
CİLT : 2 İÇTİMA: 2 

T. B. M. M. 

Gizli Celse Zabıtları 

16 Kânunusâni 1338 (1922) 

Münderecat 
Sayfa 

1. — ZAPTI SABIK HU LÂSASI 622 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 622 

/ .— Merkez Ordusu Kumandanı Nuret
tin Paşa hakkında müzakerat. 622:624 

Cilt : 16 

145 nci İnikat, 2 nci Celse 



1 : 145 16 . 1 . 1338 C : 2 

YÜZ KIRK BEŞİNCİ İNİKAT 

16 Kânunusani 1338 Pazartesi 

İkinci Celse 

REİS : Birinci ReisvekiM Musa Kâzım Efendi 

KÂTİPLER : Haydar Bey (Kütahya). Atıf Bey (Kayseri) 

REİS — Celsei hafiye kuşat edildi. 
Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

1. — ZAPTİ SABIK HULÂSASI 

YÜZ KIRK DÖRDÜNCÜ İNİKAT 

14 Kânunusani 1338 Cumartesi 

İKİNCİ CELSE 
İstiklâl Mahkemeleri hakkındaki Adliye Encüme

ni Mazbatası okundu ve mazbata üzerinde cereyan 
eden uzun müzakereler esnasında bazı İstiklâl Mah
kemelerinin bir kısım kararlarının usulsüzlüğü ve isa
betsizliği ve bu münasebetle bunların lüzum ve ade
mi lüzumu ve bu mahkemelere aza intihabında da 

/. — Merkez Ordusu Kumandanı Ninenin PÜ.ŞÜ 
Hakkında Müzakerat. 

REİS — Müzakerata başlıyoruz. Nurettin Paşa
nın evrakı okunacaktır. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ 
(BAŞKUMANDAN) (Ankara) — Efendim, hatırı 
âlinizdedir ki sabuk Merkez Ordusu kumandanı 
Nurettin Paşa, Samsunda bazı zevatın seyahatlerini 
takyit etmiş olduğundan dolayı arkadaşlardan birisi
nin bir takriri vardı. Aynı zamanda Nurettin Paşa
nın bu hareketini gayri kanuni gördüğü için oradan 
alınmasını Dahiliye Vekâleti tebliğ etmişti. Bu me
sele heyeti umumi yede mevzubahis olduğu sırada mer
kez ordusunun icraatı umumiyesi tadat olundu, 
Bazı mesmuat ve istihbarat söylendi. Bu mesmuat ve 
(istihbarat Heyeti CeLiJenizce malûm olduktan sonra 
Nurettin Paşa hakkında bir ceza tertip ve tayinini 
tensip buyurdunuz ve verilmiş olan karar da kendisi
nin tahtı muhakemeye alınmasına dairdir. Kararı 
âliniz Hükümetçe tamamen ifa edilmiştir. Kendisi 
işden el çekd'irilmiştir ve berayi muhakeme merkeze 
c el bölünmüştür. Kendileri buraya muvasalat ettikten 
sonra Başkumandan sıfatiyle bendenize müracaatı 

ha hassas olunması zarureti mevzuları üzerinde du
ruldu. Neticede daha esaslı bir şekilde tetkik ve ta
mik imkânını temin için müzakerenin taliki teklif ve 
kabul olunarak celseye nihayet verildi. 

Reis Kâtip 
Kütahya 
Haydar 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında mütalaa 
var mı?... Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

vardır. Diyor ki: Meclisi Âlinin hakkımda vermiş 
olduğu karara burada tamamen muttali oldum. An
cak bunun esbabı hakkında tamamen tenevvür et
medim: rica ederim bunun esbabı hakkında beni 
tenvir edin. 

