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ONUNCU İ N İ K A T 

21 Mart 1337 Pazartesi 

İkinci Celse 

REİS : Birinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİP : Haydar Bey (Van) 

REİS — Celseyi kuşat ediyorum. 
Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

SEKİZİNCİ İ N İ K A T 

17 Mart 1337 Perşembe 

İKİNCİ CELSE 
Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin Riyasetlerinde 

in'ikat ederek; Malta'da bulunan azaya ve diğer esir 
ve mevkuf bulunan zabitan ve efrada gönderilen tah- j 
sisat üzerinde görüşüldü ve celseye ara verildi. j 

! 
ÜÇÜNCÜ CELSE j 

I 
Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin riyasetlerinde j 

inikat ederek Hariciye Vekili Ahmet Muhtar Beyefen- i 
i 

di Londra Konferansına dair izahatta bulundu ve | 
celseye teneffüs için ara verildi. \ 

DÖRDÜNCÜ CELSE 

Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin riyasetlerinde 
inikat etti. Hariciye Vekili Ahmet Muhtar Beyefen
dinin Londra Konferansı hakkındaki beyanatından 
sonra bu mevzudaki müzakerata nihayet verilerek 
Moskova konferansı üzerinde vaki görüşmeleri müte
akip celseye nihayet verildi. 

Reis Kâtip 
Mustafa Kemal Lâzistan 

Ziya Hürşit 

REİS — Zaptı sabık hulâsasını reylerinize arz edi 
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/. — Tokad Mebusu Nâzım, Afyonkarahisar Me
busu Mehmet Şükrü ve Burdur Mebusu Şeyh Servet 
Efendiler hakkında Üçüncü Şube mazbatası. 

REİS — Tokat Mebusu Nâzım Bey hakkında 
Üçüncü Şubeden mevrud evrak vardır, Okunacak. 
(Okundu) 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Usulü mü
zakereye dair söz isterim. 

Efendim, şimdi bizim buradaki vaziyetimiz Tür
kiye'de şimdiye kadar tahaddüs etmemiştir. İlk defa 
olarak Kanunu Esasinin bu maddesini tatbik edece
ğiz. İstinat edeceğimiz nıkat mevcud kanunlarımız
dan alınmış olacaktır. Bu müzakere bir mebus arka
daşımızın ithamına ait müzakereden ibaret olacaktır. 
O halde bunun mevcut ahkâmdaki vaziyeti sınıfımı
zın bir heyeti ittihamiye şeklinde olması iledir. Müs-
tantik vazifesi ifa eden şube kararını ita etmiş heyeti 
ittihamiye şeklinde bulunmuş, o halde heyeti ittiha-

miyelerin vazifesi heyeti teşkil eden azanın yalnız ev
rak üzerinde tetkiki muamele etmesine münhasırdır. 
Hattâ sureti mahsusada usulü muhakemâtı cszaiyede 
bir kayıt vardır. O da; kâtipten, müddeiumumiden 
başka tarafeynden kimse bulunmaz. Binaenaleyh bu
radaki vaziyetimiz bir hâkim vaziyeti değildir. Mah
kemeye sevketmek için delailin kuvvetini tetkik et
mekten ibarettir. Onun için heyeti muhteremeden 
rica ederim, şimdi bu vaziyette söz söylenirken söz
lerimizin, delailin kuvvetine inhisar etmesi, saniyen 
tarafeynden olan zevattan hiç kimsenin sözünün mü
dafaa suretinde dinlenmemesi, arkadaşımız Nâzım Bc: 

yin gelip her madde hakkında ayrı ayn söz söylemiş
tir. Buna lüzumu kanunî yoktur. Halbuki leh ve aley
hinde bir karar ittihaz etmek için, mutlaka bir mad
denin leh veya aleyhinde söyleyecektir. O arkadaşımız
dan rica ederim, neticesi lehine çıkar ve buradan me
ni muhakeme hakkında karar alınırsa, burada aley
hinde söyleyen arkadaşımıza işbirari gayet tabiîdir. 
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Onun için heyeti muhteremeye kanunun icabatını ar-
zederek derim ki; bu meselede ithamları şubece ka-
rargir olan zevattan kimse bulunamaz. Müsaade bu
yurursanız en ufak misali kendi nefsimizde kıyas ede
lim. Burada meni muhakeme kararı verilirse, aleyhi
mizde bulunanlara karşı, bizi teşhir edenlere „ karşı 
hüsnü muhabbetimiz olur mu? O halde rica ede
riz, hepimiz yekdiğerimizin hukukunu mütekabilen 
müdafaa ile mükellefiz. Onun için alâkadar olmayan
ların bulunmaması usulü kanun ve hikmeti hukuk ik 
tizasındandır. Muvafık bulunursa müdafaa dinleme
yeceğiz, evrak üzerinde karar vereceğiz. Buna Heyeti 
Âliye bilmem ne der. 

CELÂLETTİN ARİF BEY (Erzurum) — Usulü 
müzakere hakkında Refik Şevket Beye cevap verece
ğim. Çünkü .böyle bir vaka Meclisi Mebusanda tahad-
düs etmedi, buyuruluyor. Halbuki böyle bir vaka 31 
Mart'tan sonra tahaddüs etmiştir. Rüfekasının Divanı 
Harbe tevdii mevzuubahis olduğu sırada ... her ne 
kadar gerek Divanı Âli mesailinde ve gerek bu gibi 
mesailde bir kanun ve bir teamüle riayet edilmek mec
buriyetindedir. Refik Şevket Bey, zannediyorum, bu
rada bir zühulde bulundular. Fakat esas itibariyle 
bugün düşünülecek bir mesele var. Bir zat görüyo
ruz, Tokat Mebusu Nâzım Bey; kendisine bir çok 
şeyler isnat olunuyor. Meselâ Reis Paşa Hazretleri 
bazı ifadatta bulunmuşlar. Acaba bu ifadeleri Nâzım 
Bey dinlediler mi? Diğer şahidler bir takım sözler 
söylediler. Onlar hakkında ne gibi şeyler isnat edik 
di. Esas itibariyle bendeniz diyorum ki; şube bu bap
taki tahkikatını henüz tamamiyle ifa ve ikmâl ede
memiştir. Diyecek idi ki; şu suretle bir cevap veril
miştir. Nâzım Bey burada bunları red ve cerh etti 
mi? Hâsılı evrakı şubeye iade etmeli ve şube yeniden 
bunun tetkikatını ifa etmelidir. 

masını heyeti muhtereme zaten Kanunu Esasi ve teş
kilât itibariyle kabul etmeyeceğine binaen bu muh
terem refikimiz hakkında isnat olunan cürüm itiba
riyle mevcud olan delaile binaen, mahkemeye şevki 
için kâfi delail mevcud olduğuna nazaran, şu me
selede takdiri delailden başka yapılacak bir şey ol
maması münasebetiyle şubenin tarafeyni dinlemesi 
itirazlarına, bendeniz iştirak edemem. İstanbul Mec
lisi Mebusanından bahsetmeyeceğim. Burada cereyan 
eden ilk vaka, doğrudan doğruya bir arkadaş hak
kında bulunmasına ve burada kendi fikrini kendi ka
naatini hiçbir kuvvete mağlup olmayarak, hiçbir mak
sat takip etmeyerek bitarafane söz söylemesi icap 
eden arkadaşlarımızın bir fikir besleyerek söylemesi 
hakkında ufak bir tereddüd şaibesine binaen kendi
sinin mevcud olmaması, bilâhare kendisinin çağrıla
rak müdafaasının dinlenmesi lâzımdır. Heyeti muhte
reme tarafından dinlendikten sonra bir şeye karar 
verilir. 

REİS — Nâzım Beyin bulunmaması teklif edili
yor. Bir takrir var, okuyalım. 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü Şube kararnamesinde maznuniyetleri gös

terilen Tokad Mebusu Nâzım ve Afyonkarahisar Me
busu Mehmet Şükrü ve Bursa Mebusu Şeyh Servet 
Efendilerin Kanunu Esasinin 79 ncu maddesi muci
bince icrayı muhakemelerine karar itası ve mumailey
himin muhakemelerinin gayri mevkuf olmak ve Mec
lise devamlarına mani olmamak suretiyle icrasını 
teklif ederim. 

Saruhan 
Refik Şevket 

REÎS — Şikâyet ve iddia olunan zat, ya doğru-
cior doğruya veyâhud bilvasıta kendini müdafaa eder. 
Bunun için Nâzım Bey arkadaşımızı dinleyelim. Bu
yurunuz Nâzım Bey. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Zatı âlileri 
Nâzım Beyefendiye söz veriyorsunuz. Hepimiz aynı 
maksadın, aynı hüsnüniyetin adamlarıyız. Takririm 
reddolunduktan sonra Nâzım Bey söylesin. 

