
DEVRE : 1 CİLT : 2 İÇTİMA : 2 

T. B. M. M. 

Gizli Celse Zabıtları 

26 Şubat 1338 (1922) 

Münderecat 
Sayfa 

1.. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 874 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 874 

/. — Demirci Efe hakkında Rcfet Paşa' 
nın beyanatı. 874:890 

2. — Bir aylık maasat ve tahsisatın kat't. 890:894 

Cilt : 17 

165 nci İnPkat, 2, 3 ncü Celse 



t : 165 25 . 2 . 1338 C : 2 

YÜZALTMIŞ BEŞİNCİ ÎNÎKAT 

25 Şubat 1338 Cumartesi 

İKİNCİ CELSE 

REİS : Musa Kâzım Efendi 

KÂTİP : 

REİS — Celse kuşat olundu. 
Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 
Ancak, Konya isyanı sırasında usata ait olduğu 

kanaatiyle müsadere olunan hayvanlar hakkında ba
zı mebuslar hakkında vaki isnadata kendilerinin ce
vaplandırabilirleri için celsei hafiye aktini talep eden 
15 imzalı takrir var, onu okutup reylerinize arz ede
ceğim. 

Riyaseti Celileye 
Bir meselenin müzakeresi için celsei hafiye akdi

ni teklif eyleriz. 

Antalya Karahisarı Şarki 
Hamdullah Suphi 

Bay azı t Trabzon 
Husver 

Sivas Mebusu İzmir 
Hüseyin Rauf Yunus Nadi 

Karahisarısahip Gaziayıntap 
Ali 

Trabzon Menteşe 
Ali Şükrü Tevfik Rüştü 
İstanbul Amasya 
Ali Rıza Ömer Lütfi 
Ankara 

İstanbul 
Numan 

Diyarbekir 
Nüzhet 

REİS — Celsei hafiye icrasını kabul edenler. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi zaptı sabık hülâsası okunacaktır. 

1. — ZAPTİ SABIK HULÂSASI 

YÜZALTMIŞ DÖRDÜNCÜ İNİKAT 
23 Şubat 1338 Perşembe 

İKİNCİ CELSE 
Birinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretle

rinin tahtı riyasetlerinde inikat ederek; Van Mebu
su Haydar Beyin ademi mesuliyetine dair Birinci Şu
be mazbatası okundu ve üzerinde yapılan görüşmeler
den sonra mazbata aynen kabul olundu. 

Burdur'da müsadere olunan koyunlardan bir kıs
mının suiistimal edildiğine dair isnadat hakkındaki 
Dördüncü Şube mazbatası kıraat olundu ve üzerinde 
cereyan eden müzakerat neticesinde mevzu esaslı bir 
şekilde mahallinde tetkik etmek üzere Yozgat Me
busu Süleyman Sırrı, Gaziantep Mebusu Ragıp ve 

Siirt Mebusu Kadri Beylerden müteşekkil bir heyeti 
tahkiki ye kurulması kabul edildi. 

Karadeniz limanlarına ithal olunacak mısır ve mı
sır unlariyle İzmit sancağına gelecek buğday, arpa, 
mısır ve bunların unlarının gümrük resminden istis
nalarına dair Muvazene i Maliye Encümeni mazbata
sı ve tanzim olunan maddei kanuniye üzerinde müza
kereler cereyan etti. 

Ekseriyet kalmadığından içtimaa nihayet verildi. 
Reis Kâtip 

Musa Kâzım Muş 
Mahmut Sait 

REİS — Zaptı sabıkı kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MÜZAKERE EDİLEN M EV AD 

/. — Demirci Efenin tedibi ve itinam olunan nu-
kut vesaire ile, İsparta'da zürraa ait depo edilen tü
tünlerin akıbeti ve Konya isyanı sırasında usata ait 
olduğu kanaatiyle, İsparta Valiliğince Burdur da mü
sadere edilen yedi bin koyundan dört bin adedinin 
İstiklâl Mahkemesi karariyle bilmüzayede satıldığı ve 
bakiyenin suiistimal edildiği hakkındaki Dördüncü 

Şube mazbatası. 

REİS — Müzaıkerata başlıyoruz. 
Cevap vermek üzere Refet Paşa Hazretleri söz 

istemişlerdir. 

Buyurun efendim. 
REFET PAŞA (İzmir) — Arkadaşlar; bundan 

evvelki içtimada hazır bulunamadım. Onun için Na
dir Efendinin hakkımda ne gibi isnadatta bulunduğu
nu pek iyi bilmiyorum. 
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Onun için zabta müracaat ettim. Zabıt henüz tan
zim edilmiş değil; Nadir Efendi az evvelisi Meclis'de 
hazır idi. Meselenin tamamen kesbi vuzuh etmesi için 
herhalde Nadir Efendinin hazır bulunması ve arzu 
ederlerse fikirlerini tekrar etmesi ve benim sözlerime 
karşı iddialarını, vesikalarını ortaya atması lâzımdır. 

NADİR EFENDİ (İsparta) — Namus nedir o 
vakit efendim. 

REFET PAŞA (Devamla) — Heyeti âliyenizden 
istirham edeceğim. Nadir Efendi burada bulunur
sa daha iyi olur. (Geldi, geldi sesleri.) 

Heyeti âliyeniz eğer tasvip ve tensip buyurursa, 
Nadir Efendi, söylediği sözleri bir defa daha vuzuh ile 
söylesinler. Ben de lâzım geldiği kadar vuzuh ile ce
vap vereyim ve cevabım noksan kalmasın. (Muvafık 
sesleri.) 

NADİR EFENDİ (İsparta) — Evvelki gün ben
deniz başka bir mesele için bu kürsiye çıktığımda 
bu Refet Paşa Hazretlerine ait olan şeyi sordular. 
Nereden ve kimin tarafından takririn verildiğini ben
deniz bilmiyorum. Yalnız ben dedim ki, Demirci 
Mehmet Efenin İsparta ve havalisinden ahaliyi tethiş 
etmek suretiyle teraküm ettirdiği para Osman Zeki
nin evinden alınarak, benim arabamla Refet Paşa 
Hazretleri tarafından götürülmüştür. Miktarı neden 
ibarettir bilmiyorum? Böyle söylemedim mi? (Evet 
sesleri.) Paşa Hazretleri bu parayı ne suretle almış 
ve ne suretle sarfetmiş ise Paşa Hazretlerinin, bu şai
beden kurtlumak için, bu kürsüden, bu meseleyi izah 
etmeleri lâzımdır. 

REFET PAŞA (İzmir) — Nadir Efendi nutku
nun son tarafında gizili noktasını söyledi. Ben şaibe
yi ortada, malum, görüyorum. Nadir Efendinin o 
şaibenin ya makamını bilmiyor, veya varsa kendi ka
fasında vardır. 

NADİR EFENDİ (tsparta) — Halk tarafından 
böyle bir şaibe olduğunu görüyorum. Zatı âlinize 
ait bir şüphe vardır. Bu şüphenin izalesini ben de 
ezcan ve dil arzu ediyorum. 

REFET PAŞA (Devamla) — Nadir Efendi tes
lim ediyor ve sonra Nadir Efendi geçen gün bir ra
kam koymuştur. Nadir Efendi Mebusdur ve İsparta 
Mebusudur ve bu para da İsparta'dan alınmıştır. Na
dir Efendi o zamanlarda aynı zamanda İsparta'da 
idi. 

NADİR EFENDİ (İsparta) — Hayır burada idim. 
REFET PAŞA (Devamla) — Nadir Efendi, on

dan sonra, biliyor ki İsparta çok tehlike geçirdi. Na
dir Efendi de o tehlike içinde dahildi. 

NADİR EFENDİ (İsparta) — Memleketim o 
cihetten zatı âlinize medyunu şükrandır. 

REİS — Sözünü kesmeyin eefndim. Rica ede
rim dinleyin efendim. (Nizamnamesi dahiliyi tatbik 
edin sözleri ve gürültüler.) 

REFET PAŞA (Devamla) — Herhalde tetkikat 
yapması lâzım gelir. Nadir Efendi paranın kendi ara-
basiyle gittiğini bildiği halde, paranın nasıl alındığını 
ve ne suretle alındığını bilmesi de lâzım gelir. Nadir 
Efendi paranın kendi arabasiyle gittiğini bildiği halde 
bu paarnın, Mebus olması itibariyle oranın Hükü
metinden, mutasarrıfından nasıl alındığını, nasıl sevk 
olunduğunu da bilmesi lâzım gelir. Mesele paranın, 
ne olduğundan evvel, nereden alınmıştır rneeslesidir ve 
miktarı meselesidir. Nadir Efendi ifadesinde para için 
de bir derece tayin etmiştir. Şimdi arkadaşlar Anado
lu meselesinin başladığı. günden beri, Meclisi Âlinin 
teşekkülünden bir az evvelinden beri ben böyle bir
takım maceralar peşinde, aşağı yukarı, sağdan soldan 
sağa koştum. Hakikaten bu son seneler zarfında, bu 
üç senelik hayat içinde çok koştum ve millete karşı 
büyük hesaplarım var. Fakat aranızda uzun boylu 
kalmak fırsatına nail olamadığımdan dolayı bu he
sabı vermeye muvaffak olamadım. Bu meseleyi söy
lemek mecburiyetindeyim. 

Demirci Mehmet, Ethem meselesi hemen aynı 
zamanda ve bunlar birbirleri ile alâkalı idi. Aynı 
zamanda heyeti âliyeniz pekâlâ bilir ki, o zaman 
Hükümet henüz mevcut değildi veya ismen mevcut 
idi. O zaman Dahiliye Vekili olan benim emirleri
min kudreti hemen Ankara'nın dışına çıkmıyordu. 
Hâriçte büyük bir anarşi vardı, her tarafta birtakım 
kuvvetli kuvvetsiz topladıkları insanlar halkın başı
na belâ oluyorlardı. Bu meyanda Konya isyanı da 
çıktı. Konya hadisesini resmi celsede değil hususi bir 
celsede arkadaşları topladım, arz ettim; o gün içtima 
yoktu ve yine hatırıma iyi.geliyor ki, zannederim Na
dir Efendi ilk defa benim Konya'ya giderek bu işi 
bir an evvel tesviye etmekliğimi söyledi. 

NADlR EFENDİ (tsparta) — Bendeniz söyle
dim. 

REFET PAŞA (Devamla) — Bendeniz ufak bir 
kuvvetle Konya'ya gittim. Çorum'dan geldiğim za
man heyeti âliyenizden bazı arkadaşların alkışladığı 
muazzam bir süvari alayım vardı ve bu alay mun
tazam ufak bir süvari alayı idi ve Allahıma çok şü
kürler, hamdolsun bugünkü muntazam ordunun meb-
dcini teşkil etti. Ben tabii oraya gittim, Konya ha-
disei isyaniyesi sırasında Demirci'de Manavgat taraf-
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larına musallat olmuştu. Demirci'nin vaziyetini pekâlâ 
bilirsiniz. Demirci'nin etrafında bulunanlar her tür
lü emrin, nüfuzun, hükmün haricinde yaşarlar, her 
türlü fenalığı yaparlardı. Vaziyet o kadar fena bir 
dereceye gelmişti ki tekmil köylüler Antalya'ya hü
cum etmişlerdi, ortalık yanmıştı, mahvolmuş bir hale 
gelmişti ve ondan başka da merkeze karşı yeni bir 
isyan alameti beliriyor, bir isyan bir fırtına temevvüc 
etmek üzere bulunuyordu. Ben vaziyeti gördüm ve 
meseleyi derhal halletmek lüzumuna kani ve kail ol
dum. O zaman da Demirci Konya'da idi. Demirci'yi 
yanıma çağırdım. Demirci gelmedi, bazı yanlış telâkki
ler Demirci'yi yanıma gelmekten menetti. Demirci' 
nin yanındaki insanları tanzim etmek istedim. Hat
ta Demirci'ye bir zabit göndermek istedim. Hat
ta ikna ve itma için yanındaki bu adamları def edip 
de bu alayları namuslu insanlardan mürekkep bir 
asker halinde getirebilmesi ve bu kuvvetleri takip 
edip muzir bir şekilden kurtarması için makineli tüfek 
göndermeye karar verdim ve yola çıktım. Yola zabit 
çıkarmak istedim ve bu suretle Demirci'nin en mu
zir olan kuvvetlerini müfit bir hale getirmek iste
dim. Maksadım bu idi. Çünkü yalnız Demirci'nin elin
de 1 500 atlı vardı. Halbuki ben henüz o kadar 
kuvvetli değildim. Mamafih '-"uvvetim ilerlemekte, 
takviye edilmekte idi. Etraftan, halktan ve her ta
raftan, oradan, buradan nutukla, göz yaşı ile, her 
tarafın yardımı ile benim altılarımın adedi artıyor
du ve nihayet buradan çıktığımda benim emrimde 
200 atlı varken 700 atlım olmuştu. Demirci'ye karşı 
harekete geçtiğim zaman yedi yüz atlım olmuştu. 
Bunlar hep o zaman halkın imaniyle. lütfü ile 
oldu efendim. Efendiler; hiç başka suretle değil. 
Hükümet parasiyle değil. Hükümetimiz zaten 
mevcut olmadığından doğrudan doğruya halk tarafın
dan verildi. Nihayet günün birinde Demirci'nin mer
kezi olan (İğdecik)'e yaklaştım. Demirci o vakit bir 
tarafı Eğridir, Burdur, bir Tarafı da Uluborlu ol
mak üzere bu mıntıka içindeki tekmil köylere yanaş
mıştı, takılmıştı. İsparta'da iyi bir kuvveti vardı. Asıl 
merkezi (lğdecik) idi. Bu, diğerlerini vaziyetten ha
berdar etmek olacaktı ve ben az kuvvetimle Demir
ci'nin çok kuvvetine karşı muvaffak olamayacağım, 
memleket hercü merce girecekti. Verdiğim karar doğ
rudan doğruya bu geniş vadinin kenarından vurmak 
değil, doğrudan doğruya düşmanın göbeğine girmek 
ve orada bombayı patlatmaktı. Bu tehlikeli bir şeydi. 
Ben düşmanın içerisine, dairei ihatasına giriyorum. I 
Eğer muvaffak olamazsam içimizden hiç bir kimsenin 
canı kurtulamayacaktı. Fakat muvaffak olabilmek [ 

için başka çare yoktu ve muvaffak olmak, seri mu
vaffak olmak lâzımdı. Muvaffak olamazsam tekmil 
o havali, memleket denizlerden ta Ereğli'ye kadar olan 
mıntıka ateş içinde kalacaktı. Çünkü Söke'den, Men-
teşe'den, çünkü Antalya'dan, çünkü Manavgat'tan, Ak
seki'den, Seydişehir'den, Yenişehir'den, Nevşehir'den 
ilâ her taraftan çapkını orada toplanmıştı. Eğer ben 
muvaffak olamazsam bunlar tekmil memleketi ateş 
içinde bırakacaklardı. O halde vaziyet korkulu idi. 
Vaziyeti kurtarabilmek için nefsimi değil, memleketi 
düşündüm. Şahsımı feda ettim. Onun için bir sabah 
beraber doğrudan doğruya Demirci'nin merkezi olan 
(İğdecik) köyünde bulundum. Halbuki ben o zaman 
oraya gitmek için sekiz saat kadar bir mesafeyi De
mirci kuvvetlerinin yerleştiği köylerin arasından ge
çerek gitmek mecburiyetinde idim. Bunlar haberdar 
olursa meselede muvaffakiyet imkânı yoktu. Bunun 
için bunların arasından, bu köylere uğramaksızın, yı
lanlar gibi sürünerek, dolaşarak şafak sökerken De
mirci'nin evinin önünde bulundum. Orta yerde en 
mühim iki merkez vardı. Birisi İsparta, birisi Burdur. 
Aldığım malumat o günlerde İsparta'nın yağma edil
mekte olduğu merkezinde idi. Hatta buna dair vesika 
da elime geçti. 

NADİR EFENDİ (İsparta) — Esbabı servetin 
vesikası verilmiştir efendim. 