Heyeti Celilenizce dermeyan edilmiş olan esbab 
ve mülaiaatın hülâsası, mehakim Şubesine tevdi edil
miştir. Bu tevdi olunan hususatı bendeniz telhis et-
tiıdim: Heyeti Celilenize karar verdiren 10 muhtelif 
sebep vardır. Bir tanesi. Samsun'da bazı zevatın 
seyyahatını takyittir. 

Nurettin Paşa bu 10 maddeye birer, birer mu-
fassalan malûmat, izahat ve cevap veriyor; uzun bir 
rapor yazmış, bendenize göndermiş, baştan nihayete 
kadar okudum; Heyeti Vekiliye takdim ettim. Onlar 
da baştan nihayete kadar okudular. Bu raporunun 
muhteviyatına ait vesaiki de aynen takdim etm'iş olu
yor. Bu raporun hülâsası, muhtelif mesaile taalluk 
ediyor. Bu mesailin kâffesi de mühimdir, başlı başı
na mühimdir: Pontüs vesaire mesaili gibi... 

Bendenizde hasıl olan kanaat şudur ki, Heyeti 
Celilenizce verilmiş olan bu karar biraz ağır bir ka
rar olmuştur... 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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EMÎN DEY (Erzincan) — Nurettin Paşanın J 
tahtı muhakemeye alınması benlim bir takririmle 
açılan müzakere neticesindedir.,. Ve Dahiliye Ve-
ıkili Muhteremi Beyefendiye bilâkaydüşart iti
mat edilmesi ve Nurettin Paşanın bilâkaydü şart 
azli ve tahtı muhakemeye alınması ile neticelenmiş
tir. Nurettin paşa merkez ordusu kumandanlığından 
azledilmiştir. Şimdi tahtı muhakeme meselesi 'kalı
yor. Başkumandanlık makamına soruyorum: Bu ka
rar ağır mı dır? Eğer ağır ise ve bunu Başkuman
danlık bize izah ederse ve ağırlığı da tahakkuk eder
se tabiîdir ki vaki olacak teklif buraca kabul oluna
bilir. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Efen
dim, bendeniz Nurettin Paşanın raporunu ve vesaikini 
tetkik ettikten sonra; heyeti tahkikiye Reis ve âzası 
ile de müdavelei efkâr ettim; bu babdakli kanaatleri
ni sordum, onlar da bu kararın ağır olduğunu söyle
diler. Binaenaleyh Heyeti Celilenize arzederim ki; 
bu karar ağırdır. 

Nurettin Paşa vazifeden infisal ettirilmiştir; 
bütün kararlarınız tatbik edilmiştir. Mamafih bunu 
adilâne bir surette tadil etmek yine Heyeti Âliyele-
rinin elindedir. Nasıl münasip görürseniz öyle ya
parsınız. 

Müsaade buyurursanız bir şey daha arzedeyim: 
Mevzubahis olan mesail, Pontüs meselesi vesairedir. 
Bu; âdeta bir tarihçe oluyor. Zannederim tetkik he-
yetinıircin tetkikatı neticesini havi raporlarda nazarı 
tetkikden geçirilirse münasiip olur zannederim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Düşmanlarımızın isna-
datına karşı gayet mühim vesaik vardır; risale veya 
kitap tarzında tabettirip neşretti rilmelidir. 

(- Hariciye vekili; matbuata tebliğ edilmiştir 
dedi) Bir Mebus - Mademki mühim mesail vardır, 
okunsun. 

YUSUF İZZET PAŞA (Bolu) — Pontüs Tah
kik heyeti namına söz isterim. Arkadaşlar: azanız 
meyanından beş kişiyi Koçgiri (zara) tahkik heyeti 
namiyle oraya gönderdiğiniz malûmdur. Heyetimiz 
oradaki vazifesini ikmal ederek tahkikatımızın neti
cesini tespit ettik. Fakat daha henüz raporumuzun 
esasatı ihzar edilmiştir. Henüz rapor hazırlanmamış
tır. Heyetimizin düğer iki âzası buraya gelir gelmez 
ikatî raporumuzu takdim edeceğiz. Ancak şimdiden 
iki cümleden ibaret bir hulâsa arzedebilirim. Hulâsa; 
Nurettin Paşa Hazretleri esasen Heyeti Vekileden al

dığı salahiyetli fevkalâde ile icrayı hareket etmiştir. 
Vazifesi ayrıca aldığı evamiri ifadan ibarettir. Bu 
maruzatımın hudut ve şümulü Heyeti Celilenıizin 
takdirine aittir. 

