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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerai : Saat : 2,30 

REİS : Birinci Reisvekili İsmet Bey 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Talât Bey (Kângın) 

REİS — Ekseriyetimiz vardır, Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

İkinci İçtima 

5 Teşrinisani 1340 Çarşamba 

Birinci Celse 
Birinci Reisvekili İsmet Beyin tahtı riyasetlerin

de inikat ederek zaptı sabık hulâsası kıraat ve ay
nen kabul ve evrakı varide ait oldukları mahallere 
havale edildi. Müteakiben İmar ve İskân Vekâle
tinden vukubulan istizahın bakıyei müzakeratına 
geçildi. Başvekil İsmet Paşa Hazretleri tarafından 
dermeyan edilen teklif üzerine istizahın tamimen 

Heyeti Vekileden icrası karargir oldu. Bir müddet 
müzakere cereyan ettikten sonra tenefüs için Celse 
tatil edildi. 

İkinci Celse 
İsmet Beyin riyasetleriyle kuşat olunarak istizahı 

umumiye devam edildi. Müzakeratın temadi etmek
te bulunmasına ve vaktin müsaadesizliğine mebni 
Perşembe günü devam edilmek üzere celseye hitam 
verildi. 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında bir iti
raz var mıdır efendim? (Hayır sesleri) Zaptı sabık 
hulâsası aynen kabul edilmiştir. 

2, — EVRAKE VARİDE : 

Teklifler 

/ . — Canik Mebusu Cavit Paşanın bedeli nakdî 
efradının kış aylarında silâh altına alınmalarına dair 
teklifi kanunisi (2/361) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 

Takrirler 

1. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Bey ve rüfe-
kasının; Konya Vilâyetine mülhak Ereğli kazası da
hilindeki Alâk harkının tathiri hakkında takriri (4163) 

2. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Bey ve rüfe-
kasının; Konya Vilâyetine mülhak Ereğli kazası da
hilindeki bataklığın teybîsi hakkında takriri (4/65) 

REİS — Her iki takriri Başvekalete havale edi
yoruz. 

Evrakı saire 
/. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

intihabı dolayısiyle İstanbul Mebusu Ali Fethi Bey
den mevrut teşekkür telgrafı vardır, okunacaktır : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Makamına 
müttefikan intihabım suretiyle bütün arkadaşlarımın 
hakkımda gösterdikleri itimada karşı en derin min
net ve şükranımı arz eylerim. Tevdi buyurulan yük
sek vazifenin bütün icabatını kemali itina ile ifaya 
ihtimam ederek şu teveccühe kesbi riyakat etmek 
ahsı amalim olduğunun hürmetlerimle birlikte arka
daşlarıma iblâğını rica ederim efendim. 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Reisi 

Fethi 
(Allah muvaffak etsin sesleri) 

— 72 — 
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3. — İSTİZAH 

1. — Heyeti Vekileden umumî istizah: (Devamı) I 

REİS — Efendim, ruznamemizde umumî istiza
hın devamı vardır. Müzakeremize başlıyoruz. Söz Da
hiliye Vekili Recep Beyindir. 

DAHİLİYE VEKİLİ VE MÜBADELE, İMAR 
VE İSKÂN VEKÂLETİ VEKİLİ RECE? BEY (Kü
tahya) — Muhterem arkadaşlar' Bendeniz huzuru- I 
nuzda birkaç günden beri istizahı devam eden İmar, 
İskân ve Mübadele Vekâleti Vekili sıfatıyle isbatı I 
vücut ediyorum. Gerçi vekâlete ait mesail hakkında 
vukubulan tenkidatm cevapları, bu vekâlette asalet
le vazifei memuriyetini ifa etmiş ve bugün bendeni- I 
ze nisbetle selef mevkiinde bulunmuş olan rüfekayı I 
muhtereme tarafından verilmiştir. Fakat bu rüfeka- I 
nm vukubulan maruzatı ne de olsa bugünkü vaziye
ti resmiyeye nisbetle eski bir vekil sıfatıyle vukubul-
muştur. Bendenizin vukubulacak maruzatım ise ve-
levki niyabeten olsun bu vekâletin mevkii mesuliye- I 
tinde bulunan ve resmen Heyeti Muhteremeye izahat 
vermek mecburiyetinde olan bir vekil sıfatıyledir. I 
Gerçi bu vekâleti uzun müddet büyük bir şevk ve I 
hararetle idare etmiş olan muhterem arkadaşların I 
verdiği izahatla maksadın kâfi derecede yahut kifa- | 
yete yakın bir derecede tenevvür etmiş olduğu kana- I 
atinde bulunuyorum. Fakat bu kanaate rağmen Teş- I 
kilâtı Esasiye icabı olarak huzurunuzda mesul veki- I 
lin izahat vermesi ve o vekâleti bugün resmen işgal I 
eden zat tarafından meselenin tenvir olunması lâ- I 
zımdır ki, muameleyi Hükümet esaslı bir surette ta- I 
mam addedilebilmiş olsun. Maruzatı mufassalama I 
geçmeden evvel, İmar, İskân ve Mübadele Vekâle- I 
tinden vukubulmuş iki sualin cevaplarını vereyim. I 
Bunlar dünkü ruznameye dahil idi. Bu bapta Reis I 
Beyden fırsat aradım, istizah mevzuubahis olduğu I 
için bu, istizahın bir fer'i addedilebilecek suallere I 
birlikte cevap vermekliğim söylendi. I 

Şimdi sözlerimin esas aksamına geçmezden evvel I 
bu suallere arzı cevap edeyim. Suallerden birisi Muh- I 
terem arkadaşımız Bolu Mebusu Mehmet Vasfi Be- I 
yindir. Suali aynen okuyorum. I 

«Bugünkü Cumhuriyet Gazetesinde kemali teeş- I 
sufle görüldüğü üzere Konya'ya mürettep Çorlu mu- I 
hacirlerinden bir muhacir kardeşimizin hasta olduğu 
halde Mübadele Cemiyeti Kâtibi Umumiliğinden 
hastalığı nazarı itibara alınmayarak şevkine kıyam 
edilmiş ve bu biçare muhacir yerinden kalkamaya- [ 

— 73 

cak derecede hasta olduğu halde polis ile kaldırıla
rak komisyon binasında vefatına sebebiyet verildiği 
anlaşılmıştır. Bu Kâtibi Umumî hakkında Vekil Be
yefendinin ne düşündüğünü şifahen beyanını arz ve 
teklif eylerim.» 

Bu sualin iki hedefi vardır. Birisi mevzuubahso-
lan vakanın mahiyeti hakkında cevap istiyor. Diğe
ri de buna sebebiyet verdiği söylenen kâtibi umumî 
hakkında Hükümetin ne düşündüğüdür. Bir defa şu
nu arz edeyim ki, mevzuubahsolan kâtibi umumî 
Hükümet teşkilâtına merbut bir uzuv değildir. Tür
kiye'de umum serbest cemiyetler gibi bir de Müba
dele Cemiyeti hususiyesi vardır. Kâtibi umumî Hü
kümet ve Devlete nisbetle hiçbir mevkii resmisi ol
mayan mevki sahibi bir zattır. Binaenaleyh bu bap
ta Hükümetin düşüneceği bir şey mevzuubahsola-
maz. Asıl meseleye gelince : Mesele, mahallî Hükü
metinden, İmar ve İskân memurlarından, teşkilâtın
dan sorulmuştur. 

Çorlu'dan Konya'ya böyle bir muhacirin müret
tep olmadığı ve böyle bir hadisenin gayri vaki oldu
ğu bildirilmiştir. Bunun üzerine İstanbul'a yazılmıştı. 
Mübadele Cemiyetinin Kâtibi Umumiliğinden de 
mesele sorulmuştur. Verilen cevapta Konya'ya de
ğil, Çorlu'ya yakın (Gorpe) namında bir köye nak
ledildiği bildirilmiştir. Tekrar Çorlu'dan sorduk. Çor
lu diyorki, burada bahsolunduğu veçhile ne nakle
dilirken ölen muhacir vardır, ne de burada (Gorpe). 
isminde bir köy vardır. Binaenaleyh mesele bir kav
li mücerretten ibaret olarak bu suretle taayyün et
miştir. 

İkinci sual : Bu sualin mevzuuna muhterem rü-
fekadan bazıları dahi istizah münasebetiyle temas 
ettiler. Sual Zonguldak Mebusu Halil Beyindir, Ay
nen okuyorum. 

«Ne irken, ne dinen Türklükle alâkası olmayan 
ve bilhassa münhasıran Rumca tekellüm eden kıpti-
lerin mübadeleten memleketimize nakilleri ve bun
ların en ziyade Zonguldak muhitine teksifleri esba
bını vekâleti aidesinden sorarım efendim.» 

Bunu rüfekayı muhteremeden Gümüşhane Me
busu Hasan Fehmi Bey de sormuştu, zannediyorum 
vereceğim cevap aynı zamanda kendilerini de tatmin 
edecektir. 

Malumu âlileri olduğu veçhile mübadeleye tabi 
eşhasın kimlerden ibaret olduğu mübadele mukave
lenamesinin birinci maddesinde şu suretle tarif edil-
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mistir. 1 Mayıs 1923 tarihinden itibaren Türk ara
zisinde mütemekkin Rum Ortodoks dininde bulunan 
Türk tab'ası ile Yunan arazisinde mütemekkin Müs
lüman dininde bulunan Yunan tabasının... İlh. Ya
ni Yunanistan'dan buraya gelecek olan mübadeleye 
tabi halk, mübadele mukavelenamesinin birinci 
maddesinde Yunan arazisinde mütemekkin Müslü
man dininde bulunan Yunan tabası tarif edilmiştir. 
Bu, metni aslidir ve gayet umumî bir çerçeve içerisin
de yazılmıştır. 

Bu umumî çerçeve arasında gerek Yunanistan' 
dan Türkiye'ye gelecek olan ve gerek Türkiye'den 
Yunanistan'a gidecek olan mübadiller arasında, bu 
umumî tarif içerisinde muhtelif tefsirata sebebiyet 
verecek bazı unsurlar mevcut olacağı bedihidir. 
Bunlardan hangilerinin bu mübadele mukavelena
mesinin dahilinde olduğunu tespit etmek salâhiyeti 
mukavelenamenin on ikinci maddesi mucibince, 
muhtelit komisyona verilmiştir. Umumî mübadeiei 
ahali mukavelenamesinin icabedeceği tedabiri itti
haz ve işbu mukavelenamenin tevlit edeceği bilcümle 
mesaile karar vermek hususunda muhtelit komisyo
nun bütün salâhiyetleri haiz olacağı tasrih edilmiştir. 
Demekki, birinci maddenin umumî tarifi içerisinde 
bir ihtilâf hasıl olursa bu bapta hakkı tefsir sahibi 
olan heyet, muhtelit mübadele komisyonudur. Muh
telit komisyon ilk içtimalara başladığı zaman tarzı 
icra hakkında ittihaz ettiği bazı mukarrerat meya-
nında bu tatbiki nasıl yapacağı şu suretle tahtı karara 
alınmıştır. 4 Nisan 1924 tarihli muhtelit mübadele 
komisyonu celsesinde verilen 17 numaralı Karar da 
bir şahsın mübadeleye tabi olup olmadığına karar 
vermek hakkına yalnız muhtelit komisyonun salâ-
hiyattar olduğu kaydedilmiştir. Binaenaleyh şu umu
mî nokta anlaşılınca meselenin mahiyeti kendi ken
dine taayyün ve tenevvür eder. Demekki, buraya 
gelmiş olan eşhasın muahedenin istihdaf ettiği Müs
lüman Yunan Tabası tarifi içerisinde bu kıptileri de 
muhtelit mübadele komisyonu mevcut ve dahil te
lâkki etmiştir. Bu suretle bunlar buraya gelmişlerdir. 

Malumuâlinizdir. Bütün dünyada kıptilerin va
ziyeti aşağı yukarı birbirine müşabihtir. Ne zaman, 
nerede bulunurlarsa oranın ahvâl ve adatma temes-
sül ederler. 

Muayyen ve mutesallip ahval ve âdetleri yoktur. 
Muhterem Halil Beyin takririnde bir nokta daha var
dır. Buyuruyorlar ki niçin bunlar Zonguldak'a teksif 
edilmişti» Yalnız oraya teksif edilmiş değildir. Bü
tün mübadeleye tabi olan mıntıka içinde bu mahi-
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yette kiptiler bulunduğu için, muhtelit mübadele ko
misyonunun alâkadar olan komisyonun kararıyle mü-
teferri bir surette memleketimizin aksamı muhtelife-
sine serpinti halinde gelmişlerdir ve yalnız Zonguldak'a 
teksif edilmiş değildir. Bu baptaki cevabî maruzatım 
da bundan ibarettir. 

Şimdi istizah münasebetiyle mevzuu bahsolan ni-
kata arzı cevap ediyorum; Cevaplarımın birinci kıs
mı muhtelif zevatın izahat ve tekidatı esnasında ek
seriya bilinmemiş olduğu için hüsnü takdire müşkülât 
iras eden malumatı adediye ve malumatı kaydiyeye 
iptina edecektir. Bu malumatı kaydiyeye vakıf ola
cak heyeti umumiyei muhtereme bu meselenin hu-
tutu umumiyesi hakkında daha vazıh fikir ve kanaat 
edinmeye imkân bulacaklardır. Birinci mesele iskân 
meselesidir. Mübadeleye tabi olan Müslüman halktan 
ne kadarı gelip ne kadarının kaldığı hakkında tafsi
lâta lüzum görmüyorum. Çünkü bu tezahür etmiştir. 
Mübadelenin bizim lehimize olan kısmı yani Yunanis
tan'daki Müslümanların Türkiye'ye nakli hemen bit
miş gibidir. Bir iki bin kadar Selanik'ten gelecek var. 
Bunlar için de vapurlar tertip edilmiş sevkedilmiştir. 
Bunların da gelmiş olduğu kabul edilirse esas müba
dele muamelesinin Türkiye'ye sevk ve nakilden ibaret 
olan kısmının hitam bulmuş olduğunu kabul etmek
te beis olmaz. Binaenaleyh bu bapta tafsilât arz etme
yeceğim. 

Gelelim iskân meselesine : Gerek Mübadele, İs
kân ve tmar Vekâletinin teşekkülünden evvel (Çün
kü Vekâletten evvel gelen cüzî bir kısım vardır.) ge
rek bugüne kadar gelmiş olan halkın yekûnu (390 737) 
dir. Bu elyevm mevcut kuyudatın neticesidir. Bun
dan 358 231 bini iskân edilmiştir. 32 506'sı da iskân 
edilmemiştir. Fakat iskân edilmiştir dediklerinin ve 
iskân edilmemiş dediklerimde bazı kuyudatı mahsusa-
yı nazarı dikkate almak lâzımdır. Çünkü malum olan 
vaziyeti kanuniyeden dolayı mutlak surette bir iskân 
yani temliki kafi muamelesi henüz yoktur. Tabi bu, 
358 231 iskân vaziyetini ifade eden rakamın çerçe
vesi içerisinde bulunanlardan bir kısmının malum ol
duğu üzere muhtelif safhalarda bazı şikâyetleri var
dır. Fakat buna rağmen bunlar, muayyen mıntıkalar
da yerleştirilmişlerdir. Tamamen iskân olunmuşlardır. 
(32 506) kişi iskân edilmemiş diyorum ki ihtimal ba
zı rüfeka Refet Beyefendinin ifadesiyle benim ver
diğim bu ifade arasında bir fark göreceklerdir. Bu
nu derhal izah edeyim. Refet Bey bunu hatırladığı
ma göre (20) veya (22) bin olarak söylediler. Bende
niz 32 000 diyorum. Fakat hakikatte bu kadar tefavüt 
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yoktur. Çünkü (32 506) kişiden (16) bin küsuru Sam
sun havalisindedir ve bunlar benim verdiğim rakam
da gayrı meskun olarak mevcut görülüyor. Fakat bun
lardan mühim bir kısmı bu kuyudatın esasını teşkil 
eden cetvelde mukayyet malumat geldikten sonra 
tabiî iskân olmuştur. Binaenaleyh elyevm (20 - 22) 
bin kişi kadar henüz iskân edilmemiş muhacir bulun
duğunu kabul etmek doğru olabilir. Fakat bu mik
tardan hiç kimse açıkta ve böyle havaya, tesiratı ha
riciyeye maruz bir vaziyette bulunmuyorlar. Bunlar 
yalnız kendilerine mal edilmiş bir bina içerisinde de
ğillerdir. Pek az bir kısmı, hemen hiç denecek bir 
kısmı çadırlarda, bir kısmı da ev addedilemeyecek ba
rakalar içerisinde veya misafireten şurada burada
dır. Fakat bunlar dahi derdesti ikmâl olan ve adedi 
erkamı atide inşaat bahsinde arz edilecek bulunan 
inşaatın hitamında kendilerine mal olacak evlere yer
leşeceklerdir. 

Arz eylediğim miktardan izmit mıntıkasında bu
lunan henüz iskân edilmemiş onbin muhacirin vazi
yeti mahsusası vardır. Bunlar bizzat hanelerini inşa 
taahhütüyle gelmiş oldukları için kendilerine hükümet
çe binalara başlattırılmamıştı. Kendileri de yaptırma
mışlardır. Bu sebeple burada müşkülât vardır. Umumî 
bir fikir verebilmek için hangi mıntıkalarda ne kadar 
ahalinin iskân edildiği hakkında malumat arz ede
yim. Trakya'da 73 502, İstanbul mıntıkasında 35 332 
kadarı henüz şehir hanelerinde misafirdir. İzmit mın
tıkasında 26 578, bu İzmit mıntıkasında biraz tevek -
kuf etmek mecburiyetindeyim, çünkü sırası gelince 
burada ve bu rakam meyanında henüz iskân edilme
dik diğer bütün menatıka nispetle şayanı dikkat rak-
kamda bir kalabalık mevcuttur. Bunun esbabını yu
karıda söyledim. Sırası gelirse daha tafsilât veririm. 
Karasi mıntıkasında 38 925 kişi iskân edilmiştir. Bur
sa " mıntıkasında 26 204, burada da beşyüz kadar is
kân edilmemiş ve arz ettiğim binalar içerisine gire
cek muhacir vardır. İzmir havalisinde dahi 62 524 
kişi iskân edilmiş ikibin kadar arz ettiğim şerait 
dahilinde iskâna amade vardır. Antalya mıntıkasında 
6 179 kişi iskân edilmiştir. Burada da bunlardan 1 200 
muhacir iskânları karip vaziyettedir. Konya havalisin
de 29 189 nüfus kamilen iskân edilmişlerdir. Adana' 
da 20 856'dır. Bunun da ikibini henüz tamamen iskân 
edilmiş addedilmez. 