REİS — Beyler takriri okudum. Refik Şevket Be
yin takririni kabul buyuranlar el kaldırsın. (Kabul 
olunmadı) 

NÂZIM BEY (Tokad) — Arkadaşlar, en evvel 
Meclisi Âlinize medyun olduğum vazifei vicdaniyemi 
ifa edeyim. Bendenizin burada bulunmadığım bir Cu
ma günü, hasta olduğum bir gün bir celsei hafiye 
aktolunuyor. Orada aleyhimde bazı ittihamat derme-
yan edilmiş, bir karar istihsal etmek isteyenler bu 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Efendim, bu me
sele hakkında gerek Refik Şevket Bey ve gerek Ce 
lâlettin Arif Bey biraderimizin kanunen şimdiye ka 
dar bizde cereyan etmiş bir usule 31 Mart vakası 
esnasında İsmail Kemal hakkında ittihaz olunan ka 
rar, taamül şeklini alamaz. Sonra şubenin vazifesi 
Kanunu Esasi ile tahakkuk etmesine binaen, şube mu
hakeme icrasına memur bir heyet olmayıp, bitarafa-
ne tahkik ve burada bulunan heyeti muhteremeye an\ 
etmektir. Eğer şubede yapılan tahkikatta ifadem nok 
san yazılmış, ben şu sözü söylemedim, şunu söyle 
mistim, yazmamışlar gibi bir söyleyecekleri varsa bun 
lan heyeti muhteremeye arzetmekten ibaret kalır 
Bu mesele olmadığı takdirde burada muhakeme olma 
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arzudan iki ay evvel bazı fırkacılık ihtirasatı maale
sef buraya da girerek, aleyhimde bir çok propagan
dalar yaparak, bilhassa hoca efendiler üzerinde mü
him tesirat yapıldı ve bu tesirat ile benim idamıma 
karar istihsal olunmak isteniliyor. Evet efendiler, 
bu o kadar ustalıkla yapılıyordu. Bunu yapanlar ha
kikaten Meclisi Âlinin haleti ruhiyesini takdir ede
memişler ve bilmemişlerdir ve bu cereyana karşı 
Meclisi Âli demir yumruğunu karşı koyacak ve diye
cek ki; bu şubeye gidecektir. Bunu takdir edemediler. 
Ben evimde hasta iken Pazar günü bunu haber al
dım. Efendiler, eğer ilk uğradığım bu iftiraya ilk 
Mecliste ben olsaydım intihar ederdim. Evet bu Mec
liste iftiraya uğrayan yalnız ben değilim. Ben doku
zuncuyum, onuncuyum, onbeşinciyim. Bunu haber al
dığım zaman maatteessüf, müteessir oldum. Fakat bu 
mülâhazatı da nazarı mütalâaya aldım, dedim ki; be
nim huzuruna çıkacağım Meclis bu Meclistir. Benim 
namusumu muhafaza eden bu Meclisin huzurunda 
bütün hakayiki söyleyeceğim ve kemali sükûn ile tak
dire intizar edeceğim. Siz en asabî zamanınızda en sa
kin en münzevî bir arkadaşınızı kemali sükûnla din
leyeceğinizden size alenen teşekkür ederim. 

Şimdi müdafaatıma başlamadan evvel şube maz
batası muharriri Beyefendiye iki sual tevcih edece
ğim. Evvelâ onlara cevap versinler, sonra müdafaatı-
mı söyleyeceğim. Meclisi Mebusan nizamnamei dahi
lisinde şube ve encümenler icra eyledikleri tahkikatı 
alenen yaparlar. Gidip orada müzakerata iştirak etmek 
her mebusun hakkıdır. Biz ihtilâl hükümetiyiz. Fa
kat kanunsuz hareket eden bir Meclis değiliz. Şube 
mazbata muharriri Beyefendiye soruyorum, niçin be
nim hakkımda müzakere olunurken şubenin önüne 
bir adam dikmiştir. Bunun sebebi nedir? Nizamnamei 
dahilinin bu hükmünü niçin ihlâl etmiştir. Cevap isti
yorum. 

İkincisi; ben ifadatımda Yeşil ordudan bahset
tim, size bir" tarihçe yaptım. Benim bildiğim on dört 
kişiden, başkalarının iddia ettiği yirmi beş kişiden bu 
izahat alınmış mıdır, alınmamışsa niçin? Nizamnamei 
dahilinin yirminci maddesinde; azayı Meclisin şube 
vesaikine kesbi ıttıla etmesi esası kabul edilmiş ise 
de, müzakereyi istima ve malûmat kabilinden olarak 
bulunabilir. Yalnız encümen için böyle bir kayıd var
dır. Şube hakkında bu yoktur. Binaenaleyh tahkika
tın hafi olması, esasen celsenin hafi olmasıdır. Tah
kikat, istintak, muhakeme gibi alenî olamaz. 

Efendim, üçüncü bir mesele var. Cemiyetin Nâzım 
Beyden başka müessisleri var mıdır? Şüphesiz ki bun

lar da şubeye müracaatla tahkikata herhalde muttali 
olduktan sonra, her derecesine vakıf olduktan sonra 
bu tahkikatın hafî olmaklığına şevketti. 

Ondan sonra bir sebep daha var. Bunun hakkın
da tahkikat yapılmamıştır, İcap ederse onu da izah 
edeceğim. Evrakı tahkikiye münderecatından dahi an
laşılıyor. Hafiye olduğundan bahis buyurmuşlar. İşte 
efendim bu hafiyeliğe bu tahkikat meselesinde va
kıf olduk. Bu hafiyelikte bilhassa Nâzım Bey, Meh
met Şükrü Bey, Şeyh Servet Efendidir. Burada tak
rir mevzuubahistir. Burada zannediyorum ki saydığım 
üç kişiden bahsediliyor. Bu esasen evrakta münderiç-
tir. Bu itibarla tahkikatın hafi olmasını kararlaştır
dık ve hafi yaptık. Bunda kavanini mevzuaa asla mu
halefet yoktur. Şimdi efendim, şubede ittihaz olunan 
şu karardan anlaşılıyor ki Yeşil Ordunun teşkil olun
duğu tarihten itibaren Hükümet tarafından menedil-
diği tarihe kadar olan efali, cürüm addetmemiştir. 
Gösterilen yirmi beş kişi veya on dört kişi maznun 
mevkiinde bulunuyordu, ifadeleri evrakı tahkikiyede 
münderiçtir. 

CELÂLETTİN ARİF BEY (Erzurum) — Filan 
tarihe karşı yapılan şeyleri şube cürüm addetmiyor 
buyuyorsunuz. İfadedeki bu mübayenet nedir, eğer 
bir fiili cürüm varsa ilk defasından itibaren cürüm
dür. Eğer böyle değilse tarih nasıl tayin olunur. An
layamıyorum. ... Şubenin ittihaz ettiği kararnamede 
esbabı mucibesiyle mevcuttur. Şube bu kanaati izhar 
ediyor. Gerçi bu Yeşilordu bidayetinde kanun ve ni-
zamatı mevzua ... Fakat Hükümet tarafından veya
hut Meclisin Reisi olan zat tarafından siyasî olma
mak üzere ittihadı temin için grup şeklinde bir fır
ka tahassul ediyor. Bunu suitelâkkî ederek bir fırka 
teşkil ettiklerini nazarı dikkate almış ve her ne ka
dar beyannamei resmî vermemiş ve her ne kadar 
Hükümet emir vermemiş ise de zımnî bir müsaade 
vardır diyerek cürüm addetmemiştir. Şubenin bir ka
naati vardır ve esbabı mucibesi de kararnamede mün
deriçtir. 

NÂZIM BEY (Tokad) — Bendeniz öyle zanne
diyorum ki, eğer şube nizamnamei dahiliye tevfiki 
hareket edip de benim ifadatımı serbest alsaydı, bu 
evrak buraya böyle gelmeyecekti. Efkârı umumiye ha
kikate tamamiyle vakıf bulunacaktı. İşin bütün mahi
yeti, bütün ruhu bundan ibarettir. (Anlaşılamayan 
müdahaleler) 

Şimdi söyleyeceğim efendim, şube başka hiç kim
senin ifadesine müracaat etmemiş, Mustafa Kemal 
Paşa Hazretlerini dinlemiş, Mustafa Kemal Paşa da 
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bizi İngiliz muhibbi olarak söylemiş. Bendeniz şube
de söyledim, mütarekede Samsun'da idim. Ailem ora
da idi. Oğlum Almanya'da idi. Almanya'da olanların 
hayat ve mematı meçhul idi. Orada işsiz idim. Öte-
denberi siyasetle uğraşıyordum. Firakı siyasiyeye de
vam ettim. En ziyade Vilâyatı Şarkiye Müdafaai Hu
kuk Cemiyetine devam ediyordum, azayı tabiyesin
den idim. Azayı kirama orada memleketin istikbali 
düşünüldüğü sırada nereye başvuracağız diye düşü
nürken, Şark inkılâbı bizi kurtarır ve kurtaracaktır 
diyen oldu. tngiliz mandaterliği kurtarır diyen oldu. 
Bunları söyleyenler bu memleketin evladı, hayırhah 
evladı idi. Bu sırada Şark inkılâbı içtimaisi Müdafaai 
Hukuk Cemiyetinde bizi kurtaracak dendi. Bu inkılâ
bı biraz ziyadece tetkik ettim. İsmail Fazıl Paşa Haz
retleri bir gün kendileriyle mülakat ettiğim esnada, 
Anadolu için iyi tasavvurlar vardır. Mustafa Kemal 
Paşa, Rauf Bey, Ali Fuad Paşa görüşmüşlerdir. Ben 
de düşünüyorum, sen de inşaallah teşriki mesaî eder
sin dedi. Pekâlâ dedik. Mustafa Kemâl Paşa Edir
ne'den gelmiş, Anadoluya geçmiş. Biz bütün ümid-
leri buna bağlıyorduk. Inşaallâh oraya gider, şöyle 
olur, böyle olur dendi. Paşa Edirne'den gelmiş, Sam
sun'a geçmiş. Bendenizin de oğlum Almanya'dan gel
mişti. Samsun'a beraber geldik. Arkadaşlar dediler ki; 
Anadoluda herhalde hareket başlayacaktır ve bunun 
Bolşeviklik olması memuldur. Çünkü Avrupalılar Bol
şeviklik nereye giderse oradan kaçıyorlar. Bizim eli
mizde kuvvetimiz yoktur. Kendimizi toparlayamayız. 
Askerimiz, silâhımız yoktur. Böyle bir kuvvei mane
viye ile bunlan tepeleriz. 