REFET PAŞA (Devamla) — Bunun için İsparta 
ve Burdur mutasarrıflarını meseleden haberdar et
mek lâzım geliyordu, ki her ihtimale karşı hazır bu
lunsunlar. Halbuki Demirci'nin o kadar kuvveti var
dı ki, o kadar çok eli vardı ki ben herhangi tarafa 
daha evvel bir emir, bir şifre versem, onun kula
ğına geçecekti. Ben Dinar merkezinde bir zabit bırak
tım ve ona iki şifre verdim. Birisi İsparta mutasar
rıflığına, birisi Burdur mutasarrıflığına. Dedim ki; 
Demirci meselesini sureti katiyede halle karar verdim. 
Meseleyi halletmek için kâfi kuvvet vardır. Silah pat
lamasına ihtiyaç gösterecek midir, bilmiyorum. Ben 
bu telgraf sizin elinize vardığı vakitte, şafak vakti De
mirci'nin evinin önündeyim. Bu telgraf size vardığı 
zaman top sesleri iştirseniz bu, meselenin silah kuvve
tiyle halledilmekte olduğuna delâlet eder ve şehirle
rinizin yağmaya maruz kalması gibi bir fenalık çık
ması ihtimali vardır. Onun için bu telgrafı alır al
maz her türlü şeye hazır bulununuz, dedim. Telgraf
lar benim hesabım veçhile ben İğdecik'ten Demirci'
nin evinde bulunduğum zamanda Dinar'da bıraktı
ğım bir zabitim tarafından. Mutasarrıflara tevdi edil
miştir. Bunlar tekmil yolları açtırarak, benim namı
ma verilecek şifrelerle hal ettirilmeyecek İsparta ve Bur-
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dur mutasarrıflarının eline geçecek ve ahali anlaya
cak ve kendilerinden anladıkları cevap alınacaktı. Bu 
suretle mesele halledildi. Bu suretle hareket edildi 
ve ben İğdecik'te bulunduğum zaman kspaftâ ve Bur
dur mutasarrıfları meseleyi biliyorlardı. Ancak o za
man biliyorlardı. Ondan evvel bilselerdi Demirci de 
bilecekti ve nihayet silah patlatmak lâzım gelirdi ve 
yine top ve tüfek patladı. Efendiler Allanın izniyle ve 
milletin talii ile on dakika içerisinde o muazzam sal
tanat yıkılmış ve Demirci de kaçmıştı. Etrafındakileri 
bastırdık, önümüze geleni yakaladık. 

Arkadaşlar bu meyanda bir şey daha söyleyece
ğim çünkü bu benim için ukdedir, çoktan beri söy
lemek istiyordum, fakat fırsat bulamadım. Arkadaş
lar; ordunun bir sıfatı mümeyyizesi vardır. Ben, or
du yanında bulunduğum zaman hiç bir şey değilim; 
Ordu; arkadaşlar saftır, dilsizdir, müebbed dilsiz, mu
azzam dilsiz. O, etraftan gelecek taarruzlara, ateşlere 
müdafaa hakkını bile haiz değildir. Onu müdafaa 
edecek olan buradaki Meclisi Âlinizin mesul olan âmir
leridir. Ordu kumandanı bulunduğum zaman ben de 
ağzımı açma salahiyetini haiz değilim. Çünkü ağzımı 
açarsam ordunun inzibat ve asayişini ihlâl etmiş olu
rum. işte ordunun vazife namusu odur. Onun için or
du hesabına söylediğim zaman; çünkü oradaki insan
lar, hatta Meclisin azası olsa bile, ne orada ve ne de 
burada ağızını açma hakkını haiz değildirler. Çünkü o 
vakit o ordunun inzibat ve asayişi ihlâl edilmiş olur. 
Şahsen tanımıyorum; Menteşe Mebusu Sadeddin Bey 
(Sadeddin Bey Refet Paşaya hitaben : Bendenizim 
efendim.) 

REFET PAŞA (Devamla) — Teşekkürler ede 
rim. O vakit tahminen daha o zamanlar bu kürsü
den bir çok hayvanların alındığı ve bu hayvanların 
suistimal edildiğini bana hitap ettiler. O zaman kaç 
hayvan alınmıştı Sadeddin Bey? 

SADEDDÎN BEY (Menteşe) — Denizli'de işit
tim, on beş hayvan efendim. 

REFET PAŞA (Devamla) — On beş değil yedi 
yüzdür. Demirci'nin zâta ve etrafındakilere mahsus 
tamam yedi yüzdür, on beş değil Beyefendi, tam ye
di yüzdür. Yedi yüz hayvan, yedi yüz tüfek ele geç
ti ve derakap mevcudum bin beş yüz kişi oldu ve bazı 
arkadaşlarınız o 1 500 kişiyi resmi geçit halinde ge
çerken gördüler. 

ÂBİDİN BEY (Lâzistan) — Zaten bu mesele de 
Meclisi Âliye bildirilmiştir. 

REFET PAŞA (Devamla) — Binaenaleyh bura
da bu meseleyi arz etmekle, o vakit cevabsız kalan 
meseleyi teşrih etmiş oluyorum. Yani benim tarafımdan 
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yakalanan on beş değil, yedi yüz olduğunu teşrih et
miş oluyorum. Arkadaşlar; top patlamaz, İsparta ve 
Burdur mutasarrıfları da ellerinden geleni yapmaya te
vessül etmişlerdi. Burdur'da pek âsi kuvvet yoktu. Fa
kat İsparta'da kuvvetler vardı. İsparta'da bulunan 
kuvvetler; İsparta Müdafaai Hukuk Cemiyetinin ve 
bazılarının yardımı ile ve bilhassa -ismini bu kürsü
den hürmetle yad edeceğim- bir ufak rütbeli zabit, 
ciddi yüzü siyah fakat kalbi beyaz, Arap yüzbaşı Nu
ri. Şimdiye kadar en yüksek bir iman ile her türlü fe
dakârlığı göstermiş aç kalmış, esaret hayatı geçirmiş, 
her türlü fedakârlığa katlanmış, düşman peşinde ya
lın ayak koşmuş namuslu bir zabit, bir askerdir. 

BİR MEBUS — Fakat hiç bir lutfa mazhar olma
mıştır. 

REFET PAŞA (Devamla) — Ben bu kürsüde; o 
zata karşı olan vazifei şükranımı huzuru millete arz 
ediyorum. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Evet; çok 
eski bir kahramandır. 

REFET PAŞA (Devamla) — Bu arkadaş - ki 
hatta bu adam Demirci'nin adamıdır... 

ŞEVKET BEY (Bayezİd) — Paşa Hazretleri; o 
vakitten şimdiye kadar o zabit terfi etmiş midir? 

REFET PAŞA (Devamla) — O halde müsaade 
buyurunuz, sözümü ikmal edeyim. Bu zat bu gönüllü 
arkadaş, vatanperver olduğu halde bazı zamanlarda 
Demirci'nin adamıdır diye sui zan, sui tefehhüm hasıl 
oldu ve bunlara maruz kaldı ve yine tahammül etti 
ve sesini çıkarmadı, hiç bir zaman şikâyet etmedi ve 
hiç bir zaman da bir hak ve mükâfat istemedi. Bu 
arkadaşın yardımı ile İsparta'da Demirci'nin vekili 
bulunduğu halde, orada bulunan Demirci'nin, bazı 
adamlarının ve hatta Demirci çetesinden bazılarının 
da yardımı ile; orada bulunanlar derlenmiş toplanmış 
olanların ellerinden silahlarının alınması yüzünden bir 
fenalığın çıkmaması da temin edilmiştir. İğdecik 
meselesi öğleye kadar devam etti, oradan sonra ilk 
yetişeceğim yer vardı. Onları yakalamak ve firar 
edenleri de tuttuk ve köylerdeki usatı takip ettik ve 
onları yakaladık, ellerinden silahlarını aldık ve bağ
ladık ve hemen ilk işim İsparta'ya yetişmek oldu. 
İsparta büyük bir merkez, bir mevki olduğu için ya
pacağım işi gayet büyük telâkki ediyordum. Çünki 
İsparta yağma edilecekti ve benim hareketim yüzün
den memleketin herhangi bir kısmı ziyana ve hasara 
uğramasını istemiyorum. (Allah sizden razı olsun 
sesleri) İsparta'ya koştuğum zaman lsparta'daki za-
ziyeti bilmiyordum. Girmeğe çalıştım ve her vakitki 
gibi İsparta'ya girdim ve lsparta'daki vaziyeti öğ-
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rendim ve anladığım vaziyet usat hakkındaki vaziyet 
idi. İşte o zaman Hükümet bir şey yapmıştı. Bu 
hareket tabii bence yanlıştı. O da maatteessüf - De
mirci'nin zevcesi kocasının yanında idi ve o da koca-
sile beraber kaçtı. Fakat çocukları evde idi. Çocuk
ları, kendi malı olan evden çıkarmışlar, arabacısının 
evine göndermişler. Daha doğrusu sokağa atmışlar. 
Şimdi bu, amelin aksulameli. O güne kadar Demir
ci'nin önünde mütavaatkâr, muti olan Hükümet; va 
ziyet değişir değişmez, - haşa Huzuru Âlinizden eğe-
ği döğeceğine semerini döğmek - kabilinden bir iş 
yapmış. Efendiler, arkadaşlar bu hal çok acı idi. 
Bana acı geldi. Vakia Demirci hata etti, Demirci 
fenalık yaptı; fakat arkadaşlar yine huzurunuzda iti
rafa mecburum. Demirci benim arkadaşımdır, onun
la sekiz sene gezdim, Yalnız ilk silahı beraber pat
latmadık ve ben orada yoktum, ben o şerefe dahil 
değilim. Fakat ilk zamanlarda kuvvetler yokken, 
orada kendi kuvvetile, kendi fikrile ve kendisinden 
hakikaten pek yüksek olan bir Türk zekâsile. oradaki 
işleri idare etti. Demirci'nin fenalığı da fenadır, fa
kat Demirci'den ziyade etrafında bulunan münevver 
insanların da kabahatleri vardır. (Bravo sesleri) De
mirci bu fenalığı yaptı ise bu fenalığın ziyadesini et
rafındakiler yaptırdılar. Etrafındakiler bunu kendi
leri kazanmak için yaptılar. Demirci'nin vazifei va-
taniyesini tarih kaydederken - ki hizmetini tarih hiç 
bir zaman unutmıyacaktır - fenalığını da kaydedebi
lir. Fakat ben iyiliklerini sayacağım. Binaenaleyh 
bizim Demirci'ye karşı bir vazifemiz, bir borcumuz 
vardı ve o borcumuz da hiç olmazsa çocuklarını so
kağa atmamaktı. 

HAKKİ HAMİ BEY (Sinop) — Efendim; De
mirci'nin hizmeti ibtidaiyei vataniyesini tarih kayde
decektir. Fakat fenalıklarını sayarken iyiliklerini de 
atmıyalım, unutmıyalım. 

REFET PAŞA (Devamla) — Arkadaşlar: asıl 
meselenin en mühim noktası, işin ilk gününde orada 
kendi kendilerine bu müdafaayı tertip eden insanları 
takdir etmelidir. Bunlar her kim olursa olsun - belki 
bu gibi hatalar olabilir - fakat hepsi bendenizce bü 
yük insanlardır. Çünki onlar hatalarından evvel ve 
her keşten evvel düşman karşısında müdafaayı uyan
dırmışlar ve düşmana karşı koymuşlardır. İşte bu 
noktai nazardan hepsine karşı bir hürmet, bir tazim 
beslemekteyim. Arkadaşlar Demirci çekildi gitti. 
Demirci'yi yakalasaydım; şüphe etmeyin ki yakalaya
caktım, fakat ufak bir hatamız sebebile, ilk silahın 
yanlış atılmasında Demirci derhal firar etti. Yani 
silah patlamadan Demirci fırladı ve yakalanamadı. 

Demirci oradan çıkıp gittikten sonra Denizli tarafla
rını tuttu. Arkadaşlar; Demirci öyle bir adam idi ki 
üç beş kişi ile herhangi bir yerden görünse pek mü
him bir tesir yapardı. Arkadaşlar; halkı titretmiş, 
halkı yıldırmış, halkı korkutmuştu. Halk; Demirci'nin 
isminden korkuyordu, şahsından kormuyordu. 

HAKK! HAMİ BEY (Sinop) — Efendiler; fakat 
Demirci o şiddeti göstermemiş olsaydı cebhenin bu
günkü vaziyeti olmazdı. " 

REFET PAŞA (Devamla) — Mesele; Demirci 
meselesi değildir. Meselenin safahatını sırasile arze-

\ deceğim. Demirci'nin iylikleri yanında müthiş fena
lıkları da vardır. Demirci halkı adamakıllı korkutmuş, 
tethiş etmişti. Bir defa Demirci; asî sıfatile dağa çı
karsa halka yapacağı zulüm çok muazzam olacaktı. 
Demirci'nin takip ve tenkili için muazzam kuvvetler 
sevketmek lâzım gelirdi. Bu, Hükümete, memlekete 
çoğa mal olur. Denizli hadisesi gözümüzün önünde
dir. Halbuki Demirci'nin vekayii sabıkası sırasında 
o kadar şedid hareketleri vardır ki, cidden insanın 
tüylerini ürpertir. Demirci'nin kaçıp kurtulması ve 
nihayet bir asî sıfatile dağa çıkması fena idi, fena 
olacaktı. Ben bu hareketinden korktum. Fakat ar
kasına düşüp takip etsem şimalde vazifem var. O kıs
ma girmek istemiyorum. Yani Kütahya cihetine 
hemen dönmek mecburiyetinde idim. Binaenaleyh 
yapacağım şey şu oldu: Demirci'nin çocuklarını evine 
getirmek ve iaşesini temin etmek ve Arab Yüzbaşıyı, 
Nuri Efendiyi Demirci'nin arkasından koşturmak, 
Demirci eğer muntazam bir surette namuskârane 
oturursa, kanuna itaat ederse canı, malı, ırzı, namu
su, avratı tahtı zimanımda, aksi halde Demirci elim
den kurtulamaz. Demirci'nin ben hayatı umumiyesi-
ne vâkıf idimi. Demirci beyaz ekmek yemeğe artık 
alışmıştı, Demirci mecbur olmazsa dağa çıkacak hal
de değildi, mecburi olmazsa dağa çıkıp da mısır yi
yecek bir halde değildi. Binaenaleyh, haleti ruhiye-
sinden istifade ettim ve arkasından bu haberi gön
derdim ve hatta Demirci'nin çocuğunun bir fotoğra
fını çıkarttım. (Burada bir kaç cümle eksik) Ben
den selâm şöyle. 

Arkadaşlar Demirci'nin evine girdiğim zaman eş
ya namına bir şey kalmamıştı. Eşyanın bir kı^rnı da 
emanet imiş. Emanet eşyaları sahipleri gelip almış, 
bir kısmını da hizmetçisi vesairesi kovulduğu zaman 
hususî eşyaları diyerek alıp götürmüşlerdir. Silaha 
ait her nevarsa bunları askerî eşyaya aittir diye al
mışlar, depoya götürmüşler. Demirci'nin ambarında 
buğday, nohut vesaire var ve bir de Demirci'nin ka-
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sası var. Ben Demirci'nin kasasının, onu tatmin için; 
Demirci'ye malının, namusunun, ırzının mahfuz ka
lacağını anlatmak için, açılmamasını istedim ve De
mirci'nin kasasını İsparta Hükümetine mühürlettim 
ve ben dahi beraber mühürledim, kasa açılıp şey edil
memesi için. Binaenaleyh Demirci'nin kasası Refet 
Paşa tarafından açılmadı. Aynı zamanda garib tesa
düf olarak, Demirci'nin yanında bulunan bir kaç 
zat ki, birisi Burdur'lu Fahrettin Ağa, bir tanesi de 
Miralay Şefik Bey, ki benim emrim ile gelmişti. Fa
kat ben o akşam orada bulunamıyacağını zannede
rek sabahleyin baskını yaptım. Halbuki maatteessüf 
Şefik Bey orada bina içinde idi. Kendisi ateş içinde 
kaldı. Demirci'nin zevcesi firar ederken bir kaç par
ça, sekiz parça elmasını, ki bu elmaslar köylü elma
sı, hizmetçisine bırakmıştı. Ona bir de beşibir yerde 
altın dizisi vermiş. Şefik Bey bunları İsparta'ya getir
di ve belediyeye bir mazbata mukabilinde teslim etti 
veyahut müdafaai hukuka teslim etti. 

NADİR BEY (İsparta) — Paşa Hazretleri buyur
duğunuz Demirci'nin şeriki cinayeti idi. 

REFET PAŞA (Devamla) — Nadir Efendi, me
sele ona gelince bahsedeceğiz. Şimdi para meselesin
den bahsediyoruz. Ondan da bahsedeceğiz efendim. 

Evet efendim bu paraları Şefik Bey oraya teslim 
etmiş, ve ben de o gece Demirci'nin evinde kaldım 
ve ertesi sabah her işte sürati tercih ettiğim için, 
müstacelen yetişmeğe karar verdim. Ertesi gün de 
Burdur'a gittim. Oradan Keçiborlu'ya gittim. İspar
ta'da bulunduğum gün, sırasiyle arzedeyim? 

Keçiborlu'ya geldiğim .zaman artık şimale tevec
cüh edeceğim Karahisar üzerinden Kütahya'ya, De
mirci'ye gideceğim. Fakat aklıma başka bir şey geldi. 
Demirci herşeyden gayet seri malumat alır, eli ça
buk, yatağı çok ve kendisinden istifade eden adam 
çoktu. Onunla teşriki mesaî eden adam çoktu. Bu 
adam pek seri bir surette kasasının İsparta'da mah
fuz ve mühürlü olduğunu haber alabilir. Kasada ne 
miktarda para olduğunu bilmiyorduk. Bir gece ka
ranlığında üç kişi ile Demirci girdi, veyahut adam 
ben Demirci'yim diye İsparta'nın yanında bağırsa 
veyahut üç dört silah atsa İsparta yanardı veyahut 
hem İsparta yanmaz, hem Demirci kasayı alır gider
di. Demirci Iğdecik'ten firar ettikten sonra, bana De
nizli'den lanet ettiler arkadaşları mademki tutamıya-
caktı niçin uyur yılanın kuyruğuna bastı, bizi yaktı 
yıktı, biz az da İsparta'yı yaksın yıksın, Demirci'yi 
tekrar bizim başımıza getirdi, Allah belâsını versin 
dediler. Demirci'nin o havalideki kudreti bugün de 

az değildir. Bugün hâlâ o ha vali. ahalisi kuvvetinden 
korkar.. Çünkü yaptıkları dehşetin tesiri az değildir. 
Demirci bu günün şakisi değildir, Demirci harbi 
umumî ihtidasından beri şaki bir adamdır. 