Erzurum mıntıkasında Erzincan'da 1 100, Sam
sun'da 38 076 iskân edilmiştir. Burada ayrıca 16 806 
da cetvelde iskân edilmemiş görünüyor. Fakat bugü
ne kadar da bunun mühim bir kısmı iskân edilmiş

tir. Bunların bir kısmı da bilâhare arz edeceğim veçhi
le ikmali inşaatları derdest olan köylerin hitamında 
iskân edilecektir. Hükümetin muhacirinin zürra? ak
samına yaptığı zirai muavenet hakkında mucibi faide 
olacak adedî malumat arz edeceğim. Şimdiye kadar 
İmar, İskân, Mübadele Vekâleti kendisine verilen 
tahsisattan 21 000 pulluk, (altıbin küsur) çift öküz, 
89 ester ve merkep, 267 inek ve dişi manda, 11 trak
tör, 28 642 çapa ve kazma, 13 975 bel, 2 285 çatal 
bel, 5 139 bağ bıçağı, 1 818 yine bağ malzemesi, 
1 007 kilo ziraatte istimal edilmek üzere kükürt, bir 
miktarda tırmık, orak, ot biçecek alât, kükürt, gözta
şı, kireç, döğen, pulvarizatör ve edevat verilmiştir. 
Bundan başka bir milyon kilo tohum tevzi edilmiş
tir. Sonbahar zerriyatı için de tahsisat verilip, derdes
ti tedarik ve tevzi olan üç milyon kilo tohumluk ay
rıca mevzubahstir. Tabiî bunlar bütün muhacirinin 
hepsine mütesaviyen taksim edilmiyor. Muhacirler 
içinde hal ve vakti yerinde olan ve vesaiti ziraiyele-
rini kısmen getirmiş bulunan tabaka bu tevziattan 
bittabi müstesnadır. Yapılmış olan bu tevziat mu
hacirinin muhtaç tabakasının bütün ihtiyacını tatmin 
edecek mahiyette değildir. Bu bapta Refet Beyefendi 
uzun izahat arz ettiler. Bir çiftçi muhaciri ihtiyacını 
tatmin için ne miktarda, ne cinsten malzemeye ihtiyaç 
olacağını ve bedelini bilhesap arz ettiler. Bu hususta 
vereceğim malumatı Refet Beyefendi beyan buyurmuş
lardır. Bugün 61 bin küsur muhacir hükümet tara
fından iaşe edilmektedir. 

Tamirat ve inşaat hakkında arz edeceğim malumat 
şimdiye kadar rüfekayı muhteremenin ya bahsetme
dikleri yahut münekkidinden bazı zevatın yanlış izah 
buyurdukları cihetle ehemmiyetle istimaa değer ad
dediyorum. Şimdiye kadar İmar ve İskân ve Mübade
le Vekâleti tahsisatının faslı mahsusundan 15 881 
svin tamiratı yapılmıştır. 7 Samsun'da, 2 İzmir'de, 
2 Bursa'da, 1 İzmit'te, 1 Antalya'da, 1 Adana'da ol
mak üzere muhtelif noktalarda ceman 14 adet numu
ne köyü inşa edilmiştir. Bunların bilhassa mütekâsif 
olduğu Samsun mıntıkasındaki inşaat bugün hemen 
kuvvei karibeye gelmiş bir derecede ilerlemiştir. Bu 
köylerin her biri 50 haneden ve bir köye lâzım ola
cak cami vesaire gibi mebaniden terekküp eder. Bu 
köylerin yapılmış olan aksamına ait vesaike temas 
ettim. Bu köyleri muhterem arkadaşlarım gördükleri 
zaman bizzat kendilerinin rahatça oturmayı kabul ede
cekleri derecede güzel, iyi evlerden terekküp ettiğini 
anlarlar. Bu, sureti mahsusada kayda şayandır. Bugün 
Ankara'da rüfekayı muhteremenin oturdukları evle-
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re nispetle arz ettiğim (14) köyde yapılmakta olan ve 
ikmali kuvvei karibeye gelen evler tercihan ve teha
lükle sükna ittihazına lâyıktır. Sonra efendim, 1 717' 
si Samsun'da, 192'si izmir'de, (330'u) Bursa'da, (630'u) 
izmit'te, 550'si Antalya'da... (808) Adana'da, (38) Af
yon'da, (220) Manisa'da, (853) Bafra'da, (304) Çar
şamba'da, (657) Tokat'ta, (62) Çorum'da, (100) Yoz
gat'ta, (442) Amasya'da olmak üzere ceman (6 903) 
iktisadî evin inşasına başlanmıştır. Bu iktisadî evler
de demin tarif ve arz ettiğim güzel tipteki numune 
köyün binaları gibi değildir. Bunlar, vesaiti adiye ile, 
çamurla, kerpiçle, sazla vesair vesaiti adiye ile ucuzca 
çıkarılan evlerdir. 
Esasen (6 903) miktarına varan bu yekûnu hakiki 

güzel bina olarak inşa etmeye dahi İmar Vekâletinin 
bütçesinde müsait bir vaziyet yoktur. İnşasına başla
nılan bu altıbindokuzyüz küsur iktisadî evin 1 369'u 
Eylül nihayetine kadar hitam bulmuştu, bu inşaatın 
hitamından bugüne kadar bir ay kadar zaman geç
miştir ve inşaat ilerlemiştir. Bir çok menatıkta Teş
rinisani nihayetinde ve diğer menatıkın hemen kâf-
fesinde denebilir - belki pek az bir kısmı müstesna ol
mak üzere - Kânunusaninin onbeşinde bu mebaninin 
inşaatı tamamen hitama erecektir. Yalnız kendilerine 
muhasses binalarda oturmadıklarını demin arz etti
ğim açıkta bulunan muhacir tabakası, - ki bunlar ta
mamen açıkta değil, barakalarda ve çadırlardadır - on
lar dahi bu evlerde iskân edilmiş olacaklardır. Yalnız 
demin işaret ettiğim istisnaî bir noktayı arz edeyim : 
İzmit'te diğer menatıka nispetle şayanı dikkat bir de
recede ehemmiyetli iskân buhranı hasıl olmuştur. Bu
nun esbabı vardır : O mıntıkaya gelmeyi arzu eden 
muhacirin, İmar ve İskân Vekâletine sureti mahsusa-
da murahhaslar göndererek, İzmit mıntıkasının tütün 
ziraatine fevkalâde müsait olan vaziyeti araziyesinden 
istifade etmek yolunda bizzat kendileri evlerini yapa
caklarını taahhüt etmişlerdir ve bu taahhüt neticesi 
olarak oraya gelmişlerdir, imar Vekâleti dahi bu ta
ahhüde ve bunların kendi evlerini bizzat yapacakları 
vaadine inanarak - demin arz ettiğim - gerek esas nu
mune ve gerekse iktisadî evler şeklinde inşaata baş
lanmamıştır. Fakat heyeti muhteremenizden Vekâle
tin talep ettiği yeni tahsisatı munzamma alındıktan 
sonra orada dahi inşaata başlayacaktır. Çünkü bu ta
ahhütte bulunan muhacirinden bir kısmının vaadi biz
zat ifa edemeyeceği zaafı ve aczi taayyün etmiştir. 

Bütçe vaziyeti hakkında da kısaca arzı malumat 
edeceğim. Çünkü bazı muhterem rüfeka bu vaziyete 
yani henüz paranın bir çoğunun sarfedilmediğine te
mas etmişlerdir. Evvelâ şunu arz edeyim ki; hükümet 

esasen tahsisatı munzamma talep etmiştir. Bundan do
layı dün veyahut evvelki gün şu erkamı almıştım. O 
zamana kadar verilmiş olan faslı mahsus tahsisat ye
kunundan sarfedilmemiş yüzyetmişbin küsur lira kal
mıştır ki bu da hiçbir şey demek değildir. Binaenaleyh 
imar Vekâletine Meclisin tahsis ettiği paranın hemen 
heyeti kâmilesi sarfedilmiş addedilebilir. 

Sıhhî vaziyet hakkında aldığım malumat; diğer 
muhterem arkadaşların verdiği izahattan esaslı bir 
fark arz etmiyor. Aldığım kuyudata göre zayiat yüz
de bir ilâ iki kadar olup, izam olunduğu nispette de
ğildir. Yalnız sıhhî vaziyette hasıl olan vahametin es
babı esasiyesinden olmak üzere bir iki noktası hak
kında Heyeti Muhteremeyi tenvir edeyim : Kozan'a 
ve Kayalar mıntıkasından gelen mübadil halkın ye
kunu altmışbini tecavüz eder ki bu halk, bulunduk
ları mıntıkada mübadele muamelesi henüz yapılmak
sızın şu vaziyette bulunuyorlardı. Bunlar kısmen muh
telif esbabı mülkiye tahtı tesirinde olmak üzere bu
raya gelmeden evvelki vaziyetlerinde ot ile, mahal
linde tedarik ettikleri kuvayı gıdaiyeden mahrem me-
vadı hasbiye ile tegaddi ediyorlardı. Bu ırkdaşlarımız 
memleketimize nakli mevzubahs olduğu zaman kadit 
bir hale gelmiş vaziyette bulunuyorlardı. Bunları kur
tarmak için henüz nakilleri yapılmadan ve yapıldığı 
sırada otuzbin lira kadar bir para ile imdadı sıhhî he
yeti mahalline gönderilmiştir ve bunların hayatını kur
tarmak için kudreti beşer dahilinde bütün mesaili sar-
fetmiştir. 

Tabiî- buna rağmen altmışbin küsur ırkdaşımız ki, 
mübadeleye tabi olanların yekunu kâmiline nispetle 
sekizde veyahut yedide birini teşkil eder, bunlar ölü
me mahkum bir vaziyette memleketlerinden çıkarıl
mıştır. Tabiîdir ki, esnayı sevkiyatta ve muhaceret 
esnasında bu mariz ve zayıf vücutlar icabatı seyya-
hatin tesiri altında nispeten daha çok zayiat vermek 
mecburiyetinde kalmışlardır. Selânik'in şimalinde ve 
muhtelif yangın yerlerinde tegaddiden mahrum oyuk
lar içerisinde bulunurken memleketimize nakledilen 
otuzbin kadar muhacirin bu vaziyetini de nazarı dik
kate almak lâzımdır. Şu halde zayiatı umumiye düşü
nülürken fevkalâde şeraiti hayatiyeye maruz olanla
rın gözönünde bulundurulması muvafıktır. Bu, haki
kate vasıl olmak için bir sebep teşkil eder. Bu ade
di ve nazarî malumatı arz ettikten sonra rüfekayı muh-
teremenin mevzubahs ettikleri esaslardan bilhassa 
daşlar tarafından verilen izahat bir dereceye kadar 
meseleyi tenvir etmiş olmakla beraber bazı nıkatta 
tashihi lâzım gelen mühim ve şayanı dikkat olanlara 
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sırasıyle temas edeceğim. Bu bapta eski vekil arka-
kendilerini teğyiden ve bazı nikatta da kendilerinin 
temas etmedikleri, fakat benim gördüğüm noktaları 
sırasıyle arz edeceğim. Bir yerde yani hatiplerin müş
tereken temas ettikleri bir noktai şikâyet vardır. O 
da bir kafilenin Balıkesir'e tertip edildiği ve buradan 
Akçaabat'a gönderildiği ve buradan Şiran ve Kel
kit'e kısmen sevkedildiği İnebolu'ya geldiği ve ora
dan Kastamonu ve Safrantiolu üzerinden bir kısmı
nın Keskin'e sevkedildiği bahsediliyor. Bu kafilenin 
hangi kafile olduğunu bendeniz Vekâlette tetkik et
tim. Tenkit edilen bu kafilenin, bahsedilen bu yer
lerin her birisine sevkedilmiş ve birinden diğerine nak
ledilmiş gibi bir muameleye tabi olduklarını söylü
yorlardı. Anladım ki, böyle değildir. Bunlar «Dospat 
ve Zagos» köylerindendir. Bu köyler halkı evvelâ 
çiftçi olduklarından tütün için vaziyeti arziyesi müsa
it olan Akçaabat'a gönderilmişler. Akçaabat'ta bun
ların bulundukları mahaller ve köyler hakikaten zi-
raate ve tütüne müsait olmakla beraber Makedonya' 
daki köyleri bilhassa bu köylerde kaybolan erkekle
rin yerleri de azalmış olduğundan ve çift ve çubukla 
iştigale müsait vaziyetleri olmadığından Vekâleti taz
yik edip muhtelif şikâyetler yapmışlardır. Bu köylü
ler bilhassa malum olan Drama çoraplarını ören köy
lüler olduğu için çorap örmeye müsait olan bir tiftik 
mıntıkasına nakillerinde isabet olduğu telâkkisi hasıl 
olmuştur. Vukubulan mükerrer ve kuvvetli müraca
atlarına nazaran yerlerinden kaldırılmış ve doğrudan 
doğruya Keskin'e sevkedilmişlerdir. Fakat tabiî tif
tik mıntıkası olan Ankara civarındaki bir kazaya sevk 
esnasında Akçaabat'tan Ankara'ya gelmek için Ak
çaabat ile Ankara arasındaki sahai bahriye ve ber-
riyeyi kat etmişlerdir. Ve Akçaabat'dan hareket et
tikleri zaman İnebolu'ya gelmişlerdir ve Samsun'a her 
deniz yolcusu gibi ihtimalki uğramışlardır. Samsun'a 
vapurun uğramış olması demek bu halkın Samsun'a 
çıkarılıp tekrar sevkedilmesi demek değildir. Başka 
yere nakledilmiş olması demek için; ...İnebolu'ya ge
len iki köy halkından birisi Keskin'e sevkedilmiş, di
ğer köy halkı da civar bir yerde iskân edilmek tema
yülü üzerine aynı güzergâhtan, İnebolu'dan Safran
bolu'ya sevkedilmişlerdir. Binaenaleyh hikâyenin heye
ti mecmuası, bu kafilenin heyeti umumiyesinin Akça
abat'a, Akçaabat'dan da bahren kalkıp İnebolu'dan 
kısmen Keskin'e, kısmen de Safranbolu'ya gitmele
rinden ibarettir ki : Aralarında ne Kelkit'e uğrayan, 
ne Samsun'a çıkan ve ne de Balıkesir'e giden hiçbir 
tabaka mevcut değildir. Esat Efendi arkadaşımızın 

sözleri üzerinde fazla tafsilât vermeyeceğim. Bir kaç 
şey not etmiştim. Fakat bunlar arkadaşlar tarafından 
söylenmiştir. 

Yalnız şurada kendilerine temas etmiş iken, şunu 
kısaca ifade etmek için kendilerinin buradan âhufi-
gan içerisinde dinlettikleri nutuklarının bir bedeli ta
biîsi olarak kendi başlarını soktukları evlerinin, ka
rarı istihlâlini almışlardır. Bu da tabiî kendi emek
lerinin hakkıdır. Kendi emeklerinin kâfi değeridir. 
Bu hususta fazla söz söylemeye lüzum görmüyorum. 

ESAT EFENDİ (Menteşe) — Söylemeyeceğim 
Recep Beyefendi! 

RECEP BEY (Devamla) — Rıza Nur Beyefendi, 
esaslı bir kat noktaya temas ettiler. Bendenizi en mü-
teellim ve en ziyade dilhun eden noktası ki - ehem
miyetle not etmişimdir - «Türkiye'de muhacirleri is
kân etmek hususunda sarfedilen mesainin onları öl
dürmeye müteveccih imiş gibi» ifade edilmesidir. İh
timal ki, kasti hakikîleri o değildir. Fakat ona müte
veccih imiş gibi ifade buyurmalarıdır. «Yunanlıların 
öldürmeye muvaffak olamadıklarını biz burada öldür
dük» demişlerdir. Muhacir işini idare etmek mesuli
yetinde olan hükümeti, hükümet erkânını tenkit et
melerini tabiî almıyorum. Fakat hükümet erkânının 
adeta feciai hâsıl ile hitam etmişlerdir. Fakat kastı ha
kikilerinin bu olmadığını ve sözlerinin heyeti umümı-
yesi arasında zühulen böyle bir şey söylemiş oldukları 
zehabındayım. Hassas eski Vekil Necati Bey arkadaşı
mız bu noktada ehemmiyetle tevekkuf ettikleri için 
bendeniz bu noktada fazlaca ve kuvvetle ısrar ve te
vekkuf etmeyeceğim. 

Rıza Nur Beyefendi mühim maddî bir nokta olarak 
Vekâlette dosya ve kuyudat olmadığından bahs bu
yurdular. Bilhassa bundan bahsetmek mecburiyetin
deyim. Çünkü henüz müddeti Vekâletin saatlerle sa
yılabilecek kadar pek az bir zaman geçtiği halde He
yeti muhteremenizi kâfi derecede tenvir edecek ve biz
zat kendim için, benim için kâfi derecede medarı te
nevvür olacak kuyudatı, o muntazam dosyalardan, 
haritalardan aldım. Kuyudattan çıkardım. Cetveller
den istihraç ettim. Eğer Rıza Nur Beyefendinin de
dikleri gibi Vekâletin dosyası, olmamış olsaydı : Be
nim gibi muhacirin meselesine yalnız mensup oldu
ğum Heyeti Vekilenin uzaktan bakan bir vekil arka
daşı sıfatiyle sureti umumiyede sahibi malumat olan 
bir vekile bu kadar az zamanda bu derece adetlerle, 
erkam ile, esaslar ile teyit ve tevsike kâfi malumat 
verilemezdi. Yalnız bu delil, heyeti celilenize, dosya-
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ların vücut ve ademî vücudu hakkındaki lâzım gelen 
kanaati vermiş olacaktır. 