Samsun'a geldim. Mustafa Kemal Paşa Hazretleri 
o vakit Amasya'da idi. Hamit Beyle görüştük. Hamit 
Bey dedi ki; Paşanın müdafaai vatan hususunda bir 
fikri var mıdır? Mütebellir bir fikri yoktur, dedi. 
Orada bolşevizm cereyanına Samsun yakın olduğu 
için biraz daha tetkikata koyuldu. Konuştuğum ze
vattan biri de Osman Bey ile Emin Bey idi. Dediler 
ki bu inkılâbı içtimaî bizim kanaatimize nazaran bu
raları saracaktır. Bazı mukaddesatımızı, bazı ananatı-
mızı mahvedecek. Onun için biz dedik, ki bu cereyan 
buraya gelmeden bir teşkilât yapıp önüne geçsek mu
vafık olmaz mı dedim? Darülhikmetüüslâmiye iyidir. 
Gayet güzel yapılmış bir binadır. Orada hoca efendi
lerden inkılâbı içtimaiyi anlayabilecek, ihata edebile
cek zevat bunu tetkik etsinler, dinimize muvafık mı
dır, değil midir tetkik etsinler. Pekâlâ, muvafık de
diler. Ben bu suret Dar - ül - hikmet - ül - îslâmiye'yi 
teşkil ettim. Sonra Emin Beyefendi Dar - ül - hikmet -
ül - tslâmiye teşkilâtında hoca efendiler ifrat et-

J tiler. Bir hocayı memur etmişler, camide, kürsüde; 
I bizim dükkânımız vardır, bilmem nemiz vardır. İn

kılâbı içtimaimiz on üç sene vardır. Bunun üzerine 
j İngilizler bunu haber almışlar, Osman Beyi yakala

mışlar. 
EMİN BEY (Canik) — Nâzım Beyefendi... 
OSMAN BEY (Lâzistan) — Arkadaşlar meseleye 

yanlış yoldan vaziyet edildi. Heyeti Âliyeniz bu işin 
I içinden çıkamaz. Hemen hemen bir ciltten ibaret olan 

bir evrakın neticesini, tahkikat raporunu ben burada 
I dinledim. Şöyle bir sinema hayaliyle gözümden geç

ti. Nasıl olabilir ki bunu ilk defa dinlediğim halde 
nasıl malumat veririm? Bu, bir heyeti hâkime değil-

I dir. Burada «heyet tarafından ithama kâfi esbap bu
lunamadığı» deniyor. Şimdi meselede bir itham var-

I dır, görüyoruz, ben şuna karşı şöyle söylerdim. Muh-
I terem arkadaşlar benim üzerimde böyle bir itham var-
I dır ve sıfatı Mebusiyet üzerimde iken mahkemenin 

muhakeme etmek iktidarı kanunîsi yoktur. Ben içiniz
den müddeti muvakkata için ayrılıyorum. Beş on kişi 
kısa bir müddette tefrik edilir. Üç beş arkadaş beni 
muhakeme etsinler. Neticei muhakeme ve neticei ka-

I rarı size bildirsinler ve zannediyorum en doğrusu da 
I budur. Şimdi bu müzakere böyle devam ederse be

nim de kafam şişecek. Şimdi burada Nâzım Bey le-
I hinde söyleyemem, aleyhinde de söyleyemem. Benim 

zihnimde bir iz bırakmıştır. Bu gibi lekelerle rüfe-
kayı lekedar etmek doğru olamaz ve bunun uzun 

I müddet temadisi Meclisi Âlinizin deruhde ettiği bu 
I anı tarihîde, bu, doğru değildir. 
I Geçenlerde Memduh Şevket Bey itham edilmişti. 
I Burada Ankara'da mahkemeye gitti ve beraat edip 

geldi. Nâzım Bey neden korkuyor? 

NÂZIM BEY (Tokad) — Beni korkak bir adam 
zannetme. Pek yanlış anlıyorsun. Karşında korkak 

I adam yoktur. 
OSMAN BEY (Devamla) — Paşa Hazretleri bu

yuruyorlar ki; bu adam İngiliz muhibbidir. Bu adam 
I gelmiş, Tokad'ı bilmem nereyi ifsad etmiş. Ben Er

zurum Kongresinde şurada idim. Bu haberi telgrafla 
getirttim, okuyorum. 

(Telgrafı okudu) 
I Hamit Beyle görüşemedim acilen çıktım. 

NÂZIM BEY (Tokad) — Amasya'ya geldim. 
Amasya'da Refet Beyle görüşmek arzu ettim, çünkü 

I Halit Bey benim Samsun'da kongreye gitmekliğimi 
I tensip etmişti ve ısrar etmişti. Ben de, ahalinin intiha

bı yok, Mustafa Kemal Paşa oradan geçtikten sonra 
I bir bolşevizm cereyanı hâsıl olduğu ahali arasında 
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söyleniyordu. Hatta bana dediler ki; bir yerde birinin I 
çiftliği satılmış, ahali parasını vermekten istinkâf et
miş. Bolşeviklik ilân edilecekmiş dendi. Bu meseleye 
orada bulunan mebus arkadaşlar da şahiddir. Bendeniz 
buna inanmadım. Bu, ahali arasında söylenmiş bir I 
şeydir. Refet Beyin geldiği gece on kişiden ibaret 
olan bir çete bir birini bastılar, orada onların kafa- 1 
sini kırdılar ve biz Bolşeviğiz kafanızı kıracağız, de- I 
diler. Refet Beyin muvassalatını müteakip böyle bir 
halin vukuu ahalinin nazarı dikkatini celbetmiş, de
miş ki; Bolşeviklik ilân olunuyor. Bunu bana söyle I 
diler. Fakat buna inanmadım. Bana dediler ki; gelen 
adamları görmek için Bayezid Camiinin harimine git
tik, oturduk. Başı yarılmış adamları getirdiler, bu j 
adamlar bize böylece ifade ettiler. Evet geldiler, bizi I 
döğdüler, başımızı kırdılar dediler. Ben bunun üzerine 
Refet Beyi görmeye gittim. İstanbul ahvali hakkında 
Refet Beye ihvanca malûmat verdim. İstanbul'da hal 
şöyledir, böyledir dedim, İngiliz cemiyetinin kahve
lere, sokaklara atılmış bir beyannamesi vardır. Ken- I 
dişine sordum, İngiliz Muhibler Cemiyetinden malû
matınız var mı? Hayır yok, işitiyoruz dedi. Azaları 
kimlerdir? Dedi. Said Molla vesaire, şundan bundan I 
ibarettir dedim. Ben bir kaç defa oraya gittim, bulun
dum, cereyanı muamele şundan ibarettir dedim. Vilâ-
yatı Şarkiye meselesi şundan ibarettir, Bolşevizm bun- I 
dan ibarettir dedim. Siz beyannameyi gördünüz mü? 
Ben de bir tane var, size göstereyim dedim. Kahve- I 
hanelerde şurada burada sürünen nizamnamelerden 
birini kendi elimle ona verdim. 

NEŞET BEY (Üsküdar) — Said Molla ile evvel
ce bir ahbaplığınız var mı?.. I 

NÂZIM BEY (Devamla) — Paşa Hazretleri bu 
meselenin şahididir. Refet Paşa burada olsaydı onu I 
da işhad edecektim. Biz oraya sırf tetkikat için gitmi- | 
şiz. Cami Bey de oraya gelmiştir. I 

Tokad'da İngiliz propagandası yaptı dediniz. To-
kad mebusları şahiddir. İngilizler bu milleti mahve- I 
decektir. Ey ahali gözünüzü açınız dedim. Beyanname 
yazdım. Bayburt'a, Erzurum'a gönderdim. Bu fikir- I 
de bulunur bir aday olsaydım bu beyannameyi yaz- I 
mazdım. İki yüzlülüğü katiyen kabul etmem. Man- I 
daterliği sordular. Dedim ki; İngiliz mandaterliği bu I 
memleketi esareti iktisadiye altına almaktır. Amerika I 
da, öyle. Bunun ikisi de caiz değildir dedim, söyle- I 
diğim söz budur. İngiliz Muhibleri Cemiyetinde bir j 
Said Molla vardır, Ki bütün âlemin nefretini kazan- I 
mış bir adamdır. Benim katiyen münasebetim yoktur. I 
Fayrettin Hayri de orada idi. Tetkikat için mi, ni- I 
çin gelmiş bilmiyorum. j 
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Hüsrev Bey Havza'dan Fahrettin Hayri'ye bir 
mektup yazmış. Fahrettin bana orada okudu. Dedi 
ki; bakınız Anadoluda ne diyorlar? Biz burada mü-
Cahedei vatanla meşgul iken İstanbul'da bir takım 
adamlar İngiliz Muhibler Cemiyeti teşkil ediyorlar. 
Bunlar alçaktırlar, bilmem nedirler. Bir gün Fahret
tin Hayri yolda bana dedi ki; yarın Cami Bey ge
lecektir. Rica ederim sen de bulun. Cami Bey geldi, 
dedi ki : Arkadaşlar ben Millî Ahrar Fırkasındanım. 
İngiliz cereyanı da elzemdir. Biz buna da kaniiz, fa
kat buna muvaffak olabilmek için intihabatta tesirat 
yapılmak lâzım geliyor. Orada Fahrettin Hayri Bey ve 
bendeniz bulunuyordum. Bunun için de para lâzım, 
elli bin lira lâzım. Said Molla'ya müracaat etmelidir 
dedi. Şimdi bu Cami Bey oradaki Cami Beydir. De
mek ki, o da tetkikat için gelmiş. Bu Cami Bey, Da
hiliye Vekili iken bana tezkere yazarak; Dahiliye müs
teşarı yapıyor. Ben eğer bu fikirde bir adam idi isem 
buraya mebus olarak geldiğimde niiçn Paşa Meclise 
kabul eyledi? Celsei hafiyede niçin söylemedi? 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Beyanname 
yi yalnız Refet Beye mi verdiniz, başkalarına da ver
diniz mi? 

NÂZIM BEY (Devamla) — Ben doğrusu Refet 
Beye kardeşçe bu meseleyi anlattım ve bu beyanname 
yi gösterdim. Şark siyasetini takip ediyoruz. Mustafa 
Kemal Paşaya gönderiyoruz dedim. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Refet Bev 
aklı başında bir adam. 

