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ONBİRÎNCt İNİKAT 

20 Mart 1338 Pazartesi 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Birinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van) 

Küşad Saati : 5,15 (Öğleden sonra) 
REİS — Efendim, ceisei hafiyenin <a!kdı için evvelce karar verilmişti. Müzakere küşad edilmiştir. 
Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

1. — ZAPTI SABİK HULASASI 

ONUNCU İNİKAT 

18 Mart 1338 Cumartesi 

BİRİNOİ CELSE 
İkinci Reîsvekili Musa Kâzım Efendinin tahtı ri-

yasetlermde inikat etti. Meclis azasının tahsisat me
selesi mevzubahis oldu. Neticede (200) liradan yü
zünün maaş ve yüzünün tahsisat addile L/( 20 tenzi
lâtın yalnız (1CJ0) liradan icrasına dair Çorum Me
busu Ferit Beyin takriri kabul edildi-. Hüsrev Sami 
Bey hakkındaki 4 ncü şube mazbatası okunarak mü
zakere edildi. Neticede Karahisarı Sahip Mebusu 
Şükrü Beyin takriri veçhile Hüsrev Sami Bey hak
kında diğer evrakla tevhiden tetkiki icra kılınmak 
ve mumaileyhin ifadesi alınmak üzere evrakın şube
ye iadesi 'kabul edildi. 

Kâtip Kâtip 
Kayseri Van 

Atıf Hakkı . 
Birinci Reis Vekili 

Hasan Fehmi 
REİS — Zaptı sabık hakkında mütalaa var mı? 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim; 

malumu âliniz, Hüsrev Sami Beyin, bendenizin bera-
y» tahkik azimetime itiraz maikamında vermiş oldu
ğu takrirde; Yozgat'ta usat tarafından fetva oku
nurken dinlediğimi ve binaenaleyh usata iştirak ede
rek hakkımda kuvayı tedibiye ile tahkikat yaptığı 
halde bu kararı tatbika kendilerinin mani olduğun
dan bahis olunuyordu. Hulâsa bendenizi, Meclisi 
Âlinize âsi olarak arzetmişti. Tabii bundan mütees
sir olarak bir takrir verdim. Bu zat bana böyle bir 
biyanet «mat ediyor. Taikririm bir şubeye havale 
otunsun. Mesele tahkik olunsun. Bu mesele tahak
kuk etmediği takdirde cezasını kendisinin çekmesini 
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istirham ederim. Takririm makamı riyasetten okun
madı. Bilhassa istirham ederim. Takririm okunsun, 
reye konsun. Vicdanı âlinize müracaat ediyorum. 
Hükmünüzü beklerim. 

REİS — Efendim bunun zaptı sabıka taalluku 
ydktur. Başka bir meseledir. Zabıttan sonra ruzna-
meye alınır ve müzakere edilir. 

Zaptı sabık hakkında başka mütalaa var mı? (Ha
yır sesleri). Zaptı sabık aynen kabul edildi. 

Efendim; Süleyman Sırrı Bey arkadaşımızın baş
ka beyanatı varsa şimdi söyiiyebilir. Fakat müzake
re esnasında verilmiş bir takrir olduğuna göre o mü
zakerede intaç edilmemiştir. Maamafih Meclisi Âli 
arzu ederse bu mesele resen takip edilir. Arzu eder
se tehir edilir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Bilhassa 
istirham ediyorum. Ceisei hafiye her zaman yapıl
maz, reye konsun, reye konmazsa, arkadaşımız bu
raya çıkar. Ben iftira ettim, aslı yoktur der, ben de 
vaz geçerim. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Efendim; Mec
lisi Âlinizin bir çok müzakeratında asabiyetle hepi
miz zaman zaman... 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Rica ede
rim. Bunda asabiyet mi olur? Asabiyet değil, imzası 
tahtında takrir veriyor. 

HAKKI HAMİ BEY (Devamla) — Belki zaman, 
zaman söylenmesi caiz olmayan sözleri söyleyebili
riz. Böyle her zaman şubelere .sevkederek tahkikat 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Söz değildir, takrirledir, 
tahriridir. 

HAKKI HAMİ BEY (Devamla) — Müsaade bu
yurun efendim. Hüsrev Sami Bey, Süleyman Sırrı 
Bey için hain dedise, biz bunu kabul mu ettik? Sü-
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leyman Sırrı Beyin Yozgat hadisesinde başına gelen 
felaketi hepimiz biliyoruz. Bunu şubeye göndererek 
habbeyi kubbe yapmak lâzım mıdır? Meclisin bu na
zik zamanında- hiç işi gücü kalmamış mıdır? Bende
nizin zatı âlinize, zatiâlinizin diğerine söylediği söz
lerle meşgul olmak suretile mesaili azimeyi unutmak 
bilmem doğru olabilir mi? Buna karşı Hüsrev Sa
mi Bey bunu asabiyetle söylediğinden dolayı bu sö
zü geri alabilir. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Söz değil, takrirdir, tah
riridir. 

HAKKI HAMİ BEY (Devamla) — Efendim,-tak-
riri de bugün geri aldıktan sonra bir mesele kalmaz. 
Ha takriri geri almış, ha sözü. Bu şube meselesi de
ğildir. (Bizde biliyoruz ve, öyle diyoruz sadaları). 
Binaenaleyh bu babdaki fikirlerini tashih ederler 
mesele kalmaz. 

SÜLEYMAN SİRRİ BEY (Yozgat) — Reis Bey, 
bendeniz bunun şubede tahkik olunmasından iftihar 
etmem, bir şeref addetmem. Yalnız rica ederim, be
nim de bir haysiyetim vardır. İmzası tahtında bir 
takrir verir ise ve heyeti umumiyede okunursa buna 
vicdan razı olur mu? Vicdanınıza tevdi ediyorum. 

REİS — Efendim, bu meselenin tahkiki için bir 
şubeye havalesini kabul edenler lütfen el 'kaldırsın... 
(Tashih etsin sözünü kâfidir sesleri). Efendim, tah
kik için şubeye tevdiinde ekseriyyet olmadığına gö
re, bu mesele bendenizce halile kalır. Esas mesele 
hakkında müzakere cereyan ederken Meclisi Âli bu 
meseleyi de nazar dikkate alır. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisan Sahip) — 
Mesele bu mahiyetde değil Süleyman Sırrı Bey ora
da iken ve orada fetva okunurken dinlemiş olsa bile 
iştirak etmiş değil ki bu manayı ifade etsin. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Reis Bey, 
netice ne oldu rica ederim. 

HULUSİ BEY (Karahisan Sahip) — Gayri va
rit telakki ettik. 

Mazbata 
/ . — Amasya İstiklâl Mahkemesinin mugayiri 

kamın hükümler verdiğine dair iddia hakkında Dör
düncü Şube Mazbatası. 

REİS — Mazbatanın müzakeresine başlıyoruz. 
Buyurun Hüseyin Avni Bey. 

HÜSEYİN AVNÎ BEY (Erzurum) — Efendiler; 
Koçgiri heyeti gittiği zaman tedkikatı esnasında bu
raya bazı metalibde bulunmuştu. Şunlardan birisi 
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REİS — Bunun bir leke olduğuna kani olmadığı 
Meclisi Ali. 

ALİ SÜRURİ EFENDİ (Karahisan Şarki) — 
Mesele, Hüsrev Sami Bey, Süleyman Sırrı Beyin hi-
yanetine kani olarak ve onun manasımı tamamen id
rak ederek söylemiş olsa bile, bu bir sürcü lisandır, 
eseri zühuldür. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Söz de
ğil takrirdir, tahriridir Reis Bey. 

ALİ SÜRURİ EFENDİ (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz. Hüsrev Sarm* Beyden nezaheti lisaniye 
namına, edebi kelam namına rica ediyorum. Bu sö
zünü geri alsın. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) - - Söz değil takrirdir. 

ALİ SÜRURİ EFENDİ (Devamla) — Bu, şifa
hen olduktan sonra geri alınır. Hatta takrir verilmek
le vahyi ilahi olmadı ya. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Hüsrev 
Sami Bey burada sözünü geri almakla tenezzül et
miş dersem ve bu Meclise devam edersem namussu
zum. (Gürültüler). Hain bir adam bu Mecliste bu
lunmaz, 

HÜSREV SAMİ BEY (Eskişehir) — Efendim; 
mesele, beyhude gürültü alıyor, bendeniz ona hain 
demedim. Böyle bir vaka geçmiştir. Binaenaleyh böy
le bir vakadan dolayı bana muğber olabilir. Haindir 
demedim. Fetvayı dinlemekle hain olmaz, arkadaş
lar. (Gürültüler) Hain demedim. Böyle bi;r vaka geç« 
mistir, dedim. Bunda ne mana var?.. 

CELÂL BEY (Genç) — Hüsrev Bey, takriri ge
ri alınız efendim. Geri alsanız ne olur? 

HÜSREV SAMİ BEY (Eskişehir) — Arzuyu 
umumiyeye mutavaat ederim, bendeniz. 

REİS — Hüsrev Sami Bey; demedim diye tekrar 
ediyor. Binaenaleyh mesele bitmiştir. 

HULUSİ BEY (Karahisan Sahip) — Geri aldım 
diyor. Arzuyu umumiyeye mutavaat ederim diyor. 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD EDİLEN MEVAD 

I. de; İstiklâl mahkemelerinin devamına nihayet veril-
I mesi idi. Bu adliye encümenince takarrür etti ve ben-
I denizin bir takririm vardı, geldi ruznameye ve bir 
I gün de müzakere cereyan etti. O gün yine Hariciye 
I Vekilinin bir meselesi araya girdi. Ruzname de yü-
I züstü kaldı. Böyle birini ikmal etmeden diğerine ge-
I çersek bu temadi edecektir. Memleketin emniyeti da-
I hiîiyesini şiddetle alâkadar eden ve haricin nazarını 
I calip bulunan bu mevzuu, evvel bevvei ruznameye 

Q l — 



1 : 11 ZC. . 3 . 1338 C : 3 

alınmış ve»müzakere edilmiş olan bu meseleyi bir an 
evvel intaç edelim. Asker firarisine ait ise; cihan bil
sin ki bu memlekette asayiş ve sükûn vardır. Bunu 
teklif ediyorum. Bilâhare söz söyliyeceğim. Öteki me
saili bilâhare hallederiz. Hariç itimat etmiyor. Da
hilde itimatsızlık var. 