TUNÂLI HİLMÎ BEY (Zonguldak) — Feridun 
Fikri Beyin kulakları çınlasın! 

RECEP BEY (Devamla) — Rıza Nur Beyefen
dinin ifadeleriyle diğer arkadaşların temas etmediği 
bir nokta vardır. Burada İmar Vekâletine müracaat 
buyurmuşlar kendisini eski temas ettiğim hayatında ve 
şimdiki hayatında derin muhabbetle tanıdığım Vekâ
let Müsteşarı Beyefendi ki - mezunen İstanbul'da idi. 
Yeni geldiler - Müsteşara müracaat buyurmuşlar ve 
Sinop'a mürettep olan muhacirler için orada zeytin 
mıntıkası olduğu zehabının Vekâlette mevcut olduğu
na temas etmişler. Bu bapta kendi ifadelerinin muh
tacı tashih bir noktasında retuş yapacağım. 

Buyurdular ki : «Orada mevcut 400 zeytin ağa
cından gidecek muhacirlerin her birine yarım ağaç 
düşmez.» Ve ben onlara dedim ki - zabıt yanımda 
değil yalnız fikrimde, notumda kalan mevcudu okuyo
rum - «Çiftçi balıkçı vesaire gönderiniz.» 

DOKTOR RIZA NUR BEY (Sinop) — Tütün
cü ve balıkçı. 

RECEP BEY (Devamla) — Evet! Tütüncü ve ba
lıkçı. îşte efendiler yine kendileri ifade buyurdular 
ki; buradan tütüncü gönderilmiş. Sinop'ta tütün zer 
edecek arazi olmadığından Sinop'tan başka yere ha
reketleri mevzubahs olmuş .Buyuruyorlar ki : «Sinop' 
ta tütün zeriyatına elverişli arazi yok idi ise arazii 
haliyede vermek ihtimali yok mu idi?» Bu ifadei 
aliyeleri iki noktada kuvvetle şayanı tenkittir. 

Birisi : Tütün gibi ince bir vasıtai ziraat, işlen
memiş arazi üzerinde tatbik edilemez. Dünyada; değil 
bir muhacir, herhangi bir sahibi servet yoktur ki, 
tütüne ait olan sermaye ve servetini işlenmemiş olan 
ham bir toprakta tecrübe etsin ve bu ince sanat için 
uğraşsın. 

Tenkit edilecek ikinci nokta : Ki, en ehemmi
yetli nokta budur, bizzat kendileri Vekâlete gelmiş
ler ve Sinop'un Mebusudurlar. Müsteşara demişlerdir 
ki : «Sinop'a tütüncü gönderin» bir taraftan demiş
lerdir ki tütüne müsait arazi yoksa hali arazi verse-
lerdi. Demekki kendileri Sinop Mebusu oldukları hal
de orada tütüne müsait arazi olup olmadığını bilmi
yorlar ve Sinop'a gidecek muhacirin mevzubahs iken 
Vekâlete gelip icrayı tesir ediyorlar da sonra 800 bin 
kilometre mürabbağından mürekkep bir sahai vatan 
içerisinde yarım milyon muhacir yerleştirmek va
zifesini gören hükümeti hangi sahibi sanatın hangi 
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mıntıkaya gönderilmesini bilemediklerinden, becere
mediklerinden, itham eyliyorlar. Halbuki kendileri 
kendi dairei intihabiyelerinin tütün zeriyatıyle meş
gul olup olmadıklarını bilmeli idiler. 

RIZA NUR BEY (Sinop) — Biliyorum. 
RECEP BEY (Devamla) — Zabıttaki ifadenize at

fen arz ediyorum. Lütfediniz. 
DOKTOR RIZA NUR BEY (Sinop) — Öyle

dir Beyim! Sinop'un en büyük ticareti tütündür. Ve 
bugün büyük bir terakki yapıyor ve bu malum bir şey
dir ve orayı ihya edecek yalnız o ziraattir. 

RECEP BEY (Devamla) — Fakat aynen buyur
muşlardır ki, «mademki orada tütün için arazi yok 
imiş arazii haliyeden verilmeli» kendi suali mukad
derlerinin cevabı mukadderidir. Yine Rıza Nur 
Beyefendinin nutuklarının şiir tarafları da vardır. Fa
kat o şiir tarafına temas eden sözlerinden hassas bir 
ruhu elim, bir tesir altında bırakan ifadelerini bura
da tekrar arz edeceğim. 

Buyuruyorlar ki «Mübadele işi ensalimizin yüzü
nü kızartacak faciai azimedir.» 

Efendiler! Mübadele işi eğer ahfadımız tarafın
dan bir telakkiye maruz kalacaksa bu, facialı bir te
lâkkiye değil, belki o zaman geçmişler vaziyetinde 
bulunacak olan bizler için, bizim neslimiz için mu
cibi mübahat olacak bir takdir telâkkisi, şükran telâk
kisi olacaktır ve bu ensal 400 bin kişilik, yarım mil
yonluk kitlei beşeri ölüm tesiri altından kurtarıp ana
vatana ilhak edenlere hiçbir zaman bahsetmeyecek ve 
edemeyecektir. Rıza Nur Beyefendinin ifadelerinde 
bütçeye temas eden kısım da vardır. Vukubulan ifa
delerinin yine Vekâlette gördüğüm kuyudat ile bil
mukabele tenkit etmek ve noktai hakikati huzuru 
Mecliste tebellür ettirmek isterim. 

Buyuruyorlar ki : 900 bin lira veyahut bir mil
yona yakın zannederim. - «Tahsisat verilmiş ve bu
nun haricinde iki milyona yakın bir meblâğ bütçe hari
ci sarfiyat yapılmış», bunun adedi butlanını ifade et
meden evvel fikri esasi etrafında ehemmiyet verdiğim 
bir düsturu söylemek lâzımdır. Bir defa Rıza Nur 
Beyefendi vazifei vekâlet ifa etmiş, uzun müddet me
busluk yapmış bir arkadaşımızdır. Arkadaşlar da pek
âlâ bilirler ki Türkiye'de; değil bir iki milyon lirayı 
millet hazinesinden bütçe harici, usul harici olarak 
40 parayı bile almaya imkân yoktur. Ve yine bilme
leri lâzımdır ki millî hazinenin, Türk Hazinesinin ka
pısında bekçiler vardır. Biri birini müteakiben vazifei 
murakabeyi gören kanun bekçileri vardır. Muhterem 
arkadaşlar bilirler ki hazinei milletten para almak 
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için muhasibi mes'ul tariki, ondan sonra da mura
kıplar, Divanı Muhasebat ve daha türlü türlü kuyu
dat vardır. Bin türlü merasimden sonra ancak hazi
neden para almak imkânı vardır ve bu merasim o ka
dar fazladır ki, o dereceyi bulmuştur ki icra mevkiin
de, işbaşında ve iş görmek izdırarında bulunan adam
lar bu kuyudatın fazlalığından bile şikâyet etmekte
dirler. Sonra tashih etmek istediğim nokta şudur : 

Bir mebusun ağzından ve kürsü milletten söyle
nilen bu söz Türkiye milletinin itibari malisine İrası 
nakise eder. Türk bütçesinden hiçbir adam, hiçbir ve
kil, hiçbir mebus Millet Meclisinin kabul ettiği hu
dut ve hudut haricinde 10 para bile almaya sahibi sa
lâhiyet değildir. Reisicumhur Hazretlerinin sene başı 
nutuklarında bilhassa nazarı dakkati en ziyade celbe
den bir noktadan bahsedeceğim. îfadeyi âlilerini tek
rar edeyim. 

«Türk Maliyesinde intizam, usul ve bilhassa inzi
bat caridir» buyurmuşlardır. Usul haricinde, kanun 
haricinde on para almaya sahibi salâhiyet ve hak hiç
bir şahıs, hiçbir kudret kabili tasavvur değildir. Tür

kiye itibarî malisi bu noktadan bütün emsaline nis
petle en yüksek mertebededir. İtibarî malimizi müte
essir edecek mahiyette bulunan bu hatayı tashih et
tikten sonra adedî olarak vukubulan zühullerini de 
tashihen arz etmek isterim ki, iskân ve Mübadele 
Vekâletinin bütün bu senenin tahsisat yekûnu 452 000 
liradan ibarettir. Bu muvazzaf memurin tahsisatıdır 
ve bundan bir kısmı malumuâliniz, eyyamı haliye 
tasarrufatı olur. Münhaller olur. Mevkufatı olur. 
Bunlar çıktıktan sonra bu seneyi kâmile nihayetinde 
bu yekûnun alacağı miktar takriben 411 bin liradan 
ibaret olur. Bu bütçenin muvazzaf memurinine ait 
olan kısımdır. Ayrıca 125 bin lira senevi ücretli me
murların maaş sarfı vardır. - Bu Vekâletin vaziyeti 
mahsusasından dolayı - sarfedilecektir. Binaenaleyh 
muvazzaf ve ücretli olarak istihdam edilen ve edile
cek olan bütün memurinin senelik masrafı «570» bin 
liraya baliğ olur. Yani toparlak hesapla yarım milyon 
lira ile ifade edilebilir. Ayrıca yine maaş faslında bir 
yekûn vardır ki onun bu Vekâletin kadro ve masari-
fiyle hiç münasebeti yoktur. O da : Muhtelit Müba
dele Komisyonunun maaşatıdır. Muhtelit Mübadele 
Komisyonu malumuâliniz Cemiyeti Akvama izafeten 
ifayı hizmet ediyor ve tarafeyn delegeleriyle bita
raf delegelerden mürekkep bir heyettir. Bu Komisyo
nun bir esası vardır. Bir de zannederim 13-14 kadar 
talî komisyonlar vardır. Bunların masrafları Türkiye 
ve Yunanistan tarafından münasefeten, müştereken 

tesviye edilmektedir. Bunların yekûnu da dörtyüz kü
sur bin liradan ibarettir. Binaenaleyh bütçeye dahil 
olan yarım milyondan biraz fazlası memurine ait ol
mak üzere üst tarafı Mübadele Komisyonuna ait ol
mak üzere ki - bunu tesviye etmek ahdî bir vaziyet 
icabıdır - cem'an yekun bir milyona baliğ olur. 

Bir muhterem hatip arkadaşımız iskân hakkın
da muhacirlerin iskân hakkından; ellerinden senet al
mak tarziyle onları haklarından vazgeçirmenin şaya
nı tenkit olduğunu ifade buyurdular. Bunun için el-
yevm hükmü bakı olan muhacirin nizamnamesinin 6 
ncı maddesini aynen okuyorum. 

Muhacirin Nizamnamesinin 
Altıncı Maddesi 

«Madde 6. — Kabul edilen muhacirin kendileri
ne tahsis olunan mahallere azimetle sakin olmaya 
mecburdurlar. Ancak gösterilen mahalle gitmeyip te 
kendi paralarıyle arazi mubayaa ederek diğer mahal
lerde akrabası olan yerlerde tavattun talebinde bu
lunanlardan is'afı istidalarında hükümetçe mahzur ol
madığı takdirde bir gûna muaveneti iskâniye talebin
de bulunmayacaklarına dair ayrıca senedat ahzından 
sonra bunların arzu ettikleri mahalle azimetlerine 
müsaade olunur.» 

Binaenaleyh hükmü cari olan bu nizamnamenin bu 
maddesi mucibince- hay huy içinde bazı muhacir ta
bakalarının yahut muhacir zevatın senet vererek hü
kümetten hakkı iskân talep etmeyeceğim derlerse ar
zuları isaf ediliyor. Bundan gayrı kanunî bir şey yok
tur ve hükümetin hakkı iskânı suitatbik ettiğine alâ
met olacak bir marifet değildir. 

Rüştü Paşa Hazretlerinin ifadatı diğer arkadaş
larımın aynen iştirak ettiği cevaplarıyle tenevvür et
miştir. Yalnız kendilerinin temas buyurdukları bir 
noktaya Dahiliye Vekili sıfatıyle alâkadar olduğum 
için cevap verecek ve Meclisi Âliyi tenvir edeceğim. 

Buyuruyorlar ki : «Valiler, kaymakamlar bu işle 
iştigal etmemişlerdir.» Müstakil bir vekâlet tesisin
de - öyle bir müstakil vekâlet ki ona ait olan vazai-
fin icrası ancak rüesayı memurini mülkiyenin alâkai 
katiyesi lâzımdır.» Hükümetin teşkilâtı daimesine nis
pet düşünülmelidir. Böyle yeni bir vekâletin mühim 
işlerinde vazife tedahülleri tabiîdir. Fakat buna rağ
men Heyeti Vekilenin daima mütesanit olan ve daima 
yekdiğerinin vazifesini kendi vazifesi gibi benimse
yen, daima müşterek mesuliyet arkadaşlığı hududu 
içerisinde çalışan azası tarafından bu mahzur azamî 
derecede tahfif edilmiştir ve Heyeti Vekilenin tesanü-
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dü tamı kanun hududu dahilinde bütün bütün ayrı 
bir teşkilât olan ve mıntıka suretiyle idare edilen mu
hacir işlerinin idaresindeki müşkülâtı izale etmiştir. 
Ben Dahiliye Vekili sıfatıyle muhterem arkadaşlarım
dan gerek umum muhacirin muamelâtının muntazam 
bir surette temşiyeti için tamimler yapmak ve ge
rekse herhangi bir yerde bir memurun bu vazifeye alâ
kasız davrandığından dolayı mucip olan şikâyatı na
zarı dikkate almak suretiyle bütün vazifemi ifa et
tim ve fakat efendiler, bir çok rüeasayı memurini mül
kiye öyle bir vaziyete düşmüşlerdir ki, bir taraftan 
tahliye muamelâtını hükümetin gayet kuvvetli emir
leri tahtında yapmakta iken, diğer taraftan hangi şe
kilde olursa olsun masuniyeti şahsiyeye tecavüz töh
metleri altında müddeiumumilikler tarafından mah
kemeye sevkedilmişlerdir. Aynı memurlar hakkında 
İmar Vekâletinden kâfi derecede tahliye muamelâtıy-
le meşgul olmadıklarından dolayı tecziye talebine da
ir Dahiliye Vekâletine işarlar vaki olmuştur. Bütün bu 
vaziyetin eşkâle ait müşkülâtına rağmen Heyeti Veki
le arkadaşları içerisinde kuvvetli rabıta bu meseleyi 
asgarî dereceye indirmiştir ve valiler olsun, kayma
kamlar olsun, diğer tabakatı memurin olsun bu mua
meleyi tesrie azamî derecede sarfı makderet eylemiş
lerdir. 

Zeki Beyin bir kaç ifadesi vardır. Hakikatle nok
tayı temasını bulamadığımı arz etmek mecburiyetin
deyim .Buyuruyorlar ki : Samsun'da muhacirler me
zarlıkta yatıyorlar ve maziye ait değil hale ait bir 
vaziyeti ifade etmek suretiyle bunu söylüyorlar. Belki 
bir iki muhacir mezar taşlarının yanında oturmuş
tur. Fakat muhacirin kitlesi addedilebilecek kadar hiç
bir kesafe mezarlıklarda kalmamaktdır ve bu be
yanat hakikat ile taban taban zıttır. Sonra bir şey 
söylediler. Samsun'da bir köy yapılmış ve köyün aha
lisi kamilen ölmüş, bundan dolayı o köye iskân edi
lecek halk bulunamamış ve başka muhacirler getiri
lip o köye iskân edilmiş. Bu, hakikat muvacehesinde 
hiçbir kıymeti olmayan ifadedir. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Kısmı azamı vefat 
etmiştir. -

RECEP BEY (Devamla) — Zabıttan aynen söy
lüyorum. Fakat kısmı azamı dahi olamaz. Hakikata 
muvafık ve mutabık değildir. Çünkü hiçbir yerde, 
kısmı azamı demek hiç olmazsa nısfından fazla olması 
lâzım gelen bir miktar demektir. Buna müşabih bir 
şey katiyen vaki değildir ve sözünüz hilafı hakikattir 
Zeki Bey. Sonra Zeki Bey bir şeye temas buyurdu
lar. Diyorlar ki Samsun'da suiistimali bulunan bir | 
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iskân memuru Valiye ihbar edildiği vakit hiçbir şey 
yapılmamıştır. Bu da hakikate muvafık değildir. Me
mur derhal azledilmiştir ve derhal mahkemeye veril
miştir. 

Karasi Mebusu Vehbi Bey arkadaşımızın toptan 
tenkidatı, suhuletle cevap vermek imkânını bahşede
cek vaziyette değildir. Toptan bir ifade ile daha iyi 
olabilirdi diyorlar. Bilmukabele diyoruz ki, bundan 
daha iyi olamazdı ve yapılmış olan şey yapılması lâ
zım gelen ve kudreti beşerin kifayet ettiği şekilde ya
pılmıştı. Buyuruyorlar ki, (Vekilleri severim ve mes'ul 
etmem. Fakat tahkikatı teşriiye yapmak isterim.) Fa
kat bu tezadı anlamıyorum. Vekilleri sevebilirler, ve
killerde kendilerini severler, buna şüphe yoktur. Fa
kat vekiller mevki mesuliyette bir adamdırlar. Muh
terem Vehbi Beyefendi serbest bir münekkit vaziye
tindedirler. Kürsüden mesuliyetlerini istemek vekiller 
hakkındaki hissî samimiyetine bir nakise olarak te
lâkki edilmeyeceğine katiyen emin olabilirler. Fakat 
niçin bu vesileyi icabettiği kuvvetle ifade etmediler. 
Vekilleri sevebilirler, fakat kanaatleri bizim dediğimi
zin aksi ise vekillerin mesuliyetlerini istemeleri lâzım
dır. Benim anladığıma göre Vehbi Bey hakikatte 
bunu istiyorlar. Tahkikatı teşriiye talep ediyorlar. Tah
kikatı teşriiye ile bu mesuliyeti fiilen istedikleri hal
de bunu istemediklerini ifade ediyorlar. Bu iki ifade
deki mantıksızlığı anlamadığımı kendilerine arz ede
rim ve mühim meselelerde fikirlerdeki vuzuhsuzlu
ğun zararlı şey olduğunu ilâve eylerim. 

TUN ALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Dabba 
sevdiği deriyi yerden yere vururmuş. 