Sonra arkadaşlar; İsparta mutasarrıflığına bir 
emir verdim ve dedim ki zatı aliyelerinin tahtı em
rinde olmak üzere kalem reisi, şube reisi, polis mer
kez memuru müdafaai hukuktan bir aza, meclisi 
umumîden bir aza olmak üzere gidiniz, bir komisyon 
teşkil edip Demirci'nin kasasını aç-inız. Demirci'nin 
kaç parası ;varsa tesbit ediniz. Zabıt varakasından 
birisi sizde ve birini baha gönderiniz. Parayı aynen 
bana gönderiniz ve zevcesinin elmasları belediyede
dir, galiba bulunan elmaslarını da bir ilmühaberle 
alınız. Onları da bana gönderiniz ve bu işi sabaha 
kadar ikmâl ediniz. İşte arkadaşlar ertesi günü ora
nın müdafaai hukuk azasından posta ve telgraf mü
dürü vardı, Mehmet Efendi. Bir de polis merkez me
muru. İkisi Keçiborlu'ya geldiler ve zabıt varakasiyle 
bana bunu getirdiler. Okuyorum efendim. (Zatoı't va
rakası bulunamadı.) 

Arkadaşlar bu kadar parayı benim için saymak 
kolay olsaydı, bunları hepsini alıp heybeye koyacak
tım. Yani aklıma gelmişti ki bir gün gelip de mev
zuu bahis olacaktı. Benim için bir vesika olsun diye 
bu kâğıdı almamışımdır. Yalnız oraca bir suiistimal 
olmasın diye bunu yaptırdım. Bir gün gelip de De
mirci'yi kovalayan, Ethem'i kovalayan o havalide 
bu işi yapan bir adamdan bunun hesabını isteyeceği
nizi ümid etmezdim. Ben öyle zannediyorum ki, bu 
otuz bin lirayı ben aklım ve harcadım desem çok iyi 
ettin diyeceklerdi. Sonra bu kadar para saymam ve 
o müddet oralarda kalmak mümkün olmadığından 
mecbur olduğum. Karargâhın... Ve karargâhın baytarı 
vardı. Siz dedim bu parayı teslim alın, çünki işleri 
azdır. Onlar bu parayı teslim aldılar ve ikisi birden 
müştereken parayı alıp saydıkları vakit 1 800 liralık 
evrakı nakdiyeden beş lira eksik çıktı. 384 beşer ku
ruşluktan iki tanesi noksan çıktı. Yani 510 kuruş 
noksan çıktı. 

BİR MEBUS BEY — Tazmin edin. (Handeler) 
REFET PAŞA (Devamla) — Altlarına zatlar 

mazbata yaparak imza ettiler (510) kuruş noksan 
çıktığına dair ve verdikleri senedin diğerlerinin, yani 
elimdekinin aynını tasdik ettiler ve verdiler ve fren 
de tasdik ettim. Bunun bir aynı İsparta'da, mutasaf-
rıflıkta, Hükümette mevcuddur. Çıkan paranın mik
tarı bu. Binaenaleyh bu para araba ite oradan gel
miştir ve Demirci'nin kasasından çıkan parayı telgraf 
memuru ile polis merkezine getirmiştir. Arkadaşlar 
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bu para ne oldu? Şimdi size arzettiğim gibi Demirci' 
nin herşeyinitahtı muhafazaya aldırdım. Devesini, 
kerestesini, tahtasını halısını, seccadesini, elmasmı, 
evrakını, parasını, masasını bilmem nesini vesairesi-
ni, arzettiğim gibi Demirci eğer sözünde durup na-
muskâr oturur isyan etmezse herşeyini iade edece
ğim. Irzını, namusunu, herşeyini ben tekeffül e-tim. 
Nihayet Demirci yavaş yavaş bana müracaat etti ve 
kendisi dağdan indi, geldi ve Arab Yüzbaşı da yanın
da beraber. Arab Yüzbaşının nezareti tahtında idi. 
Bunun bana gelmesine karşı alıştırmağa başladım. 
İlk defa zevcesini gönderdim. Daha evvel Demirci' 
nin zevcesi İsparta'da kaldı. Demirci'nin zevcesi İğ-
decik'ten Demirci ile beraber çikmış, iki gün s«nra 
İsparta'ya inmişti. Demirci'nin zevcesinin Demirci 
üzerinde haiz olduğu ehemmiyeti bildiğim için De
mirci'nin yanına gitmesine mani oldum. Uzun müddet 
İsparta'da ikamet ettirdim. Nihayet Demirci'nin artık 
uslandığına kani olduğum için ailesini gönderdim. 
Herşeyi cinsi cinsine sırasiyle verdim ve ailesine pa
ra verdim, elmaslarını evvela ailesiyle birlikte gön
derdim, para gönderdim, kıymetli eşyaları şunlardır. 
Kuş şeklinde göğüs iğnesi aded bir, kuş şeklinde fir
kete aded iki, maakordon kadın saati aded bir, taşlı 
küpe bir çift, taşsız küpe bir çift, bir Medine küpesi, 
kelebek küpe bir, tek küpe olarak bir, muhtelif ebad-
da halı seccade aded altı, kilim muhtelif eşkâl ve ce
samette aded sekiz. Bunlar Demirci'ye aid eşyalar
dır. Bunlar Demirci'nin hanesinde bulunmuştur. Ber-
vechibalâ ziynet eşyası Cenub Cebhesi Kumandanı 
Demirci Mehmed B£y ailesine - o zaman malumu 
âliniz Mehmed Bey ismini taşıyordu teslim edilmek 
üzere Hayatî Efendi'den teslim alındığını mübeyyin 
senetlerdir. Menderes Grupu Kumandanlığı Yaveri 
Raşid Altay Beye, böyle tedricî tedricî her şeyi ken
disine iade ettim, ilk evvelâ harçlık olmak üzere beş 
yüz Ura, bilâhara üç yüz lira, bu suretle gönderiyor-
dum. Nihayet Cenub Cebhesi Kumandanlığından 
ayırılmaklığım emri geldi. Ben Şimale, buraya gelecek
tim. Parasını kendisine iade etmek için iki taksitte ol
mak üzere ve evvelâ yarısını vermek ve bir az daha 
sükûnet geçsin, bir müddet sonra diğer nısfını vere
ceğim zaman 'için gelsin, dedim. Uzaklaşmak kararı
nı verdiğim zaman bu parayı yanımda taşıyamazdım 
ve başkasına da Demirci'nin şu parasını muhafaza et 
diyemezdim^ Demirci de sıkıştıkça benden para iste
meğe başlamıştı. Ondan evvel yazdığı telgraf ve mek-
tublarında arzı ihtiram eder, ellerinizi sıkarım diyen 
Demirci bu defa arzı ihtiram eder ellerinizi öperim, 
diyordu ve kendimi, kıymetli arkadaşlarınızdan oldu-
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ğumu farzediyorum. Fakat son derece sıkıntıdayım, 
miktarı kâfi para gönderilmesini rica ederim. Elyevm 
On dokuz deve kendi malımdır^ Beş bin banknot 
borç aldım, borcumu veremedim. Bunlar Süleyman 
Efendi ile İsparta şube reisi İsmail Efendilerdir. Son
ra Brovnik bir aded tabanca ve bir aded kırma çifte 
alınmasını ve gönderilmesini rica ederim diye bir 
telgrafı var. Bu telgraf 28.4.1337 tarihinde yazılmıştı, 
ben de Konya'dan hareket etmek üzere idim. Ben bu
raya geleceğimi yazdım ve şu suretle cevap verdim. 
Parayı alelade birisiyle göndermek mümkün olamt-
yacağı için kendinizce emin olan bir zatı gönderiniz, 
parayı ona verip göndereceğim. Bu İkinci İnönü fer
dasında idi. Allah bu defa da muvaffak etti. Onun 
üzerine Arab Yüzbaşının beni Karahisar'da bulaca
ğını farzederek göndermiş idi. Fakat bana yetişeme
di Tren tabii beklemedi. Ben buraya geldim, Arab 
Yüzbaşı beni takiben buraya kadar geldi. Arab Yüz

başıyı tanıyanlar, o zaman Arab Yüzbaşnın buraya 
geldiğini tahattur ederler. Arab Yüzbaşıyı ben bura
da beş gün bekledim, Arab Yüzbaşı bana bir mektup 
getirdi. Beni unutmıyarak mektup lütfettiğinizden do
layı minnettanm, asalet ve necabetiniz esasen malum 
idi. Emri âliniz veçhile Nuri Beyi nezdinize gönder
dim. Mufasal mektup yazmak mümkün olmadı, ta
mamen kalbime tercüman olmasından naşi vesaire,. 
Arab Yüzbaşı geldi. Burada bu paralan yalnız bunun 
içinde Demirci'nin kasasından çıkan kırk iki aded 
beşibir yerde ve karısının elmaslariyle beraber İsparta 
belediyesine teslim olunan (20) beşibir yerde midir ne
dir, adedini unuttum, elmasları gönderdiğim zaman pa
rayı göndermemiştim. Yalnız elmasları göndermiştim. 
İlk defa paraları göndermemiştim. Demirci'nin zevce
sine aid olmak üzere ve beşibir yerde olarak ve diğer
leri de o zamana kadar muhtelif sıkıntı sebebiyle De-. 
mirci harekâtı esnasında zabitana ve efrada maaş 
olarak verdim, tahsil ettim, yerine koydum, emval
den aldım yerine koydum, tefvizen aldım, emvalden 
aldım yerine koydum, bir kaç defa bu suretle devret
tim ve nihayet bu saydığım hesap içerisinde bir Os
manlı lirası - pekâlâ bilirsiniz, beş lira idi - ve bahu
sus bu son aylara aid bir İngiliz lirası da zannederim 
altı lira hesabiyle bunları alıp verdik. Netice itibariyle 
aşağı yukarı otuz bin lira kadar bir para Arab Yüz
başı vasıtasiyle - beş yüz lira aşağı, beş yüz lira yu
karı onu kestiremiyorum - üzerine miktarını yazdım 
ve Demirci Mehmet Efeye gönderdim. Demirci'nin 
hikâyesi budur. 

Şlmdti bir de Demiroi'nin kendisine ait para 
hikâyesi vardır, ki Demirci devresine aittir. O zaman 
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emrimde bir miktar asker vardı. Bunları tanzim et
mek bir fırka 'haline sokabilmek ve bir süvari kıtası 
halime sokabilmek için çalışıyordum. Bunun için za-
bÜt gönderdim. Makineli tüfek gönderdim, hülâsa 
asıl maksadım Demirci'nin elindeki eslihâyı almak ve 
onlardan istifade etmek idi. Demfiroi nihayet bu fik
re... bunun oradan İsparta'da bulunması ve Konya'
ya kendisinin gelmemesi şartiyle muvafakat eder gibi 
göründü. Fakaıt el altından çevrilen hesaplar gayet 
uzundur. Ona ait bahis açmıyacağım. Ona dair üzün 
boylu mektuplar yaıcalandı. Şifreler bir çok şeyler 
vardır. Onlar başka bir mesele. Demirci bunların tan
zimi, tensiki ve bir kıta haline efrağı için gönderdi
ğim zaibitan kumandasında bunların bir hali intizama 
ifrağı için muvafakat eder gibi göründü. Bilhassa ku-
mandamar huzurunda kendisinin bir noktai nazarı 
vardır. Çünki kumandan olarak Arap Yüzbaşının 
kumandan olmasını ikimiz de kabul ettik. Çünki 
Arap Yüzbaşının ne kadar namuslu olduğunu demin-
denberi söylediğim gibi, ben biliyordum. Demirci Efe 
de buna emniyet ediyordu. İki taraf da Yüzbaşı Nu
ri Efendi kumandasında bir alay teşkil edecek, bu 
muntazam bir alay olacak, makineli tüfek olacak, 
nizamiye olacak, zabitanın hepsi muntazam olacak 
ve bu kıtanın kumandanlığına Arap Yüzbaşı tayin 
olunacak, müteaalddit insanlar olmıyacak. Vukuatlar 
defedilecek - eğer yapabilirsek - işin içyüzü Demirci 
zannediyordu 'beni idare ediyor, ben de zannediyordum 
ki Demirci'yi idare ediyordum. İki taraf birbirlerini 
aldatıyordu. îki taraf birbirine bakıyor, Demirci'nin 
hiç emnyeti yok. Ben de vaziyeti biliyordum, çünki 
teîgraf elimde kontrol ediyordum, tekmil vaziyete hâ
kim idim. Bunun için Arap Yüzbaşının kumandasın
da tanzim ve teşkil için Antalya'ya elbise, İsparta'ya 
eğer takımları ısmarlattı. Burdur'a eğer takımlar ıs
marlattı, italyanlara kundura ısmarlandı ve bunun için 
Demirci Mehmet Efenin tesiriyle, nüfuzu ile yirmi 
beş bin liralık bir para kasa komisyonunun emrine 
verildi. Bu kasa komisyonu Arap Yüzbaşı Nuri Bey 
bilmem ne böyle bir kaç zattan mürekkep kasa ko-
mîsyonu bu işleri tedvir edecek ve bu kıtayı teşkil 
edeceklerdi. Arkadaşlar kasa komisyonunda bul
duğumuz para Osmanlı altını olarak iki bin bir, İn 
giliz altını, bin yedi yüz elüü dokuz ve beşibiryerde 
alttı adet, yarım beşibiryerde beş adet, yarım liralık 
iki adet, Fransız lirası üç adet bunlar altın, (6 941) 
mecidiyedir Nadir Efendinin arabasiyle taşınan pa
ralar dediği şey, gümüş kuruş (1256), evrakı nakdiye 
(7142) adet lira. Bunlar ceman yekûn kâğıda tahvil 
cdJIirse, aşağı yukarı, daha başka para vardı, onların 

heyeti mecmuası yirmi beş bin lira kadar bir para 
ediyor Bunların içerisinde kasa komisyonunun hesap
ları vardı, bunları tasfiye ettik. Isparta'daki ufak te
fek borçlan vardı, bin üç yüz seksen beş lira ve kırk 
bin kuruş bunlar derakap İsparta'da teslim edilecek
tir. Bu da aynen kasa komisyonunun mazbatasıdır. 
Sonra arkadaşlar, Demirci'nin bir doktoru var, Cev
det isminde bir gençtir. O bana geldi, dedi ki bir hey
be para var ve bunun içerisinde tahminen (sekiz, bin 
on bin) lira kadar bir banknot vardı. 

HAFIZ İBRAHİM EFENDİ (İsparta) — Yedi 
bin liralık bir banknot dedi Bendeniz de hazırdım. 

REFET PAŞA (Devamla) — Yedi bin, on bin li
ra kadar bir paradır. Bu parayı da kasa komisyonu 
için getirtmiştim. Bu para zannıma nazaran kasa ko-> 
misyonuna teslim olunmamış. Bu para heybe deru-
nıında evde olacaktı. Bize bu paradan bahsolunma-
dı. Acaba çalındı mı? Orada eşraf filân hepsi hazır
dı. Mutasarrıfı davet ettim, meseleyi anlattım. İşe 
ehemmiyet vermesini söyledim. Öte tarafı aradı, 
beri tarafı aradı, nihayet ertesi günü İsparta'dan ha
reket edeceğimiz zaman merkez memuru polisler; 
efendim, b'z Demirci'nin arbacısmın köyünü bastık; 
yeri kazdık bu paraları çıkardık getirdik, dediler. Bu 
benim biraz midemi bulandırdı. Böyle. Demirei'n'in 
arabacısı da aşçısının kocasıdır. Güya bunlar evi 
basmışlar, toprağı kazmışlar; yani götürmüş evine 
gömmüş. Bunlar da gitmişler heybe ile parayı çıkar
mışlar. Acaba bu paralar olmasın, bu paralar ceman 
yekûn dört yüz kâğıt lira teşkil edecek kadar gümüş 
para... kuruş bir kuruşluk, iki kuruşluk; 25'ii bir 
kâğıt, 2,5'luk 8 kâğıt, beş kâğıtlık varaka on adet, 
(2,5) liralık dört kâğıt, on liralık beş kâğıt, yarım li
ralık dört kâğıt, yarım liralık 12 kâğıt, (90) liralık da 
diğer varakalar, bu paraları aldım. Mutasarrıfa da 
meseleye ehemmiyet ver, dedim. Bu paraları her hal
de arabacı çaldı ise onu bulun parayı çıkartın, baş
kası ise yine çıkartınız. Bilâhare arabacıyı tazyik et
mişler, bilmem daha ötesini berisini kazmışlar, De
mirci'nin kasasını bulan heyet. Bu para için Arap 
Yüzbaşı diyordu ki, benim bu paradan haberim yok. 
îhtimalki 'bu para gelmiş, bizim kasa komisyonumuz 
teslim almıştır. Cevdet bunun üzerine demiştir ki, 
ihtimalki teslim olmuştur. Ben bilmiyorum, kasa ko
misyonuna teslim olacaktı. Para teslim olundu mu 
olunmadı mı? Bilmiyorum. 