Binaenaleyh askerî meseleyi de ayrıca hallederiz. 
Efendiler, onlar üzerinde tazyik etmek icap ederse 
Medlisi Âli öyle karar verir, olur. Aksi takdirde ha-
ılâ bugün kumandanlarıın emir ve fermanlarijle asker 
firarilerinin ailelerinin oraya buraya nefyedilmeleri 
gibi eşnâ bir hareket vardır. Bu hale meydan vermi-
yelim. Her şeye tercihan bunu müzakere edelim. 

REİS — Hüseyin Avni Beyin teklifleri, adliye en
cümeninden istiklâl mahkemelerine ait olan mazba
tayı ruznameye alalım, tercihan müzakere edelim. 
Hafi celsedeki ruznamede, zaten zannederim, üç beş 
maddeden ibarettir. Bunu reyinize arz ederim. Amas
ya İstiklâl Mahkemesinin evrakı var. Hüseyin Avni 
Beyin tekliflerinin bugünkü ruznameye ' alınmasını 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... (Ekseriyet 
yoktur efendi), O halde esas meseleye Amasya mese
lesine devam edeceğiz. Vaktimiz olursa diğer mesa-
fle de geçeceğiz. (Şube tezkere mazbatası okundu). 

Riyaseti Celi leye 
Amasya İstiklâl Mahkemesine ait olup 1337 se

nesi Dördüncü şubede müzakeresi bilikmal tanzim 
kılınan mazbata ile evrakı mevcudei müteferriası he
yeti umumiyede tetkik ve müzakere edilmek üzere 
takdim kılınmıştır. 

14 Mart 1338 
1337 Senesi Dördüncü Şube 

Reisi 
Hafız Mehmet 

REİS — Efendim, bu mevzudaki Şube mazba
tasını okutuyorum. 

Fezleke 
Amasya İstiklâl Mahkemesi heyetinin mugayiri 

kanun bir surette vermiş oldukları hükümlerden ba
hisle vuku bulan şikâyetler ve azadan Canik Mebu
su Emin Beyefendinin heyeti umumiyede ita etmiş 
olduğu izahat üzerine Amasya İstiklâl Mahkemesi 
azasından Şevket ve Necati ve Bahri Beyefendiler 
hakkında tahkikatı lâzıme ifası heyeti umumiyenin ... 
tarihli kararile şubemize havale olunması üzerine, 
tahkikata mübaşeret ve olbaptaki evrak ve teferruatı 
tedkik ve mütalaa kılındı. 

Şöyleki: Gerek Emin Beyefendinin heyeti umu
miyede vermiş olduğu izahattan ve gerek şubede ah-

I zolunan ifadesinden istinbat edildiğine nazaran mu-
I maileyh Emin Beyefendinin izahatile şi'kâyeti saire 
I beçveçhi âti 14 maddede telhis kılındı. 
I 1. Divanı Harbi Örfiden müdevver evrak üzeri-
I ne cinayatı muhtelife ile maznun bulunan Küçük 
I ağa ile 38 refikinin sureti idamları; 
I 2. İstiklâl Mahkemesi heyeti azasından Bahri 
L Beyefendinin müddeiler meyanında bulunan birade-
I rile amcasına ve sair müddeilere verilmek üzere mü-
I him miktarda tazminat itası hakkında mahkemenin, 
I harici selâhiyet, hüküm vermesi; 

I 3. Yine azadan mumaileyh Bahri Bey müddei 
I şahsi mevkiinde bulunduğu hailde heyet meyanında 
I hâkim sıfatile kendisine mütaallık davada hüküm ve 
j karar itttihaz eylemesi; 
1 4. Cürümlerin Yozgat dahilinde vuku bulmuş 
I ve mücrimlerin de livayı mezkûr dahilinde bulunmuş 
I olmasına nazaran olbaptaki davanın selâhiyet kara-
I rile Yozgat İstiklâl Mahkemesine tevdii icabederken 
I bu suretle tariki kanuniye tevessül olunmayarak da-
I irei kazaları haricinde bulunan davayı harici ez selâ-
I hiyet Tokat mahkemesinde rüyet etmeleri; 

I 5. 316 tevellütlülerinden asker firarisi Tokatlı 
I Şahin nam şahsın idamına vicahen hüküm ita etmiş 
I oldukları halde merkumu aynı günde hilafı selâhi-
I yet affetmekle beraber, maiyetlerine alıp beraber 
t gezdirmeleri; 
1 6. Asker firarilerinden Kâzım namındaki şahsı 
I evvela Tokat'ta mahkûm etmiş oldukları halde, bi-
I lahare Amasya'da merkumun lehine bir hüküm ıs-
1 dar edildiği ve bu baptaki kararlardan birinin defte-
I ri mahsusuna kaydı icra edildiği halde, diğer karar 
I tespit edilmiyerek, yalnız mahalline tebliğ edilmekle 
I - iktifa kılınması; 

I 7. Sivas'ta tevkif olunan 10 ermeni hakkında 
I beraat kararı verilmiş olduğu halde, merkumlann bi-
I lahare tekrar tevkif olunarak Amasya'ya izam kılın-
I maları; 
I 8. Zile eşrafından Rıza Beyin tahtelhıfız Tokat'a 
I celbile badehu beraat ettirilmesi; 

I 9. Sivas eşrafından Nalbant zade Ali Efendinin 
I gıyaben onbeş sene mahkûmiyetine karar verildiği 
I halde, firari olmadığından bahsile, Amasya'da vuku 
I bulan müracaatı üzerine bilâmuhakeme diğer bir ka-
I rarın ittihaz olunması; 
I 10. Tokat eşrafından mütevelli zade 'Nuri Beye 
I ait evrakın .muameleye tabi tutulmıyarak hıfzolun-
I ması; 



I : 11 20i . 3 . 1338 C : 3 

11. Zile Belediye Reisi Bahri Beyin muhakeme
si Zile'de icra edilmiş okluğu halde mumaileyh tek
rar Amasya'ya celbedilerek orada beraat ettirilme
si; 

12. Rüşvet arızı maddesinden maznun Amasya 
Divanı Harbi Örfisi azasından İsmail Hakkı Beyle 
maddei mezkûrede alâkadar olan diğer eşhasın istic
vabı icra edilmeksizin beraat ettirilmesi; 

14. İstiklâl Mahkemesi heyeti azasının şeref ve 
haysiyetleriyle gayrı mütenasip ve muhitte suitesir 'icra 
eden efal ve harekât irtikâp eylemeleri; 

Bâlâda tadaıd edilen maddelerden başka evrakı 
mezikûre tamamen tetkik edildiği takdirde, mevaddı 
mezkûreye "mümasil 'bir çdk efal m tezahut edeceği 
dermeyan kılınması üzerine şubece salifüzzikir mad
delere dair icra kılınan tetki'kalt ve isticvabat netice
sinde husule gelen neitayiç berveçhi ati <taidad (kılındı: 

1.Divanı Harbi Örfiden mudevvet evrakta maz
nun bulunan eşhasın adedi 120'yı mütecaviz olup, 
eşhası merkume muhtelif tarihte ve muhtelif mahal
lerde isyan ika ederek bir çok eşhası kalil ve emval 
ve eşyasını gasbu garet ettiğinden maada hanelerini 
de ihrak eyledikleri cihetle bunlardan 39 kişinin vi
cahen ve 24 kistinin de gıyaben idamlarına ve müte
bakisinin de derccatı mütefavidede mahkûm iyeftlerî-
ne ve bir kısmının da beraatına hükmedil'diği görül
müştür. Filhakika eşhası merkumeriin cinayeti mü
teaddide ika eyledikleri Divanı Harpçe tutulan evrak 
m ürtder katından anlaşılmış ise de mezkûr evrakı tah-
kikiyenin kısmen usulü dairesinde, tutulmadığı halde 
İstiklâl Mahkemesi heyetimin tamiki maddeye lüzum 
görmeksizin Divanı Harbin evrakrnı yalnız okuyarak 
nakıs bir evrak üzerin^ binayı ahkâm etmeleri kanun 
ve adalete mugayir görülmüş olduğundan, ihticaca 
gayri salih bir evrak iüzerine biiâ tetikikait mühim 
hükümler itası suretiyle vazifelerini bihakkın ifa et
medikleri anlaşılmıştır. 

2. Azadan Bahri, biraderleriyle vesair müddeile-
re hukuku şahsüyelerinden dolayı müddeilerin kavli 
mücerredi üzerine maznunların 7171 lira akün, 10510 
lira evrakı nakdiye ve 1 milyon 108193 kuruş ta keza-
lik evrakı nakdiye olarak tazminat itasına mahkûm 
edilmesi ve bundan başka mumaileyh Bahri Beyin 
hanesine hücum eden gâsıplardan Deli Hacı nam şa
hıs, esnayı tecavüzde, maktul düştüğü ıhalde maktulü 
merkum haikkındada tazminat hükmedilmesi esasen 
yolsuz ve 'kanunsuzdur. Çünkü hüküku şan'siye da
valarının rüyetti İstiklâl Malhkömelerinîin külliyen sa-
lahiyel'i haricinde bulunduğu halde bu kadar mühim 

bir meblâğ hakkında 'biiâ tevsik ve tahkik hüküm ita 
etmek suretiyle heyeti mezkûre salahiyeti kanun iyesi 
haricine çıkmıştır. 

3. Heyet azasından Bahri Beyin hem müddei, 
hem hâkim mevkiinde bulunması meselesi de gayri 
muhik ye gayri 'kanunidir. İdam olunan eşhastan 
Küçük Ağa Divanı iharbte vermiş olduğu ifadatının 
bir çdk kısmında Bahri Beyin 'kendisiyle husumet ve 
adaveti olduğunu beyan etmekle beraber, mumaliîeylh 
Bahri Beyin biraderi ve gerek 'istidasında, gerekse ifa
delerinde merhum Küçük Ağanın, 'kendisiyle biraderi 
Bahri Beye husumet ve adaveti olduğunu dermıeyan 
etmek suretiyle maznunu merkumun " iddiasını teyit 
eylemiş olduğuna nazaran, Bahri Beyin ımıüddei mev
kiinde bulunduğu hakkındaki kanaatini teyit etmiş
tir. Her ne kadar heyeti mezkûre Bahri Bey hakkında 
reddi hükkâm 'istidası olmadığı cihetle, heyeti; hâ
kime arasında bulunmasında mahzur görülmediğini 
beyan etmiş ise de, ifadei mezikûre ahkâmı umum'iyei 
kanuriiyeye mügayereti cihetiyle şayanı ihticaç gö
rülememiştir. 