NÂZIM BEY (Devamla) — Şimdi eğer ben bu 
fikirde bir adam olsaydım, Tokad'da, Amasya'da, Zi-
le'de beyannameler yazdım, yapıştırdım. 

MUSTAFA BEY (Tokad) — Tokad'da ben böyle 
şeyler görmedim. 

NÂZIM BEY (Devamla) — Hafi teşkilâtta yalnız 
ben değildim. Buraya geldim. Paşa Hazretleri bana 
dediler ki; esasatınız doğrudur, bunu tatbik edece
ğiz. Yirmi gün sonra Vakkas Bey bana dedi ki; 
Paşaya Bolşeviklik hakkında izahat verdim. Adnan 
Beyle, Hakkı Behiç Beyle görüşmekliğimi bana tav
siye etti. Rica ederiz siz de Bolşevik ... Yani Paşa 
Hazretlerinin bu teşkilâttan haberleri vardır. 

BİR MEBUS BEY — Böyle bir malûmatları oldu
ğunu söylediler mi? 

NÂZIM BEY (Devamla) — Söz yok. İbrahim 
Süreyya Bey bana dedi ki; oraya girdiğimiz zaman 
Adnan ve Hakkı Behic Bevleri ve Paşanın bütün 
mahremi olan adamları görünce Paşanın malûmatı la-
hik olduğu zannı hâsıl oldu. 
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EMİN BEY (Eskişehir)— Rusların yanına İslâm 
kadınlarının gitmesi tslâmiyette var mıdır? 

NÂZIM BEY (Tokad) — Dur azizim, onu söy
leyeceğim. Biz o hususta pusuya tutulmuşuz, herifin 
karısiyle baldızı müstetir bir halde çıkmış... Yeşilor-
du teşkili sıralarında... 

(Gürültüler) 
REİS — Beyefendi, esasa dan bir şey varsa anı 

müsaade buyurunuz. (Gürültüler) 
VEHBİ EFENDİ (Konya) — Reis Bey rica ede 

rim bir şey söyleyeceğim. Kafalarımız şişti. Ekseriyet 
de yok, yarına kalsın. 

RASİM BEY (Sivas) — Efendim vaktimiz geçiyor. 
Bu bir şey temin etmez ki, hep saded harici şeylerdir. 
Bunlar kimseyi tatmin etmez. 

BİR MEBUS BEY — Şube kendisini bazı madde
lerle itham ediyor. Hafi komünist fırkası teşkil etti 
mi, hafi komünist fırkasına muhalif olanların bazıla
rının ve Paşanın idamına karar verildi mi, programın
da var mıdır? (Gürültüler) 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Bir şey söy
lemeye müsaade buyurunuz. Şimdi efendim arkadaşı
mız Nâzım Bey kürsüye çıkarak... (Gürültüler) 

REİS — Emin Bey oturunuz. 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Usulü mü
zakerede bütün tecrübelerin verdiği kanaate ademi ica 
betimizden rüfekadan bir- Kısmı sail, bir kısmı istizah-
cı, bir kısmı müddei, bir kısmı kendi kanaati vicda-
niyesine tebean hami makamına gelmiştir. Bendeniz 
kaniim ki; bu derin cereyanı tevhid imkânı yoktur. 
Yine heyeti muhteremeye arzediyorum; hiçbir zaman 
da heyeti istintakiye ve ittihamiye huzurunda söyle
meye lüzum yoktur. O halde tespit edelim. Nâzım 
Beye soralım, cevap versin, tahkikat raporuna geç
meyen ifadatını tafsil etsin. 

FEYZİ EFENDİ (Malatya) — Tenvir için söyle
mez mi? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Bunun ça
resi tehirdir. 

REİS — Efendim tahkikatı yapan, Meclisi Âli
nizin bir şubesidir. İzahat versin, siz de kararınızı it
tihaz edersiniz. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Bendeniz şu 
kanaati-taşıyorum : Ya bunu izale edecek, ya buradan 
çıkacak, mahkemeye gidecek. Bugün serbest olarak bir 
kaç saat zihnimizi yorarak dinleyelim ve kararımızı 
verelim. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim 
müzakerede intizam yok. Bendeniz tanzimini istiyo

rum. Bir şey soracağım : Amasya'da hafi komünistlik 
cereyanı bir buçuk seneliktir. Yeşilordu teşkilâtı var. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Reis Bey, usulü 
müzakereye ait şube namına bir şey söyleyeceğim. 

NÂZIM BEY (Devamla) — Ben de diğerleri ile 
birlikte iştirak ederim. İbrahim Süreyya Beye sor
dum, dedim ki; azizim Paşanın bundan malûmatı 
var mıdır? Malûmatı var dedi. 'Hatta bende bu me
sele ile iştigal ettiğine bir kanaat hâsıl olmu^ idi. 
Süreyya Bey dedi ki : Paşa sizin esasen bu işle işti
gal etmiş olduğunuzu söyledi. Bihakkı Hûda, ben on
ların içine gitmezdim. Çünkü burada bir ihtilâl hü
kümeti var, bir de müdafaai vatan meselesi var. Ben 
bilhassa münzevî ve bikes bir mevkide kalmıştım. 
Muahharen bazı alaim zuhur etti. Bunun en büyük 
şahidi, Yahya Galip Beyefendidir. Vakkas Ferid gi
der, Yeşilordu namına bir mühür kazdırır. Polisler 
Vakkas'ı tutarlar, vilâyete götürürler, Yahya Galip 
Bey tutar hapseder. Biz Vakkas Ferid'in hapse gir
diğini haber aldık. Merkezi umumî toplandı. Yirmi 
dört saat sonra Vakkas Ferid çıktı. Şimdi Yahya Ga
lip Beyefendi polis tahkikatiyle nasıl tutar hapseder? 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Müsaade bu
yurunuz da bendeniz tenvir edeyim. (Sonra sonra 
sadaları) 

NÂZIM BEY (Devamla) — Sonra Vakkas Ferid 
Şerif Manatofla birlikte konferans verdiler. Yine o 
konferans üzerine Polis Dairesi Yahya Galip Beye 
ihbar etmiş. Davet etmişler, memleketi terkediniz de
mişler. Muahharan Vakkas Ferit çıktı ve Yahya Ga
lip Beyefendinin azliyle neticelendi ve onunla Hükü
mete mütecanis olduğu zannını tevlit etti. Şimdi her
hanginiz benim yerimde olsanız Yeşilordunun siya-
seten vücuda gelmiş bir hükümet partisi olduğundan 
ve bu sıralarda Ethem Beyi Yeşilorduya ithal ederler. 
Paşa bundan münkesir olur. Çünkü malumat verme 
misler. (Gürültüler) Ben bildiğimi söylüyorum, yalan 
değildir. Şimdi azizim, Yeşilordu, hepsi mebus ol
mak üzere 14 kişiden ibarettir, bir merkezi umumîye 
maliktir, ben de oraya dahilim. 

MUSTAFA BEY (Karahisarışarkî) — İsimleri kim
dir, söyler misiniz? 

NÂZIM BEY (Devamla) — Efendim söyleyeyim. 
Hakkı Behiç Bey; Muhittin Baha Bey; bendeniz, Sır
rı Bey, Yunus Nadi Bey, Eyüp Sabri Bey, İbrahim 
Süreyya Bey, Reşit Bey, Şeyh Servet Efendi. Hacı 
Şükrü Bey. İzmit Mebusu Hamdi Bey bir aralık de
vam etti. Şimdi bu meselede hükümetin malumatı ol
madığına hanginiz kanaat getirirsiniz? Vicdanınıza 
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müracaat ederim. Bu on dört kişi bir araya gelir, bir 
meselei siyasiye takip ederler ve beni de çağırırlarsa, | 
siz benim yerimde olsanız ne dersiniz? Şimdi bunlar 
talimatı yaptılar, beraber yaptık. Paşanın bundan ma
lûmatı olmadığından Vallah malûmatım yoktur. Ni-
zamnamei dahilî yapıldı. Paşanın malûmatı var mı, 
yok mu bilmem, bunu katiyen bilmiyorum. Paşanın 
malûmatı olmadığı nasıl mümkündür ki ikisi Hükü
mette bulunan zevatı muhtereme bu işin içindedir. 
Sonra Paşanın terki faaliyet et demesi Paşanın faali
yete vakıf olduğuna delildir. 

Şimdi bana isnad olunan şey nedir? Esasen Ye 
şilordu hafi nizamnamei esasisini okursanız bilmem 
kaçıncı maddesinde diyor ki : Türkiye'de bir Yeşilor-
du hafi teşkilâtı vardır. Hafilik programın içinde var
dır. Bu hafi parti neden oldu? Biz İngilizlere karşı 
hafi yaptık. Çünkü o vakit Yunanlılar henüz bize ta
arruz etmemişlerdi. Zahir olsaydı İngilizler bu işte«bir 
Bolşeviklik olduğunu anlayacaklar, bize hücum edecek
lerdi. Hafilik bundan neşet ediyor. İngilizlere karşı. 
Şimdi ben İngiliz muhibbi olduğuma nazaran Paşa 
ile en çok temasta bulunan adamlar, bu on dört kişi 
beni aralarına aldılar, yine Paşanın malûmatiyle beni 
Kâtibi Umumî yaptılar. ,,Yunus Nadi Bey geldiler. 
Rusya'ya bir adam göndermek istiyoruz dediler. De
mek ki Paşa biliyordu. Hakikaten öyle üç kişi gidile
ceğini Paşaya söylediler. Paşa hayır, ben adam gön
derdim, başka kimsenin gitmesine lüzum yoktur de
miş. Bunlardan inkılâp hükümetinin Reisi olan Paşa
nın malûmatı olmasın, bu nasıl oluyor? Bunun imkâ
nı var mıdır? Kendi adamlarından on dört kişinin 
bulunduğu bir yeri bilmesin. Şimdi bunlar gösteriyor 
ki; burada Yeşilordu teşkilâtı olsun da, İhtilâl Hükü
meti Reisi olan Paşanın malûmatı olmasın? 