Arkadaşlar orada bulunan para (3 550) liralık va-
rakai nakdiye, (75) kuruş varafcai nakdiye, (123) ku
ruş meoidiye, 300 Osmanlı altını, (82) ikilik metelik, 
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(632) nikel metelik (528) gümüş kuruş, (181) nikel ku
ruş, (261) yirmi paralık nikel, yüz paralık bakır, (100) 
paralık gümüş; bunların heyeti mecmuası için İspar
ta Hükümetine ilmühaberler, senetler verilmiştir. Ara
bacı tazyik olundu, çıkarıldı mı? Bilmem ne oldu. Pa
ralar burular ve bunlarla kasa komisyonunun bul
dukları para ile yekûnu ve heyeti mecmuası (25 \ bin 
liralık bir paradır. O halde kasa komisyonu namına 
mevcu* olan yirmi beş bin, otuz beş bin lira bir para 
vardı. Demirci kasasından çıkarılan aynen kendisine 
iade olundu. Kasa komisyonundan olan parası dahi 
orada elimize geçen (700) kadar hayvan vardı ve o 
miktar tüfek var. Sonra bu hayvanlar, daha tedarik 
ettiğimiz hayvanlar için, eğer takımları da dahil, o sı
rada Ethem harekâtında yapılan masarif vesaire için 
doğrudan doğruya bu paradan sarfettik. Sonra De
mirci'nin teşkiline başladığı süvari fırkası bu defa bu 
paraya benim daha başka tedarik ettiğim, bulduğum 
para dahi inzimam ederek orta yerde bir süvari daha 
hasıl oldu ve bu suretle arkadaşlar Cenup Cephesinden 
ayrıldığım zaman Hükümetin tahsisatiyle değil, an
cak milletin bu suretle ve Müdafaai Hukukların ver
dikleri paralarla Afyonka/ahisar'dan vesaireden her 
yerden tedarik ettiğim hayvan, silâh, at, araba, topiy-
le tüfeğiyle beraber oradan ayrıldığım zaman beş bin 
atlı bırakmıştım. Bu meydana getirdiğim beş bin atlı 
birbiri üzerine (200) lira korsanız, eğer takımı ile hay
vaniyle, teçhizatiyle, elbisesiyle; silâhından sarfı na
zar ediyorum; bu beş bin atlının elbisesiyle çamaşırı, 
üstü üstüne hesap ederseniz bir milyon lira eder. Be
nim bu millete borcum yirmi beş bin liradır. Benim 
meydana getirdiiğm asgari bir milyon liradır. Bina
enaleyh Demirci'nin parası denildiği zaman, bunun 
miktarı otuz bin liradır. Demirci'nin parası, arkadaş
lar otuz bin lira da aynen kendisine iade edilmiştir. 
Çünki ben Demirci'nin parasını kendisine vermemiş 
olsaydım, çok fena bir şey olurdu. Hükümete çok 
pahalıya mal olurdu ve aynı zamanda millete de çok 
ağır gelirdi. Ondan sonra Demirci'nin parasını ne 
diye gasp edebilecek tim. Demirci'nin müsademesi De
mirci ile muharebemizi gizli tuttuk. Gazeteler ilân et
memiştir. Demirci meselesi orta yerde geçmiş bir ai
le meselesi oldu. Onun emvalini müsadere etmek 
için onun hakkında hiç olmazsa bir karar vermek lâ
zım gelirdi Halbuki Demirci hakkında ben kendim 
öyle bir karar vermek mecburiyetinde idim. O sıra
da Demirci'nin hizmeti vardı. Ondan başka Demir 
oiye aksi muamele yapılmış olsaydı memleketin ba
şına belâ kesilirdi. Bizi hiç olmazsa bir kaç ay uğraş
tırır ve belki bize çok pahalıya mal olurdu. Arka-

I daşlar bu mesele hakkındaki maruzatım bundan iba-
I refitir. 
I NADİR BEY (İsparta) — Arabacının saklayıp 
I meydana çıkardıkları para ne oldu? 

I REFET PAŞA (İzmir) — Arabacı meselesi kasa 
I komisyonu ile alâkalıdır. Bunlar, söylediğim gibi, be-
I raber gitti, beraber götürülmüştür. 

I O arabacı meselesi ve çalınan paralar için hâlâ 
I bugünkü mutasarrıf bunun tahkikiyle meşguldür. Po-
I liste midir kabahat, jandarmada mıdır, arabacıda 
I mıdır? Onu takip ediyoruz. 

j NADİR BEY (İsparta) — Arkadaşlar; Refet Pa-
I şa Hazretlerinin Demirci Efenin ne suretle tenkil edil-
I d iğine ve memleketimizi nasıl kurtardığına dair be-
I yanatı doğrudur. Memleketimiz bundan dolayı kendi-
I sine medyunu şükrandır. Bunu kabul ediyorum. Lâ-
| kin miktarını beyan buyurdukları Demirci Mehmet 
J Efenin parasının onda biri değildir. Çünki Demirci 
I Mehmet Efe... (Öyle ise mutasarrıf çalmıştır sesleri.) 
I S/lşÜc: kelâmımı kesmeyiniz rica ederim. Söyliyeyim, 
I ondan sonra itiraz edersiniz. 

I Malumu âliniz bu adam şekavetten gdmiş bir 
I adam. Bu tabiî kasasına parasını koyamaz. Başka 
I suretle intifaya mecburdur. Esasen Paşa Hz. «in Is-
I parta'ya geldiğimde kasada mevcut olan parasını bu 
S suretle tadad etmiş, almış. Buna karşı bir şey deme-
I dm. Fakat Demirci Mehmet'in Nazilli'den, Denizli'-
J den getirdiği servetinden başka sonradan umum ku-
1 vayi tenkili ye kumandanı Eğridir'e, Karaağaç'a, Ma-
I navgat'a kadar gittiği zaman aldığı paranın miktarı-
I nı mehmaemken yakın bir surette tahmin ediyorum. 
I Her halde üç yüz bin liradan aşağı değildir. (Gürül-
I tüler), (Nasıl tahmin ediyorsunuz sesleri.) Sözümü 

kesmeyiniz arz edeceğim. Eğridir'e gitti Hacı Devir-
I han Zade İsmail Ağa'yı ve tüccardan Abdullah Efen-
I di yi astı. Bunlardan ne miktar eşya ve ne miktar pa

ra alındığı malum. Karaağaç'a gftti, orada beş adamı 
I astı. Bunlardan aldığı para malum. Bunlar kazamız 
I dahilindedir. Sonra Ballı nahiyesinden ve tbradi na

hiyesinden alınan para ve eşyanın miktarını o mem-
1 kket ahalisinden dinledik. Manavgat'a gitti Azak 
I Zadelere kâğıt yazdı, beş bin Hra göndereceksiniz 
I dedi. Bunlar Refet Paşanın eline geçmedi. Refet Pa-
I şanın söylediği ve gösterdiği hesap doğrudur. Fakat 
I bu paralar aranmadı. (Gürültüler) Bir çök adam-
I 1ar bu işe* karıştı. (Ayak patırdıları) Rica edenim arz 
I edeyim. Refet Paşa Hazretleri aldı demiyorum. (Gü-
I rültüler) 
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OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Siz Refet 
Paşadan dün bahsettiniz. Bugün de şahsına karşı bir 
şey isnat etmiyorum diyorsunuz. 

NADİR BEY (İsparta) — Refet Paşaya ben isnat 
etmedim. Estağfurullah; ben onu katiyen kabul et
mem efendim. Demirci Mehmet Efemin nükudu mev-
cudesini alıp götürdü dedim. Bundan başka bir şey 
demedim. Yalnız bunda Refet Paşanın malumatı ol-
mıyarak bir çok sui istimalât var. İsparta'da zayi 
olmuş paralar vardır. Herhalde bunların tahkiki ve 
bu servetin meydana çıkarılması lâzımdır. Benim 
maksadım budur efendim. (Gürültüler) Refet Paşaya 
ben bir şey demiyorum ve demedim ona. 

KILIÇ ALt BEY (Gaziantep) — Niçin Refet Pa
şa Hazretlerini karıştırdınız? Namusu ile bu kadar 
oynamayın iz. 

NADlR BEY (Devamla) — Bendeniz böyle de-
med'im. 

ATIF BEY (Kayseri) — Dün pek manidardı söy
lediğiniz. 

NADİR BEY (Devamla) — Manidar değildi efen
dim. Tetkikat yapılmamıştır. Ben Refet Paşaya bir 
isnadatta bulunmadım. Fakat hakikatte zayiat vardır. 
Demirci Mehmet'in servetinden zayiat vardır. Bu 
mevcudun dört beş misli fazıla idi Aransın tahkik 
olunsun dedim. 

HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ (İsparta) — Refet 
Paşa Hazretleri beyanatında buyurdular ki, ben İs
parta'ya gitmezden daha evvel Demirci Mehmet 
Efeniın çocuklarını sokağa bırakmışlardı. İşte o sıra
larda merkez memuru mutasarrıf filân erilir verdi
ler bunlar eldeki parayı tamtimiyle kaldırdılar. İs
parta'nın tahkikatı bundan ibarettir. 

BİR MEBUS BEY — Zaten Refet Paşanın bir 
sun'u yoktur. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Efendıim, müsa-
dei âlileriyle bendertiz öteden beri maatteessüf, biz
de mevcut bulunan bir marazı içtimaînin mukaddi-
mesıinden sonra icap eden iki sözle Heyeti Cefilenizi 
tenvir edeceğim. 

Biz, itiraf etmek lâzım eglir ki, Meşrutiyetten ev
vel ve sonrada, maatteessüf, bizi bugünkü ufacık bir 
kıtaya indiren hal; içimizden herhangi bir zat faaliye
tiyle, liktidariyle, harekâtiyle, icraatiyle mevkii iktidara 
gelip de geçti mi, mevkii iktidarda iken hatalarını 
görsek bile sükût etmek, hata yaptığım söylese bile, 
o hata olur mu diyerek değil kendisini ikaz etmek, 
hara dahi olsa bunu doğru bir hareket tarzında te
li !:kî ederek önu hatasız göstermek ve fakat maazal

lah, her ne suretle olursa olsun makamından bir par
ça inhiraf edince derhal aleyhine teveccüh ederek 
onu ezmeye kalkışanlar yine bizleriz. Aynı şahıslar; 
efendim bu şöyle yapmış, bu böyle yapmış deriz. Ri
ca ederim, Abdülhamid'i isyan şekline sokan ve biz» 
bu son vaziyete sokan efendiler; menfaati etrafında 
koşanlar, memleketi, mevcudiyeti tanıyamıyarrlar ve 
ancak menfaati midelerinde gören bir takım adamlar
dır ve bunlar tarafından Meşrutiyet ilân edikti ve İt
tihat Terakki meydana geldi. İttihadı Terakkiyi bu-ı 
günkü akibste uğratanlar aynı şahıslar, aynı hister-
dir efendiler? Bugün Ittihad Terakki sukut etti? Bugün 
fttihad Terakkinin aleyhinde söz söyliyenler yine ay
nı şahıslardır. Errtin olunuz kıi Refet Paşa mevkii ik
tidardan düştü. Mevkiinde iken (Gürültüler) İhtimal 
k'i Refet Paşaya benden ziyade iltifat eden arkadaşlar 
vardı. Bugün Refet Paşa sukut etti. Bugün herkes 
onun için... (Gürültüler) Ben iddia ediyorum. Bir ma
razı içtimaîden bahsediyorum. Bugün Mustafa Ke
mal Paşa mevkii «iktidardadır. Bütün efal ve hare
kâtını görüyoruz. Maazallah bir şey olursa emin olu
nuz yarın en ziyade onun tenkidine doğru gidilir ve 
yine tenkidine kalkışırlar. 

Beyefendiler, tenkit edelim, hatalar varsa tashih 
ettirelim. Hataları Varsa gözlerinin önüne koyalım. 
Yoksa mevkii iktidardan çekildikten sonra şunu yap
tı idi, bunu yaptı idi diye söylemek, bunlar ahlâktaki 
zaafa delâlet eder. Bendeniz fazla söylemSyeceğim. 
Refet Paşa Hazretleri hakkında söylenen sözün ne de
receye kadar sahih olup olmadığı, kendilerinin hu
zuru âlinizden okudukları senetlerle ve beyanatiyle 
anlaşılmıştır. Yalnız Nadir Beyefendi o zaman bir 
söz söylediler. Onu tefsir etmeyi bir vazife telakki 
ederim. Çünkıi, Mecliste bulunmıyan bir şahıstan tek
rar bahsetmişlerdir. Dediler ki, miralay Şefik Bey 
dahi Demirci Efenin şeriki dnayetidSr. Nadir Bey 
dünkü gün Meclisi Âlinizde Refet Paşa hakkında is-
nad ettiği şaibe bugün baki ise... 

TAHSİN BEY (Aydın) — Rica ederim onu karış
tırmayınız 

HAKKI HAMİ BEY (Devamla) — Eğer bu vaki 
ise rica ve istirham ederim, ki nasıl ki sizin hakkınız
da söylenecek sözde kıskanç bulunuyorsunuz, herkes 
hakkında da kıskanç olmalısınız. Tâ ki hakikat mey
dana çıksın. Yoksa böyle dedlikodu ile bu memleke-' 
ti bizler inkıraza doğru götüreceğiz. Refet Paşa hak
kında söylenilen sözde ne kadar isabet varsa, bunda 
da ancak o kadar isabet vardır. Bunun da muhake
mesini Heyeti Celileniz yapabilir. 
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TAHSİN BEY (Aydın) — Refet Paşanın şerefin
den istifade ederek söz söylemeyiniz. Zira onun tah
kikatını daim aidesi icra etmiştir efendim. 

HAKKI HAMİ BEY (Devamla) — Efendiler; 
bendeniz maatteessüf düşman İzmür'i işgal ettiği za
man, ki on beş Mayısa tesadüf ediyor. O zaman 
Aydın'da bulunuyordum. Kemali teessüf ve teessürle 
söylemeye mecburum ki, Aydın'ın ileri gelen ağniyası 
memlekette bir şuriş çıkıp da servetimiz elden çık
masın diye Rumlarla irtibat kurmuşlardır. İleri gelen 
ağniyası diyorum, ki bunlar da üç beş şahsa münhasır
dır. Umum Aydın ahalisinü kastetmiyorum. Hatta 
icap ederse bunların isimlerini tasrih ederek ve hat
ta Meclisi Âlide bulunan arkadaşlarımızı da işhad 
etmek suretiyle söyliyebilirim. Maalesef düşmanı giz
li, gizli bunlar davet ederlerken Müdafaai Millîyenin 
tohumunu eken âciz arkadaşınız da kudretinin yetti
ği kadar çalışmak şartiyle ve fakat başta onu tahrik 
eden ve bugün Demirci Efenin şeriki cinayetidir diye 
burada lekelemek istenilen Miralay Şefik Beydir. 
Sonra efendiler, Refet Paşa cepheye gittiği vakitte 
ne suretle görmüştür ve sonra Celâl Bey de gelip 
görmüştür. Kendileri oraya geldikleri zaman Hacı 
Şükrü Bey de Aydın Cephesi Kumandanı bulunuyor
du. O zaman Miralay Şeflik Bey nerede idi? Aydın 
taaruzu yapılırken harekâtı idare eden Miralay Şe
fik Beydi. Fakat rica ederim... (Gürültüler) Şahıstan 
'bahsedilmesin efendim. (Gürültüler) Şefik Bey hak
kında bir delil meydanda ise o zaman söyiiye«bilirsi-
niz. Ben kamilen.. (Gürültüler) Bizimle hakkımızda 
tahkikat icra edilirse hepimizin bir kabahati bulunur. 
Efendiler, kimlerin fenalıklarını ve seyyiattnı karşı, 
karşıya getirmelidir. Efendiler, bu iyidir değildir di
ye fenalığı görerek iyiliği ayaklar altında çiğner isek 
bu memlekette katiyen fedakâr insanlar bulamazsınız. 
(Ayak patırdıları.) 