4. Maden evrakının Tokaid'a gönderilmesi me
selesi ise esasen* maznunların bir kısmı Sivas ve Tokat 
dahilinde ikayı cürmetmiş ve ora hapishanelerinde 
mevkuf bulunmuş olduklarından, vaktiyle mesele va-
ziulyed olan Divanı Harbe verakı mezkûreyi diğer 
mahkemeler salahiyet karariyle tevdi etm'iş olduk-
lanndan bu hususta mucibi mesuliyet bir hal görüle
memiştir. 

5. Tokat'lı Şahin namındaki asker firarisıinin ev
vela vicahen idamına karar verildiği halde, aynı gün
de mericumun mahallesinden gönderilip ibraz ed'iîen 
ve ziri 3 mebus tarafından da müsaddak bk şeha-
detname üzerine affına karar vermek suretiyle hi
lafı kanun ve harici salâhiyet bir muamele ifa kılın
mıştır. Çünk'i af muamelesi ancak Meclisi Âlinin 
cümlei salâhiyetinden olduğu ve İstiklâl Mahkeme
lerine böyle bir hak verilmediği halde, salâhiyetleri 
haricinde eşhasın affına hükmetmek suretiyle de va
zifelerini suiistimal etmişlerdir. 

Heyeti Umumiyenin tayin ettiği müddeti kalile 
zarfında ancak balada zikredilen 4 madde hakkında 
şubece tefkikat icra edilebilmiş ise de mütebaki mad-

I deler hakkında yalnız alâkadarlar isticvap kılınarak 
tetk'ikatı saire ifasına zaman müsait olamamıştır. 

j Binaenaleyh salifüzzikir 4 maddenin itmamı mua-
| melesiyle iktifa kılınarak mevaddı sairenin de bun-
] larla tevhid edilmesi takarrür etmiştir. Binaenaleyh 
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evrakın heyeti umumiyesinden istihraç olunan neta-
yice nazaran Amasya İstiklâl Mahkemesi âzasından 
Şevket ve Necati ve Bahri beyefendilerin hukuku şah-
stiyeye ait mesafl hakkında hüküm ita etmeleri ve 
Şahin namı şahsı af eylemeleri ve Divanı Harbten 
müdevver evrak üzerinde binayı hüküm eylemeleri 
ve Bahri Beyin müddei olduğu halde hâkim mevkiin
de bulunması grbi gayri kanuni ve harici salâhiyet 
muamelenin ve heyeti mezkûreçe ifa kılındığı anlaşıl
mış olduğundan, diğer mevadla birlikte mumaileyhim 
hakkında takibatı kanuniye icra edilmek üzere mah-
kemei aidesine şevkleri ekseriyetle ve ancak heyeti 
umumiyece hukuku şahsiyeden mütevellit zararların 
tazrriirtine dair verilen hükmün tehirine karar veril
miş ve tstiklâl Mahkemesinden verilen kararı mez
kûrun muvafrkı madelet görülemediğinden hükmü 
mezkûrun derhal refine. şubemizce ittifakla karar ve
rilerek olbaptakî evrak maateferruat Heyeti Umumi-
yeye takdim kılındı. 

Hukuki şahsiye ve af için verdikleri kararlar ta
mamen gayri kanuni ve gayri hukuki olmakla bera
ber, hükmü kanun ve hukuka ade.. : vukuftan müte
vellit bir hata olduğuna kailim. 

Trabzon Kayseri 
Hafız Mehmet Âlim 

Kars Maraş 
Fahrettin Tahsin 
Lâzrstan Bolu' 

Muhalifim.- Fuat 
Mehlmet Necati , 
KarahisarıSahip Kayseri 
Mustafa Hulusi Okunamadı 

Sinop Siirt 
Memet Şerif Memet Salih 

Aritep Maraş 
Ragıp Muhalifim 

Arslan 
Batum Konya 

Aü Riza Ömer Vehbi 
Kayseri Siirt 

Memet Fevzi 
Konya Kozan 

İdam hükmünden dolayı 
muahazalarına muhalifim. 

Dr. Fikret 
Kütahya Genç 

Cemil Celâl 

Sivas 
İdama Mahkûm Şahin ilo Hasan'ın ablarından ziyade 
bilâsübütu kanuni mahkûm edilmiş olmalarından dolayı 
mesuliyetleri taraf darı olarak karara bu cihetten 

Muhalifim, 
Mustafa Takı 

Bayazjit 
Trabzun Mebusu Hafız efendinin gayrı kanuni ve 

gayrı hukuki fikrile hemfi kirim, 
Atıf 

Diyarbakır 
İki cihete Muhalifim 

Zülfi 
Yozgat 

İdam edilen eşhas isyana iştirak etmiş ve cinayet 
adide irtikap eylemişlerdir Binaenaleyh kendileri mu
hakkak idam olmakla beraber, yalnız haklarında cere
yan eden muhakeme tarifatı kanuniye dairesinde 

değildir. 
Süleyman Sırrı 

Refi masumiyetleri hakkındaki birinci fıkra red, 
hukuku şahsîiyeye dair refi mesun'iyetleri kabul edil
miştir. 

Birinci Reis Vekili Kâtip 
Hasan Fehmi Hasan Hüsnü 

İSMET BEY (Çorum) — Reis Bey, usul hakkında 
söyliyeceğim. Mazbatada muhalifim esbabı muhale
fetlerini tenVir etmem'işlor. Bizi noktaı nazarlarından 
tenVir etsinler. 

MUSTAFA HULUSİ BEY (Karahisarı - Sahip) — 
Yahut yalnız isimleri söylensin. 

REİS — Efendim, muhalifler yedi zattır. Daha 
evvel alâkadar zevatın söz söylemesi lâzımdır. Eğer 
mazbatada muhalif olanlar namına bir arkadaş söz 
isterse evvela bunlara söz vereyim, 

MUSTAFA HULUSİ BEY (Karahisarı - Sahip) — 
İsimleri okunsun kâfidir. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı - Sahip) — 
Esbabı muhalefet varsa okunsun. 

NECATİ BEY (Lâzistan) — Muhalif olanlar ta
bii izahat vereceklerdir. Fakat hacet yoktur, ki ilk 
evvel kalksın orada beyanatta bulunsun- Muhalif
lerin ifadelerine hacet yoktur. Ne vakit alakadaran 
ifade verir? Kâfi gelmezse o vakit onlarda muhale
fetlerini söyler ve yahut söylemez. Mecbur değildir, 
ki muhalefet eden evvela söz söylesin . 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat)) — Muahe
ze mi olunacak. Israr ediliyor. 

TEVFİK BEY (Sinop) — Efendiler, mazharı iti
madımız olan Samsun ve havalisi İstiklâl Mahkeme-

_ 1C4 — 
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sine gönderdiğiniz bizlerden bendeniz, Bahri Bey, I 
Necati Bey halklarında vuku budan şikâyet üzerine 
haklarımızda tahkikattı lâzımei kanuniye ifa edildi ve 
Dördüncü Şube Mazbatasını verdi ve Meclisi Âli 
de şimdi okundu. Şikâyetname münderecatı mahke
meli temylize karşı yazılmış esbabı nakziyeyi havi bir J 
lâyiihai temyiziye şeklindedir. Dördüncü Şubenin ka
rarından da anlaşılacağı veçhile, bu karara mahkemei 
temyizin hemen na'kzına müşabih bir karardır. Şimdi 
efendim maddeleri - çünki müdafaa'tımız mazbatada j 
serded!ilmed!iğinden, müdafaaltımız birer birer dinle•* 
necek olursa meselenin mahiyeti, zannederim ki, tama- I 
mile tezahür edecektir. Bir kerre birinci maddede 
Divanı Harbi Örfiden muhavvel einayatı muhtelife 
üıe maznun Küçük Ağa ile 39 şerik'inün idamı, ki bir 
kerre bunlar 39 kişiden ibaret deyildir, 128 kişiden 
ibarettir ve bu evrak 128 kişiye aittir ve bunlardan 76 I 
kişi meVkuf, düğerler1! gayri meVkuf idi. Bunlar kim- ! 
lerdir? Büyük Millet Meclisinin tarihli teessüsünde 
ona karşı isyan ve muhalefet eden Aynacı oğulları 
namile maruf bulunan ve Sakarya Muharebesi esna- I 
sında efradı 230'a balıg olan adamların, eşhasın I 
rüfekasıdır. Buralar bidayetten nihayete kadar neler j 
yapmışlardır? Zannediyorum ki, Meclisi Âlin'izce he- , 
men tamamüie denecek kadar bunlar maruftur. Bunlar j 
yakmadık hanüman, katletmedik eşhas, şehıid etmedik } 
nefer, zabıt hatta eczacı, cerrah bir şey bırakmamış-
îardır. Son zamanda belki işitmiş olacaksınız, biz . 
şifrelerle buna vakıf olmuştuk. Aynacı oğulları denilen 
ve katil İlyasla birleşen bu çete efradı 56'dan ibaret ve 
Ga'Jib beyin kumandasında bulunan bir müfrezemizi I 
tamamiJe imha. etmiişlerdir ve bu vaka üzerinden çok1 I 
zaman geçmemıişltir. Pek yakında vukubulmuştur. İşte I 
idam olunan 39 "kişi bunlardır. i 

Şimdi efendim şube yalınız divanı harbi ör- I 
fice yapılan tahkikatı bizim kâfi gördüğümüz na
zarı dikkate alın • ve yine şurada zabtın bir kaç say
fasının imzasız olmasını nazarı dikkate alalım Hal
buki efendiler Divanı Harbi örfice tutulan zabıtlar 
beyaz ve müsveddedir. thtimaM beyazında imza I 
yoktur. Bizler münekkit mevkiinde bulunmadığımız 
için, belkii bunun imzasız olduğuna vakıf olamamı-
şızdrr. Fakat müsveddatında, yani bizim mahkemeleri- I 
rnizde not denilen kağnaltita azanın imzası tamamile I 
mevcuttur. Bu noksan değildir, bu usulsüz değildir. I 