EMİN BEY (Eskişehir) — Şu işin gizli safhasına 
geçseniz Nâzım Beyefendi... 

NÂZIM BEY (Devamla) — O kadar gizliyiz ki 
Paşanın bile haberi yok. 

AYNİ BEY (Saruhan) — Hafi komünist müh
rünü ne vakit kazdırdınız? 

NÂZIM BEY (Devamla) — Efendim bugün da
hiliyenin seksen bin lirası bir tahkikat uğruna gidiyor. 
Bunu siz kabul ediyor musunuz? Paşanın haberi yok. 
Burada bir Yeşilprdu heyeti merkeziyeşi vardı. Bu 
şimdi mevzuubahis olan Salih Hacı oğ}u. Bunlar da 
burada bir cemiyeti hafiye teşkil etmişlerdi. Hafi ko
münist partisiyle katiyen alâkam yoktur. Terki faa
liyet edin dendiği anda burada bir Yeşilordu heyeti 
merkeziyeşi vardı. Sonra Konya Mebusu Refik Bey 

arkadaşımız buradadır. Hüsrev Beyin memuru me
sul olmasını münasip görmüştür. Sonra Paşa çağırıp 
da Süreyya Beye terki faaliyet et dedi. Refik Bey, 
azizim ben Salihoğlunu biraz şüpheli görüyorum. 
Zatı âliniz mademki buraya dahilsiniz, sizi mesul ta
nıyoruz, korkarım ki Hüsrev Sami'nin mesaisinin kes
reti hasebiyle bu işle uğraşam^yacak... 

Hatta Refik Beyi koridorda buldum. Siyaseten 
böyle icap etti, terki faaliyet ettik. Rica ederim sı? 
de Ankara Heyeti Merkeziyesine terki faaliyet ettik 
diye söyleyin. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Tarihi hatırınızda 
mı? 

NÂZIM BEY (Devamla) — Paşanın cepheden 
avdetinde bunun üzerine biz haber aldık ki; bizim ter
ki faaliyetimiz bazılarının faaliyette devamını icap 
ettirmiş. Ezcümle Eskişehir'de bir komünist partisi 
çıkmış dediler. Biz bunu muzir gördük. Esasen Ye-
şilorduyu teşkil etmekten maksat ... Haber verelim, 
tekrar faaliyete geçelim. Paşa avdet eyledi. Arka
daşlar toplandık, Yunus Nadi Beyle Paşaya gittik. 
Söz Yunus Nadi Beyin idi. Çünkü evvelinden beri 
Paşa ile temasta bulunan kendisi idi. Terki faaliyeti
mizi istediniz, biz de sizin emrinizi tuttuk. Şimdi or
talıkta bazı cereyanlar var, bir takım münasebetsiz 
adamlar çıkıyor. Teşkilât yapıyorlar. Biz bu teşki
lâtı böyle adamlara yaptırırsak bu memleket fena 
olur. Biz sizin elinizin altındayız. Bu sözü kâh mu
vafık buldu, kâh muvafık bulmadı. Nihayet muvafa
kat eyledi ve o vakit... 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Neye 
muvafakat edildi? Müsaade eder misiniz?.. 

NÂZIM BEY (Devamla) — Mebuslardan bin 
halk zümresi teşkiline muvafakat eylediler. Halk tabi
rini Paşa, Zümre tabirini Yunus Nadi Bey koydu. 
Bendeniz o zamana kadar, bütün mebus arkadaş
lar bilirler ki, bir Halk Zümresinin aleyhinde idim. 
Fakat bu karar verildikten sonra arkadaşlar dediler 
ki; bir program yapalım. Programını Yunus Nadi 
Bey yaptı. Paşaya götürüp gösterdi mi, bilemiyorum. 
Bendenize getirip gösterdi. Meclisi Mebusanda bizim 
arkadaşımız bunlardır ve buna sen de himmet et 
dedi ve biz de pekâlâ dedik. Bu işe çalıştık. İkinci 
hafta Paşa ile bir daha temasta bulundu. O vakit 
Üçüncü Enternasyonalin bir beyannamesi gelmişti. 
Paşa, bu cereyanın izalesi lâzım gelecektir, bunu Hü
kümetçe yapalım dedi. Biz de o vakit Paşaya dedik 
ki; Hükümet memurlarını yolunuzda olan adamlar
dan tayin edelim. Halbuki Kadri Beyi Van'a tayin et-
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tiniz, bu adam Bolşeviklik aleyhinde propaganda ya
pıyor, bunu nasıl yapalım? Paşa dedi ki : Kadri be
nim yolumdan çıkmaz, ona da anlatırsak o da yola 
gelir. (Gürültüler) ... Hamdi Beyi aldı, tahlif etti. 
Biz faaliyete geçtik. Paşanın müsaadesiyle sonra Kad
ri Bey geldi. O da tahlif olundu. 

ATIF BEY (Bayezit) — Faaliyet Halk Zümresi 
namına mı, yoksa Yeşilordu namına mı? 

NÂZIM BEY (Devamla) — Hayır. Şimdi azi
zim bu iki adam tahlif olunur da Paşanın haberi 
olmaz mı idi? 

OSMAN BEY (Lâzistan) — Ben de Hüseyin Av-
ni Beyin fikrine iştirak edeceğim. Elbette içimizden 
bir heyetin tefrikiyle bu meselenin halline çalışaca
ğız. (Gürültüler) 

MÜFÎT EFENDİ (Kırşehir) — Bendeniz yalnız 
Nâzım Beyin müdafaatına ait bir şey söyleyeceğim. 
Güya Paşanın malûmatı var, şunun malûmatı, filâ
nın malûmatı var demek isteniyor. Elde bir Cemiyet
ler Kanunu var. Cemiyetler Kanununa tevfiki hareket 
edilmedikeç, üç tane paşa bir arada olsa, bir müsaa 
dei resmiye verilmedikçe olmaz. Şimdi böyle bir ce
miyet var mı, yok mu? 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — O halde 
yalnız değildir. Müdafaa ediyorsa bunu söylesin. (Gü
rültüler) (Hilmi Bey Meclisin intizamı müzakeresini 
ihlal ediyor sesleri) (Gürültüler) 

MÜFİT EFENDİ (Devamla) — Bir cemiyetler 
nizamnamesi var, buna riayet edildi mi, edilmedi mi? 

FAİK BEY (Cebelibereket) — Şuradan buradan 
suale ve istizaha maruz kalıyor. Bu hal Mecliste me
selenin anlaşılmasına mani olur. İstedikleri kadar söy
lesinler. Yalnız sadet haricinde olmasın. 

NÂZIM BEY (Devamla) — Azizim, şimdi bir 
Yeşilordunun nizamnamesi vardı. Bir rivayete naza
ran; yirmi beş kişi gazete ile ilân edildi. Yeşilordu 
Cemiyetler Nizamnamesine muvafık olarak teşekkül 
etmiş midir deniyor. Bu yalnız benim hatam değil, 
bu on dört kişinin hatasıdır, eğer idam edilmek lâzım 
geliyorsa hepimiz birden idam edilelim. Muhittin Ba
ha Bey dedi ki; biz yirmi beş kişiyiz. Hakkı Behiç 
Bey de yazdığı şeyde diyor ki; Nâzım Beyin malûmatı 
fevkinde olarak daha adamlar vardı ve Merkezi Umu
mî yirmi beş kişidir. Benim bildiğim on dört kişidir. 
Şimdi Muhittin Baha Bey burada ise gelsin, o da söy
lesin Eskişehir mazbatai livasında resmen... Bunlar 
bizden ayrılmışlardır ve bir komünist partisi teşkil 
eylemişlerdir. Mühürü alın getirin dedik. Sonra Sa-

I lih Ayetullâh geldiler. Bunların beyanname yazdık
ları bir gece orada bulundum. Bunlar memleketi if-

I sad ediyorlar, dedim. Hacı Şükrü Bey buradadır. Ge-
I ce gitti, Paşaya haber verdi. Konya Refik Bey bira

derimiz de buradadır. Bu zevata dedim ki; azizim siz 
I bu şeye dahil idiniz, bizim malûmatımız hilafında 
i cemiyet namına nasıl yapılıyor? Benim anladığım, 
I Hükümet tahkikatı lâzimeyi yaptı. Yeşilordunun Hü-
I kûmet aleyhinde bulunduklarını Vakkas Ferit Beye 
I söyledi. Ben Hacı Şükrü Beye tezkere yazdım, dedim 
I azizim benim bildiğim vardır. Paşanın aleyhinde 
I bunlar söz söylüyorlarmış. Hacı Şükrü Bey burada

dır..'; Dedi ki; biz sizden ayrılmış idik, yine size gir-
I mek istiyoruz. Vakkas Ferit çıkmış gitmiş idi. Ken-
I dişini Kırşehir'den celbettiler, hapsettiler," mahkeme

ye verdiler. Muhakemeleri icra edilmiş, bunlar be
raat etmişler. Bu adamlar İştirakiyun Fırkasının te
şekkülünden yirmi gün evvel geldi, bana müracaat 
etti. Maksadım bu hafi şeyleri meydana çıkarmaktı. 

I Hûda hakkı için ben bunların aleyhinde idim. Efen-
I dim Bolşevik harekâtının başladığı ve muhitimize 

doğru geldiğini işittiğimiz zamanlarda hepimizin na
zarı şarka müteveccih idi. Hatta bazıları Ruslardan 
orduların gelmesine intizar ediyorlardı. Sonra naza
rı dikkate alıyor musunuz? Rus tehlikesi mühimdi. 