TAHSİN BEY (Aydın) — Şefik Beyin fenalığı 
zamanında meydana çıkacaktır. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Müsaade 
buyurunuz efendiler; milletimiz kadirşinastır. Rica 
ederim Demirci Efeler ve daha saire, bir takım ar
kadaşlarımız bu Devletin temelin*! yeniden kurdular. 
Sonra yeniden cürüm yaptılar. Onları cürümlerinden 
dolayı kanun asar, fakat millet onların üzerine hey
kel diker Kadirşinaslık budur. Vazsile budur efen
diler. filizi bu derecelere getiren ve İnşaallah temadi 
edecek muvaffakiyatrmızı temin eden samimiyet idi. 
Düşününüz ki gün gjeçltikçe aralarımıza böyle ufak 
tefek dedi kodular giriyor. MazaHah hem birifeSrimiz-

den ve hem de gayemizden bu suretle uzaklaşıyoruz. 
Burada bir aile halinde muaraza olur. Menafii umu
miye için kavga olur. Fakat efendiler; şahıslara da 
hürmet lâzım. Bugün para hesabına girersek, demsin 
Refet Paşa Hazretleri nün buyurdukları gibi, bir çok 
cihetten borçlu çıkarız. Fakat bu gibi şeyleri tahkik 
ve takip etmek her mebusun vazifesidir. On paranın 
arkasından gezmeyen bir kimse esasen on paralık bir 
adam değildir. Milletin hakkını daima böyle aramak 
hepimiz üzerine farzdır. Yalnız efendiler, paraları 
arayınız. Ama en ziyade telâfisi gayri kabil olmıyan 
namusa, haysiyete de tecavüz edilmemel'idir. Bu Mec
lisin yegâne vazifesi bu milletin zerresinin bile zayi 
olmamasını temenni etmektir. Efendiler; Demirci 
Efenin paralarım sayarken acaba Demirci Efe bu pa
raları nereden almıştı diye düşünmediniz mi? Demir
ci Efe eğer Refet Paşa gibi memleketin istilâsı uğrun
da çalışmış olsaydı.. Filvaki efendiler; bunların da 
vazifelerini takdis ediyorum. Fakat bu küçük ruhlu 
adamlar yükseklere çıkınca başları döndü. Maalesef 
çapulculuk yapmaya başladılar ve bu suretle kendüie-
rini lekelediler Düşününüz ki o anarşi devrinde han-
g'n:z hayatınızdan, namusunuzdan, malınızdan emin
diniz? Daima titriyorduk ve her an, her dakika acaba 
hangi şaki gelip bizim evimizi basacak veyahut kim
leri basacaktır diye düşünüyorduk. Bunlar bu anarşi
yi yıkacak- ikinci bir kademe. Fakat o muntazam 
bir kademe değildi. Zira o askerler para ile tutulmuş, 
yani para ile gezer şakinin ikinci bir nevi idi. Bunlar 
yavaş, yavaş doğaoaktı Bunlara bol, bol paralar ve
rilecekti. Refet Paşa eğer sui istimal etseydi, onun 
gayesi hasıl olmazdı. O da Demirci Efe'nin menzele-
sine düşerdi. Gayesinin husulü ile.. Bu şey meselesi
dir. Zira buna başka türlü imkân yoktur. Bunun aley
hinde söz söyliyemezsiniz. Bunda beraati zimmet için 
herkesin namusuna itimat caizdir. Herkesin namu
suna; itimat üzerimize lâzımdır. Yoksa şu şöyledir di
ye aksini düşünmek hatadır. Tâki bizim etömize bir 
delil geçinceye kadar. Biz herkesti beriyyüzzimme bil
meliyiz. Refet Paşa almıştır ve bunu hüsnü istimal 
etmiştir. Eğer bu imanımızı sarsacak yeni bir delil 
varsa o vakit mevzuu bahis ederiz ve içimizde lekeli 
insanın bulunması katiyen caiz değildir. Burada bü
tün bir millet namına söz söylüyoruz. Bu Meclîs 
herşeyden ârî olan insanlardan mürekkeptir. Kahrol
sun o insan ki zamirinde fenalığı hıfzeden bir arka
daşın hatırına, bütün bir milletin şeref ve namusu
nu feda eder, bunlara bin defa kahrolsun. (Kahrol
sun sadaları) ve bunun aksini de o suretle söylerim. 
Gayemize vusul için aramızdan lekefö adamları at-
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«ırakla vasıl olacağız. Bu esastır. Fakat efendiler; bir
birimize leke ve çamur atmak: da en büyük namussuz
luktur. Böyle yapmıyalım. (Bravo sesleri ve alkışlar.) 
Bunu da inkâr etmiyelim. 

REFET PAŞA (İzmir) Arkadaşlar çok söyii-
yecek değilim. Zira Heyeti Muhteremenizi fazla bir 
surette işgal etmekten hazer ederim. Fakat Nadir Efen
diyi dinlediğim için bir iki söz söylemek hakkımdır. 
Arkadaşlar, ben bu yolda işe başladığım gün apoleti
mi omuzumdan atmıştım. Ben Kolordu Kumandanı 
ve Miralay idim. Bendeniz Samsun'da bulunuyor
dum. O mübarek kıtaya da İngilizler İzmir gibi asker 
ihraç ederek Rumlarla aynı feciayii 'beraber irtikâp 
etmek istedikleri zaman o mıntakada yalnız başına 
ve o karanlık gecelerde omuzumda bir tüfek bir tek1 

yaver ve bir emirber neferi ile kaldım: Orada hiç bir 
şeyim yoktu. Fakat bir azim ve imanım vardı. Bura
lara Halifesi düşman, nâzın düşman, kumandanı düş
man, vekili düşman, askeri düşman olan bu memle
kette bana Allah'tan bir kuvvet geldi. İngilizlerin 
karşısına yalnız başıma orada d'ikildim, kaldım ve Al
lah da muvaffak etti ve İngilizleri defetti. Ben orada 
kaldım. (Alkışlar) Ertesi günü İstanbul beni yıktı. Ge
len muhterem bir arkadaşım benim yerime dikildi. 
Bettim vazifemi o aldı. Ben de Anadolu içerisinde 
İkinci Kolordu Kumandanı Miralay Refet Bey yerine 
askerlikten istifa etmiş, cebinde 'beş parası yok. Her 
yerden dost kovalar; düşman kovalar bir serseri ha
lini aldım. Bu surette Tosya'dan döndüğüm esnada 
Ankara'ya gelirken beni hâkim yakalamak istedi. Va
li ve polis dahi kezalik yakalamak istediler, kudur
muş bir köpek gibi her tarafta kovalanıyordum. Fakat 
ben, Allah için, din için, millet için çalıştım. Buradan 
geri koştum. Sivas'a yetiştim. (Alkışlar) O zaman 
Konya'daki kumandan dahi çekilmiş gitmişti. Orada 
merdud bir adam şeklinde dikilen bir vali zulüm edi
yordu. Hiç bir kimseyi dinlemiyor, hakkı dinlemiyor, 
adli dinlemiyor, zulme âlet oluyordu. Ben Sivas'tan 
yalnız başıma çıktım. Efendiler, yanımda bir yaver, 
bir çavuş, bir baston ve bir ben çıkmıştım. Tekmil o 
sahayı beş parasız katetmek suretiyle geldim. Konya'
ya üç kişi olarak girdim ve Konya'ya hâkim oldum. 
O zaman vaH Cemal Bey kaçtı ve Konya ahalisi beni 
selamlamaya geldi. Oradan daha Garbe yetişmeye 
çalıştım ve Demüroi'flin yanına gittim. O zaman is
tanbul'dan Demirci'nin yanına gelen bir za!bit Şarkın 
kuvvetleriyle Demirci'nin kuvvetlerini zıd bir hale 
koymak istiyordu. Çünki o zaman İstanbul Demir
ci'ye çalışınız diyor. Bunu bittabi Jandarma Kuman
danı olan Kemal Paşa emrediyordu. Onun için ben 

b'ilmecburiye başka bir yol tuttum ve bunlar dahi 
bu suretle iyi bir yol tutmuş oldular. Yunana karşı 
hareket edebilirdi. Fakat Sivas'taki insanlar, onlar 
muziir insanlardır, onlar İttihatçılardır, İttihatçı baki-
yesidir. Biz ne ittihatçı idik, ne i'fcilâfçı idik, ne milli
yetçi idik. Bizim etiketlimiz ve damgamız yoktur. Biz 
o zaman yalnız Müslüman, yalnız vatandaş, yalnız 
Türk, yalnız milliyetperver, yalnız bir mefkuremiz 
vardır. Bunun için her şeyi feda etmiştik. Yal
nız bir mefkuremiz Allah'ımiz vardır. Ben Ko
lordu Kumandanı iken geldim. Demirci'nin ya-
nmc'a tek başıma elimde tek siilâh olduğu hal
de her biri binlerce kan dökmüş zeybek içerisin
de onların yanıma gittim ve oradan Demirci'
ye emir zabitliği yaptım. Kolordu kumandanı olan 
ben onun emir zabitliğine tenezzül ettim. Orada hiç 
b'r kuvvetim olmadığı halde manevî kuvvetimle Al-
lahıma, Peygamberime imanımla muvaffak olaca
ğıma emin idim ve tekmil manevî mesuliyeti üzerime 
aldım ve herhangi bir kimsenin burnu kanasa Refet 
Bey niçin mani olmuyorsun, diyorlardı. O vakit Re
fet Beyin nesi vardı? Refet Beyin imanı vardı. Bana 
o zaman mebusluk sordular. Benim arkadaşlarım 
Samsun'dan Mebus çıkarmak istiyorlardı. Salahaddin 
Bey burada; verdiğim cevap, hayır istemem oldu. Ha
yır hiç bir şey istemem. Ben mebus olmıyacağım. 
Bu memlekette bu vazife nihayet buluncaya kadar, 
gayeyi istihsal edinceye kadar kalacağım ve çalışaca
ğım, dedim. Ben askerlikten müstafi bir adam olmak 
üzere Anadolu'nun her tarafında çalışacağım. Ne 
rütbe; ne mevki, ne de bir şey; Mebusluk da istemem. 
Efendiler beni Mebus ettiren ve intihap ettiren his şu 
idi: İzmir o zaman tahtı işgalde idi. Elimizde yal
nız Kuşada-sı vardı. Düşündüm ki bu dava mazallah 
bir gün tehlikeye girerse, yalnız ben nasıl bağırabi-
lirCn .̂ Bu biraz güç olur. Eğer ben Mebus olursam 
o zaman ölünceye kadar, başım teneşire girinceye ka
dar İzmir, Izmıir diye bağıracaktım. Bunun için ne 
yapmak lâzım? İzmir'e Mebus olmalıyım. Mahza bu
nun için İzmir'e Mebus oldum. Efendiler ben Ço-
rum'da iken bana Dahiliye Vekâletini teklif ettiler. 
Arkadaşların hepsi bilir; kabul etmedim, reddettim. 
Buraya geldim. Israr ettiler kabul etmedim, reddettim. 
Nihayet memleketin elemli vaziyeti, Ethem'in vaziye
ti velhasıl bütün her tarafta türeyen birtakım haşerat 
ve eline silâhını alan adamlar ve birtakım anarşiler 
ve bu anarşiler içerisinde yalnız memleketimde vazi
femi yapmak için ve muntazam bir hale getirmek 
için Dahiliye Vekili oldum. O vakit her sınıfı ve her 
mevkii kendim için değil yalnız bir vazife, 'bir iş gö-

— C35 — 
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röbilmek için aldım. Muvaffak: olduğum kadar ol
dum. Olamadığım zaman işten çekildim ve mütema
diyen iş'imdn bitmesi zamanı geldiği vakitlerde orada 
kalmak istemedim. Çünki' efendiler, hayatımda zan
nettiğim ve hayatımda büyük zannettiğim bir çok iş
lere giriştim. Efendiler bilhassa Demirci ve Ethem 
meselelerinden dolayı artık hiç bir mansap, hiç bir 
cah almamak, doğrudan doğruya sinei millette en ba
sit olarak bir hizmette bulunmak, bir fert gî^ yaşa-
malk emeMmdi. Fakat muvaffak olamadım. Çünki 
efendiler, hayatımda az çok büyük zannettiğim iş
ler içinde en iyi işi de bu iş telekkî ediyordum. Mem
leket baştan başa ateş içindte idi. Efendiler, Antal
ya'dan gelenler söylesinler; tekmil halk, İsparta'dan, 
Eğridir'den, Manavgat'tan, öteden, beriden Efenin 
zulmünden, zeybeklerin şerrinden tekmü halk Antal
ya'ya yığılmış, Antalya bir mahşeri muhacir olmuş. 
O sırada Antalya'ya gelen Hamdullah Suphi Bey söy
lüyordu, herkes hüngür hüngür ağlıyor. Ben orada 
hakkı adli muhafaza ettim. Ne bir ordu, ne bir kuv
vetim vardı. Tek başına beş on kişi ile Demirci'ye 
karşı muvaffak oldum ve o günden beridir kli efen
diler, emri ve hükmü nafiz bir Hükümet teşekkül 
etti ve o günden beri Dahiliye Vekili memleketin 
her tarafına hükmedecek bir mahiyet kesbettü. Fakat 
beniim emrim Ankara kapısından dışarı çıkamıyördu. 
Ben bu vaziyette diyordum ki, artık bundan sonra 
ne yapsam daha yukarısını yapamam, daima aşağısını 
yaparım. Tekmil bu kadar temiz emellerimle, şeylerle 
başa çıktım. Âdizane en büyük addettiğim bir işte 
bana karşı; hayatını, canını, kendi ailesftııin namus ve 
hayatının ve Nadir Efendi gjibi hat ve namusunu kur
tardığım insanlardan çamurun geleceğini ümit etmez
dim. 

NADİR EFENDÎ (İsparta) — Efendim, Demirci 
Mehmed Efenin yanındaki paraları Refet Paşa Haz
retleri bilirler, dedim. Yedi demedim. Burasını iti
raf ediyorum. O mazluminin hukuku ne olacaktır? 
Tahkik edilsin diyorum. Bir tahkikat icra edilsin. 

REFET PAŞA (Devamla) — Mesele, Refet Pa 
şa meselesi değildir. Nadir Efendi sözlerinizi biraz 
dikkatli söylemek lâzımdır. Nadir Efendinin dün söy
lediği sözleri zannediyorum Meclis bu suretle telâk
ki etmemiştir. Çünkü söylenilen söz biraz muvaze
nesiz sarfolunmuştur. Efendiler birbirimizin şerefini 
esasen en tehlikeli zamanlarda bile muhafaza etmek
le mükellefiz. Halbuki orta yerde bir şey yok. 

NADİR EFENDİ (İsparta) — Memleketimiz siz
den her suretle memnun, hayatını kurtardınız. Hiç 

bir suretle isnad etmedim. Böyle bir şey söyleme* 
dim efendim. 

REFET PAŞA (Devaıma) — Benim için bu kâ
fidir. Ben burada bununla iktifa ediyoruz. Bana at
fedilen iş, havada muallak gördüğüm iş bana tevec
cüh etmese idi, beni hiç kimse hiç bir şey söylemek 
istemezdim. 

NUSRAT EFENDİ (Erzurum) — Müteessir ol
mayın. Millet sizin bu hakkınızı kıyamete kadar ta
şıyacaktır. Tarihi millîde takı zaferde namı mübec-
celiniz yazılacaktır. Buna katiyetle emin olunuz efen
dim. 

MUSTAFA KEMAL BEY (Ertuğrul) — Reis 
Bey; şahıs mevzuubahis oldu. Hafız İbrahim Efen
dinin hakkında söz söylediler efendim. 

HAFIZ İBRAHİM EFENDİ (İsparta) — Efen 
diler asabiyete mahal yok. Ben söyleyeceğim. 

REİS — Efendim Refet Paşa hakkındaki beyana
tın kifayeti hakkında takrir vardır. Vakıa Hafız İb
rahim Efendinin şahsı da mevzuubahis oldu. Bunu 
müteakip ona da söz vereceğim, onu da dinleyeceğiz. 
Beyanatımız kâfidir. 

Paşa hakkındaki meselenin kifayeti hakkında tak
riri kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

HAFIZ İBRAHİM EFENDİ (Isparta) — Efen
dim; yalnız bir istirhamım var. Bütün Heyeti Âliye-
niz gibi hukukum mukaddestir. Hiç bir veçhile le
keyi, sui istimali kabul etmiyorum. Yalnız kemali sa
fiyetle beyanatımı dinleyiniz. Sükûnetle izahatımı 
dinleyiniz. Her vakit çıkmam ve son olarak çıkıyo
rum. Bendenizden evvel Refet Paşa Hazretlerinin 
mevzuubahsolduğu zaman benim de şahsım mevzuu 
bahis oldu. Evvelâ şu vazifei vicdaniyemi arzedeyim. 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Ondan bahse lüzum 
yoktur. 

HAFIZ İBRAHİM EFENDİ (Devamla) — Bun
dan iki gün evvel bir tütün meselesi mevzuu bahis 
olmuş. İsparta'da zürraa aid depo edilen tütünlerin 
ne olduğunu o kadar iyi bilmiyorum. Nadir Efendi
nin bu babtaki zabtı okuyamadım. Bilmem bunu zan
nedersem Mutasarrıf satılmasına emir vermiş. Amma;' 
bana karşı sui istiymâl hakkındaki sui nazarını bil
miyorum. Onu sonunda kendine söyleyeceğim. 