Sonrra Divanı Harbi örfinin yaptığı tahkikat üze
nine hükmünüzü istinat ettirmişsüniz. Efendiler rica 
ederim Dîvanı Harbi Örfiler mahkemeler değiller mi-< I 
dir? Eğer mahkemeJfer değilse şÜmdiye kadar bunları 
niçin tutuyoruz, niçin tuttuk? Bunlar şekil meselesi- l 

dir. Bendenliz, biz daha doğrusu mahkememiz Heyööi 
Divanı Harbi Örfileri bir mahkeme olarak tanıyoruz 
ve mahkemedir diyoruz ve zabıtnamelerini de kabul 

| ediyoruz. 
I 
[ Sonra Divanı Harp yedi sekiz aydır bunlar hak

kında tahkikatını yapmış, bitirmiş ve hatta fezlekesini 
dehi kurşun katemile yazarak hazırlamıştır. Biz bu 
suretle aldık. Yalınız öyle zannediyorum ki biziim 
içtin yapılacak bir mesele vardı. Devren aldığımız 

| Divanı Harbi Örfi zevabıitını temamen maznunlar 
huzurunda okuduk ve münderecatını yegân yekân 
kendilerine tefhim ettik ve onlara münderecatını ta
mamile tasdik edip etmiyectklerinii sorduk. Bir guna/ 
'itirazda bulunmadılar. Evet muhakeme bu suretle 
cereyan etmiştir. Daha ne yapabilirdik? Sonra bu di
vanı Harbi Örfinin zabıtnamesi, acaba yalınız Divani' 
Harbi Örfinin yaptığı muhakeme ile mi kalmış? Ha
yır. Bir kerre efendim, Jandarma dairesince tahkikatı 
ibitidaîiye yapılmıştır. Sonra ikincisi: buna dair bir 
çok zabıt verekalan tutulmuştur. Üçüncüsü: tahkika
tı istintak'iyesi yapılmıştır. Maden kasabasında mu: 

hakeme cereyan etmiştir, ve sonra Divanı Harbi Örfi 
sair kazalar mahkemelerine talimat verekası göndere-

i rek, alâ tarikuflistinabe bazı şahitlerin ifadelerini almış 
ve muvacehelerinde okultmuştur. Divanı Harbi Örfi
nin bu zabıtnameleri buralarla dehi teyyüt ermiştir. 
Halbuki bizim hıyaneti vataniye kanununda bir esas 
vardır ve orada dedikki tahkikat yapılmıştır. Yem bir 
tahkikatça lüzum yoktur.. Jandarma dairesinin tahkikatı 

I kâfidir, diye kabul ettik. Jandarma dairesinin yaptığı 
I bu tahkikatı iptidaiye üzerine şahitlerden bir ikisi ve

fat etmiş olsa onların ifadelerini okumayacak mıyız? 
I Onların tahkikatıyla iktifa e'tmiyecek miyiz? 

Sonra, ikinci mesele; Bahri Beyin müddeiler me-
I yanında bulunan biraderi ile amcası meselesi.. Bir 

kere Bahri Beyin amcası burada müddei olarak dahil 
değildir. Efendiler, Bahri Bey, biz bu işe vaz'ıyed etti
ğimiz tarihte kendisinin biraderinin bu işte müddei 
olduğunu ve binaenaleyh mahkemede kendisinin bu-

J lunmaması daha iyi olacağını bize iddia etmişti. Fa
kat biz usul ve kanun dairesinde hareket etmeyi daha 
muvafık gördük ve Bahri Beye dedik ki," reddi bükkâm 

I ve reddi âza hakkında yegâne madde olan usulü mu-
I hakemei Hukukiyye Kanununun 62 nci maddesinde 

bir kere reddi aza meselesi iddia ve istidaya mütevak
kıftır. Muhakemeye başlayalım. Eğer senin hakkında 

I böyle bir istida gelecek olursa, ondan sonra diğer ar-
I kadaşımızı çağırır ve icabederse Meclisten diğer bir 
l arkadaşı davet eder ve bu muhakemeye o suretle ba-
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karız, dedîk. Reddi aza istidası gelmeden ve yahut bit 
şikâyet gelmeden bir heyeti celileriizin itimadına maz-
har olan bir arkadaşı, zannederim ki, oradan çık diye 
kovamazdft:. Bu müvafükı maslahat bir şey değildir. 

"Sonra efendiler; istiklâl Mahkemesinden bahsedi
yoruz. istirham ederim, nasrl olur da o arkadaşımızı 
oradan kovacağız? Ve sonra, bu hal yarın her istiklâl 
Mahkemelinde de olursa ne yaparız? Bahri Beyin bu 
işte müddei olduğu beyan ediliyor. Maznunlardan 
yalnız Küçük Ağa denilen şahıs, Bahri Beyin müd
dei olduğu iddia ediyor. Müddei mevkiinde bulundu. 
Halbuki müddei ve müddei şahsı olmak Usulü Mu-
hakematı Cezaiye Kanununun 62 nci maddesini açın
ca görürsünüz ki; iddiayı şahside Bahri Beyin evrakı 
mevcudesinde ne bir istidası, ne bir iddiası mevcut
tur. Yalnız maznunlardan Küçük Ağa denilen şahıs 
şahitlerin taan ettiği sırada diyor ki, Bahri Beyin ha
tırı için bunlar şahadet ediyor. Rica ederim, Bahri 
Beyin âzalıktan reddi için bu söz kâfi esbaptan mı
dır, değil midir? ikinci mesele de bu şekildedir : 

Sonra üçüncü mesele geliyor. Efendim, İstiklâl 
Mahkemeleri hukuku şahsiyeye bakamaz. Halbuki biz 
bu maddede değil, diğer maddelerde dahi hukuk şah
siyeye bakımsızdır. Yalnız bunu istftraden kabilinden 
olarak arz edeceğim. Malumuâl'iniz hukuku şahsiye 
ikiye münkaserndir. Hukuk umumiyenin tevlit ettiği 
hukuku şahsiyeler, meselâ Samsun'da altın kaçakçılığı 
yapan bir şahsın artınlarının müsaderesine hükmet
miştik. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyanbakır) — O başka. 

ŞEVKET BEY (Devamla) .— Müsaade buyurun, 
fstitraden arz ediyorum. Bir yanlışlık olmuştur da onu 
arz etmek istiyorum. Bu altınların müsaderesine hük
metmiştik. Buradan istiklâl Mahkemesinin hukuku 
şahsiyelerirnin tehiri icrasına karar verildiği zaman, 
oradan da altınların müsaderesi tehir olunmuştur. 
Çünkü oradan yanlış anlaşılmıştır. Meselâ Sivas'ta 
Tahn'iye Komisyonu Reisli Binbaşı Salih Beyin tardı 
ile beraber, ihtilas ettiği zehairin tazminine de hük
metmiştik. Tabii orada icrası da tehir edilmiştir. Ya
ni, burada bir yanlışlık olmuştur. Bunu bir maksatla 
arz etmiyorum. Sonra, hukuku şahsiyeye istiklâl Mah
kemesi bakar mı? Bakamaz mı? Daha evvelce bu me
sele beynimizde görüşülmüştü. Bendeniz diyorum ki 
Usulü Cezaiye Kanununun bilhassa üçüncü madde
siyle mevaddı sairesinde hukuku şahsiye davası, hu
kuku umumiye davasiyle beraber ve bir mahkemede 
görülüyor. Acaba istiklâl Mahkemeleri vaktiyle ceza 
mahkemelerinin gördükleri hiyaneti vataniye, vatanın 

maddi maneVi felâketine sebebiyet verenler hakkın
daki mevadda hukuku şahsiyeye hükmetmesi doğru 
mudur, değil midir meselesi. Binaenaleyh bu mevad^ 
di kanuniyeye tevfikan ceza mahkemesinde rüyet 
olunmakta olan bu maddelerin, ki ceza mahkemeleri 
gibi istiklâl Mahkemelerinin de hukuku şahsiyeye 
bakması doğrudur, diye karar vermiş ve ondan sonra 
hukuku şahsiyeye bakmaya karar vermiştik. Fakat 
Heyeti Celileniz istiklâl Mahkemelerinin hukuku şah
siyeye bakması veya bakamayacağı kanaatinde bulu
nuyorsa, bu da bir içtihattır. Bizim içtihadımızın na
kısı olabilir. Fakat heyeti âliyeniz zannediyorum, ki 
şimdiye kadar hukuku şahsiye hakkında hiç bir şey 
zikre'tmemiş ve istiklâl Mahkemeleri hakkındaki Ka
nunda da buna dair bir sarahat mevcut değildir. 

Beşinci mesele: Asker firarisi Tokad'lı Şahin nam 
şahsın idamına hükmettikleri halde bilahara affına 
karar vermenin hilafı kanun ve harici salâhiyyet ol
ması meselesi ve zannediyorum ki meselelerin en 
mühimi de budur. Sakarya muharebesi esnasında idi. 
Biz Tokad'a gitmeye mecbur olduk. Çünki bizim 
muhitimizde mevcut olan - bize ait olan - 35 şube
de çalışmaklığımız sayesinde 3 - 5 - 1 0 nefer firari 
kaldığı hdlde Tokat'ta 1 60Q küsur ve fakat malum 
ve muayyen olarak, firari mevcuttu. Bu mesele hak
kında uzun uzadığa yazdık, fayda etmedi. Sonra biz 

Sonra; dördüncü madde; cürüm Yozgat dahilinde 
vuku bulmuş olduğu halde evrakın Tokat'a gönderil
mesi. istirham ederim, cürmün yalnız vukubulduğu 

KADRt BEY (Siirt) — Bu mesele de mucibi me
suliyet bir hal görülmemiştir. 

ŞEVKET BEY (Devamla) — Şikâyet de vardır. 
REtS — Efendim, sözü kesmeyin. Devam buyu

run Şevket Bey. 
ŞEVKET BEY (Devamla) — Bunu şube cürüm 

addetmemiş, ama, heyeti celile cürüm addederse... 
(Devam devam sesleri) Halbuki yalınız mevkii cürüm
de değil, mazunların ikametgâhı olan yerlerde ve ya
hut derdest ettikleri mahallerde dahi dava rüyet olu
nur. Biz Tokat'a gittiğimiz zaman bu 128 kişinin 76' 
sini orada mevkuf bulduk ve bunlardan ancak 6 ve
ya 7 kişi Yozgat'h idi. Mütebakisi Tokad, Yenihan, 
Zile, Sivas ve sair taraflardan, yani muhitimiz dahi
linde ikamet eden kesandan ibaretti. Binaenaleyh ar
tık bundan dolayı şubenin verdiği karar veçhile bizi 
mücrim addetmek, doğru değildir, zannederim: Esa
sen bu meseleye dair salahiyet kararı veren de biz 
değiliz. Maden mahkemesi, Maden müstantiki ve 
sonra Divanı Harbi Örfidir. 
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gittik ve yakından tetkikatta bulunduk. Aynacı oğul
larının efradı 230'a baliğ oluyor. Katil îlyas çetesi, 
Aziz çetesi ve rom eşkıyaları, asker firarileri de bu
na dahildi. Bunun için ne yapmak lâzım gelirdi? Şüp
hesiz muamele! şedide icrası... Bunu düşündük ve ev
velce yazdığımız beyannameleri nazarı dikkate alma
yarak tekrar bir beyanname daha yazdık, yine aldır
madılar, itaat etmediler. Bu Şahin geldi. Şahin deni
len bu çocuğun - bilâhara arz edeceğim mahkeme
deki etvaru harekâtına nazaran ahmak bir adam ol
duğu anlaşılıyordu. Kendisine alay kumadanından 
gelen telgrafnameyi okuduğumuz zaman: diyordu ki 
«Alay kumandanı beni sever de onun için böyle yaz
mıştır.» 