I Bu selin memleketi yıkmaması için Yeşilordu vücu
da getirildi. Yeşilordu teşkilâtı, arkadaşlardan bir kıs
mının dediği gibi, Rus seli önüne hamiyetkâr bir si
per yapmak istedi. Bunlar geldikleri zaman bu se
lin önüne onlar geçsin diye. Yeşilordu teşkilâtı, hafi 
teşkilât adadına dahil değildir. Efendiler sizin kori
dorlarınızda herkesin elinde bir Yeşilordu nizamna
mesi var idi. Yeşilordu bir teşkilâtı umumiye değildi. 
Gazete ile ilân edilmiştir. Bir kişi blmem nasıl mer
kezi umumîdir, anlamam. Samsun'da açıktan açığa, 
her yerde söylüyordu, maksadı bundan ibaretti. Son
ra Yeşilordu, bir teşkilâtı umumiye değildir. Yalnız 

I bir Heyeti Merkeziyesi vardı. Bu Heyeti Merkeziye-
I nin yirmi beş kişi olmasına karar vermiştik. Eskişe

hir'de teşkilât varmış, kimlerden müteşekkil, kimse bil
miyor. Söyleyeceğim bundan ibarettir. 

I REİS — Müzakerenin kifayetine dair takrirler 
var. 

BASRİ BEY (Karesi) — Benim bir meselei müte-
kaddime hakkında takririm vardır. Hulâsada derce-
dilmemiştir. Bu fıkralarda bazı şeyler münderiç ol-

I duğunu hatırlıyorum. Binaenaleyh şubenin mazbata-
I sında mesail muayyendir, niçin anlardan bahsedilmi-
J yor? İfadelerin aynen okunmasını teklif ediyorum. 

21 — 
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NECATİ BEY (Lâzistan) — Efendim; Sivas'ta 
Sultani muallimlerinden Ruşen Efendi namında bir 
zat ordu kumandanı tarafından mahkememize veril
miştir. Bu zat hafi komünist teşkilâtiyle birleşmiş ve 
bu tarzda çalışınız diye kendisine talimat verilmiş. 
Kendisinde Şeyh Servet Efendinin de teşkilât yap 
mak üzere mektubu var, yanı başında Salih bilmem 
ne yoldaş imzası var. Ordu tarafından elde edilmiş, 
aynen mektubu mevcuttur. Zabitan arasında Yeşilor-
duya efrad kaydettiğini ... Aynı zamanda bu zat Mus
tafa Suphi'ye bir mektup göndermiştir. Bu adam al
dığı emir üzerine kim olduğu bilinmeden kendisine 
verilen emir üzerine teşkilât yapabilir mi?.. (Gürül
tüler) Mahkememizden geçen şeyleri arzediyorum. Bu 
zat derdest edilmiş idi. 

NÂZIM BEY (Tokad) — Arzettiğim gibi, tekrar 
faaliyete geçtiğimiz zaman Van Valisi Kadri Beyle 
Bayezit Mutasarrıfı Tahir Beyi tahlif etti. Şeyh Ser
vet Efendinin de teşkilât yapmak üzere kendisine yaz
dığı mektup da vardır. Memleketin menfaati terki 
faaliyeti icap eder dendiği zaman, biz terki faali 
yet etmişizdir. Memlekette bir ihtilâf çıkarmak istemi
yoruz. Mademki memlekete muzirdir, bırakalım. 
Memlekete hizmet etmek isterken, istemeyerek de ol
sa fenalık yapmak aklımızdan geçmez, dedik. Bize 
darıldılar, çekildiler. (Kim idi söyle sesleri) Eğer bi
zim bir kabahatimiz varsa bize izin vermemeli idi
ler. Mademki izin vermişler, kabul etmişler demek
tir. Biz terki faaliyet etmişizdir. 

İki milyon lira nereden aldım? Bana müracaat 
ettikleri vakit onların teşkilâtı vardı: Rıfat Efendi ve 
Avni Beyin sorduğu mesele haziranda idi. Şimdi bana 
ne soruyorlar? Ben bunu sokaktan işittim. Eskişehir' 
de bir beyanname yazmışlar, bir de mühür basmış
lar. Hüsrev Sami Bey gitti, Paşa Hazretleri oraya 
adamlar gönderdi. Şerif Manatof Hükümetten 450 
lira almış, bir komünist partisi teşkil etmiş. 

ŞEVKET BEY (Sinop) — Efendim, Nâzım Bey 
buyurdular ki; şube yalnız Mustafa Kemal Paşa Haz
retlerinin ifadesini aldı ve tahkikatını ona göre yaptı
lar. Malûmu âlinizdir ki İstiklâl Mahkemesinden Mec
lise bir müzekkere gelmişti. Bu müzekkerede Musta
fa Nuri ve Zinetullâh gibi bir takım eşhasın yaka
landıklarını ... nihayet bir şey tebeyyün etmedi mi, 
bilmiyorum. 

BlR MEBUS BEY — Namı âlilerine mahkûk bir 
mühür yok mu efendim? 

ŞEVKET BEY (Devamla) — Şubenin tahkikatı 
hakkında izahat vereceğim. Biz bu meseleyi Mecliste 

istizah ettik. Nâzım Beye isnat olunan mevaddan bi
rincisi, ahali * arasına nifak ve şikak ilka ve fesada, 
tahriktir; Bir takım eşhas yakalandı ve bunlar istic
vap edildiklerinde ikrarı cürüm ettikleri ve fakat Nâ
zım Beye atfedilen cürüm de bulunduğundan, bu 
itibarla diyorum ki; Nâzım Beyi berayı isticvap İstik
lâl Mahkemesine gönderelim. Nâzım Bey hakkındaki 
tahkikat Üçüncü Şubeye havale edildi. Mesele şubeye 
geldikten sonra biri Nâzım Bey hakkında şubece icra 
kılınan tahkikat, diğeri de İstiklâl Mahkemesince 
yapılan tahkikat. Bu iki tahkikat da aynı mesele hak
kında idi. 

Bizi buna icbar eden bir sebep vardır. O da Nâzım 
Beyin Mebusluğu idi. Malûmu âlinizdir ki, refi ma
suniyet meselesini nazarı dikkate almak lâzımdır. On
dan sonra mahkemeye tevdi olunmak iktiza eder. 
Bunu şubede düşündük, acaba biz İstiklâl Mahkeme
si tahkikatiyle ve elde ettiği vesaik ile ne suretle ha
reket edeceğiz? Bu bir. 

İkincisi; maznunların, İstiklâl Mahkemesinde mev
kuf bulunan maznunların muvaceheleri lâzım. Şube
de icra kılınan bu tahkikat esnasında hariçte bir şey 
zuhur ederse, bittabi bu bütün arkadaşlarımızın ve 
bizim haysiyetimizle mütenasip olmayacaktı. Bunu da 
düşündük. Oradaki vesaik, şube için de vesaiktir, de
dik. Dördüncüsü, ecanibten para temini ve beşincisi 
Ethem ile alâkası. Ahaddan tahkikat ve muvacehe 

• icrasını münasip görmedik. Yalnız evrak ve vesaiki 
resmiye ve zevatı resmiyenin ifadesine müracaat ec'e 
ceğiz. Nihayet Basri Bey; Memduh Bey, Asım Bey bi
raderlerimizin ifadelerine müracaat ettik. Bu ifadeler 
tamamiyle burada okunmuştur. Şüphe ederlerse ba
kabilirler, aynıdır. Yalnız siz bir iki rakamiyle yaz
mış idiniz. 

Sonra efendim, biz bu ifadattan sonra Nâzım Be
yin ifadesine müracaat etmek istedik. Sonra Nâzım 
Beyden sorduğumuz sualleri eline vererek kendisini 
bu suretle serbest bırakmışızdır. Bütün cevaplarını is
tedikleri gibi vermişlerdir. Teşekkür ederiz ki Nâzım 
Beyefendi ifadeleri tamamiyle okunmuştur. Burada • 
tekrara hacet kalmadı. Bu birincisi; cemiyeti hafiye 
meselesini ikrar ve itiraf ettikten sonra, bunu Hü
kümete atfetmekten ibarettir. Yani Hükümetin bun
dan haberi vardır. Bu resmen teşekkül etmiştir. Bi
rinci kısım bu. İkinci kısım ki, ikinci ve üçüncü, dör
düncü cürümlerdir, bunları da tamamen kendisi inkâr 

(1) Şubenin Reisi veya Mazbata Muharriri ol
duğu anlaşılıyor. Fakat zabıtta ismi yok. 
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etmektedir. Bendeniz öyle zannediyorum ki, Paşa Haz
retlerini doğrudan doğruya Nâzım Beyin müdafaa şa
hidi olarak dinlemişizdir., Kararnameden anlaşılıyor 
ki, Nâzım - Ethem vakasında Nâzım Bey alâkadar 
değildir, dediler. Bu menfi bir şahadettir, müdafaa 
şehadetidir. Binaenaleyh esbap ve delaili subutiyeye 
katiyen tesiri yoktur, dedik. 

BASRİ BEY (Karesi) — Bizi ne suretle istima 
ettiniz? (Gürültüler) 

BİR MEBUS — Yanlış anlaşılmasın. Malûmu 
âliniz bir dava şahidi vardır. Paşanın dava şahidi ol
madığına göre bizim de mevkiimiz başkalaşır. 

ŞEVKET BEY (Devamla) — Şahit gösteriyorlar, 
şahit sıfatiyle alınmıştır. Buna katiyen şek ve şüphe 
yoktur. Çünkü zabıtta öyledir. 

Şimdi Nâzım Bey hakkında bir isnat vuku bul-* 
duğu için arzediyorum. Memduh Bey, Basri Bey, 
Asım Beyin ifadeleri şahit sıfatiyle... Meclisi Âli bizi 
size tevdi etmemiştir. Maznun sıfatiyle ifade almaya 
salâhiyetimiz yoktur. Sizin ifadenizi şahid sıfatiyle 
almışız. 