Şimdi tütün meselesi zihninizi işgal edecek bir 
mesele değildir. Tafsilatı arzedeyim. İsterseniz asın, 
isterseniz ne yaparsanız yapın. İçim de dışım da 
bir bir adamım. 

Şimdi efendim, Meclisi Âliniz henüz teşekkül et
mezden evvel İsparta Müdafaai Hukuk Reisi idim. 
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O zaman Hükümet Kuvayı Millîyeye muavenet ya- I 
pamıyordu. Biz memlekette ahaliye zenginlere vergi I 
tarhediyorduk. Bin, iki bin, beş bin lira. Bu suretle I 
para alıyorduk. Cepheyi müdafaa ediyorduk. Bu me- I 
yanda bir nahiye vardır. Bu nahiye ötedenberi tütün I 
ziraatiyle meşgul ve pek mühim bir nahiyedir. Bu I 
nahiyeye üç bin lira vergi tarhettik. Nasıl ki diğer i 
kuraya tarh ettiğimiz gibi. Üç bin liraya ahali çok- I 
tur dediler, biz bu parayı tamamen veremeyiz, biz bu I 
parayı defaten veremeyiz ve vermek imkânı yoktur. I 
Bizim tütünlerimiz vardır, bu tütünleri Müdafaai I 
Hukuk namına teberru edelim, bunu Müdafaai Hu- I 
kuk satsın. Bir kısmı bizim kendi camiimize, bir kıs- I 
mı da memleketin camisine vesairesine depo edilsin I 
ve memleketin emrü müdafaasına, menafii âliyesi- I 
ne ve hayra hizmet edilsin, dediler. Tütün Reji an- I 
barına değil, ayrıca bir anbara vazedildi. Ne vakit? I 
Henüz Meclisi Âliniz teşekkül etmeden altı ay mu- I 
kaddem ve miktarı 338 bin kilodur. Şimdi efendim j 
buraya mebuslukla geldiğim zaman bu tütünler Is- I 
parta Müdafaai Hukukunca müzayedeye vazedilmiş, I 
Antalya tüccarlarında Ziya Bey isminde bir zat bu [ 
tütünlere pey sürmüş. Beher kilosu otuz sekizer ku- I 
ruştan mezkûr tütünler Ziya Beye ihale edilmiş. I 
Bendeniz burada iken nihayet Ziya Beye ayrıca bir I 
kap derununda numune gönderilmiş. Ziya Beyin ada- I 
mı gelmiş, anbarları açmışlar, mal numuneye muva- I 
fık gelmemiş. Tüccar nükûl etmiş. İsparta Müdafaai I 
Hukuku protesto yapmış, aralarında protestolar, gü- I 
rültüler, bilmem neler olmuş; teslim alırdın, almaz- I 
dm diye mahkemeye veyahut mukavelat muharrirli- I 
ğine düşmüşler ve bu tütünler de âlâ halihi kalmış. I 
Taa ne vakite kadar? Bendeniz Meclisi Âliden ay- I 
rıldım cepheye gittim. Yalnız şuna emin olunuz ki j 
ve Heyeti Âliyenize kemali samimiyetle arzederim I 
ki Cenabı Hak Şahidi Âdildir. İzmir, Denizli mınta- I 
kasında belki âcizane olarak hizmetim sebkat etti ve I 
kemali samimiyetle çalıştım. Bendeniz Denizli cep- I 
hesinde iki ay kadar emrü müdafaada bulunduktan I 
sonra İsparta'ya avdet ettim. İsparta'ya avdetimde I 
Demirci Efenin o vakit şimdi mevzuu bahis olduğu I 
gibi, harekâta iştirak etmişti. İsparta Müdafaai Hu- I 
kuk kasasında on altı bin lira kadar bakiyei mev- I 
cud olduğu halde kamilen benim efradıma iki ay, iki I 
iki buçuk ay teşkilât yaptım. O Demiralayı efradın- I 
dan maada cepheyi takviye lüzumunu hissettim. Çün- I 
kü başka kuvvet yoktu ve düşman bir fırkasiyle ta- I 
arruz ediyordu. Beş yüz küsur süvari teşkilâtını ida- I 
re ettim. Namusum üzerine yemin ederim, iki buçuk I 
ay devam etti, bir şahıstan on para almadım. İşte | 

I Huzuru Âlinizde kemali safiyetle arzettim ve bana 
I hiç bir Müdafaai Hukuk on para teberru etmedi. 
I Yalnız evvelce (5 000) lira kadar bir teberruat var-
I di. Hatta arzedeceğim ki, elyevm (1 500 - 1 800) mev-
I cutlu bir alayım mevcuddur ve işte on parasız tedarik 
1 ettim ve kimseye ait mesuliyeti maddiye ve manevi-
I vem yoktur. Efendim geldim İsparta'ya... 
I SALİH EFENDt (Erzurum) — Bu para mesele-
I sini Hafız Bey Hacı Bekir Efendi dinliyor. 
I REFET PAŞA (İzmir) — Hepsi bir arada hal-
I lolsun, Hafız Bey bir şeye tenezzül etmez, açık söy-
I 1er, bir şeye tenezzül etmez. Hacı Bekir Efendi de, 
I Hafız Bey de buradadır. Hafız Bey yalnız kemali 
I tçvazuyla dinleyiniz, çünkü Meclisi Âlinizin şerefi, 
I kudsiyeti, mevkii âlisi vardır. Müdafaai Hukuk o va-
I kit mahallî rüesayı mülkiyesinin emrine verildi. Ya-
I ni livalar, mutasarrıflar, kaymakamlar, Müdafaai Hu-
I kukun Reisi. Tam bu sırada, bu tütünlerin satılması 
I mevzuubahis oldu. Mutasarrıf Refet Bey - kendi de-
I diğine nazaran - Dahiliye Vekâleti ile muhabere et-
I miş, Dahiliye Vekili zannedersem Adnan Beyin za-
| manı Vekâleti idi. (Hayır sesleri) Müsaade buyurun. 
I Bendenize bir telgraf gösterdi, Adnan Bey imzalı 
I idi. Ya Vekilin vekili idi, ihtimal dosyalarında var-
I dır. Bu tütünlerin satılmasında mahzur olmadığı söy-
I lenmiş. 
I Şimdi sureti füruhtuna gelince; sureti mahfuz-
I dur. Demirci'den sonra emir veriyordu ki bu tütün-
I leri kamilen sarfedin. Bu tütünlerin, hiç olmazsa bu 
I şekilde füruht edilerek parasından memleketin men-
I faatdar olması mevzuubahis oldu, Müdafaai Hukuk-
I tan bir zat, ki Rüştü Çavuş, Düyunu Umumiye me-
I mum. Her kim ise o zat idi. Kâtibi, Sandık Emini 
I bunlar bir heyet halinde resmen tayin edildiler. Bun-
I 1ar Avros nahiyesine gittiler, o arada anbarları açtı-
I 1ar, bu tütünleri satmaya başladılar. Bunlar artık 
I tahkikatta ne çıkarsa bilmem. Benim bildiğim 38 bin 
I kilo tütün olacak. Bunlardan (11) bin kilo kırk kıı-
I ruşa, zannedersem (35 - 38) kuruşa satıldı. Şimdi bu 
I hesapla (5 - 6) bin lira kadar bir para hâsıl oldu. 
I Bu paradan Düyunu Umumiyeye aid hissei öşriye 
I ne ise (900) küsur lira verilmiş. Bendeniz makbu-
I zunu gördüm. (300) küsur lira vezneye aid masari-
I fatı müteferrika vesairesi tediye edilmiş, makbuzu 
I alınmış. Bu meyanda masarifi müteferrika ve oraya 
I giden memurların ücretleri ve suveri -sairesi olarak 
I bakiye para kalmış. Bundan (400) küsur lira De-
| miralayı efradına sarfedildi. Bu da ne suretle efra-
I din iaşesine verildi. Meselâ bakkaldan yağ alınmış, 
| filândan şeker alınmış, filândan fasulye alınmış, her 
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ne ise, bu suretle mubayaa vaki olmuş. Alan adam
lar sened yapmış, pul rabtetmiş, mal sahipleri imza 
etmiş. Bunun altını Müdafaai Hukuk Levazım Encü
meni, masa heyeti ve Müdafaai Hukukun heyeti 
umumiyesi tasdik etmiş. Mutasarrıf da tasdik etmiş, 
ki Müdafaai Hukukun reisi tabiîsi olmak itibariyle 
bu suretle cepheye giden efradın iaşesine (200) kü
sur lira, (200) kiyye tereyağı (125) kuruş bedelle 
alınmış ve cepheye gitmiş. Makbuzları mevcuddur. 
Bu da mubayaa edilmiştir. Bu paradan Demiralayı-
na yani benim teşkil ettiğim efrada sarfiyatım bu
dur ve bundan başka bilmiyorum. Belki (50 - 60) 
lira senedi resmiye tabi olarak sarfiyat vaki olmuş
tur, sorarsınız. (Daha tamamı satılmadı sadaları) 
Hayır satılmam ıştır. Bunlardan onların ifadesine na
zaran (11 000) kilo satmışlar. Mütebaki tütünden gü
ya bir kısmını Rejiye devretmişler. (10 000) kilo 
tütünün zayi olduğunu söylüyorlardı. Bu ziya'^me
selesine gelince; eşhasa aiddir, belki mutasarrıf yap
tı, bir şey diyemem, belki oraya giden memurlar yap
tı. Belki Müdafaai Hukuktan yapanlar oldu, bile
mem. 

MUSTAFA BEY (Tokad) - Yalnız ortada bir 
sui istimal var. 

REFET PAŞA (Devamla) — Onu inkâr etmi
yorum. Zan üzerine olsun, sui istimal vardır diye 
eşhas tayin edebilir miyim? On bin kilo tütün sui 
istimali vardır. Belki de yirmi bin kilodur. Onların 
dedikleri (11) bin kilodur. (38) bin kilodan (12) 
bin kilosunu sattık, bilmem mütebakisini Rejiye ver
dik, diğeri de çürüdü filân diyorlar. Belki yanlış
tır. İddiaları, hepsini satmışlar. Belki kâşaneler yap
mışlar, belki (20) bin lira para almışlar. Bu da eş
hasa aiddir. Kâşane tabirini arkadaşlarım sui tevil et
mesin. Kâşane tabiri arkadaşlarımıza aid değildir. 
Bunu-safiyetle arzederim. Bu iş de şahsa taallûk 
eder bir cihet varsa, o da efrada (600) yahud (700) 
lira Müdafaai Hukuk Heyetinin resmî ve musaddak 
senedleriyle sarfiyatı vardır. Mütebakisi Rejiye aid
dir. Başka varsa hepsi tecziye edilsin. Eğer arkadaş
larıma taallûk eder bir ciheti varsa ben razıyım. 
Ben yalnız Nadir Efendiden bir şey rica edeceğim. 
Bu tütün meselesinin, şekli benim arzettiğim şekilde
dir. Dünkü iddiasında bulunamadım. Eğer Hafız 
Bey de vukuu icab eden mesele ve sui istimalde Ha
fız Mehmet Bey de mevcud diyorlarsa bunu tasrih 
buyursunlar da karşı karşıya konuşalım. 

NADİR EFENDİ (İsparta) — Cevap vereceğim 
şimdi. İşittiğim Reji memurunun ağzından aldığım 

sözü söyleyeceğim. Müsaade buyurun ortada tütü
nün bir sureti cereyanı vardır. Bir de durunuz şunu 
söyleyeyim. Fethi Beyefendinin Dahiliye Vekilliği 
zamanında, ki bir buçuk ay evvel Hacı Hüsnü Efen
di, Hamid Bey, ben gittik ve tütün meselesinin ha
kikaten bir sui istimal meselesi olduğunu işittik ve 
bir takrir verdik. Mesele budur, rica ederim. Şimdi 
efendim bu tütünün miktarı Reji müdüründen işit
tiğime nazaran (40) bin kilodan ibarettir. 

Bu tütünler Demiralay masarifi zaruriyesine sar-
fedilmek üzere gelmiştir. Hafız Bey vaz'ıyed edece
ğini müdüre söylemiş. Müdür demiş ki, yapma, etme 
bunu bu kırk bin kilo tütün kaçağa sarfediyorsa Re
jinin bir çok zararını badi olur, milletin de zararını 
mucip olur. Eğer Demiralayının masrafına verecek 
para yoksa müdüriyeti umumiyeye müracaat edelim. 
İstirham ederim meseleyi anlatayım. Size üç bin 
lira alıvereyim demiş. Yalnız bu tütünlere vaz'ıyed 
edince Bahri Beyin bendenize hikâyesi budur efen
dim. Hafız Bey de demiş ki olmaz ben vaz'ıyed ede
ceğim ve onun üzerine kalkmış mutasarrıfa gitmiş. 
Bendenize hikâye bu yoldadır. Bahri Bey mutasar
rıfa gitmiş, meseleyi anlatmış. Refet Beyden ruyi 
muvafakat ve ruyi iltifat bulmamış. Anladım ki Ha
fız Beyle mutasarrıf hemhal. Bunun üzerine ne ya
payım bir şey diyemedim, dedi. Sonra efendim Ha
fız Bey de olduğu halde bunlar kalkmışlar Reji Mü
dürlüğü altında bulunan anbarları açmışlar. Zaten 
Rüştü Çavuş Hafız Beyin adamıdır. Yevmiye üç 
lira maaşla Rüştü Çavuşu oraya koymuşlar. Ahali
ye ve mülhakatı livaya ilân etmişler. Bu tütünleri 
tamamen kaçakçılara sarfetmişler. 15 bin kilo tütün 
de Reji ile satış beyninde bir muhalefet, bir nok
san varmış. Bunun da ne olduğu belli değilmiş. Reji 
müdürü demiş ki; gördünüz mü, hem Rejiyi ızrar 
ettiniz ve hem de bir menfaat temin etmediniz. Zan
nederim Reji müdürü üç bin lira verecek olduğu
muz halde bunların verdiği hesap üç bin lirayı bul
mamış. Bunun üzerine Hafız Bey de hem Rejiyi 
mutazarrır ettik, hem de bu bizim alacağımız parayı 
tutmamış. Bunu yapmamalı idik, ne ise oldu de
miş ve bu suretle tütünler ortadan kaçmış. 

Demirci Mehmet meselesine gelince : Hafız Bey 
ben bir eşkiyayım, her şeyi yapıyorum. Silah omu-
zumda dağa da çıkarım. Fakat sen çıkamazsın, bu 
tütünlere vaz'ıyed et demiş. Bu tütünlerden Demir
ci nin haberi yok. (Gürültüler) Merhamet buyuru
nuz, yani bu tütünler Hafız Bey tarafından satılmış 
olduğu muhakkaktır. Rüştü Çavuş da vesairesi de 
tabiî kendi adamlarıdır. Mademki oraya bir heyet 

— 888 — 



t : 165 25 . 2 . 1338 C : 2 

gidiyor, hazinenin yirmi bin lira kadar bir parası 
ortada gaibdir. Mademki bir heyet gidiyor bunun 
bihakkın tahkikatını yapıp bu mesuliyetin zahire ih
racını bendeniz teklif ediyorum. Ne yaparsanız ya
pınız. 

HAFIZ İBRAHİM EFENDİ (İsparta) — Bir ke 
lime söyleyeyim. Müsaade buyurursanız söyleyeyim. 
Dinlemeyecek olursanız ineyim. Efendiler şimdi üç 
bin lira meselesi vardır. Fakat bunda Rejinin bir 
defacık hakkı tasarrufu yoktur. 

BİR MEBUS BEY — Esasen bu tütünler kimin 
malıdır? 

HAFIZ İBRAHİM EFENDİ (Devamla) — Mü-
dafaai Hukuk Heyetinin. 

LÜTFt BEY (Malatya) — Müdafaai Hukuk He
yeti nereden almıştır? 

HAFIZ İBRAHİM EFENDİ (Devamla) — Efen-
c'ım, iki buçuk sene evvel ahalinin Müdafaai Huku
ka teberru etmiş oldukları tütünlerdir. Hıristiyanlara, 
filâna, şuna buna taalluku yoktur. Resmi bir daire-
y taalluku yoktur. Mesele budur. Hem iki buçuk 
stne evvel... 

NADİR EFENDİ (İsparta) — İki buçuk sene ev-
\el yoktu öyle bir heyet. 