EMİN BEY (Erzincan) — Usule ait bir şey 
arzedeceğim:... kendisine olan itimadımız benkemal 
olmakla beraber zannederim bu evrakın kendisi ta
rafından mütalâası doğru olmaz. Çünki müştekiler
den birisi de Ziya Beydir. Nazarı dikkatinizi celbe
denim. 

HAKK[ HAMİ BEY (Sinop) — Nurettin Paşa 
Hazretlerinin verdiği raporun tetkik için heyetimize 
tevdiini rica ederim. 

SALİH EF. (Erzurum) — Bendeniz de usul hak
kında bir şey arzetmek istiyorum; Nurettin Paşa 
hakkındaki ihbarat ya doğrudur veya değildir. -Zira 
herbir ihbar bu tikli şeyi camidir. Binaenaleyh Nuret
tin Paşa hakikaten namuslu bir askerdir. Mazisi de 
mazbuttur. Hakkında yapılacak tahkikatın iyi bir 
şekilde yapılmasını istirham ederim. Bana hasıl olan 
kanaati arzedeyim ki; Nurettin Paşanın Samsun 
mıntıkasındaki harekâtından dolayı askerlik namı
na muhakemesi icabediyorsa muhakemesinin Diva
nı Harbi Askerîde yapılması lâzımdır. Bu evrak 
da gayet uzundur. Bu evrakı ilk defa Müdafaai Mil
liye Encümenine tevdi edelim. (Gürültüler) (Oku
yacağız sesleri) Okunmasın demiyorum. Yani okun
duktan sonra Müdafaai Milliye encümenine gitmesi 
lâzımdır. Bu tetkikatı onlar yapsın. 

REİS — Efendim; bir çok söz isti yen arkadaşla
rımız var. Evrak okunduktan sonra müzakereye de
vam edelim. 

HAFIZ MEHMET B. (Trabzon) — Müsaade 
buyurun efendiler, görüyorsunuz ki bu evrak burada 
okumakla bitecek bir iş değildir, kanaatindeyim. (Gü
rültüler, şedit gürültüler) Bunu encümen okusun. 
Ondan sonra buraya gelsin. Kanaatim budur. Evrak 
burada okunmadan evvel encümen bize bir rapor 
versin. Eğer burada okumak lâzım geliyorsa, mese
le karanlık kalacak. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim bendeniz Karesi 
mebusu sıfaıtiyle bir şey arzedeceğim. Biz Nurettin 
Paşa hakkında karar verirken; arkadaşlarımızdan 
edindiğimiz malûmatı kendimize rehberi harekât it
tihaz ettik; kararımızı verdik ve tahtı muhakemeye 
aldık. Efendiler bir adam diıüerumeden asılmaz, ne
den bunu dinlemiyelim. Bu zatın cevabını dttnlemek-
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ten neden çekiniyoruz? Söylenen sözler üzerime ve- I rica bir encümen mi teşkil edeceğiz. Her ne ise bu 
rilen cevabi da dinleyelim. Ne dıiyeceksek, evrakı bir cevabı bir kere okumak lâzımdır. Bir kere mahkûm 
encümene mfi vereceğiz, yoksa salâhiyeti vasıia ile ettiğimiz adamın cevaıbını dinleyelim. 
tayin ettiğfimiz heyeti tahkikiyeyemi, veyahut tahtı (Evrak okundu) 
muhakemeye alınmak kararını refettikten sonra ay-
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