RECEP BEY (Devamla) — Sonra Vehbi Bey 
bütün İmar ve İskân tedabiri içerisinde imar işi ola
rak 14 ev yapıldığından bahsettiler. Bilmiyorum belki 
bendeniz burada yanlış anladım. Halbuki şimdi size 
sarih olarak erkamla ifade ettim ki beheri ellişer bi-
nalık 14 köy yapılmıştır. Belki ifadeleri bu ondört köy
den galattır. Bundan başka binlerce de ayrıca iktisadî 
evler yapılmaktadır. Bunların mühim bir kısmı bit
miştir. Diğer mühim kısmı da iki aylık bir zaman zar
fında tamamen bitecektir. Sonra, buraya not ettim, 
söylemeden geçmeyeceğim. Gerçi ufak bir şeydir. Fa
kat ehemmiyeti vardır. Bir biberci hikâyesi nakletti
ler. Muhacirlerin nakli keyfiyetinde hükümetin naza
rı dikkate almaya mecbur olduğu binlerce şerait içe
risinde ne mahiyette ve ne nevi şeyler olduğunu muh
terem Heyeti Celile huzurunda tebellüğ ettirmek için 
bu misali alıyorum. Hükümet bu yarım milyon be
şerî bir yerden diğer bir yere naklederken onların 
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j FAİK BEY (Ordu) — Ortada bir hakikat var
dır. 

RECEP BEY (Devamla) — Hakikat Faik Beyin 
gördüğü gibi değildir. Meclisin kararı hakikati gös
terecektir. Bu Meclisin kararını takdiri zatınızla mil
letin bütün muamelâtında hakem addetmek salâhiye
tini kimseden almadınız, Faik Bey. 

FAlK BEY (Ordu) — Kimseye de verilmemiştir. 
RECEP BEY (Devamla) — Bu Meclisin ekseriye

tine verilmiştir muhterem arkadaşlar, bizim Şuuri 
Bey arkadaşımız bir noktaya temas ettiler ki, bu nok
ta bir mebusun ifadei zatiyesinden ibaret kalmadı, 
bu mesele sahai müzakerede bulunduğu gün esnasın
da muhtelif muhitlerde, muhtelif matbuatta temev-
vüçler vücuda getirdiler. Bu noktayı nazar hakkın
daki fikrimi bu münasebetle arz edeyim. Kabiliyet 
meselesi, sia meselesi, seviye meselesi. îlk evvel bu 
kürsüden bu tabiri ifade eden Hamdullah Suphi Bey 
arkadaşımız olmuştur. Demiştir ki : Memlekette ka
biliyetimiz hangi hudut dahilinde müsaade bahş ise o 
hudut dahilinde azamî işimizi görmüşüzdür ve mu
hacirin meselesindeki işimizin son haddi de bu mem
lekette bu işe müteveccih olan bugünkü kabiliyetin 
azamisidir. Bilmiyorum kelime bekleme böyle mi ifa
de ettiler, yoksa ben umumunu böyle mi anlamışım. 

esbabı hayatiyesini temin için bibercileri bile düşün
meye mecburdur. Çiftçileri, zeytincileri, tütüncüleri, 
bağcıları, sanatkârları ve nihayet bibercilere varın
caya kadar pek çok sınıfları düşünmek mecburiyetin
dedir. Efendiler! Vehbi Beyin kaatine göre bir bi-
bercinin biber zerine müsait mahaller getirilmediğin
den dolayı hükümeti tenkit ediyorlar. Evet mesul bir 
hükümetten her şey sorulur. Fakat çok insafsızdırlar. 
Derhal şunu arz edeyim ki, muhterem arkadaşlar; 
erkâmı okunurken nazarı dikkatinizde tecelli ettir
miştim. Bütün Balıkesir mıntıkasında 38 bin, 40 bi
ne yakın muhacir iskân edildiği halde Şuuri ve Vehbi 
Beyler gibi en müdekkik nazarlar, en insafsız mükek-
kikler bula bula bir biberci hikâyesi, bir de Erdek'te 
ve adalarda iskân edilmemiş olan muhacirlerden şikâ
yetle yekûnu nihayet bine varan ufak bir yekûn üs
tünde tevakkuf ettiler. Bunların hepsi iskân edilmiştir. 
En müdekkik nazarlar en ısrarlı ve tetkik kabiliyetli 
arkadaşlar burada kusur olarak nihayet bir kişinin 
iskânından şikâyet etmişlerdir ve kendileri bugün di
ğer emsali gibi iskân edilmişlerdir. Fakat saraya ko
nulmamışlardır. Gerçi istedikleri hudut dairesinde ar
zuları tatmin edilememiştir. 

ALÎ ŞUURl BEY (Karesi) — Sokak ortasında 
ölüyorlar. Söylemedik daha hepsini. 

FAİK BEY (Ordu) — Reisicumhur Hazretleri 
seyahatlerinde bu vakayıe şahit olmuşlardır. Muha
cir vakası yoktur. Gül renginde değildir. (Söz iste
sin sesleri.) Hepimiz müteellimiz... (Gürültüler.) 

RECEP BEY (Devamla) — Faik Beyin ne söyle
diğini anlamadım. Yalnız takriben şunu anladım. (He
pimiz gördük, bunları söylemek isteriz. Diyorlar. Fa
kat nerede mesuliyet vardır söyleyemeyiz.) Efendi
ler, ben zannediyorum ki ve hükümet zannediyor ki 
buradaki arkadaşlar bütün gördükleri hakayıkı hu
dudu insaf ile mukayyet olmak üzere söylemişlerdir. 
Eğer böyle söylememişlerse efendiler, biz burada bo
şuna çabalıyoruz ve söylememişlerse milletin kürsüsü 
açıktır ve biz kendilerinin azamî derecede bu memle
ket için mucibi zarar olacak zağmında bulundukları 
tashihatı yapmak için bizi azamî hudut dahilinde 
tenkit etmelerini istedik ve bundan dolayı azamî de
recede ehemmiyetle telâkki ederek cevap veriyoruz. 
Eğer bir kısmını söyledik bir kısmını filân güne sak
ladık gibi bir nazariyeleri varsa kendilerine arz ede
yim ki, onların saklamış oldukları o gün dahi sakla
dıkları kısımların cevabını vermeye her zaman hazı
rız. (Alkışlar.) 

HAMDULLAH BEY (İstanbul) — Manası bu
dur Recep Bey! 

RECEP BEY (Devamla) — Muhterem efendi
ler! Hamdullah Suphi Bey de dahil olduğu halde hiç 
kimse hatırından geçirmemiştir ki bu millet hiçbir va
kit yarım milyon ırkdaşını kendi sinesine celbedip 
burada onların hayalını temin edecek kabiliyetten 
mahrum olsun. Fakat efendiler şu hakikat vardır ki 
mesele başlamıştır ve bitmemiştir. Bu büyük bir iştir. 
Bu, adeta büyük bir seferdir. Memleketin her köşe
sinde bugün muhacir meselesi mevzubahistir. Geçir
diğimiz büyük millî mücadeleyi yaparken büyük düş
manlara karşı bu milletin sineyi mukavemetini bütün 
kuvvetiyle, kudretiyle cephelere tevcih ettiğimiz za
man, devirler olmuştur ki, içimizden veya dışarıdan 
bazıları çıkmış bu vesaitle bu büyük iş başa çıkmaz 
demişlerdir. Diğer bir kısımlar demişlerdir ki, bu ve
saitle bu büyük iş başa çıkar, bugünkü muhacirin va
ziyetinde de böyledir. Tenkit edilecek, noksan ad
dedilebilecek şu veya bu misaller gösterilebilir. Fa
kat bu hiçbir vakit meselenin neticei umumiyesi üze
rindeki memleketin ve milletin kudreti şamilesini tah
dit edecek bir misal teşkil etmez. Muhacirin mesele
si böyle mütalaa edilmelidir. 

— 81 — 



t : 3 6 . 11 . 1340 C : 1 

Efendiler! Bugün meselenin umumiyetinden sız
mış seı pinti halinde ufak, ufak birtakım şayanı ten
kit mesail olabilir. Tıpkı 1337 senesinde de mücahedei 
milliyenin ikinci senesinde de böyle cepheye müte
allik ufak tefek noksanlar, ihtiyaçlar hakkında şikâ
yet serpintileri mevcuttu. Yalnız şu farkla ki bazıla
rı o küçük misalleri alıyor, meselenin umumuna şamil 
olan bir zaaf ifade eden bir telâkkiye düşüyor. Ba
zıları ise bu ufak nekaisi o günün ufak nekaisinden 
ibaret addediyor ve meselenin bilnetice muvaffakiyet
le tetevvüç edeceğine inanıyordu. Muhacirin mesele
si aşağı yukarı ufak bir nispet, ufak bir müşabehetle 
budur. Bugün bu işe başladık. Bagün vasıl olduğumuz 
mertebe son hat ve mertebe değildir meselenin orta-
sındayız. Tıpkı millî muharebe devrinin ortasında bu
lunduğumuz zaman gibi... tnsaf ile bakıldığı zaman 
mevcut vaziyeti tetkik ile beraber vaziyetin icabatın-
da söylenmek lâzımdır. Bütün müşkülâtına rağmen 
her meselede olduğu gibi tedricen bu meseleyi de mu
hakkak hüsnü intaç edeceğiz. Yalnız bugünün seviye
si ancak bu kadara imkânbahştır. 

Muhterem Yusuf Kemal Beyefendi hükümet için 
bir sebebi tenkit olmak üzere azamî vesait ve salâ
hiyetlerle hükümetin teçhiz edildiği halde muvaffak 
olamadığını bahs buyurdular, evet kanunu bir salâ
hiyet vermiştir ve böyle bir salâhiyet mevzubahs ol
maksızın bu fevkalâde işin görülmesi mümkün de
ğildi. Bilhassa Rıza Nur Bey bu mesele mevzubahs 
olduğu zaman Heyeti Vekilede söylemişler burada tek
rar ettiler. Bu büyük işin ve bu işe âmir olacak zatın 
salâhiyeti kâfiye ile teçhiz edilmeksizin meselenin ba
şarılmasına tabiî imkân yoktur. Yalnız bir gün ge-
lipte bu salâhiyetleri bütün kabiliyetlerini sarfedip 
mümkün olan neticeyi alanlara karşı bir silâhı min
net gibi istimal edilmesinde isabet olmadığı kanaa
tindeyim. Buyurdukları noktalardan birisi de gelecek 
mübadillerin kendi malları, kendi hayvanlarıyle, va-
sıtalarıyle Türkiye'ye gelmelerini bir madde halinde 
kanuna koymuş olmalarıdır. Halbuki muhterem ar
kadaşlarım derhatır buyururlar. Bu madde Meclis ta
rafından Hükümete veyahut herhangi zata verilmiş 
bir imtiyazı mahsus değildir. Bu, Lozan'da muahede
ye bir madde olarak konmuş bir hükümdür. Binaen
aleyh bunu Hükümete karşı bir vasıtai minnet olarak 
ifade etmekte isabet yoktur. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — tfadatımda 
yanlışlık var. Zabıtta ifadem öyle değildir. Yani oku
duğunuz ifadem hikâye buyurduğunuz gibi değildir. 

DAHİLÎYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) — 
Tashih buyurursunuz. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Zabıtta ifa
dem doğrudur. Şimdi hikâye buyurduğunuz gibi de
ğildir. 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Devamla) — 
Yusuf Kemal Beyin bir noktasına, müsaadeleriyle 
çok ehemmiyetli tariz edeceğim. Vehbi Beyin gene kı-
yasen fakat daha çok ehemmiyetli bir surette vuzuh
suzlukta bulundular. Buyurdular ki; bütün bu şikâ-
yatı yaptım, yaptık, yapıyoruz. Başvekil çıkar buraya 
ya bizi tatmin eder, ya akıbeti bilmem ne olur. 

Oradan kendilerine hitap ettim, sükut dedim. Onu 
söylemek istemediklerini işaret ettiler. 

Muhterem efendiler! Bütün münekkit ve mebus 
arkadaşlarım hakkı kâmili ve hakkı tamimdir. Bura
dan tenkit ederler. Fikirlerine tevafuku tam teşkil et
meyen, mucibi mesuliyet, gördükleri fenalığı göster
sinler. Velevki hakikatta öyle olmasın. Mademki öyle 
görmüşler ve öyle düşünmüşlerdir. Burada mesuliye
ti katiye kelimesi ifade edilmelidir. Nihayetsiz tenki-
dat nihayetsiz ithamat, ölümlere kadar birtakım itha-
mat mevzubahs olmuştur. Buna mukabil ya Başve
kil çıkıp buradan Meclisi tatmin etmeli imiş, yahut 
neticesi... Böyle müphem tenkit edilmez. İstizah ya
panlar ademî itimat talep etmeli vazıhan ıskat isteme
lidirler. Yusuf Kemal Beyden onu arzu ederdim ki, 
buraya çıktıkları zaman, bugünkü Hükümete mucibi 
mesuliyet olacak nikatı tevcih ettikleri gibi kendile
rince doğru addettikleri tarikin aksini yapan hükü
metin mesuliyeti sarih ve katî bir lisanla talep etmeli 
idiler. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Zabıttaki ifa
dem de öyle. Siz kendi anladığınızı söylüyorsunuz. 

RECEP BEY (Devamla) — Sonra Yusuf Kemal 
Beyefendi dairei intihabiyelerine teşrif etmişler, bil
miyorum orada ne kadar kalmışlar. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Bir buçuk ay 
kaldım. 

RECEP BEY (Devamla) — Orada birbuçuk ay 
kalmışlardır. Bilmiyorum,, şimdi arz edeceğim ifa
deleri zabıttakine tetabuk eder mi? Fakat muhakkak 
böyle anladığımda da şüphe yoktur. Buyurdularki, 
oraya bilmem hangi muhacirler gitmiş iskânı ademi 
iskân için dört buçuk ay muhabere cereyan etmiş. 

Bu hakikata muvafık değildir. Dört buçuk ay mu
habere cereyan etmemiştir. İhtarlarına ehemmiyet ver
dim Sinop valisi bugün buradadır. Ankara'dadır mese
lenin hakikatini valiye sordum, aldığım malûmat şu
dur: Sinop Vilâyeti ile vekâlet arasında Darıova'lı mu-
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hacirler hakkında dörtbuçuk aylık muhaberenin cereya
nı vaki değildir. Bunlar iskân edildikleri mahalde yerle
rinden tefrik edilmeyerek aynı mahallerde iskânlarında 
ısrar edilmiştir. Hükümetçe görülen lüzum üzerine tefrik 
edilerek mevcut köylere yerleştirilmişlerdir. Çünkü; 
bu muhacir tabakalarında böyle bir maksadı şamile 
görülmüş bir şeydir, hakikatan herkes kendisiyle be
raber gelenin ayrılmamasını ister. Bunlar mevcut köy
lere ve Gerze Kasabalarına yerleştirilmişlerdir. Buna 
da razı olmamışlar kendileri Ankara'ya murahhas 
göndermişlerdir. Nakilleri için çalışmışlardır. Fakat 
lütfediniz hükümetle vali arasında dört buçuk ay mu
habere yoktur. Buradan arz ettiğim şekliyle mahiye
ti hakikiyesi arasında ne kadar fark vardır?. Yusuf Ke
mal Beyin Kazası olan Boyabat'a gelince; yalnız yüz-
yirmiüç nüfus gönderilmiş ve onlar o kazanın yegâne 
olan Rum köyüne gitmek istemediklerinden Boyabat'ta 
kalmışlardır ve Yusuf Kemal Beyin de bunları görmüş 
olması muhtemeldir. 

Şimdi bunu bir kabahat olarak söylemiyorum, in
san tenkit ederken, iş görürken her hangi bir safhai 
hayatta hata edebilir. Ve hepimiz hasbel beşeriye yüz
lerce hatalıyız. Hatadan dolayı bir arkadaşı muahe
ze etmek doğru değildir. Yalnız bu misâl münasebe
tiyle bu meselenin ruhuna temas edebilecek bir zihniye
ti işaret etmek istiyorum. 

Yusuf Kemal Beyefendi buyurdukları gibi birbu-
çuk ay dairei intihabiyelerinde bulunmuşlardır. Sinop 
Vilâyeti hatırladığıma göre merkezle üç kazadır. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Dört kazadır. 

DAHİLÎYE VEKİLÎ RECEP BEY (Devamla) — 
Merkezle beraber dört kazadır. Bir serbest mebus 
başka bir işi olmadığı halde dört kazalı bir vilâyeti, 
bir dairei intihabiyeyi dolaşıyor ve birbuçuk aylık 
tetkikatın neticesi olmak üzere bütün bir hükümet 
için mucibi itham olacak bir şey buluyor. Oda bura
da şimdi arz ettiğim yanlış haberden ibarettir. Efen
diler! tstiyorumki, eski bir vekil eski bir sefiri muhte
rem ve bugünün muhtererri mebusu olan bir arkadaş 
üç kazalı bir dairei intihabiyenin muayyen ve bir kaç 
binlik muhacirinin ahvalini mahallinde bir buçuk ay 
tetkik ediyor ve bu pek basit mevzuda hakikata mu
tabık olmayan bir netice ile geliyor ve bu neticeyi ze
min ittihaz ederek tenkidatta bulunuyor. Yanlış öğren
mişlerdir. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Yanlış öğren
medim efendim. 
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RECEP BEY (Devamla) — Yarım milyonluk mu
hacirin meselesinde sekizyüzbin kilometre murabbaı 
bir vatan arazisi içindeki hükümetin iskân hatalarını 
tenkit ederken hiç olmazsa bu mikyası düşünmeleri 
icapı insaftır. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — ifade meydan
dadır. Mecaz olarak söyledim. 

RECEP BEY (Devamla) — Ben fazla hukuk bil
mem. ifade edilir ve cevap verilir Yusuf Kemal Bey!.. 
Yani biz öyle adamlarızki, bütün zevatı muhtereme 
çıkmışlar, kimi misâl olarak diye söylemiş, kimi 
mecaz diye söylemiş biz burada cevap verirken her 
biri, bir tarzı tevil ile buna mukabele ediyorlar, ya
ni söyledikleri doğrudur. 