HAFIZ İBRAHİM EFENDİ (Devamla) — İki 
buçuk sene evvel hibei millîye vardı. Nadir Efendi 
ser. bilmiyor musun; Allâhü Ekber. Henüz Meclisi 
Âli... (Devam sadaları) Henüz Meclisi Âli teşekkül 
etmezden ve biz buraya âza olarak gelmezden altı 
ay evvel Arus ahalisine tarhedilen üç bin lira para 
mukabilinde Müdafaai Hukuka - O vakit bu he
yete Heyeti Millîye deniyordu - verilen ve t * •—u 
edilen tütünlerdir. Reji bu tütünlerin okkasına beş 
kuruş verdi. Hatta zürradan kırk paraya bu tütünle
rin okkasını mahvetmek için alıyor efendim. 38 kuru
şa Antalya'da tüccar talip çıktığı halde, Reji Mü
dürü Bahri Beyin dediği adam ısrar ediyor, zürraı 
ızrar ediyor. Tütünlerin harice satılmaması ve Reji
nin inhisarı ayaklar altında ezilmemek için propa
ganda yaptı. Antalya'daki tüccarlara sattırmadı ve tü
tünleri çürüttü. İstibdad yaptı ve ahali elyevm bu 
Rejinin elinde esirdir ve elyevm türerin. hayatı 
ticariyesi mahvoluyor, mesele budur. Yalnız Arus'a 
ben gitmedim. Rüştü Çavuş benim a Jamım değildir. 
Rüştü Çavuş Müdafaai Hukuk âzasıdır ve mutasar
rıf teftişe gitti ise gitmiştir. Fakat anbarları açıp 
da tütünleri satmadım ve Reji müdürü Müdafaai 
Hukuk Heyetine üç bin lira verilsin dedi. Lâkin bura
ya yazacak bilmem, nereye yazacak? Beher okka

sına beş kuruş mu, yedi kuruş, on kuruş mu vere
cek? Fakat Reji müdürü umumiyesi muvafakat ede
cek olurlarsa. Bu noktalarda yapılan sui istimalât 
varsa benim şahsıma taalluku var mıdır? Yok mudur? 
Mesele budur. Bendeniz sui istimali katiyen kabul 
etmem. Sui istimal eden eşhas varsa Hükümet tahki-. 
katını yapsın, cezasını versin. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Herhan
gi bir mesele üzerinde arkadaşlarımızın hepsinin hak
kı şikâyeti vardır. Fakat burası mahkeme değildir. 
İstintak mahalli de değildir. Muayyen bir mevad 
üzerine bir şikâyetname verildi ise nizamnamei da
hilî mucibince icabını icra eder. Çünkü bunun al
tında bir imza bir şikâyetname olmazsa hilafı tayin 
ve sabit olmadığı takdirde elbette tecavüz edilen 
zatın da bir hakkı müdahalesi, bir hakkı müda
faası vardır. Burada dedi, demedi, gördü, görme
di, işitmedimdi; rica ederim mesaimiz üç bin lira
dır. Sene bitti, senei sabık bütçesini kapamadık. 
1338'e aid olarak, Maliye bütçesine bıraktık. Bütün 
milletin işleri yürüyor. Filân dedi idi, filân demedi 
idi. Yazıktır, günahtır. Ruznamei müzakerata geçil
mesini teklif ediyorum. (Gürültüler) 

REİS — Müzakerenin kifayeti hakkında takrir 
var. Müzakerenin kifayetiyle Avan Kanunu müzake
resine geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Esas hakkında İsparta'ya izamı kabul edilen bir 
heyeti tahkikiye mevcuddur. Yalnız bütün müzake
re bu takrirlerdedir. Kim almış, kim almamış, kim 
vermiş belli değil. Bunu reye koymak istemezdim. 

Sonra Hafız Bey de hukuku şahsiyeden bahset
ti. Nadir Beyin de ifadei şifahiyesi vardır ki tütün 
meselesinde «Hafız Beyin Rüştü Çavuş, adamıdır» 
diyor. Bunu tahkikata dahil ederseniz, yani bunun 
hakkında tahkikatı kabul ederseniz... 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgad) — Efen
dim; Hükümet tahkikatı icra ediyormuş. Tahkikat 
neticesinde mebuslara taalluk eder bir nokta görü 
lüyorsa bilâhare yapılır. 

HALİL İBRAHİM EFENDİ (İzmit) — Bravo 
mesele budur, aferin Süleyman Sırrı Bey. 

REİS — Efendim tütün meselesinin de idhalini 
kabul edenler lütfen, el kaldırsın... (Anlaşılmadı sa
daları) 

BASRİ BEY -(Karesi) — Efendim; bu tütün me
selesini Hükümeti mahalliye tahkik ediyormuş. Ma
demki Hükümet bu tahkikata vaz'ıyed etmiştir. Eğer 
Hükümet bizim itimadımıza mazhar bir Hükümet 
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ise bunun tahkikat neticesine intizar etmek de za
rurîdir. Eğer tahkikat neticesinde arkadaşlarımızdan 
herhangi birisinin şahsı mevzuubahis olursa, o vakit 
heyeti tahkikiye müdahale edebilir. Mesele bundan 
ibarettir. (Doğru sadaları)r 

REİS — Tütün meselesinin Hükümetin tahki
katı neticesine bırakılmasını kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgad) — Gidecek 
Heyete Hükümetten, mebusların da bunda mevzuu
bahis olmaları salâhiyetini sorsun ve sorduktan son
ra tahkikat yapsın bunu reye koyunuz. 

RElS — Efendim; ınühim müzakeremii vardır. 
Çok da yoruldunuz. Beş dakika teneffüs etmek üze
re celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı celse 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

REÎS : Musa Kâzım Efendi 

2. — Bir aylık maaşat ve tahsisatın kat'ı. 
REİS — Celse kıüş t̂ olundu. 
Avans Kanununun müzakeresine, devam ediyoruz. 
Simidi sekizinci madde okunacaktır. 
Maidds 8. — Gerek muvazenei umumiyei Devlete 

daihiil olan ve gerek mülhak bütçelerle idare olunan 
bilcümle devair ve şuabatı Devletten ve idareli hu
susiye ve bdtaddye vezöderiındön dâimi bür vazife mu-
kafili olarak# şehri maaş veya tahsisat veyahud ücret 
alanların bu seneye aid tam bir aylık maaş veya tah
sisat veyahut ücretleri tevkiitf ile muvazenei umumıi-
yeys irad kaydolunacaktır. Bunda seferbferittk zammı 
ve makam maaşaî ve mühassasatı dah'i dahil olup 
yalnız cebhe zamları ve alelumum devaüre mensup 
süvarilerin yem bedelleri müstesnadır. 

(Röd ve kabul sesleri) 
TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Reis Efen

di Hazretfcleıfi. Usulü müzakere hakkında Heyeti Ce-
lileye bir şey arzedeoeğtm. Efendim Heyeti Aliye rey
lerine her vakit hâkümdir. Fakalt Salahaddlin Bey Efen
di söz söylemek iliyor. Onu da dinleyelim, ondan 
sonra radıdeidel'im ve istediğimiz reyi vereMm. Fakat 
bizim Mecl'Mn azameti ve vekariyle mütenasip bir hal 
alalım, omdan sonra beğenmezsek kırmızı kâğfcl ve
ririz. 

SALÂHADDÎN BEY (Mersin) — Efendim; En
cümen namına bu maddenin müdafaası hakkında be
ni memur ötitifer. 

Efendiler, yedi soneden beri, yani 1330'da açıdan 
harb siya'-Jsîi dimizdeki bütçeye bakarsak 605 milyon
dur. 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Sui istümâı«tm önünü 
altnız. 

SALÂHADDİN BEY (Devanda) — Hep bera
ber.. Hep beraber. 

LÜTFt BEY (Malatya) — Bağırmayınız. Siz' kör 
'boğazlar için iddia ediyorsunuz. Kör boğazlar için 
mlMetin malı yağma ediliyor. Mülteliin malını yağma 
ediyorsunuz. (Şiddetti görüntüler) 

SALÂHADDİN BEY (Devamla) — EfendSler; 
•istimal etfiğim keîimatın manasını bihakkin müdafaa 
edeceğim ve bu noktada herhangi bir ifadenin doğru
dan doğruya an m mddMüne suli tefsir edimemedin'i 
rica ederim. Maksadım bir hakikati müdafaa etmek
tir. Eğer bu haktikat başka türiü tecelli ederse biz de 
onu kabul edeceğiz. Yedi seneden beri bu Devîteiiin, 
bu miHet üzerinden aldığı para ve sarfetttiği para altı 
yüz milyon lira olmuştur. Buna mukabil yine bu nril-
feiöin fıkarasındafi alınan varidatın yekûnu elinizde 
varidat bütçelerini açarsanız 241 milyon liradır. Bina
enaleyh yedi sene zarfında 368 milyon açık bu fikara 
halkın üzeıline yüklefnikniştir ve idaremizin mahsulü
dür. Bu senekü bütçemizde edilen tasarrufat hususun
daki bir taraftan edilen gayrette ve diğer taraftan mu
rakabe hususunda gösterilen lâkaydiye blinaen bu se-
neki bütçe malumu aiiniz aşağı yukarı tekâlifi mÜM-i-
ye 47 milyondur. Fakat fiilen 20-25 mfîl'yon liradır 
diyorlar Maliye Vekili Beyefendi. Bu miileitfi herhan
gi bir sebep ile ve itiraf edelim ki pek te saadete gö
türecek olan muvaffakiyet temin edemeden bu sene
nin blânçosunu 25 milyon lira açMa kapatıyoruz. Di-
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genleri İle beraber fukaranın sırtına veriyoruz. Efendi
ler bu 25 Milyon Lirayı bu milletin tahammül ede
cek efradı üzerin© kaıbul buyurursanız ne edıer hesap 
edMz. Kadını, çoüuğu, çocuğu, yetîrrti üzerime esasen 
yedi seneden beri harb siyasetimin yekûnuna bakarsa
nız 368 milyon diye bıraktık, kü vasati olarak buna 
dört yüz milyon l'ira derseniz, k)i on rmlyon nü-
fUsumuz vardır, borç fajrfeiîisen'iz 40 milyon lira dü
şer, ki kadın, kız, çoluk, çoouik, erkek, yetim, öksüz, 
saibi, şeftid evladı üsltiüne, Efendiler, bu millet bunu 
evlad ve emsallinin mesaili âltiytesiyfe ödemek borcudur. 
Bu borcu onlara öd^atirmek üzere iken iyi idare 
olunmamış ağırlığı üzerine zanıimederken bu milletin 
'idaresine 'memura olan sınıfı memurin ve milldtin si
yaseti umum'iyes'ini idareyi müvekkil olarak gönderil
miş olan bizler, hiç bir fedakârlık yapmayacak mı
yız? Sual budur. Cevap istiyorum. 

BÎR MEBUS BEY — Ağznmızdadır. 

LÜTFÎ BEY (Malatya) — Milyonlar bulan ihti-
lâsatın önünü alm. 

MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Sen nerede 
»din, burada değil mi idin? 

LÜTFİ BEY (Maılaltya) — Burada idim. 

SALÂHADDİN BEY (Devamla) — Efendiler, 
hu mülkıtin üzerine çok ağır mâli yükler tahmil olun
du. Memleketlin zavallı fukarasının yüzde kırk malı 
alındı. Bu fıkaranın üzerinden alınması zaruret addo
lunduğu bir sırada, bu millet sesini çıkarrmyarak, ya
ni müekklili bulunduğumuz m'iîîat malının yüzde kır
kı malını verdiği, iki öküzümün yi-risi, iki kedisinin 
birisi elimden alındığı vak'iit sorarım size, bu mfilletin 
idaresinde bulunan sınıfı memurin ve onların idarei 
umumîyeslinde bulunan Heyetü Aliyeniz. bu millettin 
mesaii hayatiyesine ve masarifiyesande iştirak edece
ğim, dizinle beraber yürüyeceğim, bu yükün bir par-
çasmı ben ide götüreceğim diyecek miyiz? Sual soru
yorum, cevab verin. (Doğru sesleri) Aks'irii iddia eden 
çıksm efeındiler. Bizim zaten bir maaş almak veya 
Veıtnek hususunda ödeceğimiz tsedlbür aşağı yukarı bir 
ketime faıfkmldan Jbareitıüir. . Bugün hali maifi Devlet 
zaten büt'ün menyurinıin matihibatmı vermeğe kâfi de-
gilkJir, bu paralar zaten devrolunıup güdiyor. Zaten bu 
paralar bugün vilâyatı ŞaıfkliyedeJki beş ay vesair yer
de daha fazla maaş alamamışlardır. Binaenaüeyh her
kesin akmadığı paralar vardır. Bu miîieıt ses çtarmı-
yaraik tarafınızdan gösterilen bir irşada, bir hidayete 
doğru sırtındaki mimtanını satıp ve bir takrm elbise 
yapm ev başına diye tütmez ocaktan bir takım elbise
lik bedeli çıkarıp getirdiği, çarığı île beraber verdiği 

halde sınıfı memurin ve müdiran neden bu milletin 
mesaisinde omuz omuza yürülm'üyelİm desinler. İşte 
Üiz gerek kendi idaremlizin doğru olmamasından ve 
istediğimiz kadar halkı mesut edemedüğimiziden dola
yı ve gerek halkın alam ve mesaibinide müşterek ol
duğumuzu göstermek nokitai nazarından 25 milyon 
liralık bir açığın içinde 3-4 milyonil'Uk da bizlim bir 
emeğimiz bulunsun diyoruz. Binaenaleyh, bu m'iDl'e-
tin müstahsilleri olan ve varidatı urnumıiyenin yüzde 
a'umıştnı haznesinden veren; topraktan çıkardığı şey
lerle ve koyunun yünlerile siizin ordularınızı ve- bizi 
besleyen bu millete yüzde sekiz olarak ve bir defaya 
mahsus olmak üzere biz dahi bir şey vermeğe vazife 
bilmeliyiz ve bu maksatla bu maddeyi yazdik. 

Efendiler kimse kimsten'in rızkını kesemez; kanu
nen ve hukukan bu muhakkaktır. 

Binaenaleyh diyebilirsiniz ki; sınıfı memurinin bir 
maaşını kesmeğe ne hakkınız var? Onlar size çalın
mıştır ve arada bir de mUkaVele vardır. 

Efendiler jşi eğer hukuk ve nazariyat nokltai naza
rından tetik'ik ederseniz hakikaten buna parmağımızı 
dokundurmağa hakikimiz yoktur. Fakat acaba o za
vallı fakir köylüye; kendisine hiç bir şey yapmadığı
mız köylüye; evladını aldığımız köylüye, ne hak ile 
ayağındak'im' de vereceksin diye söyliyeceğ'iz? (Pek 
doğru sesleri) (Bravo sadaları) 

İşte efendiler; aynı hak bugün bizden de yüzde 
sekiz alıyor efendiler; yüzde sekiz alıyor. memurin 
bunu faraza bir istikraz veya bir ianei iniltiye şeklin
de addetsinler, isterseniz buna ianel milliye deyin o 
şekilde yapalım ve başta biz göründükçe sınıfı memu
rin de bizi takib eder. Fakat en rroüh'im mesele; bu 
içtihadın alemldarı bizler olmalıyız. Bu fedakârlığı biz 
göstermeğe mecburuz. 

RESUL BEY (Bitlis) — Biz verdim, fakat memu
rin, mütekaidin eytam ve eramil ne yapsın?. 

OSMAN BEY (Kayseri) — Teşkilâtı ıslah etmez
sek felâkete doğru gidiyoruz. 

SALÂHADDİN BEY (Devamla) — Efendim, 
müsaadenizi rica ederim. Hakkınız var. Hiç bir 
millet devamlı bir harbi, kendi menabii tabiiyesi ile 
idare edemez, ingiltere bile bugün irad vergilerini 
filân öyle bir artırmıştır, ki nakabili tahammüldür. 
Zaten ötedenberi yanlış bir siyasetle cenk ve icdale 
atılan ve memleketin ihyası ve ümranı için bir şey 
yapmağa çalışmayan bizim gibi bir millette harabı 
tabiidir. 

Masarifatı azaltmak hususunda Encümeniniz de, 
Heyeti Aliyenizle müttehiddir. Fakat Heyeti Aliye-
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niz bu hususta ne kadar alâka gösterirse biz de o ka
dar kısacağız. 

Bu bütçeyi elimize geçen sene Mayısta aldık ve 
Temmuzda, size, orduya dokunmadan, 7,5 milyon li
ra tasarruf getirdik ve bu bütçeyi de verirken; Heyeti 
Âliyenin mürakabesile sarfedilmesi kaydının da be
raber getiriyoruz. Biz dahi tasarruf at hususunda 
Hükümete yardım edecek olursak, göreceksiniz belki 
faydalı bir netice çıkarabiliriz. Bu milleti, bu memle
keti, birden bire cennete doğru götürmek mahaldir. 
Fakat doğru ve mütesanit çalıştıktan sonra her şeye 
de muvaffak oluruz. Bunun temini de birbirimize 
karşı olan itimadımızla beraber, millete karşı göste
receğimiz tavru hareketimizle kabildir. İcap eden fe
dakârlık anların da Heyeti Âliyenizin gösterliği celâ
det bu milleti arkasından aldı, götürdü. Sizin seba
tınız Sakarya Harbi için herkesi koşturdu ve harbi 
kazandırdı. Bu milletin paraca olan muzayekasına 
karşı bugün tarafımızdan gösterilecek bu türlü bir 
adım; fukaranın unutulmadığım ve onlarla beraber 
hemhal olduğunu ısbat edecektir. Ben Heyeti Âliye
nizin tarihi için - hali hazır için demiyorum - Anado-
luda teşekkül eden bu Meclisin, Büyük Millet Mecli
sinin, gösterdiği his ve duygu için bunu temenni edi
yorum. Biz bu madde ile hiç bir şeyi kaybetmiyoruz. 
Fakat efendiler, bu madde ile bir milleti ve bir ta
rihi kazanıyoruz. (Bravo sadaları) 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Efendiler ibzar ve 
israf her millette haramdır ve her akideye göre ha
ramdır. Fakat bizde Cenabı Hâk o kadar dehşetli 
bir tehdit ile bizi tahrim etmiştir ki; bu ibzarı tahrim 
etmiştir ki, Kur'anında; müzzirler şeytanın kardeşidir 
buyuruyorlar. 

