeni teşekkül eden dördüncü şube
ye, bu da havale edilecek olursa doğru değildir, efen
dim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Yeni şır-
bede bulunan evrak yalınız Emet ahzı asker şube 
reisinden alınan evraktır. Koyun meselesine ait ev
rak yeni teşekkül eden bir heyete devredilecektir. Şu
bede değildir. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Hüseyin Avni Beyin teklifi 

veçhile, ifadesi zaptedilmeyen Husrev Sami Beyin 
bir hafta zarfında ifadesinin Meclise itasının reye 
konulmasını teklif eylerim. 

Bitlis Mebusu 
Resul 

REİS — Takrir münderecatı okundu. Dinlediniz. 
Şimdi Karahisarı Sahip Mebusu Şükrü Beyle Hakkı 
Hami Beyin tahririlerinde ittifak vardır. İsticvap ve 
tevhidi muhakemesi için Şubeye iadesi talep edili
yor. 

Husrev Sami Bey hakkındaki mazbata, ifadesi 
alınmak ve diğer ceraimin tahkikatryapılmaik üze
re Şubeye iadesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Efendim Şubeye iade edilmiştir. 

CEMİL BEY (Kütahya) — Aksini reye koyunuz, 
(Ekseriyet yok sesleri). 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Nerede? Ekseriyet 
var. Yahu böyle yapmayın. 

REİS — Arkadaşlar, ekseriyet vardır. Beş daiki-
ka teneffüs için celseyi tatil ediyorum. 

Takrirler 
(Okunmamış) 

Riyaseti Celileye 
Mezuniyet maddeleri celseî aleniyede reye vaze

dilmek nizamnameî dahilî mucibince mecburîdir. 
Celseî hafiyedeki mezuniyet kâfi değildir. Hali mali
mize nazaran buradan bir Heyet göndermekten ise 
Kâzım Karabekir Paşa ile Fuat Paşanın ve mezun 
olarak Durak Beylerin memur edilmek suretiyle en
vali Milletin israftan kurtarılmasını teklif eylerim. 

16 . 3 . 1338 
Yozgat Mebusu 

Feyyaz Âli 
(Fıkraî ulâsı kabul edildi.) 

Riyaseti Celileye 
Ukrayna'ya ve Kafkasya'ya muahedelerin teatisi 

için gidecek Heyete, amele Mebusu olmak sıfatiyie, 
ilâveten İstanbul Mebusu Numan Efendinin dahi 
dahil olmasını teklif ederiz. 

Ertuğrul Gelibolu 
Ahmet Hamdi Celâl Nuri 

Menteşe 
D/. Tevfik Rüştü 

Riyaseti Celileye 
Ukrayna Muadenetnamesini tasdike gönderilecek 

heyetin dörtten ikiye ve Heyeti Vefcilendn Başmurah-
has olarak tensip ettiği Sıhhiye Vekili Rıza Nur Be
yefendiye bir veya iki kişinin terfiki üe iktifasını tek
lif ederim. 

Kütahya 
Cemil 
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Riyaseti Celileye 
Müzakerenin kifayetiyle maddelere geçilmesini 

teklif eylerim. 
Kütahya 

Cemil 
Riyaseti Celileye 

18 . 3 . 1338 
Rıza Nur Bey Ukrayna'ya gideceğinden Sıhhiye 

ve Muaveneti Içtimaiyeye, kendisi gelinceye kadar, 
şimdi Meclisçe bir Vekil intihabını teklif ederim. 

Erzurum Mebusu 
Hüseyin Avni 

Riyaseti Celileye 
Gidecek Heyete usulü veçhile, yani itiyad edilen 

harcırahla tam tahsisattan başka bir şey verilmeme
sini teklif eylerim. 

Bitlis 
Vehbi 

Riyaseti Celileye 
Ayrı ayrı tayini esami ile reye vaz'ını teklif ey

lerim. 
Yozgat Bitlis 
Ahmet Hüseyin Hüsnü 

Erzurum 
Salih 

Kütahya 
(Okunamadı) 

Erzurum 
Hüseyin Avni 

Riyaseti Celileye 
Bitlis Mebusu Vehbi Beyin takririnin tayini esa

mi ile reye vaz'ını teklif eylerim. 
Kayseri Bitlis 
Osman Yusuf Ziya 
Ergani Bitlis 

Sırrı Sadullah 
Ergani Bitlis 

Mehmet Emin Vehbi 

Muş Muş 
A. Hamdi (Okunamadı) 

Yozgat Hakkâri 
Vasfi Tufan 

Kastamonu Karahisarsahip 
Hulusi Şükrü 

Erzurum 
Salih 
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