Bu asker firarisi olduğu halde, biz ekseriyetle ida
mına karar vermiştik ve muhakeme esnasında samiin 
meyanında mevcut bulunan Tokat mebusları Rifat, 
Hamdi ve izzet beyler bize müracaat ettiler. Dediler 
ki; bu Şahin denilen adamın kardeşi askerde şehid 
olmuştur ve kendisi de, böyle arkadaşlarını teşvik . 
edecek mahiyete değildir. Binaenaleyh, buna idam 
kararı vermeniz biraz muvafık olmamıştır, aynı za
manda kendileri mahallinden tanzim ve kendi taraf
larından da tasdik edilen bir şehadetnameyi bize ib
raz ettiler. Bu suretle biz de yeniden bir muhakeme 
açmağa mecbur olduk İstiklâl Mahkemelerinin as
ker firarileri hakkındaki ahkâmına ait aksamını tet
kik edecek olursak, zannederim ki, usulü muhakeme
miz hakkında bir şey yoktur. Bu bapta şerait mev
cut değildir. Halbuki İstiklâl Mahkemesince idamına 
hükmedilen şahsın idam hükmünü derhal infaz et
mek icabeder ve fakat biz de - bilâhare vaki olan 
müracaat üzerine - bunun masumiyetine hükmetmiş
tik. Bu adamı her halde idamdan kurtarmak bizim 
için vacipti diye düşündük. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Evvelce neye idamına hükmettiniz? 

ŞEVKET BEY (Devamla) — Esbabını arz ettim. 
Düşündük. Bu hususta Kanunu Esasiyi nazarı itiba
ra aldık. Kanun Esasi, fevkalâde mahkemeleri 
menetmiştir ve Kanunu Esasiye göre acaba İstiklâl 
Mahkemelerinin teşkili doğru mu idi, değil mi idi? 
Sonra mahkemelerden verilen bu idam ve af karar
larını biz yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Mesele bu
rada. idi. Asker firarileri hakkındaki kanunun son 
maddesini nazarı dikkate aldık. Orada diyor ki, bu 
bapta, mülkiye ve askeriye ceza kanunlarına tevfi
kan hükmedeceksiniz ve fakat icabettiği takdirde ken
diliğinizden dahi itayı hükme selahiyettarsınız. Bu 

selahiyet nedir? Mahkemeye idam selâhiyetini veri. 
yorsunuz da, acaba af gibi daha hafif olan bir şeyi, 
bir setâhiyeti mahkemeye ne için tevdi etmemiş olu
yorsunuz? Bu cihetler hakkında, Kanunu Esasideki 
hukuku hükümraninin nazan dikkata alındığı iddia 
ediliyor-. 

Sonra, asker firarisinin cezası idamdır. Fakat bu
gün hatta üç, beş on defa firar eden askerleri bile 
idam etmedik ve etmiyoruz. Mutlaka bunların tahfi
fi cezaları cihetine gidiyoruz. Asker firarileri hak
kındaki hükümleri bu suretle tahfif selâhiyeti bizde 
mevcut mudur, deyil midir? 

Halbuki cezamn tahfifi dahi, Kanunu Esasi mu
cibince hukuku hükümranidendir. Şahin'in bu suret
le idamı ve ahiren affı dolayısiyle bin üç yüz asker 
firarisi tuttuk. Yalınız 60 kişi kalmıştfr ve bunlardan 
47'si de ahiren rum eşkiyasının takibine giderek 13 
kişi kalmıştır. 

Biz bu suretle cephesi harbe 30 bin asker firarisi 
göndermişizdir. Rakkamla sabittir ve bunlar içerisin
de idam olunan yalınız 14 neferdir. Fazla değildir. 

Sonra asker firarilerinden Kâzım nam şahıs To
kat'ta mahkûm edildiği halde, Amasya'da lehine 
hüküm vermişiz. Esasen asker firarileri mesaili bir 
arkadaşımız tarafından idare ediliyordu. Askerlikle 
alâkası olan Necati Bey tarafından. Evvelce merkez 
ordusu kumandanı ile görüşülerek, bakaya kalan ef
radın oralarda istihdamı ve asker firarilerinin cephe
ye şevkleri lâzım geleceği kanaati izhar ve takarrür i 
ettirilmişti. İşte bu şahıs da her nasılsa bekaya göste
rildiği halde, firari gösterildi zanniyle cepheye şevki 
işaret edilir. Amasya'ya gittiğimiz zaman bize bir is
tida ile müracaat eden bu şahsın müracaatı kabul 
edildi ve şubesinden soruldu ve bekaya olduğu anla
şıldı. Ve ondan sonra da kendi atı ve silahiyle be
raber süvari alayına gönderilmiştir ve bu bir hata
dır ve hata da tashih edilmiştir. 

Sonra; Sivas'ta tevkif olunan 10 ermeni hakkın
daki meseleye gelince; tevkif olunan on ermeni de
ğildir, 31 ermenidir. Bu meselenin tafsilatına 
girişmek uzun sürer. Beyhude yere tasdi etmiyeyim 
ve yahıız neticeyi arz edeyim. Bu 31 ermeniye isnad 
olunan madde hiyaneti vataniyedir. Fakat 1334 sene
sinde, yani mütareke esnasında yapılmış mevaddan-
dır, Binaenaleyh haklarında şimdilik takibat icrası
na mahal olmadığına ve bu suretle tahliyelerine ka
rar verilmişti. Yani bunların cürmleri 1334 senesinde 
ika ettikleri cürümdür. Beraat ettirilmemişlerdir. Ahi
ren Hükümetten verilen takrir üzerine bunların es
kiden hiyaneti vataniye ile alâkadar oldukları ve el-
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yevm dahi yine bu hal ile ötede beride dolaştıkları 
işar olunması ve bu cihetin de tahakkuk etmiş olması 
üzerine 10 nefer ermeni şüpheli eşhastan addoluna
rak Harput'a nakledilmiştir. Çünki bu 10 ermeninin 
cephe gerilerinde bulunmaları bittabi doğru olamazdı. 

Sonra Zile eşrafından Rıza Beyin tahtelhıfız To
kad'a celbiyle beraat ettirilmesi: Rıza Bey kaymakam 
tarafından Tokad'a tahtelhıfız gönderilmiştir. Rıza 
Beyin mahkemesine Tokat'ta baktık. Evrakın okudu
ğumuz zaman Rıza Beye isnad olunan şeyler şun
lardan ibaret kalıyordu: Hükümet ianesine iştirak et
memiş, Nafıanın hisse senedatını almamış, Aynacı-
oğlu denilen eşkiyaya yataklık etmiş, fakat bu üçün
cü cihet hakkında delili kati mevcut değilmiş. Hükü
met ianesine iştirak etmemek, hisse sehedatı almamak 
bir cürüm değildir. Binaenaleyh bundan dolayı Rıza 
Bey hakkında bir gûna tahkikat icrası, zannederim 
ki, doğru olamazdı. Yalınız Rıza Beye isnad olunan 
eşkiyaya yataklık meselesi vardır ve bu meselede de 
tahkikat ve bazı şahitlerin ifadelerine lüzum görül
dü. Binaenaleyh bunun tahkikatı' icça edilmedikçe 
mevkuf kalması bittabi doğru olamazdı. Esasen bazı 
mesailden dolayı Zileye gitmekliğimiz lâzım geliyor
du ve hatta icabederse köylere dahi gitmemiz icabedi-
yordu. Fakat mümkün olamıyordu. Biz Zile kayma
kamına veya jandarma kumandanına Rıza Bey hak
kındaki evrakı tevdi edemezdik. Zile'ye gittik. He
men diyebilirim ki bu salon kadar vasi bir salonda 
Rıza Beyin muhakemesini yaptık. Bütün kasabalı 
samiin olarak orada mevcut bulunuyorlardı. Rıza Bey 
hakkında şahit olarak gelen eşhas ademi malûmat 
beyan ettikleri gibi, bilâkis Aynacıoğullarının Rıza 
Bey hakkında olmadık tahkiratı yaptıklarını söyle
mişlerdir. İşte Rıza Bey bu suretle beraat etmiş idi. 
Acaba Rıza Bey zengin olduğu için biz beraat etti
remez mi idik? 

Sonra Sivas eşrafından Nalbant zade Ali Efen
di; bidayeti inkılâpta âsilerin takibine gönderilmiş, 
fakat cepheleri bozmuş ve hakkında Divanı Harbi 
Örfice uzun boylu tahkikat yapılmış, fakat bu tahki
kat Ali Efendinin olduğu zamanda cereyan etmişti. 
Ali Efendiyi celp ettik. Polis dairesinden kaçtığı ha
ber verildi. Yenihan'a tekrar müzekkere gönderdik. 
Fakat Ali Efendinin kaçmış olduğuna dair zabıt va
rakası vardı. Ali Efendi bizim Sivas'tan hareketimiz 
zamanında istiman etti. Bittabi Amasya'ya gönderil
di ve Amasya'da Ali Efendinin davasına bakıldı ve 
evrakı dava, muvacehesinde tamamiyle okundu ve 
tekrir edildi ve kendi hakkında bir takım delail mev

cut ise de zaif görüldü. Mahkumiyetine kâfi görül
medi. Binaenaleyh Ali Efendi asıl hiyaneti vatani
ye meselesinden beraat etmiş ise de Ali Efendi di
ğer sebeplerden dolayı da mahkûm edilmiştir. 