Şimdi efendim, Nâzım Bey hakkında evrak ve 
vesaik elde ettik. Bu bittabi İstiklâl Mahkemesince el
de edilmiş idi. Bu evrak ve vesaikten ikisi mektup 
lardır. Bu mektuplardan birisi Zinetullâh Şerifin Et 
hem'e karşı hafi komünist fırkası mühürüyle yazdı 
ğı bir mektuptur. îkincisi de, Ethem'in kardeşi Tev 
fik'e. yazılan bir mektuptur. Teşkilâtı hafiyenin tev
sii için taahhüt eylediği paranın yekûnu sekiz bin 
lira olmayıp, iki milyon lira olduğuna dairdir. Diğeri 
de; Paşanın kendilerini aldattığına ve katî müzakere 
etmek istemediğine dair bir mektuptur ki; bu da Zi
netullâh ve Şerif Manatof imzalı demin arzettiğim 
fırkanın mühürü ile de mühürlenmiştir. 

Bir de efendim, bir suretlerini ahiren Nâzım Bey 
bize tevdi etmiştir. Yeşilordu nizamnamesi, Hafi Ko
münist Fırkası beyannamesi ve sonra Halk Iştirakiyun 
Fırkası vardır. Esas itibariyle halk zümresi Mecliste 
teşekkül etmiş ve siyasî olmadığı için teşekkülünden 
tatili faaliyet etmesi hakkında verilen emir tarihine 
kadar yalnız Meclise münhasır olarak kalmıştır. Fa
kat ondan sonra teşkilâtını taşraya kadar teşmil ve 
bir takım beyannameler neşretmiştir. En sonra İs
tiklâl Mahkemesine kadar aksetmiştir. Meseleyi bu 
suretle düşünürsek daha iyi olur. 

Sonra efendim bu Yeşilordu fırkası mennedildiği 
tarihe kadar. Evet Yeşilordunun bidayeti teşkilâtın
dan itibaren mennedildiği tarihe kadar yalnız Meclis
te icarı faaliyet ettiği için biz bu kısmı bir cürüm 
addetmedik. Bu, şubenin bir kanaatidir efendim. 

— 23 

Sonra efendim; ikinci kısım geliyor ki, o zaman 
bu Yeşilordudan ayrılmış Komünist namını taşıyan 
bir fırka var, fakat vaktiyle ayrılmıştır. Ayrıldıktan 
sonra yalnız başına ve demin Nâzım Beyefendinin bu
yurdukları veçhile, bir kaç arkadaştan ibaret olarak 
icrayı faaliyet etmiştir. Ahiren hafi Komünist Fır
kası teşkil edenler ayrıldıklarından dolayı canlan sı
kılmış, tekrar Nâzım Beye gelmiş, biz seninle birle
şeceğiz, kabul ediniz demişler. Ondan sonra efendim, 
Yeşilordu genç veya hafi Komünist Fırkası ikisi birle
şiyor, Halk Iştirakiyun, namını alıyor. Beyanname, 
program ve nizamnameye tabi olarak. Bunu biz şube
de bütün fırkaların nizamat ve programlariyle muka
yese ettik. Halk İştirakiyun beyannamesi burada okun
duğu veçhile bir kerre bizim parolamız emektir di
yor. İkincisi, adres Tokat Mebusu Nâzım'dır. Bu be
yannamelerin yusulünde mektubunuz vâsıl olmuştur, 
deniyor. Sonra Yeşilordu talimatında ehemmiyetle na: 

zarı dikkate alınacak mevad vardır. Bu hafi değil de 
nedir? Bir de bu Halk iştirakiyun kelimesinin, ki 
Basri Bey ve rüfekasının buyurdukları veçhile, Halk 
İştirakiyunu iki kısma ayırıyoruz. Birisi, Halk İşti
rakiyun Fırkası, ki yani hafi olanıdır. Fakat bu be
yanname tarihsizdir ve Nâzım Bey tarafından yazıl
mıştır, el yazısı iledir. Mühürün üzerinde Hafi Ko
münist Fırkası, imzasında da mümessil kelimesi var. 
Mühürler Salih Hacığlu'dur. Nâzım Beyin kâtibi umu
mî unvanı altında imzası var. 

Bir de merkezi, umumî mühürü var. Asıl me
sele bu değildir. Bir beyanname var ki; bu da Hafi 
Komünist Fırkasının beyannamesidir ... Hürriyet ve 
İtilâfa mensuptur, İngiliz taraftarıdır. Ankara'da teş
kil olunan bir Hükümet var. Mustafa Kemal Paşa 
Hazretleri tarafından teşkil olunan bir Hükümettir. 
Fakat burjuvaziye mensuptur, kendileri Ittihad ve 
Terâkkinin maklubu, münfeil siyasetsizdir. Bunlar sa
rahaten yazılıdır. Biz, her ne olursa olsun, bu her iki 
hükümeti de kabul etmiyoruz. 

... Arzedeceğim bu beyanname efendim, Yeşilor
du partisiyle Hafi Kamünist Partisi birleşiyor. Nâzım 
Beyde Hafi Komünist Partisinin beyannamesinden 
haberdardır. Haberdar olduğu halde Yeşilordu ile bir
leşmiştir, birleştirmiştir ve bunu Nâzım Beye sorduğu
muz zaman, Hükümet bu beyannameyi tutmuştur .. 
veçhile Hükümet beyannameyi aldı da... Zannederim 
bu, mantıkî bir müdafaa ve mantıkî bir iddia değil
dir. Asıl kabahati buradadır. Böyle yıkıcı ve hafî 
bir cemiyet ile kendi fırkasını birleştirmesidir. Efen
dim sonra una Halk İştirakiyun namını vermiştir. 
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Evrakı tahkikıyede okunduğu veçhile Zinetullâh'ın 
evinde kadınlarla birleşerek o kadınların iştirak et
tiği müzakere neticesinde hâsıl olan bir nifak üze
rine cemiyet dağılmıştır. Orada ekseriyet öbür tara
fa geçmiştir, ifadeleri de böyledir. Bendeniz hiç bir 
vesika olmadığını farzediyorum. İstiklâl Mahkemesin-
deki maznunlar Nâzım Beye atfı cürüm ediyor. Bina
enaleyh Nâzım Bey mücrim mevkiindedir. Orada mu
hakeme olmak herhalde lâzımdır. Hiçbir delil ol
madığı takdirde buna katiyen şek ve şüphesi olma
yan müntesibini adliye kalksın söylesin. Binaenaleyh 
Nâzım Bey mücrim mevkiindedir. Bunun için mahke
meye gitmelidir. Orası bizim arkadaşlarımızdan mü
rekkeptir. Hafi Komünist Fırkası tahtı tevkife alın 
mıştır. Şimdi esbap ve delaili mevcudeden bize kana
at gelmiştir. Nâzım Bey bir çok ifadatta bulundu-
lar. Paşa Hazretleri de şubede bunu katî olarak söy
lemişler. Farzedelim ki Paşa Hazretleri böyle bir 
emir versinler, acaba böyle bir emir kanunî midir, 
değil midir? Yalnız Cemiyetler Kanununun üçüncü ve 
altıncı maddeleri nazarı dikkate alınırsa, bir kerre 
muhalifi kanun olduğuna şek ve şüphe yoktur. Son
ra bu madde mucibince Nâzım Beyin maznuniyeti ta
hakkuk ediyor. Ondan sonra 12, 13 ncü maddelerine 
ve Kanunu Esasinin yüz yirmi yedinci maddesine ge
çerek tetkikatı lâzıma ifa edersek bu teşekkül eden 
cemiyeti hafiyenin maksadı nedir, bunu anlamak lâ
zımdır. Şimdi isnat olunan, ahali arasında nifak ve 
şikak, Hükümeti Milîîyeyi taklibe saî ve ecanibten 
para ve asi Ethem'le harekâtı isyaniyede alâkadar ol
mak meselesi. Bunlara bizce delai! ile kanaat hâsıl 
olmuştur. Esasen mesele kanaat meselesidir. Bu ka-
naata nazaran İstiklâl Mahkemesinde maznunen mev
kuf bulunanlardan biz de Nâzım Beyin ittihamını ten
sip ettik, tabir mazur görülsün. 

Şimdi efendim, bu tahkikat esnasında biz bir me
seleye daha vakıf olduk. Demin bir parça arzetmiş-
tim, bu da hafiye teşkilâtı meselesidir. Bunun için 
Mecliste bir hafiye teşkilâtı yapılmış, sonra bize de 
yani şubeye de malûmat verilmiştir. Şu halde efen
dim Meclisin ekserisi bundan haberdar olmuşlardır. 
Bir encümen teşkil olunmuş ve encümenin bir çok 
azası bu suretle vakıf olmuşlar. Yani arzetmek isti
yorum ki bu bir tahkikatımıza mütealliktir. Fakat 
biz bunu tahkik etmek istemedik. Çünkü bu zatla
rın hiyaneti vataniyede bulundukları sabit olduğu tak
dirde, ben öyle zannediyorum ki, azamı cürüm olan 
hiyaneti vataniye cezası ... Şüphesiz efendim fakat 
ehaktır. 

İkincisi; bu, Rus Sefarethanesiyle alâka, pey da et
miştir. Bundan dolayı da tevsii tahkikata lüzum gör
medik. Fakat elimizde delail mevcuttur. Bunlar da 
bir takım raporlarla ifadattan ibarettir. Nâzım Bey 
ve Mehmet Şükrü Bey ve Şeyh Servet Efendilere is
nat olunan bu hafiyelik cürmünü ... Bittabi kendileri
nin Rus Sefarethanesinden maaş alarak Meclisteki 
müzakereden haberdar etmeleri ve bu sırf Bolşevik
liğin memlekette teşkili için yapılan bir harekettir. 

REİS — Müzakereyi kâfi görüyor musunuz? (Kâ
fi, kâfi sesleri) Müzakere kâfi görüldü. 