Ve söylediklerimiz bisudtur öyle mi? Muhterem 
arkadaşlar! Hututu umumiyesi dahilinde vukubulan 
maruzatım kâfi derece Heyeti Muhteremenizi ten
vir etmiştir. Notlarımdaki riifekayı muhteremenin 
sözlerine temas eden cevapların bir kısmını tayye
diyorum. Çünkü Refet Beyefendi, Celâl ve Necati 
Beyefendi tamamıyle salahiyetli ifadatta bulundu
lar. Bendeniz şahsan hututu umumiye üzerinde ma
ruzatımı ikmal edeceğim. 

Evvelâ Heyeti Muhteremenin, temas etmediği bir
kaç esaslı müşkülât vardır. Onu da arz edersem va
ziyet çok iyi kavranabilecektir. 

Vesaiki tasarruf iye meselesi; 
Muhterem arkadaşlar bilirler ki; muhacirler ken

di ecdat memleketlerinden hareket ederken ekseri
ya nailî suhulet olmadılar ve o muhitin icabatı ola
rak birçok müşkülât ve istirahata maruz kaldılar. Bu 
tesirat altında birçok muhacirler sahip oldukları em
lâke dair vesaiki tasarrufiyeyi mahallerinden teda
rik edememişlerdir. Bunlar bu memlekete geldikleri 
zaman usulü mevcude mucibince haiz olacakları ve
saiki tasarrufuyeye tekabül edecek emlâk, kendileri
ne mal edilecektir. Bu suretle vesaiki tasarrufiyele-
rini bulundukları kasabalardan almaksızın irkâp is
kelelerine kadar gelenlerden birçokları mahallerin-
deki muhtelit mübadele heyetinin, tali komisyonla
rına müracaat ederek meseleyi nasıl halledeceklerini 
sormuşlardır ve orada indiği bir karar olarak hiç 
olmazsa ellerinde birer kâğıt bulunsun diye mahal
linde bırakacağı mal, emlâk, arazi ne ise bunların 
hepsini bizzat muhacirlerin kendileri bir kâğıda yaz
sın ve tali komisyona getirsin komisyon bunun bir 
suretini mühürlesin kendi hıfz etsin, bir suretini de 
muhacir alsın hiç olmazsa bu suretle bir vesika sa
hibi olsun denmiş. 
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Bu kadar mühim bir meselede hiçbir vesaiki ta-
sarrufiyesi olmayan ve kendi istediği gibi bir kâğıt 
doldurarak - bir beyanname imlâ eden - bir muha
cir, tâli komisyonundan aldığı mühürlü bir vesika 
ile memlekete gelince; umumî vaziyet nasıl olur? 
Bütün muhacirlerin elindeki aslına mutabakatı şüpheli 
olan vesaik neticesinde hâsıl olacak karışılklığı tak
diri âlinize terkederim. 

Meselâ bazı adamlar hiçbir malı, hiçbir tarlası 
bulunmadığı halde on paralık bir tarlası bulunma
dığı halde uydurma olarak yüzbin liralık bir çiftliği 
varmış gibi bir beyanname tanzim ederek oradaki 
komisyona tasdik ettirebilirdi. Bu adam gelip hü
kümetten mal istemek vaziyetine girer. Bunun içe
risinde hiç mal sahibi olmadan hükümetten mal is
teyenler bir tarafta, yüzbinlerce liralık mal sahibi 
iken vesaiki tasarrufiyesini getiremiyen bir beyanna
me tedarik edemiyen ashabı emlâk de bir tarafta... 
Bu manzara içerisinde mütemadi bir teşettüt olmuş 
ve herkes mütemadiyen yekdiğerinden şikâyete 
başlamış bu vaziyet tabiî değil mi? Muhacirler me
selesi; şikâyet edilen, münakaşa edilen muhacirin 
meselesinin ruhunda bilhassa Türkiye Cumhuriyeti 
kendi kudreti resmiyesi dahilinde tatbike imkân ol
mayan bu, bunun gibi birçok esbap ve müşkülât 
mevcuttur. Sonra bir küçük haleti ruhiyeye de te
mas etmek isterim. Malumu âliniz herhangi bir mal
dan istifade mevkiinde bulunanlar kendi malları mu
kabilinde bir eve kendileri sahip olmak isterler. Bir 
eve on nüfusluk bir aile taşındığı zaman hangi oda
nın daha iyi olduğuna, hangi köşede daha iyi istira
hat edebileceğine dikkat etmek beşeriyetin şiarı ta-
bıîsidir. Bu esbabı maneviyeyi müşkülâtı maddiye 
ile bir araya getirince ve muhacir vaziyetinde bura
ya getirilen, Refet Beyin de pek güzel izah ettiği gi
bi, hatırat ecdadı ve vaziyeti maddiye ve maneviye-
sini, hayatının bütün telâkkiyat ve bütün hatıratını 
yere gömüp buraya gelen adamların maruz kalacağı 
inhisarı hayal elbette birçok şikâyetlere sebebiyet 
verebilir. Fakat bugünkü vaziyeti umumiyei haki
kiye, maruz sebepler tahtında görülen manzara ile 
kabilî mukayese olmayacak derecede iyidir. 

Para meselesi hakkında bazı arkadaşlarım esaslı 
surette itirazları vaki oldu. Mübadele Vekâleti ma
dem ki bu iş için kâfi değilmiş neden 6, 7 milyonluk 
bir para ile iktifa etti, Meclisten fazla tahsisat is
temedi? Buna cevap vermek için bugünkü hüküme
tin harekâtı umumiyede şiar ittihaz eylediği umumî 
programı ve fikrî tesanüdü kaydetmek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar! Biz 1341 bütçesini hazır
lamak üzere Heyeti Vekile arkadaşları toplandığımız 
zaman aramızda cereyan eden münakaşatı ve o man
zarayı görmek, geçen sene bu iş için 6 - 7 milyondan 
fazla istenmemesinin sebebini pek güzel izah ede
bilirdim. Mütesanit bir Heyeti Vekile, muayyen ka
rarı, muayyen programı olan bir Heyeti Vekile ve 
o Heyeti Vekileyi teşkil eden her münferit vekil, 
umumî kanaat, umumî karar ve umumî programda 
diğer vekillere iktifa etmek mecburiyetindedir. Me
selâ Sıhhiye Vekiline, niçin geçen sene Malarya mü
cadelesi açmadın ve niçin bizden on milyon lira 
Malarya parası istemedin? Demek ve meselâ Dahili
ye Vekiline tahriri umumî nüfus yapmak üzere; ben
den niçin üç milyon istedi? Filân işi yapmak için 
niçin şu kadar milyon istemedin? Demek bu umu
mî tesanüdün ruhuna temas etmemek demektir. Ve 
yalnız meseleyi bir istikamette, bir noktada bir göz
le görmek demektir. 

Bu işlerin hepsini yapmak için senede şimdikinin 
iki misli varidat lâzımdır. Malî buhrana gidemeyiz. 
Biz bir heyeti Vekileyiz. Umumî programımız, umu
mî kanaatimiz, umumî kararımız vardır. 

tik şiarımız mevcut paramızla işlerimizi görmek
tir. Devletin malî itibarını muhafaza etmektir. Ci
dali millî esnasında da o zamanki Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükümeti bütün dünyaya karşı mu
harebe ediyoruz, mücadele ediyoruz diye memleketin 
faaliyetini, hidematı umumiyesini tehir, talil ve tev
kif etmiş midir? 

O zamanda Marif Vekâleti faliyette idi, Na
fıa Vekâleti de faaliyette idi, diğer vekâlet
ler de faaliyette idi. Fakat o zaman geçip de 
sulh devresi istikrar ettiği zaman müstakbel 
bir tehlike için bugün değil fakat yarın hangi 
bir köşeden çıkacağı meçhul olan her hangi bir teh
like için milletin "bünyei iktisadiyesini, milletin ana 
damarlarını milletin şimendiferlerini, milletin bütün 

, uzviyetini takviye etmeyi düşünmek ve nazarı dikka
te almak lâzımdır. Faraza bu sene içimizde bazı ar
kadaşlar kalkıp muhacirini terfih edelim, onlara büt
çenin elli milyonunu verelim diye iddia etseler.. 

Bilmiyorum böyle bir arkadaş olacak mıdır? Fa
kat böyle bir teklif olacak olursa o zaman hükümet 
elli milyon değil belki yetmiş milyon bile muhaci
rinin ihtiyacatmı tamamen tatmin etmez diye umumi 
bütçeden, 140 milyonluk varidatı umumiyesi olan bir 
bütçeden muhacirler için elli milyonu almak isteye
mez. Bu takdirde hükümet bilâkis size mukavemet 
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edecektir. Çünkü hükümet, Meclis ve Meclisle bera
ber bir uzviyeti kâmile teşkil eden devlet mekaniz
ması içinde yalnız bugünün muhacirlerinin ihtiyaca-
tını değil, yerlileri de, muhacirleri de, çocukları da, 
ensal ve ahvadın hukuku hayatını da kâfil olacak te-
dabiri hayatiyeyi de ve vatan camiai rnuhteremesi-
nin ihtiyacatı hazırasıyle beraber istikbalini de müte-
vâziyen ve mütevâzinen düşünmek, ileri götürmek 
ihtiyacındayız nihayet, muhterem arkadaşlarım, vu
ku bulan bu muazzam hadisei' tarihiyenin netayicini 
mütalâa ederken yalnız muhacirlerin yekûnunu teşkil 
eden rakamı nazarı dikkate almak doğru değildir. 
Bir defa diğer vâkıf arkadaşlar da izah ettiler, Şark
ta ve Garpta istilâ mıntakalarında yerlerinden uzak
laşmış bir milyon belki bir milyondan daha fazla 
muhacir vardı. Biz yarım milyon muhacir 
kitlesini içerimize alırken, memleket içerisinde 
bunun iki misli miktarda olan - tabir caizse - yerli 
muhacirimiz, yerlerinden uzaklaşmış ve şarktan gar
ba, garptan şarka temevvüç ve telâtüm halinde idi
ler. Aynı zamanda memleketimizde Yunan istilası ve 
şark buhranı neticesninde, hatırımda kaldığına göre 
yirmi iki şehir, ve bin ikiyüz küsur köy yanmıştır. 
Bu vaziyet içerisinde biz hariçten yarım milyon halk 
getirmeseydik dahi, sükna buhranı vardı, ihtiyaç 
vardı, ziraat buhranı vardı. Bu manzarayı umumiye-
deki ademi kifaye ve bütün ihtiyacımıza rağmen ya
rım milyon ırkdaşımızı ölümden kurtarmak için bu 
büyük muhacereti kabul ettik ve hatta arzu ettik, 
teşvik ettik ve nihayet bir muahedeye raptettik. 
Meseleyi hututu umumiyesi üzerinde mütalâa eder
ken insaflı neticelere ve hakikatlere temas etmek ve 
hakiki olduğunu görmek lâzım gelir. Hakikati tama
men görmek ve tutmak evsafıyle ve hakikati gördü-
ği gibi ifade etmek insafıyle mücehhez olmaksızın 
yapılan tenkidat çok ağırdır, çok girandır. İmar ha
yali üzerinde mütalaa buyuran arkadaşlara bir nok
tayı arzedeyim. İmar Vekâleti Kanunu kabul edildi
ği zaman hiç zannetmiyorumki, bu Meclisin 
bir ekseriyeti hatta bu meclisin bir akalliyeti, 
bu imar tabiri içinde, geçecek ilk dokuzun
cu ayın nihayetinde memleketin bir mamure 
haline geleceğini tasavvur etmiş olsun. Rıza 
Nur Bey buyurdularki, imar, o zaman parlak bir ha
yal halinde idi, bugün bir karar levha halindedir. Ben-
denizce ne o vakit parlak bir hayal halinde idi, ne 
de bugün kara bir levha halindedir. O zaman haki
kat görenlerce malumdu ve beşbuçuk milyon liralık 
bir tahsisat ile yarım milyon halkın celbi, nakli, is

kânı, iaşesi, ekmek ihtiyacının temini ve bir de imar 
ifade eden hayali âmiz bir bina kurmak ihtiyacının 
temini ve bir de imar ifade eden hayali âmiz bir bina 
kurmak gayrı mümkün olduğundan elbette takdim 
etmişlerdir. Bugün imar namı altında - Çünkü bu 
imar değildir ve o kanun müzakere olunurken za
ten bu kelimeye itiraz etmiştim - ve bu kelimenin 
medlulü olan mevki de ondört numune köyü ve 3 000 
küsur iktisadihane vardır. Bu para ile yapılacak 
şey de bundan ibaretti. Muhacir meselesi ile uğraş
mak hakikaten gerek hükümetin ve gerek Meclisi 
âlinin bugünkü en mühim vazifelerinden biridir. 

Bunun için zannediyorum ki bu istizah ve buna 
müşabih ceryan edecek münakaşat tamamen yerin
dedir. Fakat bütün rüfekayı kiramdan istirham ede-
rimki münekaşatı yaparken ölüm gibi, facialar gibi, 
katiller gibi, yangınlar dumanlar gibi muhitadda dai
ma muzır delk ve temaslar hâsıl edecek ve muhitat 
haricinde, millet arasında bir iritasyon ve mütemadi 
hali yekazada bulunmayı intaç edecek muharrik tabi-
rat kullanmaktan ihtiraz edilsin. Bunun içinde he
pimiz dahiliz, bu şayi müşterek meselesidir. Hepi
miz azamî kuvvetimizle, kimimiz çalışarak, kimimiz 
uğraşarak, kimimiz tenkidatla, kimimiz icraatla, ki
mimiz koşarak bu meseleyi başa çıkaracağız, fakat 
bu meseleyi başa çıkaracağız diye ve bu yolda sarfı 
mesayi ediyoruz diye memleketin içerisinde daimi 
bir heyecan icap ve ihya etmek ve bu daimi heye
canı ağır kelimelerle, ağır haleti ruhiye ihdas edecek 
tabiratla ifade etmek memleketin menfaatine muva
fık değildir. (Bravo sesleri) 

Bu gün memlekette üç muhacir cemiyeti vardır. 
Bunu başka bir münasebetle Heyeti Celilenize arz 
edeceğim, yeni bir lâyihai kanuniye getireceğim, bu 
üç muhacir cemiyeti manzarai hariciye itibariyle mu
hacir işlerini tanzim ile uğraşacaktır. Dahiliye Vekili 
olarak ayrıca sual sorarsanız şimdi değil lâyihai ka
nuniye geldiği zaman veya başka bir münasebetle 
kalkar cevap verebilirm, çünkü mes'ulüm. Bunlar
dan birisinin verdiği nizamnamesinde cemiyet teşek
kül ederken maksadı ifade edilirken (muhacirin ara-
sinda tam bir tesanüdü yapmak) deniliyor. Bu ne 
demektir efendiler, muhacirler arasında tesanüt bir 
tarafta, yerliler arasında tesanüt bir tarafta, memle
kette ikilik mi ihdas edeceğiz, bu memlekette müs-
lim ve gayri müslim ikiliği olmuştur. 93'te gelen mu
hacirler hala muhacir vasıflarını muhafaza ediyorlar. 
Bizim vazifemiz ortadan bu ikiliği kaldırmaktır, mü
badele bitmiştir. Türkiye Vatanında yerliden, muha-

85 — 



İ : 3 6 . 11 . 1340 C : 1 

cirden, hacıdan, hocadan her sımf tabakadan (alkış
lar) mürekkep, ismi ve unvanı her ne olursa olsun 
müsavi hak ve müsavi hürmeti haiz ve Türk Vatan
daşlarından mürekkep yekpare bir Türk mevcudiyeti 
vardır. Bundan başka bir mevcudiyet yoktur ve bu 
tek kitledir. Bunu ifade ve tarsin etmek cümlemizin 
vazifesidir. (Doğru sesleri) Tefrik değil. 

DOKTOR RIZA NUR BEY (Sinop) — Beye
fendi, lütfeder misiniz, o cemiyet nizamnamesini 
ne yaptmız? 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Devamla) — 
Lâzım gelirse cevap veririm efendim. 

DOKTOR RIZA NUR BEY (Sinop) — Kapa
tılması derhal lâzım olan bir meseledir. 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Devamla) — 
Arzı cevap edeyim, efendim. Arkadaşlar alâkadar 
oldular. 