Onuncu madde; Tokat eşrafından mütevelli zade 
Nuri Beye ait evrakın muameleye tabi tutulmadan 
hıfzedilmesi. Ben Nuri Efendi hakkında hiçbir şey 
söylemiyeceğim. Çünki Nuri Efendinin şahsı hemen 
herkesçe, bir çok zevatça malumdur ve mebus Ham-
di Beyin de biraderidir. Fakat Nuri Efendiye isnad 
olunan mesele nedir? Rum eşkiyasının takibine git
miş ve orada diğer eşhasla beraber rum eşkiyası ta
kibinde bulunmuş. Bunun tahkikatında Hükümetten 
sorduk. Yani mutasarrıflık diyordu ki: «Biz gönder
dik. Çünki bizim için bu siyaseti takibetmek lâzım 
geliyor, binaenaleyh Nuri Efendi hakkında hatta bu 
suretle karar vermişizdir.» Nuri Efendi hakkında te
şekkül etmiş bir cürüm kanuni olmasına binaen taki
batı kanuniye icrasına mahal olmadığından evrakının 
hıfzına karar verdik. Mesele bu şekildedir. Bir müd-
dei umumiye cürüm olmayan bir şey havale edilirse, 
müddei umumi cürüm olmayan bir şey için bunu ta
kibe veyahut hıfza kadir midir, memur mudur? Me
zun mudur? değil midir? Zannedersem müddei umu
miler yalnız cürmü takibederler... Halbuki mahkeme 
kanaat getirirse efendiler, kanaati istikametinde karar 
verir. 

Sonra Zile Belediye Reisi Bahri Beyin beraat et
tirilmesi. Evet, Bahri Efendinin muhakemesine Zi-
le'de baktık. Fakat şahitlerinden sekiz kişi Amasya' 
da bulunuyorlardı. Bunlardan dördü esasen Amas
yalı idiler. Dördü de berayı ticaret Amasya'ya git
mişlerdi ve orada oturuyorlardı. Düşündün, bu şa
hitleri Zile'ye celbedelim. Yoksa Bahri Efendiyi 
Amasya'ya mı gönderelim? Bahri Efendiden bir imza 
aldık. Dedik ki: Eyi hatırımdadır 8 Kânunuevvel 
Perşembe günü orada "bulunacaksın. Gelmez isen mu
hakemene gıyaben bakacağız ve gelmeseydi hakika
ten gıyaben bakacak idik. Fakat ne yapacaktık? Me
sele sabit değildi. Bittabi beraat ettirecek idik. Aca
ba Bahri Efendi oraya geldiği zaman yoksa bu sekiz 
kişiyi Bahri Efendinin meselesinden dolayı Zile'ye 
mi celbedecektik? Mesele de bu şekildedir. 

Sonra 12 nci madde; rüşvet ahzı maddesinden 
dolayı Divanı Harbi Örfi azasından İsmail Hakkı 
Beyin beraatı meselesi. Bu mesele hakkında Bahri 
Bey yoktu. Biz diğer üç arkadaş tahkikatı icra et
tik ve evrakını imzaladık. Yalnız maznun olan İs
mail Hakkı Beyle bir de Vehbi Bey namında bir kay-
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makam mütekaidi vardı, ki onların isticvabı kalmış
tı. Ahiren Bahri Beyin de dahil olduğu bir heyette 
ismail Hakkı Beyi ve Vehbi Beyi celbiyle isticvap 
ettik, inkâr ettiler. Haklarında diğer üç arkadaşın 
tutmuş olduğu evrakı tahkikiyeyi okuduk. Mündere-
catlarına bittabi itirazlarını yaptılar. Mesele ismail 
Hakkı Beyin rüşvet ahzına içtisar ettiği hakkında de-
laili kanuniye olmadığından beraat etmiştir. Vehbi 
Beyin alenen sui istimal cürmü teşekkül etmediği için 
ademi mesuliyetine karar verilmiştir. Hatta muhake
me edilmemiş, deniliyor, ki Vehbi Beyin beyan ettiği 
bir şahidi dahi celp ile orada istima etmişiz. 

işte efendiler; bize isnad edildiği veçhile usul ve 
içtihad hataları mevcut olabilir, İnsanlar şüphesiz ha
tadan salim değildir. (Ekseriyet yok sadaları) işte 

_ efendiler; müsaade ediniz. Bize isnad olunan madde
ler bunlardan ibarettir. Binaenaleyh kast mevcut de
ğil ise, acaba hata müstelzimi ceza mıdır? Binaenaleh 
içtihat hatasıdır diye bizi mahkemeye sevketmenin 
doğru olup olmıyacağını heyeti al iyenize terkediyo-
rum. 

KADRİ BEY (Siirt) — Sual soracaktım. 
REİS — Necati Bey söz istiyor musunuz, 
BASRÎ BEY (Karesi) — Demin Şahin isminde 

birinden bahsokınurken Şevket Beyefendi bunun sin-
ni mükellefiyette alamayacak derecede çocuk tabirini 
kullandılar. Acaba sinni mükellefiyete dahil olsalar 
oeza verilecek mi idi? 

ŞEVKET BEY (Sinop) — Efendim, çocuk tabi
rini mi söylüyorsunuz. Biz sahillerde o suretle söy
lemeye alışmışız. Çocuk deriz, hatta zatıâlileririe bile 
çocuk diyebiliriz. Alıştığımızdandır. Esasen 1316 te
vellüdüdür. Belki böyle bir şey olabilir. Sahil olduğu 
için böyle söylenmiyor. 

KADRİ BEY (Siirt) — Muhakeme vicahen cere
yan etmiştir. Bu muhakeme esnasında kardeşinin şa
hit... tayin etmedi mi? 

ŞEVKET BEY (Sinop) — Hayır efendim. 
KADRİ BEY (Siirt) — Sormadınız mı efendim, 

rica ederim. 
ŞEVKİET BEY (Sinop) — Telgraf okunduğu za

man ifadelerini arzettim. Beni alay kumandanı sever 
de onun için yapmıştım diyor efendim. 

KADRİ JBEY (Siirt) — Hükmedilen her bir şahıs 
için mebuslardan tezkiye varakası almaya ihtiyaç var 
mı idi? Yani diyor ki, üç mebus bunların hüsnü ah
lâkına dair vereka verdiler. Ona göre hükmedildi. 
Yani idamına hükmedilen her şahıs için bu cari mi
di*? 

ŞEVKET BEY (Sinop) — Öyle demedim. Mahal
lesinden gönderilen bir şehadetnarme üzerineki bu şe-
îmdetname üç mebus tarafından da musaddak idi. 

KADRİ (BEY (Siirt) — Sonra tazminatı şahsiye 
meselesinde bir yakut parçası varmış, bilmem ne (imiş. 
Bu yakut parçası için 9.000 altın kıymet takdir edal-
rr.iş. Bunu nasıl tahmin buyurdunuz? 

ŞEVKET BEY (Sinop) — Efendim, meseleyi ta-
mamiyle arzettim. Biz kanaatimizi tesbit ettfiğiımfizi 
tamamiyle. iddia ediyoruz. Fakat zatı âlileri münekkit 
mevkiinde bulunduğunuz için şüphesiz bu kanaatli iz
har edemezsiniz. 

(KADRİ BEY (Siirt) — Hayır efendim, dep . (Ben
deniz söylemeyi hukuktan bildiğim için, böyle 9.000 
lira kıymet indeki bir taşa her halde kanun dairesinde 
onun kıymetini takdir etmek lâzımdır. 

ŞEVKET BEY (Sinop) — Takdir ettirilmiştir.* Bu
na kanaat gelmiştir. 

MUSTAFA TAKİ EFENDİ (Sivas) — Efendim 
tendeniz ev/el emirde şube mazbatasına mineihetin 
muhaüifim. O cihete mühalafetimi arzedeceğim. İki 
asker firarisi var. Birisinin ismi Şahin, diğerinin ismi 
Hüseyindir, ki onların isimleri mazbatada yazılmamış. 
Şahin isminde bir asker firarisinin idamına htökmo-
lunuyor. Sonra da affediliyor. Bu meseledeki ciheti 
muhalefetim bu Şahin denilen kimsenin Rumlar ta
rafından hanesi yakılmış, bu adam bölük zabitinden 
mezun;yyet istemiş; ki evime gideyim, çoluk çocuğum 
nerede kalmış göreyim. Bölük zabM peki sonra mü
saade ederiz demiş, tstidatı teehhura uğramış. O sıra
da kıtası bunun bulunduğu mahalden diğer mahalle 
naklolunmuş. Nakil olunurken demiş ki; ben evime 
gideyim. Çoluk çocuklarımı göreyim, yine kıtama 
yetişeyim. Doğru köye gitmiş (O. adam Şahin değildir. 
Hüseyindir sedalan) ıPek âlâ Hüseyiin olsun. Zaten 
Hüseyin'i de söyüyeceğim. Fakat ihtimal ki Hüse

yindir ve makûsen isimler zihnimde kalmıştır. Sonra 
dehakt etmiş ve dehalet ettiği de istiklâl Mahkeme
sine bildirilmiş, filan adam istiman etti denmiş. El-
yevm, mevkuftur. Bu adam hakkında ne yapacağız de
mişler. istiklâl Mahkemesii o gelen telgrafın kenarına 
merkumun mahallinde kurşuna dizilerek idamı hak
kında bir mazbata var diye bir derkenar yazmış ve 
hatta yandan yazılmış. Bu derkenar ile bir de maz
bata yapmışlar ve hiç bir delaile istinat ettiriimeksii-
zin, bu adamın idamına hükmetmişler. Sonra Tokat 
mebuslarının şefaatleri üzerine... 

(Amasya) — Öyle değildir hocam. 
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MUSTAFA TAKİ EFENDİ (Devamla) — kiş i 
ni karıştınyonım. 

.?.. (Amasya) — İkisi bir meseledir. Hüseyin 
meselesinde Emlin (Bey, Şevket ve Necati Beyler var
dı. Onların imzasüyle (beş tarihinde alınmış) 6 tari
hinde verilmiş ıbilahara affedilmiş. Birisi Şahıin is
minde diğeri Hüseyin ismindedir. İki hüküm vardır. 
İ'kisi de istiman etmüştir. 

MUSTAFA TAKİ EFENDİ (Devamla) — Mer
cii erinden resmen bildirildiği halde bunların idamına 
hükmolunmuş; sonra birisinin hakkında şafaatla, di
ğerinin hakkında da !bu adam maznundur diye gel
miş, sonra bunların aflarına karar verilmiş, isimleri
ni karıştırıyorum. Bendeniz bu affın usulsüz olduğu
nu bildiğim için, mesuliyeti affediyorum isa'bet olmuş. 
Fakat esasen bu adamlara hiçbir icabı kanuni bulun
maksızın idam hükmü verilmesi elbette haizi dikkat, 
calibi dikkat ve rikkattir. Esasen bu İstiklâl Mahke
melerinin aleyhindeyim. İstiklâl 'Mahkemeleri demek, 
kanunun hüküm vermeye mezun ve selâhiyettar ma
hal demektir, değildir. (O cihet, o mesele başka seda
ları) İşte bu usulden dolayı bu gibi hatalar zuhur edi
yor, ki bü hatadan yalnız yapanlar değil, Meclisin 
heyeti umumiyesi de mesuldür. 