Bir takım takrirler vardır. Müsaadenizle şubenin 
mazbatasiyle bu takrirlerden esasa taallûk edenleri tel
his ettikten sonra reyinize arzedeyim. 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü Şube kararnamesinde maznuniyetleri gös

terilen Tokat Mebusu Nâzım ve Afyonkarahisar Me-
bmu Mehmet Şükrü ve Bursa Mebusu Şeyh Servet 
Efendilerin Kanunu Esasinin 79 ncu maddesi muci
bince icrayı muhakemelerine karar itası ve mumailey
himin muhakemelerinin gayri mevkuf olmak ve Mecli
se devamlarına mani olmamak suretiyle icrasını tek
lif ederim. 21.3.1337 

Saruhan 
Refik Şevket 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Efendim, şube 
namına söyleyeceğim. Bugün burada saatlerimizi ge
çiriyoruz. Bu arkadaşlara hâsıl olan zan ve şüpheyi 
izale ettirmek için şube uğraşmıştır. Merhamet bu
yurunuz. Hüseyin Avni Beyin şubemiz hakkında ver
dikleri takrirden dolayı söz söylemek isterim. Şube 
hiç bir veçhile bir arkadaşa bir fikir ihsas ederek ve 
hakkında bir fikir besleyerek tahkikatına devam et
memiştir ve hattâ Nâzım Beyefendi hakkında isnad 
edilen hafi celseler esnasında ... şimdi hata etmiş ol
duğuna şube de vakıftır. Bilmuhakeme sabit olursa, 
milletin intikamını alacaktır. Rica ederim, ortada na
musu millet, diyaneti islâmiye, namusu şeriat paralar 
için satılıyor... Bu hissiyattan tecerrüt eder ve kendi
sini şahsımdan ziyade muhterem tutarım... Diğerleri 
de bunun içinde var diye kendisini kurtarmak isti
yor. Şimdi bu müdafaatı icra edemeyeceğini bilmek 
ve bilemeyeceğinden dolayı diğer bir arkadaşına tev
dii vazife etmek daha iyi idi. Maahazâ bu meseleler 
kamilen halledilmiştir. Hakkında isnat edilen fiiller
den şubemiz sureti kafiyede hâsıl ettiği kanaat, diğer 
iki refiki ile beraber karar ittihaz edecek iken Mec
lisi muhtereme bunlar hakkında bir karar ittihaz edi
niz demesinden dolayı ... Aynı delil, aynı kuvvet on-
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lar hakkında da mevcud olduğunu heyeti muhtereme-
nize göstermiştir. 

Şimdi asıl mesele Refik Şevket Bey biraderimi
zin verdiği takrirde Kanunu Esasinin 79 ncu mad
desi ahkâmını mı, 48 nci madde ahkâmını mı kabul 
etmek lâzımdır? Refik Bey biraderimizin takririni şu
be namına ... Nâzım Beyin hukukunu nazarı itibara 
almamak için bu Meclisi Âli kendisi onu vermek hak
kını haiz değildir. O mahkemenin istiklâline dokunur. 
Yalnız o maddeden geçerek 79 ncu madde mucibin
ce muhakemelerinin icrasına karar verilmesine şube
ce taraftarız. (Çok iyi sadalan) 

HÜSEYİN AVNt BEY (Erzurum) — Efendim, 
bendeniz şube hakkında haksız yapmış diye isnadat-
ta bulunmadım. Şube bitaraflığını muhafaza etmiş ise 
ben de kimseyi muhafaza etmek istemem. Demek isti
yorum ki efendiler, bu işde medhaldar arkadaşımız 
zuhur etti. Onlar hakkında tekrar tahkikat yapılma
lıdır. 

REİS — Efendim; şube ile Refik Şevket Beyin 
takriri arasında bir ihtilâf kalmadı. Yalnız şube na
mına dermeyan edilecek bir kaydı ihtirazı vardır. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Bendeniz bu 
meselenin evveliyatını bilmiyordum, şimdi tenevvür et
tim. Uzun zamandan beri devam eden dedikodula
rın bütün toplanıp halledileceği bir zamanda heyeti 
âliyenin bitaraflığına müracaat ediyorum. Gayrı mev
kuf olarak muhakeme edilmek meselesi, mahakimi âdi-
yenin hukukuna mani olabilir. İstiklâl Mahkemeleri 
kendi içimizden ve Meclis namına icrayı hükme me
mur olduğuna göre bizim bu suretle bir karar ver
memiz lâzımdır. O arkadaşın sıfatı reffedilmedikçe 
aramızda bulunmak hakkına maliktir. 

TAHSİN BEY (Aydm) — Bunda Meclisi Âli zü
hul ediyor. Bu zat şubede isticvap edildi. Hakkında 
tahkikat icra olundu. Saatlerce hukukunu müdafaa et
ti... Bu vfziyette bunlar hakkında karar vermek ne de
recelerde doğru olduğunu heyeti umumiyenin kanaa
tine terkederim. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Efendim; Celâ-
lettin Arif Bey biraderimizin buyurdukları doğru-
dur. Azalıktan iskat etmek, sıfatı mebusiyetini tas
dik etmek yoktur. 

(49 ncu madde okundu) 

Riyaseti Celileye 
Karahisar Mebusu Mehmet Şükrü ve Şeyh Servet 

Efendiler hakkında Meclisi Âlinin bir şubeye kur'a 
ile havale olmadığından şube mazbatasından bunların 
şimdilik tefrik ve bir şubeye havalesini teklif eyle
rim. 

Konya Mebusu 
Musa Kâzım 

REİS — Şubenin mazbatasını 79 ncu madde mu
cibince reyinize vazediyorum. Yalnız müsaade buyu
runuz, ekseriyet tabirine izafeten tayini esami tekli
fini havi 15 imzalı takrir olduğu için yoklama yapı
yorum. Tayini esami ile olmasını kabul edenler el
lerini kaldırsın. Musa Kâzım Efendinin takririni ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi. 

Şeyh Servet Efendi hakkında dahi takibatı ka
nuniye icrasını kabul buyuranlar ellerini kaldırsın. 
(Kabul edildi) Hitam 

Riyaseti Celileye 
Mesele, bir meselei ittihamiyedir. Bunun için içi

mizden 5 kişilik bir mahkeme teşkili ile oraya hava
lesini ve muhakeme neticesine kadar müttehem olan 
arkadaşlarımızın Meclise devam etmelerini teklif ede
rim. 21.3.1337 

Lâzistan Mebusu 
(İmza okunamadı) 

Reddedilmiştir. 21 minh. 
Reis Vekili Kâtip 

Hasan Fehmi Ziya Hurşit 

Riyaseti Celileye 
Nâzım Bey hakkında şubece cereyan eden tahki

katta Şeyh Servet Efendi ile Mehmet Şükrü Beyin de 
maddei müddeabihte methaldar oldukları şubenin ka
rarından anlaşılıyor. Gerek itham ve gerekse ademi 
mesuliyet şıklarından Meclisi Âlice herhangisine kana
ati vicdaniye ve berahini hakikiye hâsıl olursa mu
maileyhimin her üçü hakkında tatbik edilmesini tek
lif ederim efendim. 21.3.1337 

İçel 
Naim 

Kabul edilmiştir. 21 minh. 
Reis Vekili Kâtip 

Hasan Fehmi Ziya Hurşit 
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Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Nâzım Beye isnat olunan mesele teşâup ediyor ve 
bazı arkadaşlarımız dahi methaldar olduğu iddia edi
liyor. Binaenaleyh ikmali tahkikat etmek zımnında 
umumunun diğer bir şubeye havale buyurulmasını tek
lif ederim. 

Erzurum Mebusu 
Hüseyin Avni 

Reddedilmiştir. 21.3.1337 
Reis Vekili Kâtip 

Hasan Fehmi Ziya Hurşit 

Riyaseti Celileye 
3 ncü Şube kararnamesinde maznuniyetleri gös

terilen Tokat Mebusu Nâzım ve Afyonkarahisar Me
busu Mehmet Şükrü ve Bursa Mebusu Şeyh Servet 
Efendilerin Kanunu Esasinin 79 hcu maddesi muci
bince icrayı muhakemelerine karar itası ve mumailey
himin mahkemelerinin gayri mevkuf olmak ve Mec
lise devamlarına mani olmamak suretiyle icrasını tek
lif ederim. 21.3.1337 

Saruhan 
Refik Şevket 

İşbu takrir mucibince ve 79 ncu maddeye istina
den şubenin teklifi kabul edilmiştir. 

Reis Vekili Kâtip 
Hasan Fehmi Ziya Hurşit 

Riyaseti Celileye 

Karahisar Mebusu Mehmet Şükrü ve Şeyh Ser
vet Efendiler hakkında Meclisi Âlinin bir şubeye kur'a 
ile havale olmadığından şube mazbatasından bunla

rın şimdilik tefrik ve bir şubeye havalesini teklif 
ederim. 

Konya Mebusu 
Musa Kâzım 

Reddedilmiştir. 21.3.1337 
Reis Vekili Kâtip 

Hasan Fehmi Ziya Hurşit 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Nâzım Bey meselesinde ittihaz olunacak bilcüm
le mukarreratm tayini esami ile reye vazını teklif 
ederiz. 21.3.1337 

Erzurum Bitlis 
Hüseyin Avni Yusuf Ziya 

Ergani Genç 
Sırn Celâl 

Dersim Corum 
Diyap Haşim 

Kastamonu Eskişehir 
Besim Mehmet Emin 

Erzurum İçel 
Celâlettin Arif Naim 

Saruhan Oltu 
Ömer Lütfi Rüstem 

Mersin Amasya 
Hüseyin Hamdi 
Denizli Erzurum 

Mazlum Baba fsmail 

Mazbata neşredilmeyeceğinden tayini esamiye lü
zum olmadığına Heyeti Umumiyece karar verilmiştir. 

21.3.1337 
Reis Vekili Kâtip 

Hasan Fehmi Ziya Hurşit 
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