Efendim! Bunu tetkik ettim, nazarı dikkatimi 
celpetti. Bunlar arasında diğer bazı mesail daha-var
dır. Bazıları Cemiyetler Kanununa muhalif olarak si
yasete karışmışlardır. Gizli gizli beyannameler dağıl
mıştır. Hükümete fena şeyler atfetmişler, politika 
dalgaları ihdas etmişlerdir. Bunlar mahalli hükümet
çe kapattırılmıştır ve mesullerinin mercii mehkeme-
dir. Yalnız nizamnamesine muhacirin arasında tesa
nüt diye bir cümle koyan cemiyete bir şey yapama
dım. Çünkü Cemiyetler Kanununa baktım, burada 
böyle bir kelimenin bir cemiyetin teşekkül etmesine 
mani olacağına dair bir kayıdı hakiki yoktur. Mesele 
naziktir, cemiyetler meselesi kendi livayı idaresi da
hilinde hürriyet iddia eden her hükümetin dikkatle 
temas edeceği nazik bir meseledir. Binaenaleyh ni
zamnamesine bunu koymuş diye mani olup seddetti-
remedim. Fakat bu mahiyette memlekette ikilik teş
kiline sebep olabilecek taazzuvların badema esbabı 
teşekkülüne mani olacak bir lâyiha yaptım ve Heye
ti Celileye takdim ediyorum. Ondan sonra bunun 
icabı kanunisine bakacağım. (Çok doğru, bravo ses
leri) 

Anket teklifi hakkında da maruzatta bulunaca
ğım. Efendiler! Teklif edilen anket öğle bir 
mahiyeti mahsusa arz etmektedir ki, Feridun Fikri 
Beyin buradan yeminlerle temin etmiş olmasına rağ
men bunun kıymeti hukukkiyeden tamamiyle mah
rum olduğu kanatı zatisindeyim. Mutlaka kitabım 
bulacağım diye buradan müdellel beyanatta bulun
muşlar ve teminat vermişlerdir. Buna rağmen bu 
takrir; hiç bir kıymeti hukiyesi, hiç bir delâleti man-
tıkıyesi olmayan bir vesikadır, başka hiç kıymeti yok

tur. Efendiler! öyle bir anket teklif ediyorki, şuka-
dar sene evel bir vekâlet teşekkül etmiş, bu vekâletin 
teşekkülünden bugüne kadarki, bütün muamelâtına 
meclis vaziyet ediyor. Efendiler, benim bildiğim her 

| hangi bir mesele, bir meseleyi mutlaka, meseleyi 
i muayyene, meselei müderrede olur. Meselenin aslına 

temas ederek değil, misâl olarak söylüyorum. Meselâ, 
Rıza Nur Bey efendinin bir darüleytam meselesi 

I vardır, mücerret bir meseledir. Darüleytam şöyle 
I olmuştur, böyle olmuştur, ilh... Bunun için bir anket 

teklif edilmiştir. Meclis kabul etmemiştir, o başka!.. 
Fakat bu anket teklifi yolunda idi, muayyen hedefe 
müteveccih olması itibariyle makûl idi. İşte böyle bir 
anket talebi sırası düştükçe, her mebusun hakkı ola
bilir. Lüzum ve ademi lüzumunu tabii meclis tem-

j yiz eder. Fakat efendiler, şimdiki talebin akıbeti ne
reye varabilir. Feridun Fikri Beyin teklif ettikleri 

I takrirdeki zihniyete temas ederken tüylerim ürperi-
1 yor. Efendiler!. Bir devlet zihniyeti, bir hükümet zih

niyeti, teessüs etmek için Feridun Fikri Beyin tak-
I ririnde mevzubahs olan zihniyetle ebediyen mücadele 
I etmek lâzımdır. Efendiler, bir vekâlet teessüs ediyor. 
I Bu meclisin kanunu ile, bu meclisin huzurunda vazi-
I fesini ifa ediyor. Bu meclisile her gün temaslar ya-
| pıyor bilmiyorum. Oldu mu? Fakat her halde ol-
I muştur. İstizahlar oluyor, sualler oluyor, her şeyin 
I hesabı kat'isi yapılıyor ve bu meclisden tasvip ile 
I çıkan her vekil millete karşı, meclise karşı vazifeyi 
I mes'uliyetini ifa etmiş bir istirahatla vazifesinin ba

şına oturuyor. 

I Bir gün bir Feridun Fikri Bey kalkıyor, diyor ki 
I filan tarihten filan tarihe kadar nekadar vekiller gel-
I miş ise hepisinden hesap isteriz. Efendiler bu şerait 
I altında hiçbir vazifeyi icraiyeyi ifa edecek hiçbir 

babayiğit bulunamaz. (Bravo sesleri) demek ki bu
gün bir Dahiliye Vekili, bir Hariciye Vekili bir diğer 

I vekil olacak zat, bu milletin ve bu devletin gözü-
I önünde, her günkü murakabesi altında ve her gün 
I bir mes'uliyet tevlit eden tenkidatı altında vazife ka-
I bul edecek, mesele reye konacak, itimat alacak, bü-
I tün bunların hiçbir kıymeti yoktur. Bir gün gelecek 
I bir arkadaş bir köşeden çıkacak, filan senelere ait 
I hesabı "istiyorum diyecek, Efendim, kim namına isti

yorsunuz?.. Millet namına hesap isteyen bir meclis 
I huzurunda hesabını vermiş bir vekil bütün mesailden, 
I bütün mesuliyetlerden musaffadır. Taki şahsen mün

ferit bir meseleden mesuliyeti cezaiyeyi müstelzim 
1 bir hareket, müsbet bir hareket olsun. Yoksa ben fi-
j lan yerde beş muhacir gördüm, diye o vekâlette ifayı 
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vazife etmiş olan bütün vekilleri mevhum bir istikâ
mette ankete sevketmek dünyada hiçbir kanunun, 
Feridun Fikri Beyin tabiriyle hiçbir kitabın kabul 
edemiyeceği bir şeydir. Bu devleti teşkil eden muh
telif anasırın icra vazifesinin, teşrii vazifesinin ve 
bunların heyeti mecmuasından terekküp etmesi lâzım 
gelen Muvazenei Umumiyenin ihlâlini iltizam eden 
bir anket teklifi benim fikrime göre çok ağır bir ha
leti ruhiyenin delilidir. Onun için muhterem efendi
ler çok dikkat etmek lazımdır. Bu memleketin mü
nevver ve şuurlu olan tabakatı daima büyük ve dai
ma yüksektir ve bu memlekette Millet Meclisi teşkil 
eden tabakatın daima yüksek bir kısmı şuuru tamı 
ile hareket etmiştir. Fakat Allah göstermesin Feri
dun Fikri Beyin zihniyetindeki bir mevcudiyet bu 
memlekette bir ekseriyet hasıl ederse tasavvur edi
niz o memleketin ahvali umumiyesini (Edemez ses
leri) Onun için bu zihniyetlerle de ebediyen mücadele 
etmek lâzımdır. Şuurutam ile, kanun ile hak ve 
insaf ile hareket etmelidir. 

EMİN BEY (Tokat) — Kuvvei tebidiyesi yok
tur o gibi anketlerin... 

RECEP BEY (Devamla) — İşte muhterem efen
diler, bu maruzatımla şu neticeyi istihdaf etmek is
tiyorum ki istihsal edilen netice mevcut şerait ve 
mevcut vesait ve zaman ve nakit itibariyle sureti 
umumiyede şayanı memnuniyettir. Bendeniz arz et
tiğim gibi iki günlük bir vekâlet vekili olarak daire
ye gittim. Mecliste ve Dahiliyede de işim olmakla 
beraber iktisap ettiğim çalışma saatlarını buraya 
hasrettim. Bütün buradan aldığım intibaat ve ora
daki kuyudattan aldığım malumat beni gördü
ğünüz derecede meseleye vâkıf bir vekâlet vekili 
olarak bu kadar ihzar eyledi. Bu hüviyetle bu son 
fikir ve kanatımı Heyeti Celilenize arz ederken hu
zurunuzda me'sül vekâlet vekiline müteveccih vazi
feyi ifa ettim kanaatindeyim. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Anketten vazge
çersek vekiller de madalya istemekten vaz geçecek
ler mi? 

RECEP BEY (Devamla) — Muhterem arkadaş
lar! İmar ve Mübadele işlerine ait sözlerimi bitirip 
kürsüden inerken bir noktaya ehemmiyetle temas 
edeceğim. Malûmu Âlileridirki, biz altı aydan beri 
birbirimizi görmeyen bir vaziyette idik. Bu zaman 
esnasında muhtelif muhitlerde, muhtelif mevceler 
halinde, bazı haberler ve havadisler dolaştı. Afaki 
vatanda bazı havalar esti. Muhterem arkadaşlar, 

bazı gazeteler ve bazı zevat diyorlarki Ankara'da 
bir hükümet varmış, Meclisin bütün tatili zamanın
da, bütün ömrünü ne kadar kanunsuzluklar, ne ka
dar usulsüzlükler varsa bunları * intihap etmiş ve 
bütün hayatı memleketi bu mızır fikirlerle idare et
miş ve rivayete göre bazı arkadaşların birtakım 
gizli defterleri de varmış, onun içerisine bir vekilin 
beşyüz, diğer bir vekilin bin, ötekinin bilmem kaç 
kanunsuz hareketini kaydetmiş, «Nerede sesleri» bir 
gün gelecekmiş ve bu Meclis toplanacak ve bu hükü
meti hesaba çekecekmiş ve hesaba çektiği zaman bu 
gizli defterlerin muhteviyatı muvacehei millette hükü
metten sorulacakmış. Muhterem arkadaşlar, işte o gün 
gelmiştir. Biz bir araya geldik, fakat o gizli defter
ler, o gizli kayıtlar, o kanunsuz hareketler, o muha
sebat nerede ise rica ederim getirsinler, huzuru mil
lete döksünler (Bravo sesleri, alkışlar). 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Sırasında 
dökeceğiz. 

RECEP BEY (Devamla) — Dökünüz efendim 
bekliyoruz. Hizmeti millete bazuyu icraatını isti
mal etmiş bir Heyeti Vekile huzuru millete daima 
sinei mesuliyeti küşade olarak sizin karşınıza arzı 
vücut ediyor. Muhterem efendiler! Memleketin ib-
ham'a, i'lâka, vuzuhsuzluğa, tereddüde tahammülü 
yoktur. (Bravo sesleri) Açık vazifeyi tenkit yapıl
maksızın af akında birtakım şüphe bulutlarının her-
gün dolaştığını fısıldanarak Türkiye Cumhuriyetinin, 
bu taze vücudun hayatında muzir teşevvüşler varmış 
gibi göstermek bu memlekete hiyanettir. (Alkışlar) 
Biz Heyeti Vekileyiz. Sizin menbağınızdan feyz al
dık. Sizden alıdığımız feyz sayesinde memleketi en 
doğru bildiğimiz, en afifane bildiğimiz, en sadıkane 
bildiğimiz hedeflere sevk ediyoruz. Eğer bu tuttu
ğumuz hedeflerde hata varsa, hata olabilir her za
man söylüyorum, her gün hepimiz yapabiliriz. Fa
kat bir hududu hata vardırki o bir hata diye telâk
ki edilir, varsa menafii vatana münhasır hareket
lerimiz ve kanunsuzluklarımız, defteri kuyudatta her 
ne varsa bu kürsüden gelip söylenmelidir. Başvekil 
ve Hükümet bugün bütün muhasebatı aşmak üzere 
bu müzakeratı kuşat etmiştir. Bu müzakerati kuşat 
ettikten sonra herkesin köşede bucakta koridorlarda, 
şurada burada birtakım mevhum zununu bâtıla ile 
efkârı i'lâk etmekten sehiv bu herkese mütesaviyen 
küşade olan millet kürsüsünden gelip hakikati söy
lemesi lâzımdır. Eğer hakikat söylenmez ve yine bu 
mevhum tenkinata devam edilirse Bu memleketin 
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akıbeti ile kuvvetli ve samimî bir alâka olmadığına 
alâmet addedeceğim ben şahsan böyle addedeceğim 
ve zannederim millette böyle addedecektir. Bu kür
süye davet ediyorum ve arkadaşlara teklif ediyo
rum. Bütün esrar ortaya çıkmalıdır. Ta ki millet bil
sin hakikat ne taraftadır. Zan, vehim, isnat, itham 
ne taraftadır.(Alkışlar). 

MEHMET VASFİ EFENDÎ (Bolu) — Benim 
sualime cevap vermediniz. 

RECEP BEY (Devamla) — Arz ettim efendim, 
cevap arz ettim. Siz bulunmamışsınız. Sonra yine 
sorarsınız arz ederim. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Efendiler! Bendeniz 
Mübadele, tmar ve tskân hakkında fazla söz söyle
meyeceğim. Bendenizin kanaatim; vaziyet tenevvür 
etmiştir. Esbak tmar Vekillerimizden Necati ve Celâl 
Beyefendiler kendi zamanlarına ait olan faaliyet ve 
icraat hakkında uzun uzadıya mütalâalarını derme-
yan etmişler ve vazifelerini de hüsnü ifa eyledikleri
ni beyan buyurmuşlardır. 

Sabık Vekilimiz Refet Beyefendiye gelince; Re-
fet Beyefendi teşkilâtın bozukluğundan memurların 
beceriksizliğinden bahsederek muhacirlerimizin vazi-
yetlernin pek elim oldukları ikrar ve itiraf etmişler
dir. (Öyle şey yok sesleri) zabıtlara bakarsınız efen
dim. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisansahip) — İste
diğiniz gibi anlamayınız Arif Beyefendi! 

ARİF BEY (Devamla) — Zabıtları okursunuz 
efendim. Hatta Refet Beyefendi, Yusuf Kemal Be
yefendiye cevap verirken, evet itiraf ediyorum vaziyet 
elimdir, demişler ve tekrar etmişlerdir. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Mükemmel 
olmadığı için elim demişlerdir. Tahrif etmeyiniz. 

ÂRÎF BEY (Devamla) — Bittabi efendiler! Refet 
Beyefendi en son vekilimiz olduğu için daha ziyade 
vaziyete vakıf olan bir arkadaşımızdır. Biz bu arka
daşımızın sözlerini en doğru bir ifade olarak kabul 
etmek mecburiyetindeyiz, zaten efendiler! Hükümet 
Refet Beyefedinin kanaatini muvafık bulmuş ve bu 
vekâleti ilga için teklifatta bulunmuştur. Hükümet. 
bu vekâletin vazifesini ifa etmediğini ve edemeyece
ğini bildiği için Heyeti Celilenize bu vekâletin ilgasını 
teklif etmiştir. (Asla öyle değildir sesleri) Binaenaleyh 
efendiler! Bendenizce bu meseleyi uzun uzadıya mev-
zubahsederek vakit geçirmektense muhacirlerimizin 
hakikaten vaziyetlerinin iyi olmadığına iman ederek, 

I bunlar için âcil tedabir ittihaz etmek lâzım geleceği 
I kanaatındayım. Binaenaleyh bu meseleyi kapayarak 

Heyeti Celilenize bazı yeni mevzular arz etmeyi mü
nasip görüyorum. 

Efendiler! Bendeniz işittiklerimi değil müşahedatı-
I mı ve bizzat icra ettiğim tetkikatımı Heyeti Celilenize 
I arz etmek isterim. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Evvelce 
I okudum. 

ARİF BEY (Devamla) — Okumadıklarınız var
dır. 

I Efendiler! Köylü efendilerimizin» şikâyetlerini ve 
I temennilerini Heyeti Celilenize arzedebilmek için işe 
I evvelâ Ziraat Vekâletinden başlayacağım. (Kaya Bey 
I sesleri) Söylüyeceğim mâruzât ne filân beye, ne 
I Şükrü Kaya Beye ve ne de filân beye aittir. Mülâha-
I zat ve beyanet vekâleti iadesine ait mülâhazat ve mü-
I talâattır. Şükrü Kaya Beyin bu vazifesi daha yeni 
I deruhte ettiklerini takdir edenlerdenim. Köylü efendi-
I lerimiz Ziraat Vakâletinin geçen seneki icraat ve 
I faaliyetinden memnun değildirler, müştekidirler. Şi-
I kâyetlerini sırayle arz edeceğim. (Bilâkis sesleri). 

I REİS — Herkese söz vereceğim. Noktayı nazar-
I larını izah ediyorlar. 

I ARİF BEY (Devamla) — Söz kesilmesin rica 
I ederim. Burası münakaşa yeridir, not eder gelir, mua-
I heze eder, tenkit edersiniz. Fakat her söylediğim söze 
I onbeş ağızdan mülâhaza dermeyan ederseniz bittabi 

bendeniz de burada beyanatta bulunamam. (Devam 
sesleri) Vekil beyefendiler Heyeti Celileden rica ve 

I istirham ettiler ki görülen ve işitilen tetkik edilen nok-
I sonlar varsa azayı kiram çıksın, burada söylesin. 
I O halde ne için dinlemek istemiyorsunuz? Onu anla-
I mak istiyorum. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Tahrif ede-
I rek söze başladınız da onun için. 

I ARİF BEY (Devamla) — Köylü efendilerimizin 
I şiâkyetlerinden birisi efendiler; tohumluk meselesidir. 
I Geçen sene Rusya'dan mubayaa edilip tevzi edilen 
I güzlük buğdaylar' var. Ciheti askeriyeden berayı 
I muavenet tevzi ettirilmiş olan arpalar hiçbir mahsûl 
I vermemiştir. Efendiler, intihap mahallimde icra etti-
I ğinı tetkikata nazaran - Ziraat Vekili Beyefendi de 
I orada bulunan memurlardan sual edebilirler - Rus-
I ya'dan gelen güzlük buğday yazın ekilmiştir. Yalnız 
I Eskişehir Vilâyeti dahilinde verdiği zararı Heyeti Ce-
I lilenize arz edeceğim. Eskişehir'e tevzi edilen bu to-
1 humdaıı 67 bin dönüm ekilmiştir. Ve kolordudan ve-
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rilen arpalardan da 33 bin dönüm ekilmiştir. Ceman j 
yüzbin dönümdür. Bugün vasati bir hesapla, mülte
zim hesabiyle bir dönüm için on kilo hesap ederseler 
bir milyon kilo eder. Bir kilo dört lira ettiğine naza
ran kaş yapayım derken göz çıkaran Ziraat Vekâleti 
yalnız Eskişehir Vilâyetine dört milyon lira zarar ver-
dirmiştir. 

YUNUS NADİ BEY (Menteşe) — Bir dönüme on 
kile ekilmez. Bir kile ekilir. 

ARİF BEY (Devamla) — Bir dönümden on kilo 
mahsûl alınır dedim. Söylenen sözün anlada ondan 
sonra cevap ver beyefendi?. Reis Beyefendi? Rica ede
rim. Sükûneti muhafaza ettiriniz, bu suretle müzakere 
devam edemez. 

ALÎ SAÎP BEY (Kozan) — Reis Bey! Bire on 
verdiğini nereden anlamıştır. 

REİS — Efendim rica ederim, kendi noktayı na
zarlarını soluyorlar. 

ÂRÎF BEY (Devamla) — Kendi noktayı nazarım 
değildir beyefendi! Köylülerimizden aldığım malûmat
tır. Ziraat memurlarından yaptığım tetkikattır. Bugün 
bir kile ekilen yerden vasati olarak on kile hesap edi
lir ve mültezimler bu hesap üzerinden pey sürerler. 
Binaenaleyh 100 bin dönüm ekilmiştir. Bir milyon 
kile mahsûl heder olmuştur. Efendiler, bu zarar kâfi 
gelmiyormuş gibi üzerine ilâveten o bitmemiş olan to
humların da bedeli cebren tahsile kalkışılmış, köylü
nün elinde bulunan çift hayvanları ucuz para ile sa
tılmak ve köylünün altında bulunan bir kilim alınmak 
suretiyle bu borçlar cebren tahsil edilmektedir. Buna 
ait olarak aldığım telgrafları bizzat Ziraat Vekili 
Muhteremi Şükrü Kaya Beyefendiye takdim ettim. 
Maruzatımı teğyit edebilmek için Eskişehir'de çıkan 
tstiklâl Gazetesinin 13 Teşrinievvel nüshasından bir 
kısmını Heyeti Celilenize okuyacağım. 