EMİN BEY (Erzincan) — İstiklâl Mahkemesi ol
mamış olsaydı cephede üç asker kalmazdı. 

MUSTAFA TAKİ EFENDİ (Devamla) — İşte 
bu bir şahit, bendenizce af kararlarının hatalığından 
sarfı nazarla idam hükümlerinin refine bir karar ve
rilmek ica'beder. Çünkıi af kararları selâhiyet olduğu 
için onu kaldırınca idam kararı baki kalır. İdam ka
rarı ise bütün hilafı kanun ve hilafı adalettir. Onun 
için refine !bir karar verilsin. Meclis isterse doğru
dan doğruya Meclise vermeli, isterse Adliye Encüme
nine havale etmeli. Tetkik edilsin ve bir refi kararı 
çıkmalıdır. 

Sonra efendim; diğer maddelere bendeniz muha
lif değilim. Fakat o evrakta bir çok maznun daha 
var. Şevket bey buyurdular ki yüz bilmem kaç maz
nundur ve bir çok cinayet te var, ki hatta idam hük
mü bile az gelir. İdamdan büyük ceza yok. İdam bun
lar için azdır. Çünki *feci cinayet yapanlar vardır. 
Fakat bu feci cinayetleri bu maznunlardan hangi
leri yapmış ve yaptıklarına dair ne gibi delail var? 
Ne Divanı Harpça tetkik edilmiş, yani tevsik edil
miş ne de... 

BİR MEBUS BEY — 130 adam içerisinde hiçbi
risi günahkâr değildir. 

MUSTAFA TAKİ EFENDİ (Devamla) — Divanı 
Harbin kararına isabet edenler istiklâl Mahkemesince 
tevsik edilmiş demektir. Yani falanın delaıili, falan 
Ahmedin şu cürme, şu cinayete cüreti şu şu delail ile 
sabittir. Böyle bir şey yoktur. İstıdlalat yoktur. Sırf 
Divanı Harbin karışık bir tahkikatı üzerine istinat 
ederek bunlar öylece kararlarını vermişler, ki 39'u 
lidarridır. Diğerleri de muvakkat, müebbet kürektir. 
Böyle ağır ağır cezalardır. 

Sonra^ hukuku şahsiyenin niyeti bahsine gelince; 
benim zehahıme göre İstiklâl Mahkemeleri hukuku 
şahsiye davalarına bakmışlar. Başka mahallerdeki İs
tiklâl Mahkemeleri de ihtimal ki bakmışlardır. Ben
deniz bunu gayri muhalif görüyorum ve bunu o se-
lâhiyetin gayri mahdut verilmesinde buluyorum. 

BİR MEBUS BEY — Öyle ise esasına muarız
sınız. 

MUSTAFA TAKİ EFENDİ (Devamla) — Evet. 
Sonra efendim, Bahri Bey biraderimizin bu hükmün
de, bu mahkemede bulunması. Deniliyor ki reddi 
hükkâm istidasında bulunmamış, onun için olmadı. 
Reddi hükkâm istidası mevaddı hukukiyeye mahsus
tur. Mevaddı cezaiyede hâkimler alâkadar olan kim
seler hâkimlikte bulunamazlar. Bunu alâkadar olan 
zsvat bilirler. Hepiniz de bilirsiniz. Hukukta reddi 
hükkâm istidası vaıdır; fakat o hukuku umumiye da
valarında hukuku umumiyeye taalluk eder. Doğrudan 
doğruya alâkadar olan 'kimse o muhakemede bulu
nacak. Kendisi bulunamadığı gibi, diğer arkadaşları 
da onunla beraber teşkili muhakeme edemezler. Bu 
da yanlıştır. Şimdi efendim, bunlar bilmiyorum na
sıl hallolunacaktır? Birisi usulsüz hükümler, usulsüz, 
kanunsuz hükümler; bu hükümlerin refi ica'beder. Bu 
bir meseledir. İkincisi, bu arkadaşlarımızın bu usul
süz muameleleri yapmaları buna da ayrıca bir ceza 
mı lâzım gelir ve bu ne derecede olacaktır. Bu da he
yeti umumiyeye aittir. İsterseniz bunu Adliye Encü
menine verirsiniz. Onlar da hükümlerin refi hakkın
da bir karar ittihaz ederler. İsterseniz heyeti umumi-
yece yaparsınız. 

EMİN BEY (Erzincan) — Efendim müzakerenin 
kifayetine dair takrir verilmiştir ve mesele tenevvür 
etmiştir. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Nerede tenevvür etmiştir, mesele. Kim söylüyor size 
tenevvür etmiş diye? 

EMİN BEY (Erzincan) — Siz rey vermezsiniz 
olur biter. Reis Bey okuyun takririmi, okumak mec
buriyetindesiniz. Hatta siz de karışmalısınız buna. 
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MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Karışırım, hem pekâlâ karışırım. 

E M İ N BEY (Erzincan) — Karıştığınız zaman si
ze ayrıca cevap veririm. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Nerede cevabını verirsiniz? 

REİS — Gerçi kifayeti müzakere takriri aldım. 
Daha alâkadar olan zevat sözlerini söylemediler ki 
diğer söz alanların sözlerini vereyim. 

ALİ SURURİ EFENDİ (Karahisarı Şarki) — 
Bendeniz usule ait söyiiyeceğim. Efendim Şubenin 
yaptığı tahkikat esas itibariyle noksandır ve şu tahki
kat üzerine Heyeti Umumiye hiçbir rey veremez. 
Çün'ki Şıibe diyor ki bu arkadaşlara isnad olunmak 
istenilen maddeler 14'tür. Bunun biz dördünü tetkik 
ettik. Diğerlerinin tetkikine imkân bulamadık ve lü
zum görmedik. İşte bunlar müzakere edilsin. Diğerle
ri de bu madde ile tevhit olunur. Rica ederim, bu 
demek ki, bu dört madde hakkında heyeti umumiye-
nin, bunlar hakkında herhalde tecrim ve itham kara
rını vereceğini kabul etmiş oluyor. Ne malum? Henüz 
heyeti umumiye reyini ihsas etmemiştir. Velev ki böy
le olmuş olsa bile, tevhidi icabeder. Herhangi madde 
ne kadar küçük olursa olsun, haddei tetkikten geçi
rilmek lâzımdır. Binaenaleyh bendeniz talep ediyo
rum. Evrakı tahkikiye şubeye iade olunmalıdır. Şube 
her şeyi tamiki tahkikat eder. Neticesini badehu he
yete arzeder. 

ZÜLFÜ BEY (Diyarbakır) — Efendim, Heyeti 
Celiienizin vermiş olduğu kararı hatırlatmak isterim. 
Heyeti Gel il emiz 15 gün zarfında bu mesele intaç 
edilecektir diye emretmişti. Bu 15 gün zarfında an
cak bu kadar yapabildik. Mamafih diğer mesail 
ehemmiyetsiz meseledir. Ehemmiyetli olanları tespit 
ettik. Bu gün öteki evrakı okursanız hiç ehemmiyeti 
yoktur. Mühim olan 4 meseledir. Diğerlerinin ehem
miyeti yoktur. Evraklara verdikleri cevap isterseniz 
okunsun. Mesele anlaşılır. Başka bir şey yoktur. Ma
mafih Heyeti Celileniz hakemdir. 

ALİ SURURİ EFENDİ (Karahisarı Şarki) — 
Reis Bey, şubeden bir sual sormaya müsaade eder 
misiniz? Beyefendi bu 4 meseleyi siz mühim görü
yorsunuz. Fakat netice itibariyle Heyeti Celile bu 
4 madde hakkında mucibi mesuliyet bir şey görmez
se, diğer 10 madde ne olacaktır?. (Gürültüler) De
mek o halde Heyeti Celile hiç bir fikir edinmeden 
reyini versin. Sonra ne olur? 

ZÜLFÜ BEY (Diyarbakır) — Kendimce 10 mad
dede bir şey yoktur. 
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NECATİ BEY (Bursa) — Arkadaşlar geçen sene 
İstiklâl Mahkemesi azalığına intihap buyurduğunuz 
dakikaları biraz derhatır ederseniz bizi zannedersem, 
3 aydan beri azabı vicdanî içerisinde katiyyen ve 
katibeten bırakmadınız. Eğer hakkımızda irtikâp, ir
tişa, suiistimal gayri kanunî olarak bir şahsın idamı 
vaki ise, bunun hakkında hatta delail gösteren var
sa, bir tek kelimesi tahakkuk ederse, arkadaşlar ben 
şâhsım itibariyle rica ediyorum, Heyeti Umumiyeniz-
den o dakikadan itibaren rica ederim, ki bu binanın 
kapısının önünde idam kararını verip idam edersiniz. 
Arkadaşlar, en hayatî dakikalarda ve buhranlı ve 
buhranlı zamanlarda hayatımızı düşünmedik. Ailemi
zi düşünmedik. Tokat eşrafı ve mebusları arkadaşla
rımız telgraf başında aileleriyle muhaberede bulunu
yorlardı. Çünki o zaman Tokat etrafını yedi, sekiz 
çete muhtelif kuvvetlerle her birerinin 150 - 250'ye 
kadar kuvvetleri olan bu çeteler muhasara altına al
mışlardır. Ha bugün basılacak, ha yarın basılacak 
şeklinde merkez ordusu kumandanlığı ile istişarede 
bulunuyor idik. Hayatımızı katiyyen düşünmedik. Ar
kadaşlarımızın burada huzur ve sükûnla memleket 
hesabına çalışması için elimizdeki kanunu harfiyyen 
tatbik ettik. Başka bir şey yapmadık. Katiyyen efen
diler, böyle mühim zamanlarda bu memleketin dahi