Şimdi biz burada millî bir Hükümet teşkil ettik. 
(Hududa sesleri) Rica ederim, silsilei kelâmımı kes
meyiniz. Maksat bunda değil, maksat, esaslı bir 
surette mahiyeti meseleyi tamamile tavzih edeceğim; 
müsaade buyurun... 

Efendiler biz burada bir Hükümet teşkil ettik ve 
bugün karşımızda müthiş bir düşman memleketimizin 
yarısını istilâ etmiştir. Düşman Bursa sahillerinden, 
İzmir sahillerinden Sakarya vadisine kadar gelmiş, 
sokulmuş ve şu mukaddes vatanımızın yarısını zirü 
zeber etmiştir. Bunu hepiniz biliyorsunuz. 

Sonra efendim; biz burada milletin yalnız sinei 
feyzinden tecellî eden bir ordu ile bu düşmana karşı 
mukavemet ediyoruz. Bizim için bir taraftan istik
raz yapmak ve başka bir taraftan bir menabii irad 
bulmak imkân ve ihtimali yoktur. Yalnız elimizde 
bulunan şu bir kaç vilâyetin sinei feyzinden, sinei 
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hamiyetinden işar ve bize isal ettiği mebaliğle ve 
bunların evlâdiyle böyle müthiş bir düşmana ve böy
le müthiş bir orduya karşı koyuyoruz ve emin olunuz 
ki bu muvaffakiyet, sırf Ruhaniyeti Peyganberiye ve 
Hazreti Allâhın sayesindedir. Yoksa biz bu yokluk 
içerisinde, düşmanımız en büyük devletlerden müza
heret gördüğü ve mükemmel toplar ve tüfekler getir
diği halde, biz bugün kendi kuvvetimizden başka 
bir istinadgâhımız yoktur, yalnız Cenabı Allâhtır. 
Cenabı Allah bizi muvaffak ediyor. Yalnız bu sa
yededir ve böyle de muzaffer oluyoruz. Fakat rica 
ederim buna karşı bugün burada vücuda getirdiğimiz. 
teşkilâtı idariyemizi nazarı dikkate alın. Efendiler, 
biz Nafia Vekâleti teşkil ettik bu kadar; Nafia Vekâ
letinin bu kadar şuabatı var, bu şuabatın her birer
lerinde birer ser mühendis, bu ser mühendislerin re
fakatlerinde diğer üçer, dörder mühendis, yedişer. 
sekizer kondüktör. Rica ederim kaç arşın yol yap
tırmıştır ki bu milletin parasını böyle israf ve ibzal 
ediyor, hangi vilâyette hangi yol yapılmıştır? Göste
rin rica ederim? Memur var, hizmet yok. Bu bir. 

İkincisi; biz İktisat Vekâleti yapmışız, bugün mu
azzam en muhteşem devletlerin ekserisinin İktisat 
Vekâleti yoktur. Her sancakta birer ziraat muallimi 
var. Bunlar biner, ikişer bin kuruş maaş alıyorlar. 
Bunların şimdiye kadar istihdamından milletin hasıl 
olan istifadesi nedir? Rica ederim. Pek iyi; sonra 
bizim bir polis dairemiz var. Babı Alinin zihniye
tini, Babı Âlinin teşkilâtını biz tamamile burada tat
bik ediyoruz. 

BİR MEBUS — Onları kabul ettik, bu ona mani 
değildir efendim. 

LÜTFİ BEY (Devamla) — Rica ederim müsa
ade buyurunuz, silsilei kelâmımı kesmeyin, sonra 
gelir söylersiniz. 

Şimdi efendim, polis teşkilâtımız; polis teşkilâtı, 
Emniyeti Umumiye Müdiriyeti teşkilâtı.. Efendim 
Bağdad Basra, Suriye, Irak, Rumeli kamilen bizde 
iken; yapılan bir teşkilâttır. Sonra.., (Sadede, sade
de sesleri) Sadede geliyorum efendim ibzalı, israfı 
sayıyorum, bu, bütçeye müteallik olduğu için saded-
dir. Sonra kısmı idarî reisi, kısmı adlî reisi, kısmı 
siyasî reisi.. Bu ne efendiler? Burası İstanbul gibi 
30 - 40 bin haneli bir memleket değildir. Eğer mer
kezin asayişini muhafaza etmek ise bir Jandarma ku
mandanı, bir polis komiseri kâfidir, bunlar hep ibzal-
dir, israftır. 

Sonra biz, şimdi millete merhamet ediyoruz ne 
yapıyoruz? İstihdam, edilen memurinin, bir takım 
eytam ve eramilin sekiz aydır maaşları verilmemiş. 
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Bunlardan kesip de hâlâ bütçesi mevhum, sarfiyatı 
mevhum, meçhul sene hitam bulmuş, iki günü kalmış 
olduğu halde Maliye Vekili bugün hakikî masrafım 
budur diye karşımıza çıkamamıştır. Bunun üzerine 
bütün açıklarını kapamak için on milyon lira avans 
istedi. Yine himmet ettiniz, müsaade ettiniz, verdiniz. 
Bugün masrafı tesbit edilmediği halde nasıl muvaze
neyi temin ediyorsunuz, nasıl doğrultuyoruz, nasıl 
tevzin ediyoruz? Rica ederim, kime veriyoruz? 
Şimdi tekâlifi millîye namile bu milletin malına vazî-
yed ettik, şimdi bir de memurinin maaşını kesmiye-
lim diyoruz. Pek âlâ güzel. Fakat tekâlifi millîyeyi 
ne yaptık, rica ederim, nasıl tatbik ettik? Elinizi 
vicdanınıza koyun. Ey, Büyük Millet Meclisi ruzu 
âhirde mesulsünüz, İnşallah mesulsünüz (Mesulüz 
deyiniz sesleri) Evet, hepimiz mesulüz. Bu bârı 
azim mesuliyeti omuzumuzdan atamıyacağız. (Gü
rültüler) Huzuru mahşerde biz burnumuzu sürterek 
gideceğiz. Tekâlifi millîyeyi altı milyon lira gösteri
yoruz. Efendiler, hangi altı milyon lira, hangi on 
altı milyon lira, hangi otuz altı milyon lira? Rica 
ederim tutanın elinde kaldı. Tekâlifi millîye en bü
yük sui istimalâta uğradı. Bunların önüne geçemi
yoruz, biz bu kadar ibzal ve israfın önüne geçeme
dik. Dünkü gün Avrupaya gönderdiğimiz zevata ne 
veriyoruz biliyor musunuz? Beherine yüz yirmişer 
lira yevmiye, beherine dokuz yüzer bin lira elbise 
bedeli veriyoruz. 

Efendiler; bu imzale, bu yağmakerliğe karşı şimdi 
elli kuruş, seksen kuruş maaş alan eytam ve eramil-
den kesip de bu ibzal ve israfın yerini mi doldıra-
caksınız? Ne kadar güzel tedbir, ne güzel muvazene; 
cidden şayanı takdis ve tebcildir. Eğer bunu yapar
sanız millet sizi tebrik etmelidir. Yüzlerce milyon 
liralar sui istimâlata uğrasın da sonra bir takım acez-
zenin, eytam, sübyan ve nisvanın maaşlarını kesmek 
suretile bütçeyi tevzin ediyorsunuz. Öyle mi? Hangi 
bütçede tevzin? 

Efendiler; eğer bütçenin muvazenesi bizim yapa
cağımız bu tedbir, bu fedakârlıkla düzeliyorsa, emin 
olunuz ki, kendi hesabıma, hamiyeti vataniye namına 
meccanen bir sene Meclise hizmet edeyim diye teklif 
edeceğim. Bunu yapalım. Fakat Efendiler; bugün 
memurinin senelik tahsisatı tutacağı nihayet haydi, ilâ 
üç milyon lira. Haydi otuz üç (33) milyon liraya 
karşı. (3) milyoft lira. Bununla mı bütçeyi tevzin 
edeceksiniz? Bu yarayı tedavi mi ediyorsunuz rica 
ederim? 

İBRAHİM SÜREYYA BEY (Saruhan) — Dam
laya damlaya göl olacaktır. 

LÜTFt BEY (Devamla) — O gölü her tarafın
dan muhafaza edesiniz. Gölün her tarafı açılmış, 
göl yağma oluyor. Etrafına taş yığılmış, kimsenin 
taşına bir şey düşmüyor. Göl bu halde, siz bu damla 
ile iş göreceksiniz. Bu şayanı teessüftür ve millete 
karşı, efendiler, gülünç olmaktır. Vazifemiz sui is
timalin önüne geçmektir. Geçebilirseniz işte millete 
bir hizmet etmiş oluruz. Geçemiyorsak milletin böy
le milyon milyon liraları ibzal edilecek, sonra biz.de  
burada memurinin bir takım eytam ve eramilin para
sını kesmek suretile kendimizi millete mi göstereceğiz? 
Binaenaleyh sekizinci maddenin takımı ile tayyını 
istiyorum. Zira sene bitmiş, sarfiyat gayri muayyen, 
bütçe sarfiyatı yok, bütçede muvazene yok, açığı 
çok, bütçede muvazenei umumiye mevhumdur. Açığı 
var, da tesbit edilememiştir. Binaenaleyh bu madde 
ile katiyen muvazene husule gelmez. Bu muvazenei 
umumiye muhayyeldir, böyle muhayyel bir muva
zene için bir takım eytam ve eramilin maaşına doku
nulamaz. 

BİR MEBUS — Mebuslar versin de memurini 
çıkarsın, memurine yazıktır. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayeti hakkında 
bir takrir var. Müzakereyi kâfi görenler ellerini kal
dırsın.. Kâfi görülmüştür efendim. 

Bir tadilname var; bir tadil takriri var. 
(Muvazenei umumiye lâyihasının sekizinci mad

desi tekrar okundu) (Kabul sesleri, gürültüler) 
DR. FİKRET BEY (Kozan) — Her türlü hare

kâtımız sui tesir yapmıyor da, bu mu yapıyor? 
HACI BEKİR EFENDİ (Konya) — Evvelâ Me

buslar verecek, sorara memurin versin. Zira bu millet 
bizıi bir gün gelip buradan kovacaktır efendiler Yal
nız kendimizi düşüramriyelim. 

LÜTFİ BEY (Malatya) — (Hacı Bekir Efendiye 
hitaben) Ordu taahhüdatından binlerce l ira kazanı
yorsun sen. Mebus Beyler terk etsin evvelâ. (Şiddet
li gürültüler) 

ÂBİDİN BEY (Lazistan) — Evvelâ Mebuslar-
dan kesilmeli efendim. 

REİS — Tadalnameleri okutayut da ondan son
ra reye koyacağım. Reyinize daha vaz etmedfik ılica 
edenim. 

Riyaseti CeMleye 
Sekizinci madde hakkındatoi müzakeremin kifaye

tine, yalnız Mebusandan bir ayluk tahsisatı şehriye-
ınıkı »katı ile diğerJierlinlin üsrtjisniaısı şeicllinıde maddenin 
tadilen kabulünü arz ve teklif eylerimi 

Sirtob Mebusu 
Hakkı Hami 
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MUSTAFA FİKRİ BEY (Siverek) — Burada 
hakkı hayatımız yoktur. 

Riyaseti Çeteleye 
Büyük Millet Meclisi Azasının, 1337 senesi Şubat 

tahsisatının muvazenei umumtiyeye terkini ve mad
denin bu surette tadilini teklif eySlerâm. 

* Menteşe 
Drâ Tevftik Rüştü 

LÜTFÎ BEY (Malatya) — Efendim, isteyen «ad 
versin. 

Dr. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Gü
rültü yapmak beyhudedir. Dinlerseniz... (Devam ses
leri) (Gürültüler) Cesaretiniz varsa beni dinleyin. 
Milleti severseniz beni dinleyin. Gelecek sene için 
iflâsa, gitmemek, bütçemizi iflasa sevketmemek için. 
Ben Allah namına söylüyorum. Cesareti medeniyesi 
olan beni dinler. Sonra kalbinin, vicdanının, Allâ-
'hırvuı emrettiği veçhile hareket eder. 

Efendiler, arkadaşlar, gelecek sene bütçemizin 
açığına fazla meydan vermemek için cabhede kanını 
isadıe edenlerin cebhe maaşaltmı kaldırıyoruz, seferber
lik maaşattını kaldırıyoruz. (Gürültüler, aıyak patatı-
barı) Makamat maaşını kaldırıyoruz. Memleketi mü
dafaa edenlere verilen paraları iflas tehlikesi önünde 
kesiyoruz. Vekfiliere bir şey vermiyoruz. Bunların 
hepsti ıkalktyor. liste sâtailai fedakâımye en ibtida Mec
lis numune olmadıkça böyle bir kanunun müzakere
si buraya gelemez. (Müzakere kâfidir sesleri) 

NUSRET EFENDİ (Erzurum) — Mebusanı 
kiram dinleyiniz. ( . . . . ) Siz istihkarı hayat ede
rek buraya toplandriMZ. Şimdi niçin evladı vatandan... 
emiyorsunuz? Rica ©deriim eğer siz tahsisatınızdan vaz 
geçmezseniz Allanın kitabım... dan mı alacaksınız? 
Rica ederim tahsisatımızdan fedakârlık edelim ve 
sorara dillerimizi uzaKalım. Teşkilâtı ^yftaljm ve son
ra dinleyelim. İşi uzatmıyalım, su idareleri yıkalım. 
(Şiddetli 'bravo sadaları ve alkışlar) Bizim bugün ya
pacağımız budur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgad) — Maaşatın 
kesilmesi para etmez. Yüzde yirmi beşini keselim. 
tahsisatımızın daha iyi tesiri odur. 

REİS — Efendim rica ederim, hir dakika mü
saade buyurun, reye vazedeceğim. Bu vaziyette mü
zakerenin idamesinin imkânı yoktur. (Gürültüler) 

NEŞET BEY (İstanbul) — Bu ordu, bu miUet 
gelip buraya, bizi (kovacaktır efendiler; göreceksiniz. 
(Gürültüler) 

RBtS — Efendim; taıyM esami ile maddenin tay-
yım reye koyuyorum. Herkes reyini istimal etsin. 

SALAHATTlN BEY (Mersin) — Bu madde hak
kındaki reyler zabta geçecektir Reis Bey. 

ADNAN BEY (İstanbul) — Efendüm müsade 
buyurunuz, yanlış anlaşılacak, yanhş olacak. Reye 
konulan takrirdir. Bönaenaleyh takririn kabul, ade
mi kaıbülü meye N/aaedifliyor. Beyazı verirsiniz mad
de tayyokmur. Kırmızı verirseniz tayyı rettedersinriz. 
Yani maddeyi kabul ederseniz. Sonra yanuş otursa 
hiç bir şeye yaramıyacaktır. (Doğru sedaları, gü
rültüler) 

Efendim; tekrar ediyorum. Teklif «ay tatoraridkv 
Bittabi makamı Riyaset mecburdur, evvela tay tak
ririni reye vazetmeğe. Tayyını iltizam edenler kabul, 
yani beyaz kâğıt verirler. Taıyyını reddeden kırmızı 
pusla verir. Bu gayet tabiidir, nizamname ahkâmı 
bunu icabedjyor. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Esami okunmalıdır 
efendim. 

REİS — Pekâlâ efendim. İstirham ederim'"arka
daşlar oturunuz. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe)^- Reis Bey 
usulü müzakere hakkında bir ricam vardır, celse ha
fidir, fakat reyler alenidir. Celsemin aleni olmasından 
yarın bu reyler matbuata intikal edecektir. (Reylerin 
istihsali için esami okunmağa başladı) 

ADNAN BEY — Efendim, müsaade buyurun, 
Riyaset daha sağlam olması için yoklama tarzında 
rey verilmesini istiyor. Bunun en iyisi ismü okunan 
arkadaş gelir, reyini buraya atar. 

HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ (İsparta) — Reis 
Bey ekseriyet yoktur, nisabı müzakere hasıl olmıya-
caktur... 

ABtDÎN BEY (Lazistan) — Reis Bey, Takririm 
var. 

REtS — Biliyorum efendim. Bu iş bitsin ondan 
sonra... 

Efendim, reyini istimal etmiyen arkadaşlarımız 
var mı? (Yok sesleri) 

Efendim nisabı müzakere hasıl olamamıştır. 102 
redde karşı 52 rey lehinde veriilmiştir. Nisabı müza
kere yoktur. Ceman 154 zat rey vermiştir. Binaen
aleyh yarin pazar günü saat birde 'içtima ejtmek üze
re celseyi tatil ediyorum. 

(6.56 — d&n sonra da içtimaa nihayet verildi.) 
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