ALİ SAİP BEY (Kozan) — Hangi senenin?... 
(Handeler). 

YUNUS NADİ BEY (Menteşe) — Maruzatınızı 
teğyit için vesika mı okuyorsunuz Arif Bey? Gazete. 
vesika mıdır? 

ARİF BEY (Devamla) — Marutazımı teğyit edi
yorum. Bana inanmak istemediğiniz için mahallinde 
çıkan bir gazetenin bu hususa dair yazdığını okuyaca
ğım ki manasınız. 

ALİ SAİP BEY (Kozan) — Gazete muteber ola
maz. I 
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ARİF BEY (Devamla) — Serlevha şöyledir. (Ce
haletin cezasını köylüler çekmemeli) Bu gazeteleri 
okumak lâzımdır. Bilhassa Vekil beylerin bu gaze
teleri gözden geçirmeleri icabeder. (Ziraat Vekâleti
nin yüzbirbin hatasından biri vardır ki, o da geçen 
sene zürraa dağıttığı milyonlarca Rus buğdayıdır. 
Bugün vekâlet bu hatayı kapatmak bu yüzbaşlı ejder
hayı ortadan kaldırmak için kıvranmaktadır.) (Gü
rültüler). 

AHMET MUHTAR BEY (Trabzon) — Rica ede
rim burası mahalle kahvesimidir? Yoksa kürsüi mil
lette söylenen sözler mesbuk değil midir? Anlayamı
yoruz. 

REİS — Arkadaşlardan rica ederim, sükûneti mu
hafaza buyursunlar. Arif Beyefendi! Gazetenin zap
ta geçmesini arzu ediyorsanız zabıt kâtiplerine vere
lim. 

ARİF BEY (Devamla) — (Fakat bu hata, hata 
değil cinayet. Katiyen örtbas edilemez. Çünkü bu gü
nâhın azabını köylü, memleketin efendisi, hepimizin 
efendimiz dediği rençber çekmektedir. Beceriksiz, 
âciz, ziraat fenninin bir parçacık olsun ameliyatından 
anlamadığını bu hatasiyle dünyaya ilân eden sabık 
bir Ziraat Müdürü Umumisi Beyefendi etrafında
ki peykleriyle - ki birisi elyevm Bursa Vilâyeti Ziraat 
Müdürü, diğeri Adana'da Ziraat Başmüdürü olan iki 
efendi ile başbaşa vererek bu buğdayı getirmeye ka
rar vermişlerdir. Fakat zavallıların henüz Rusva 
buğdayları hakkında malûmatları yoktu ve olama2 
dt da. Çünkü o zaman Ziraat Vekâletinin dünyadar 
haber alacak vasıtası yoktu. Ziraat Vekâleti başka 
milletlerin ziraat edebiyatını okumuyordu. Yani bu 
itibarla Ziraat Vekâleti kördü. Tabiî böyle bir ve
kâlet bahusus birde hudbin Müdürü Umumiye ma
lik olursa sakim ve zarar verici işlerden başka ne 
yapabilir? Bu defada öyle oldu.) 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Reis Bey, 
zannetmemki, böyle makalenin burada okunması doğ
ru olabilsin. 

REİS — Efendim, hatip okuyabilir, vakit vardır. 
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Ben, ma

kale için söylüyorum. Benim Vekâletime (Kördür) 
diyor. Bu gazete bana (Kör) derse ben onun aley
hinde ikâmei dava edebilirim. Bu gazete bir mahke
meye verilmeli ve bu ispat edilmelidir. Bu bir hay
siyet ve şeref meselesidir. 

ARİF BEY (Devamla) — (Bu efendilerin tensibiy-
le Rusya'ya gönderilen memurlar tüccarlara veya 
kooperatif şirketlerine başvurdular ve onlardan de-
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girmene gitmek üzere hazırlanmış buğdayları to
humluk diye mubayaa ettiler. Rusya'nın her tarafın
dan gelmiş her çeşit buğdayın karışık bulunduğu 
ambarlar hem de gali fiyatla satınahndığı ve İstan
bul'a sevk olunduktan sonra memleketin muhta-
cini zürraina tevzi olundu. Ovaların buğdaylarının 
yaylalarda, kurak yerlerin buğdaylarının sulak yer
de, sulak yerlerin buğdaylarının kurak yerlerde ol
mayacağını bilmesi lâzım gelen bu efendilerin ba
husus kışlık buğdayların yazın ve yazlık buğdayla
rın kışın ekilemeyeceklerini bilmeleri lâzım gelirken 
bu pek basit nazariyeye de vukufları bulunmadı
ğını, yüzlerine çarpmıştır. Fakat onlarla beraber vi
lâyetimizin zavallı rençberi de silleyi yemiş bugün 
eli böğründe kalmıştır. 

Geçen sene Rus buğdayları halka tevzi olun
duğu sırada Rusya'da buğdayı eken muhacirler, bi
ze bu buğdayın zamanının geçmiş olduğunu haber 
vermişlerdi ve bu buğday ekenlerin külli zarara uğ
rayacağını söylemişlerdi. Bizde acı, acı bağırmış
tık. Ziraat Vekâleti o zaman burada bulunan Zi
raat Başmüdürü Ahmet Bini Mustafa Beye verdiği 
bir emirle yazdıklarımızı tekzip etmiş ve meselede 
bu suretle kapanmıştı. Birkaç ay sonra Rus buğday
larının kemale gelmediği öğrenildi. Vilâyet rençbe
ri geçen sene olduğu gibi eli böğründe kaldı, yüz 
vagon kadar olan bu buğday yüzbin dönüm kadar 
bir yeri kapatması lâzım gelir. Yani ikibin aile bu 
buğdayları ektikleri için bugün elim bir vaziyette kal
mışlardır. 

SALİH BEY (Bozok) — Sormak ayıp olmasın 
ama, sen köylülerin efendi olduklarını ne zaman öğ
rendin? Sizin köylüye karşı vaziyetinizi biz biliriz. 

ARİF BEY (Devamla) — Ama, mebus olduktan 
sonra iş değişti. 

ALİ SAİP BEY (Kozan) — Bu makaleyi kendisi 
yazmıştır. 

ARİF BEY (Devamla) — Efendiler, köylülerimiz 
ekilipte bitmeyen bu tohumlukların affını Heyeti 
Celilenizden istirham ediyor ve bunun için arka
daşlarla beraber bir takrirde takdim kılınmıştır. 

Efendiler! Umum muhtacirini zürra bu sene 1,5 
milyon liralık tehum bedeli tevzi olunmaktadır. Zi
raat Vekili Muhteremi de itiraf buyururlar ki bu mik
tar kâfi değildir. Azdır, böyle olmakla beraber efen
diler bu az muavenetten dahi köylülerimiz istifade 
edemiyor, çünkü bir eline veriyorlar, diğer elinden bor
cuna mahsuben alıyorlar. Efendiler! Memleketimi

zin bir ziraat memleketi olduğunu hepimiz takdir 
ederiz. Memleketimizdeki fakru zaruretin biran ev
vel ortadan kaldırılması için ziraatin inkişafı ve 
zürraın himayesi lâzımdır. Bunun için âcil, ve ciddî 
ve esaslı tedabir ittihazı icabeder. Böyle yalnız bir-
buçuk milyon lira verdik diyerek tuz, biber nevinden 
bir serpinti yapmakla tedbiri âcil yapılmış addedi
lemez. 

YUNUS NADİ BEY (Menteşe) — Ne yapmalı? 

ÂRÎF BEY (Devamla) — Ne yapılacağını Ziraat 
Vekili Bey dahi iyi bilirler. Köylü efendilerimizin ikin
ci derdi efendiler, hayvan ve âlâtı ziraiye meselesi
dir. Altı aydan beri Ziraat Vekâleti bir çift öküz ala
rak köylüye tevzi etmemiştir. Yalnız şuraya bura
ya birkaç bin lira vermiştir. Öküz mubayaa ediniz 
diye, fakat aradan birkaç gün geçer geçmez biz Art
vin'den külliyetli mubayaa yapıyoruz, paraları geri 
gönderiniz demişler ve paraları almışlardır. Yedi se
kiz aydan beri Artvin'den çift hayvan mubayaa ede
ceğiz diye haber verilmiş ve hatta .taksimatı yapan 
Ziraat Vekâleti bugüne kadar çalışmış ve yalnız iki-
yüzelli çift hayvan mubayaa edebilmiştir. Nasıl iki-
yüzelli çift hayvan alınmış diye tetkik ettiğim za
man hatanın bir vali yüzünden olduğunu bahsetti
ler. Yüzbinlece rençberde böyle çift hayvansız kal
mıştır. 

O vali için de ne yaplıdığını anlamak isterdim? 
Efendiler! Memleketimizin bilhassa memaliki müs-
tahlasamızm çift hayvanına ihtiyacı pek çoktur. 
Biliyorsunuz müstevli Yunan Ordusu eline geçir
diği bütün hayvanatı sürüp beraber götürmüştür. 
Bir çoklarını yemiş ve sonra harp dolayısiyle vesaiti 
nakliye olarak ve saire suretiyle ordumuz tarafın
dan birçok hayvanat ziyaa uğratılmıştır. Bizzarur 
harp vesilesiyle ve ondan başka vebayı bakari ve 
sair hastalıklarla birçok hayvanatımızda telef ol
muştur. Bilhassa memaliki müstahlâsanın çift hay
vanatına ihtiyacı çoktur. Eğer memleketimiz dâhilin
de tedarik edilemeyecekse biran evvel iklimi mü
sait ecnebi memleketlerinden getirilmeli ve mem
leketimizde çiftçilerimize çift hayvanı verilmelidir. 
Çünkü efendiler bilirsinizki ziraatın inkişafı için 
tohumluktan daha mühim olan bir şey varsa oda 
çift hayvanatıdır. Maattessüf memleketimizde trak
törler ve sairenin tamamiyle revaç bulacağı bir 
şekli tekemmül hâsıl olmamıştır. Noksanlar çok
tur. Bunun için daha bir müddet biz çift hayvanla
rına ehemmiyet vermek mecburiyetindeyiz. Boğa
lar gelecekmiş, âlâtı ziraiye fabrikaları teessüs ede-
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çekmiş ve bununla memleketin ziraati inkişaf ede
cekmiş. Efendiler! Bu tasavvurların hakikata inki-
lâp edebilmesi için en azından beş on sene lâzım. 
Halbuki biz bugün için, yarın için, bu sene için bir 
tedbir istiyoruz. 

Köylü efendilerimizin ikinci bir şikâyetide orman 
meselesidir. 

SALÎH BEY (Bozok) — Yahu bugün efendileri
miz dediğiniz köylülerin yirmi tanesine ayını baktırı
yordun, kimi aldatıyorsun bu sözlerle? 

ARİF BEY (Eskişehir) — Şimdi mebusum, o va
kit başka idi. 

ALÎ SAİP BEY (Kozan) — Artık tövbe, istiğfar 
etti. 

ÂRÎF BEY (Eskişehir) — Yeni bir Orman Ka
nunu vardı. O Orman Kanununun kabiliyeti tatbiki-
yesi olmadığından dolayı veyahut Ziraat Vekâletin
ce tatbik edilemediği cihetle bugün köylülerimiz 
ve hatta şehirlilerimiz odunsuz, kömürsüz ve ağaçsız 
kalmışlardır.. 

ZİRAAT VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY (Men
teşe) — Orman Kanununun hangi maddeleri tatbik 
edilemiyor? Rica ederim söyler misiniz. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Orman Kanununun 
işletme Nizamnamesini tetkik edin. Halbuki işletme 
nizamnamesinin elifine bile dokunulmamıştır. Or
manların kabiliyeti tahammülüyesi, kudreti taham-
mülüyesi tespit edilmemiştir. Ormanlar tetkik olun
mamıştır. Ormanlar için muktazi fen memurları 
tayin edilmemiştir. Koca Eskişehir Vilâyeti .için 
iki fen memuru tayin etmişler, üç dörtyüz köyün ağaç 
ve mahrukat ihtiyacını iki fen memuru nasıl tah
min edebilir? Bu kanun mademki teklif edilmiştir, 
fen memurları düşünülerek teklif edilmeli idi. Ma
demki fen memuru yoktu ne için o halde bu kanu
nu teklif ettiniz? Evet bu kanunları diğer memleket
lerde tatbik ediyorlar. Fakat bilinizki beşbin, onbin 
memuru vardır. Bizde daha yüzelli fen memuru yok. 
Bu kanunun bu maddeleri buradada tatbik edileme
yeceğini, o vakitki Ziraat Vekili olan zat takdir et
meliydi. Ve Heyeti Celilenize kabul ettirmemeliydi. 

ALİ SAİP BEY (Kozan) — Meclis kabul etmiş, 
Meclisi istizah et. 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Orman memuru 
tahsil ile yetişir. Ormandan toplanmaz, bu ayı de-
ğildirki tutup, alıp ormandan getirelim. Zaman lâ
zımdır. (Handeler) 

ARİF BEY (Eskişehir) — Eskisinden daha çok 
suiistimal oluyor. Eskisinden daha fena ormanlar 
harap oluyor ve sebebi gayet basittir. Çünkü bir 
köylü ormandan ağaç kesmek için ruhsatiye almak 
lâzımdır. Ruhsatiye vermek için fen memuru ortada 
olmadığı için kendisi odunsuz ve kömürsüz kalma
mak için esasen maaşı üç liradan ibaret olan orman 
memurlariyle uyuşuyor. Ormanın en güzel yerlerin
den istediği kadar ağaç keserek daha ziyade tahri
bat icra ediyor ve kaçakçılık ediyor. Binaenaleyh 
Ziraat Vekili Beyefendi eğer fen memuru tedarik 
edemeyecekse bu kanunun biran evvel tadili için 
teklifatta bulunmalıdır, onüç lira ile bir muhafız is
tihdam edilemeyeceğine de kanaat getirerek maaş
larını artırmalı veyahut başka çare aramalıdır ve bu 
ormanlarımızın haritalarını almalı ve kabiliyeti ta-
hammülüyelerini tespit etmelidir, göztaşı ve kalbur 
makineleri diye bazı fenni tedabirden bahsolunu-
yor. Bu tedabir çok geç kalmıştır. Güz tohumluk
ları ekildiği halde henüz daha birçok yerlere göztaş-
ları ve kalbur makineleri gitmemiştir. 

Hülâsa efendiler! Ziraat Vekâletinin geçen seneki 
icraat ve faaliyeti noksandır ve hatalıdır. Biraz da 
efendiler! Ticaret Vekâletinden bahsetmek isterim. 
(Handeler) 

Bendeniz ticaretten hiç anlamam. Fakat aklımın 
erdiği bir iki nokta vardır. Onlar hakkında bazı mâ
ruzâtta bulunacağım. 

SALİH BEY (Bozok) — Boş değirmen gibi boyu
na dönüp durma. Kimse dinlemiyor. 

REİS — Rica ederim hatibin sözünü kesmeyin, 
Sizi nizamnamei dâhiliye riayete davet ediyorum. 

ARİF BEY (Eskişehir) — En çok vaitte bulu
nan vekillerimizden birisi varsa oda Ticaret Veki
lidir. 

ALİ SAİP BEY (Kozan) — Dayan Hasan Bey. 
ARİF BEY (Eskişehir) — Lületaşı şirketleri için 

muavenet vaat ettiler. Bu lületaşlarının ihracını ve 
sürümünü temin edeceklerini uzun uzadıya vaadler-
le temin etmişlerdir. Fakat yedi, sekiz aydan beri hiç
bir şey yapmamışlardır. 

Ticaret Vekâletine taallûku hasabiyle rüsumat 
hakkında da bir kelime söyleyeceğim: 

TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Rüsumatın Ticaret Vekâletine taallûkunu nereden 
anladınız ve bu malûmatı nereden aldınız? 

ARİF BEY (Eskişehir) — Pardon Maliye Vekâ
letine taallûk eder. Mamafih Maliye Vekâletine de 
ait olsa dahi bunu söylemekten vaz geçmeyeceğim. 
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TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
İcabeden yere havale ederiz. Siz söyleyiniz. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Rüsumatta çok suiisti
mal olduğunu bazı tüccar arkadaşlarım söylediler 
ve buna mahsus olmak üzere kasa defterlerinde de 
anofor faslı diye bir madde bulunduğunu söyledi
ler ve bunu vekili aidi görebilir. (Handeler) 

Ticaret Vekâletine ciheti taallûku hasabiyle bir
kaç kelime de seyri sefain hakkında mâruzâtta bu
lunacağım. Efendiler! Seyri sefainimizde hakikaten 
bir eseri terakki meşhut olduğunu herkes takdir 
eder. Yalnız bugünkü teşkilât ve bugünkü program-
lariyle seyrisefain bu vaziyette devam ederse akın
tıya kürek çekmekten başka bir iş görmeyecek. 
Çünkü bugün mevcut olan bilûmum vapurlar iki, 
üç tanesi müstesna olmak üzere varidatı masarifine 
tekabül etmeyen hurdacıya layık birtakım tekne
lerdir. Bunları işletmek Hükümetin ve milletin za-
rarınadır. Çok temenni ederim ki bundan sonra sa-
tınalacakları (Ekonomik) kazanlı vapurlar almalı
dırlar. Adana, Mersin Vapurları gibi. Yoksa son za
manlarda mubayaa etmiş oldukları Karadeniz Va
puru esasen tekavüde ihraca layik olan ve yirmidört 
saatte kırt ton kömür yakan eski bir teknedir efen
diler. Kocaeli Vapuru da bu kabildendir. Bana bu işe 
yakından vakıf olan bazı mütehassıs arkadaşlarım 
dediler ki eğer Adalar ve Kadıköy halkı mevcut ol
masa seyri sefain çoktan iflâs ederdi. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Yanlış Arif 
Bey, çok yanlış. Hiç tetkikatın yok. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Bunun yanlış olup ol
madığını Vekil Beyefendi tetkik buyururlar ve ne
ticeyi de buradan arz ederek Heyeti Celilenizi ten
vir buyururlar. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Bu da ana
for defteri gibi lâf oldu. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Efendiler! Seyri Se
fain, makine ve kazan aksamına ehemmiyet vere
ceği yerde daha ziyade boyalara yaldızlara ehem
miyet vermektedir. Vekili aidinin nazarı dikkatini 
celbederim. 