l î asayişi ile uğraştığımız kadar, Garp ordusu Sakar
ya'nın en kanlı, en canlı noktalarında Meclis ve mem
leketin mukadderatının halledileceği bir zamanda 
16 net fırkayı, yani bu Şahin'i affettiğimiz fırkayı 
cephe-i harbe büyük bir kuvvetle soktuk ve bu az bir 
kararla olmuştur. Bendeniz askerî muamelâtı ile doğ
rudan doğruya alâkadarım. O salâhiyeti bendenize 
vermişlerdi. Lâkin kararlarımız ekseriyetle okunmuş
tur ve ekseriyete iktiran etmedikçe muamele yapıl
mıyordu. 4 ay zarfında firar ve bakaya olarak garb 
cephesine sevkettiğimiz kuvvet defterimizde kayden 
sabittir. 30 bin neferdir. Bundan asker firarisi arka
daşlar 14 şahsı idam etmişlerdir. Eğer hakkımızda 
14 madde üzerine isnat edilen ceraimden ufak bir 
nokta suiistimal varsa, rica ederim, bu dakikadan iti
baren kararınızı veriniz. Bu Meclisin kapısı önünde, 
sehpası bana ait olmak üzere, beni idam edin. Başka 
bir şey yoktur. Yalnız istirhamım 3 aydan beri çek
tiğim azabı vicdanî beni yıprattı. Arkadaşlar, bana 
Ankara vilâyetinde bir Ermeni çıkıpta Necaüi suiis
timal yaptı dememiştir. Bu bana çok tesir etmiştir. 
Vallah, billah hayatıma kadar işlemiş, ciğerlerime, 
sinirlerime kadar işlemiştir, tesir etmiştir. İstirham 
ediyorum, mühim olan 4 madde idi.. Diğer maddeler 
mahakimden ibarettir. Bir hâkimin vermiş olduğu ka-
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rardan dolayı, vermiş olduğu hükümlerden dolayı bir 
suiniyet yoksa, bundun dolayı istiklâl Mahkemesi ga-
yei millimiz istihsal edilmiş zannetmiyeiim. Arkadaş
lar yine başlamışlardır. Ben bu memlekete âcizane 
çalışmak isterim. Yallah meyus olurum. Bunun için 
istifham ederim 10 madde okunmuştur. Şube oku
muştur. Bir şey yoktur. Buna emin olunuz. Bir şey 
yoktur. Müsterih olabilirsiniz. Biz İstiklâl Mahke
mesi Büyük "Millet Meclisi azası ufak bir irtikâp ya
parsa kendi kurşunuyla intihar etmeli. Bu Meclisin 
kürsüsüne çıkmamalı. Bu Meclisin içerisinde bulun
mamalı. Bunun için arkadaşlar, vicdanlarınıza mü
racaat ediyoruz. Son kararınızı veriniz. (Alkışlar) 

RıElfS — Efendim sözalan arkadaşlardan Şükrü 
IBey, Rıfat Bey kaldı. (Efendim, müzakere kâfidir 
sesleri) 

Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldırsınlar... 
Müzakere kâfi 'görülmüştür. 

(İsparta) — Esasen Meclisi galeyana getiren 
Emin Beydi. O da söz söylesin rica ederim. 

REİS — Efendim usule ait olmak üzere Ali Su
ruri Beyin takriri vardır. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Efendim, söylenecek, temenni edilecek şeyler vardır. 
Müzakere kâfi olamaz; (Gürültüler) 

REtS — Evvelâ Emin Beye söz arzettim. Kifaye
ti; ondan sonra reyin'ize koydum. Buyurunuz Emin 
Bey. 

Efendim; usule ait olmak üzere Ali Sururi Efen
dinin bir takriri vardır. Bir takrir de Karahisarı Sa
hip Mebusu Mehmet Şükrü Beyindir. Bir takrir de 
encümen mazbatasının refi için var. Evvelâ usule ait 
takrirleri okutuyorum. 

Riyaseti Celüeye 
Noksan tahkikat" üzerine karar verilmesi gayri 

kanunidir. 12 maddeden 4*ü tahkik edilmiştir. Sekizi 
geri kalmıştır. Sekiz maddenin dahi tahkikini talep 
ederim. 

Karahisarı Sahip 
Mehmet Şükrü 

REİS — Karahisarı Şarki Mebusu Ali Sururi 
Efendinin takririni okutuyorum. 

Riyaseti Celüeye 
14 maddeden ibaret olan isnadatın yalnız dört 

maddesini tahkik etmekle, yani hakkında itayı rey et
mekle imkânı kanunî ve vicdanî yoktur. Bir taraftan 
hukuku umumiye, diğer taraftan beraati zimmetleri 
asıl olan arkadaşların hukukları vardır. Binaenaleyh 
isnat olunan maddelerin cümlesi tahkikat icra ve ik

mal olunduktan sonra iadesi zımnında külliyen na
kıs ve itayı reye katiyyen gayri kâfi olan evrakın-
şubsye havalesini teklif ederim. 

•Karahisarı Şarki 
Ali Sururi 

REİS — Efendim; takrirlerin ikisi de bir meal
dedir. Şubeye havalesi bir meseledir. Şubeye havale
sini kabul edenler lütfen el kaldırsın... (Ret sesleri) 
Ekseriyete iktiran etmedi efendim. Diğer bir takrir 
şube mazbatasının reddine ve arkadaşların beraatine 
dairdir. 

MUSA KÂZİM EFENDİ (Konya) — Efendim; 
şubenin mazbatası iki hükmü camidir. Biri hukuku 
şahsiye meselesi. Hukuku şahsiye meselesi sureti ka-
tiyede reddedilir. Fıkrai ulâ reye konduktan sonra 
hukuku şahsiye ait olan şeylerin tahsiline karar ita 
edememesi lâzım gelir. Bu tazminat için esas Mec
lis karar verdiği için, o cihetin idamesi için ayrıca reye 
konulmasını teklif ediyorum. 

REİS — Efendim; şube mazbatasının reye vazına 
zaman geldiği vakit de tabiî olarak, bu cihet nazarı 
dikkate alınacaktır. Mevcut takrirlerden heyete arzı 
malûmat ettikten sonra, şube mazbatasına sıra gele
cektir. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir, mesele tenevvür etmiştir. Sırf 

bir içtihat farkından dolayı en müşkil zamanlarda tek
mil hidemat ifa etmiş olan kıymettar arkadaşlarımı
zın itinamı doğru değildir. Binaenaleyh şube mazba
tasının reddini ve arkadaşlarımızın ademi mesuliye
tine karar verilmesini teklif ederim. 

Erzincan Lâzistan 
Emin Ziya Hurşit 

REİS — Bu takrir reye vaz olmaya lüzum yok
tur. Bu takririn ihtiva ettiği ahkâmı şube mazbata
sının iki kısma tefrik ile reye vazııdır. Zaten kabul 
veya redde iktiran eder. Binaenaleyh bu takrire lü
zum yoktur efendim. 

REİS — Şube mazbatasının kısmı evvelimi re
yimize arz ediyorum. Üç arkadaş hakkındaki me
suliyetin, yani Şevket, Necati, Vehbi Beyler hak
kında takibatı kanuniye icrasına müsaade edilmesini 
tazamımun eden kısmımı reyimize arz ediiyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın.. (Red sadaları) 

.Şuibe mazbatasının kısmı evvelinde ekseriyet 
yoktur. Yani takibatı Ikanunıiye icrasına müsaade 
ediifaemişjtiir. Kaldı hukuku şahsdyeye ait verien 
hükümlerin refi. (GürüMtor) Bunu reyinize arzedi-
yorum. Amasya İstiklâl mahkemesinrin Yozgad isyanı 
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doSayısHıe hukuku şahdiyeye mütealük verdiği tazmi
nat fcaraıfenonı nefinli loabıd adetler lütfen el kalidar-
sm. Etoserftytti azöme iifc boi cihet kabul edildi. Bu 
meselle bilümfiısftir. 

Ya ta : Diryaılbddr mebusu Hacı Şükrü bey bu 
mfeseftanjkn müzlaıkıetteisi doteynsüe baderna lidam kâmar-
fctnmm Meclisten beUemsbal «aSditcM teklif ediyor. 
Malûmu âHiniz, zaten Hüseyin Efendi ıruzanernei mü-
zabenemüze ithalim' teâdlif ettiği majckid kafiunii yedir. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Kaırahfcarı Sahip) — 
Ey efendim; nepsfi maiddai jfcanunaıyedîir. Bunu ne> içini 
neye (koŷ T ŷtoırısunıuz. Mianrtletoeıtiin mukadderatı mfcv-
zuıibahs oSuyjar, bunıu da neye toyunuz. Ömer Veh
bi Beyin bir ifleMlifli vardır. Bumla anteşıijmışıtır. İn-
sönlllaraı burada haıyajtülıe oyotabaıyor. Encümen (kara
rma venmüş, Meclis© geflırriiştir, ne için ofcumuiyorsu-
nuz efendim.? 

RElS — Salı günü liçjtlima etmek üzere Ceteei ta-
«ü ediyorum. 

(Taflaliaıka- okunımamvş) 

Riyaseti Cefilfleye 
JPimabad bu gfibi lidaim kasrariiaın istökllâll rnahlke-

imdıertınıin hükürnterîinftn Meclisçe behemehal tasdik 
«dömesfini töklüf ederim. 

2Q Mault 1338 
/DiyaıfoeMr Mebusu 

Hacı Şükirü 

.ıRiyasötii CeUıeye 
Noksan [tahkikat üzerine karar verilmesi gayri 

Ikarounidir. 12 Maddeden dördü tahkik edıümıiştiir. Se

kizi geri kalmıştır. Sekfe maıddenin dahi tahkikini 
Halep eylerim. 

.KarahlisaırsaMp 
Mehmet Şükrü 

jRliyasfâtıi Oelülıeye 
14 Maddeden ibaret olan ıjsmadaltın yalınız dört 

maddesinii tahkik etmekle hepsi hakkımda itaıyı rey 
etmeğe imikânı kanunî ve vicdanî yoktur. Bir tarafta 
hukuku umumiye, düğer tarafta beraıati zimmettetrli 
asıl olan arkadaşların hukuku var. Binaenaleyh is
nat olunan maddelerin cümilıesıi hakkında tahklikat 
icra ve fikimâl okunduktan sorara iadesi zımnında külr 
üyen nakıs ve itayı reye kaltiiyen gaıyrikâfi oüan evra
kın Şubeye havalesini teklif ederim. 20 Mart 1338 

Karahiisan Şarki Mebusu 
Ali Sururi 

Riyaseti Gelmeye 
Fim abat bu gibi idam kararîıarı istiklâli, mahfce-

melıerinin Meclisçe behemalhaıl tasdik edilmesini tek-
'lıif edısnim. 20 Mart 1338 

/Diyarıbatkır Mebusu 
Hacı Şükrü 

Riyaseti CeJiiıleye 
Müzakere kâfidir. Meseîıe tenevvür etmiştir. Sırf 

bir içtimat farkından dolayı en mülkül zamamftaırda 
pak mühim hidemat ifa etmiş olan kıymettar arka
daşlarımızın ithamı doğru değildir. Binaenalieyh şu
be mazbatasının reddini ve arikadaşfarifmızın ademi 
mesuliyetine karar verilmesini teklif ederim. 

Lâzi s,t an E rzincan 
Ziya Hurşit (okunamadı) 
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