FALİH RIFKI BEY (Bolu) — Boyanmasın mı? 
ARİF BEY (Eskişehir) — Boyansın fakat daha 

ziyade kazaniyle makinesine ehemmiyet verilsin. 
Seyri sefainin bugün takibettiği sistem, bu^ün sa
hillerimizde işleyen sivil gemicilerimize rekabet et
mektedir efendiler! Seyri Sefainden biz bunu bek
lemiyoruz. Bilâkis sivil gemicilerimizin bayrağımızı 
götürmeyecekleri uzak yerlere götürerek eski Türk 

gemiciliğini ihya etmesini istiyoruz. Biz bunu bek
liyoruz. 

Nafıa hakkında hiçbir mütalâa dermeyan et
meyeceğim. Daha ziyade mütehassıs arkadaşlarıma 
terk ederim. Yalnız müsaadenizle bir noktaya işa
ret etmek isterim malûmuâlinizdirki, memleketimiz 
malaryadan çok müteessir ve mutazarrırdır. Bunla
rın da beli başlı menbağı bataklıklardır. Bu batak
lıklar kurutulmadıkça, bataklıkların kurutulması 
esbabı ihzar edilmedikçe Sıhhiye Vekâletimiz ne ka
dar tedabir ittihaz ederse etsin müsmir bir netice 
vereceği kanaatinde değilim. Geçen sene bu mak
satla zannederim üçyüzbin lira verilmişti. Halbuki ic
ra ettiğim tahkikatta bir karış bataklık bile kuru
tulmaya teşebbüs edilmemiştir. Bu bapta vekil be
yefendiden lütfen izahat vermelerini rica ederim. 

Efendiler! Bilmünasebe Nafıa bütçesi müzakere 
edilirken de arz etmiştim, bazı ufak bataklıklar var-
dırki mazarratları cidden büyüktür. Bataklık kurut
mak hakikaten zor bir iştir. Uzun tetkikat lâzım
dır. Para lâzımdır. Fakat ufak. bataklıkların kuru
tulması için o kadar uzun tetkikata lüzum olmadığı 
kanaatindeyim. Hiç olmazsa böyle zararları büyük 
fakat kendileri küçük olan ve mühim mıntıkalarda 
bulunan bu nev'i bataklıkların kurutulması için Na
fıa Vekili Beyefendinin teşebbüste bulunmaları lâ
zım gelirdi, bendeniz bir seneden beri çalışıyorum 
ve rica ediyorum. Sakarya üzerinde bulunan Çifte
ler bataklığının kurutulmasına imkân hâsıl olama
mıştır. Halbuki bunların haritalarını buldum tetkik 
ettirdim. Bu bataklığın kurutulması için onbeş, yir
mi bin lira lâzım. Bu kadar basit bir paradır. Fa
kat düşününüzki, bunun dahilinde yaşayan onbeş,, 
yirmi köy halkı bu onbeş yirmi bin lira sayesinde 
hayatını kurtarmış olacaktır. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Maariften yok mu 
Arif Beyefendi? 

ARİF BEY (Devamla) — Yoktur. Bir asker me
bus olmak sıfatiyle Müdafaai Milliyeden bahsetmek-
sizin kürsüyü terk edemeyeceğim. 

ALİ RIZA BEY (İstanbul) — Birazda Erkânı Har-
biyei Umum i yeden!.... 

ARİF BEY (Devamla) — Müdafaai Milliyeden 
şikâyetim çoktur. Ancak hepsini aleni celsede mev-
zubahsetmeyi de münasip görmüyorum. 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Rica ederiz ne var
sa söyleyiniz! 

92 — 
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ARİF BEY (Devamla) — Ancak benim de ken
dimce mühim gördüğüm birkaç nokta vardır. Bu 
noktalar hakkında Heyeti Celilenize maruzatta bu
lunacağım. 

Efendiler! Evelâ, mücahedei milliyeye iştirak et
meyen ümeradan bazılarının kanunun sarahati hilâ
fına olarak istihdam edildiklerini arz ederim, isim
lerini burada söylemeye lüzum görmüyorum, fakat 
vekili aidi herhalde onların kim olduklarını pek iyi 
takdir eder. Bu arkadaşlar, orduda tekrar istihdam 
olunmak için her türlü makamata müracaat etmiş 
ve çareler aramışlardır. Fakat buna muvaffak ola
mamışlardır. , 

En nihayet maddei müzeyyele ilâvesi ile bu arka
daşların ihtisasından dolayı orduda istihdamına dair 
bir teklifi kanunî arz edilmiştir. Bu teklifi kanunî; 
Müdafaai Milliye Encümeninde tetkik edilmiş ve ve-
levki ihtisasları dolayısıyle olsun böyle istisnai bir mu
amelenin orduda suiitesir edebileceği, mülâhazasıy-
le bu teklif; gerek Encümence ve gerek Heyeti Ce-
lileniz tarafından reddedilmiştir. Mütehassıs olduk
larından dolayı orduda istihdamları, arzu edilen mü
tehassıs arkadaşların kimler olabileceğini Encüme
nimiz; Erkânı Harbiyei Umumiyeden sormuş ve biz
zat Fevzi Paşa Hazretlerinin imzası tahtında Erkâ
nı Harbiyei Umumiyeden gelen listede bu arz etti
ğim arkadaşların isimleri dâhil bulunmuştur. 

Efendiler! Bu mesele sarih bir surette kanuna te
cavüzdür. Ihtimalki Müdafaai Milliye Vekili Paşa 
Hazretleri bunu kitaba uyduracak ve Heyeti Celile
nize lâzım gelen izahatı verecektir. Fakat efendiler! 
Benim kendi kanaatimce meseleyi ta bidayetinden 
nihayetine kadar bildiğim için mesele öyle mızrak 
meselesidir ki çuvala girmez. 

Müdafaai Milliyeden ikinci şikâyetim: Efendi
ler! Kolordu arpa meselesidir. Demin Ziraat Vekâle
tinden bahsederken kısacık bundan da bahsetmiş
tim. Muhtacini zürraa muavenet maksadıyle Eski
şehir'de bulunan Kolordu geçen sene oldukça mü
him miktarda Eskişehir Zürraaına arpa tevzi etmiş
tir. Bu tevzide herhalde Müdafaai Milliye Vekâle
tinin muvafakati olmak şarttır ve malumatı vardır 
zannederim. Çünkü: Kolordu, kendiliğinden böyle 
hayvanatın istihkakı olan erzakı lalettayin şuna 
buna tevzi edemez. Efendiler! Bunda şayanı dikkat 
olan nokta budur; bu arpaların numuneleri elyevm 
Eskişehir Ziraat memurlarının nezdinde mahfuz
dur. Ve buraya yazılmıştır. Bu arpaların içinde yüz
de yirmi beş, yüzde otuz taş ve kum vardır. Husu-
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siyle mubayaa suretiyle tedarik edilmiştir. Bunu ma
hallî gazetelerinde yazmıştır. Halk çok şikâyet yap
mıştır. Ziraat memurları da malumat vermiştir. Bit
tabi Müdafai Milliye Vekâletince bu mesele bu ana 
kadar tahkik ve tetkik edilmek ve bunun esbabı mey
dana çıkarılmak lâzım gelirdi. Bunun için Paşa Haz
retlerinden izahat isterim. Yalnız Paşa Hazretleri 
burada; evet biz mahallinde tetkik ettik böyle bir 
şey yoktur diyerek iktifa ederler korkusuyla yine 
Heyeti Celilenize mahallî gazetesinin ufak birkaç 
satırını okumayı münasip görüyorum. 

«Kolordu arpa meselesi; bu meselede tetkik ve 
tenevvüre muhtaçtı. Bundaki suiistimale gelince: Zi
raat Müdüriyetinde bu arpaların numunesi vardır. 
Yalnız burada bir nokta ehemmiyetle nazarı dikka
ti celbeder. Hükümet mübayaatında yüzde ancak se
kize kadar karışık arpa kabul ettiğini farzedelim. Hal
buki bu arpalar yüzde yirmi, yirmi beş pis olarak 
nasıl ambara alınmıştır? Bahusus bu arpalar köylü
ye o günlerde müteahhidinden alınarak tevzi edil
miştir. Geçen sene tevziat başlarken bir fire me
selesi vardı. Şimdide alınırken kalburlanarak alın
maktadır. Bu noktalar iyice tetkik ve takip edilme
lidir.» 

Arkadaşlar! Mahallî gazetesini maksadım mâru
zâtımı teyit içindir. Zaten malumdur, Eskişehir vi-
lâyetince, ziraat memurlarına bu keyfiyet malûm 
olduğu gibi bütün halkımızca da malûmdur. 

TUNALI HİMÎ BEY (Zonguldak) — Zannet-
memki, sizin sözünüzden kuvvetli olsun. 

ÂRÎF BEY (Devamla) — Bu arpalara yüzde yir
mi beş, otuz kum, taş nasıl karışmıştır ve karışık ol
duğu malum olduktan ve tahakkuk ettikten sonra 
bunu Kolordu tekrar tesellüm ederken kalburdan 
geçirerek almaya ne hak ve salâhiyeti vardır?. Ko
lordu, kalburdan geçirerek teslim almaktadır. Key
fiyeti; dairei intihabiyemi geçerken zaten doğrudan 
doğruya Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretleri
ne de arz etmiştim. Bu arpalar bitmemiştir efendi
ler! Bu arpalar hiçbir mahsûl vermemiştir. Hal ve 
vakti iyi olanlar, veyahut ekmemiş olanlar, o ar
palardan başka suretle istifade etmiş olanlar bit-
tabiî borçlarını vereceklerdir. Fakat şuna emin olu-
nuzki bu borçlarını veremeyecek birçok halk da 
vardır. Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretleri hay
vanatın istihkakından ibaret olan bu arpaları bun
lardan ne suretle tahsil edecek ve bu hayvanatın is
tihkakını nereden ve ne suretle temin edecektir?. 
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Müdafaai Milliyeden üçüncü şikâyetim efendi
ler harcirah meselesidir. Birçok zabitanın şuraya bu
raya tayin edildiklerinden ve harcirahları verilmedi
ğinden dolayı bunların açık maaşı aldıkları ve almak
ta bulundukları keyfiyetidir. Bütçe müzakere edilir
ken üçyüz birinci fasılda vekâletin teklif etmiş ol-" 
duğu (395) bin lira harciraha aidolan fasıl Heyeti Ce-
lileniz aynen kabul edilmişti. Daha altı ay geçme
den bu harcirahın tamamen bitmiş olması çayı te
emmüldür. Herhangi bir sebebi mücbir ile bu harci
rah bitmiş ise şu halde zabitanın nakil ve tayinin-
deki hikmet nedir? Efendiler! Tasavvur ediniz. Edir
ne'den kalkacak Diyarıbekir'e veya Harput'a gidecek 
bir zabit için kaç yüz lira lâzım, asgari 200 - 300 li
ra lâzım, bu parayı vermezseniz bu zabit nasıl gi
decek? Ve harcirahını veremediğinizden dolayı gide-
memeye mahkûm olan bir zabitin ne mecburiyeti 
vardırki, 3-5 ay açıklar maaşı alsın! 

Efendim, dördüncü şikâyetim Heyeti Celilenize 
defaatle mâruzâtta bulundum. Malûlini guzat me- ' 
seksidir. Geçen sene Müdafaai Milliye Encümeni
niz bu cihete büyük ehemmiyet vererek geceli gün
düz çalışarak malulinin biran evvel seyyanen terfihini 
temin edecek bir terfih kanunu hazırlamış ve Heye
ti Celileniz tarafından da Muvazenei Maliye Encü
menine tevdi buyurulmuştu. Muvazenei Maliye En
cümeni malullerin isimleriyle derecei maluliyetlerini 
müşir bir defter istemişti, bu gayet tabiidir. Çün
kü bu defter olmadıkça ne miktar tahsisat verile
ceğini tayin etmek de kabil değildir. Efendiler! Bu 
defter istenildi tam sekiz ay olmuştur. 

300 - 500 zabit ve birkaç bin neferden ibaret olan 
bu malûllerimizin sekiz aydan beri bu defterlerinin 
tanzim edilmemiş olması esbabını bir türlü anlaya
mıyorum. Alelade bir zabitten bir ahzı asker şube
sine teşrif buyuracak olsanız orada bir kâtiple bir 
zabitten ibaret olan iki zabitin orada birkaç ay zar
fında belki otuz bin künye yazdığına şahit olursu
nuz. Koca bir Müdafaai Milliye Vekâletinin sekiz 
ay zarfında üç beşyüz zabitle beş on bin neferden iba
ret olan malûllerimizin defterlerini tanzim etmeme
sine kendi hesabıma beyanı teessür ederim. Eğer bü
tün malûllerimizin hali istiklâl harbi malûllerinin 
hali gibi olsaydı teessüre hiç hacet görmeyecektim. 
Fakat efendiler! Aralarında fark çok müthiştir. Ay
nı vatan aynı gaye uğrunda azasını kaybeden iki 
malûlden bir tanesi yüz lira, diğeri beşyüz, yediyüz 
kuruş alıyor. Efendiler bu müsavatsızlığa bir sene 

tahammül ettik. Fakat Heyeti Celilenizin daha çok 
tahammül edeceğine kani değilim. Binaenaleyh Mü
dafaai Milliye Vekili Paşa Hazretlerinden soruyo
rum: Evvelâ bu defterler niçin şimdiye kadar yapıl
mamıştır? İkincisi bu defterleri biran evvel yapıp 
getirsinler. Bu malûllerimizin hakkı biran evvel si-
yanet edilsin ve saniyen muameleleri temin edilmiş 
olsun. 

Efendiler! Beşinci şikâyetim; Bahriyemiz hakkın
dadır. Heyeti Celilenizde iyi derhatır buyururlarki 
bahriye bütçesi müzakere edilirken 318 nci fasıl 
hakkında Muvazenei Maliye Encümeni mazbatasın
da şu kayıt mevcut idi. «Yavuzun tamiri için 1340 se
nesinde verilecek ilk taksit ile tahtelbahir mubayaası 
için iki milyon lira. Efendiler! Tahsisat verilmiş ol
duğu halde böyle mühim bir vapurun tamirine te
şebbüs edilmemesini ben Müdafaai memleket nok
tayı nazarından hatalı bir iş buluyorum. Efendiler! 
Yavuz bugün iki hatta üç everofa muadildir. Yavu
zun sürati yirmisekiz mildir. Averofun yirmidört mil
dir. Yavuzun on adet yirmisekizlik topu var, Avero
fun dört adet yirmidörtlük topu vardır. Böyle mü
him bir vapurun deniz üzerinde çürümesini ve bu
nun biran evvel tamir ettirilmemesini ben doğrudan 
doğruya Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretlerinin 
lâkaydisine atfedeceğim. Başka bir suretle tefsir 
edemem. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) «Lâkaydi» 
Demek yanlıştır (Bikaydi) deyiniz. (Kayıtsız) diye idi
niz hata olmazdı. 

ARİF BEY (Devamla) — Efendiler! Yunanlılar 
bu sene kılkış, Limnos namında iki zırhlı satınalmış-
lardır. (Dört sene evvel sesleri) Geçen senede beş al
tı gemilerini tamir ettirdiler. Yunanlıların vaziyeti 
senelerce malumdur. Binaenaleyh o vaziyette bulu
nan yunanlılar bu gayretlerine faaliyetlerine muka
bil bizim bir yavuzu tamir ettirememize aklım er
miyor. 

Efendiler! Altıncı şikâyetim devri çark mesele
sidir. (Handeler) Bahriye bütçesi müzakere edilirken 
devri çark için bir faslı mahsusu vardı, açılmıştı ve 
zannederim Hükümet (Yüzelli) bin lira teklif etmiş
tir. Halbuki Encümeni mahsus bunu daha çok kabul 
etmiştir. Herhalde mühim bir miktar kabul edilmiş
tir. Efendiler! Böyle olduğuna nazaran ben kendim 
gözümle gördüm gambotlarınız 3-4 ay İzmir rıhtımın
da yatmıştır. Sordum niçin gezmiyorsunuz, sahüleri-
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mizi niçin tarassut etmiyorsunuz? Kömür yok, yağ 
yok demişlerdir. 

Efendiler! Bir iki nokta hakkında şikâyetlerim 
vardır. İnşallah ilk hafî celsede Heyeti Celilenizi tas
di ederim. Bunun burada mevzubahsedilmesini ken
di hesabıma muvafık görmediğim için bunun bah-

REtS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — Heyeti Vekileden umumî istizah. 

REİS — Söz Kâzım Paşa Hazretlerinindir. 
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Bir sual 

takririm vardır. Reisvekili tarafından cevabı verilmek 
üzere derakap okunmasını teklif ediyorum. 

REİS — Nizamnamei dahili mucibince okunur 
efendim. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KAZIM PA
ŞA (Karesi) — Efendiler, Müdafaai Milliye Vekâle
tinin bazı icraatını tenkiden Eskişehir Mebusu Arif 
Bey bazı izahatta bulundular. Bendeniz uzun uzadı-
ya tafsilâta girişmeyeceğim, çok eskiden de başlama
yacağım. Yalnız kendilerinin temas ettikleri dört, beş 
noktaya kısaca cevaplar vereceğim. Bu suretle Meclisi 
Âli cereyan eden muameleden haberdar olmuş olur 
ve tenevvür eder. Arif Beyin Müdafaai Milliye Ve
kâletinden istizah ettiği mesailden birincisi, bir - iki 
kişinin İstanbul'da kalan ve Mücadelei Milliyeye iş
tirak etmeyen zabitan hakkındaki kanuna tabi olma
ları iktiza ederken kanuna muhalif olarak orduda 
istihdam edilmeleridir. Efendiler! Malumu Âlinizdir ki, 
bu kanun Meclisi Âlice kabul edildiği zaman bu ka
nunun tatbikine bir heyeti mahsusanın memur edile
ceği ve bu heyetin, evrak ve vesaiki tetkik ederek 
karar vereceği tasrih edilmiştir. Yani bu heyet, bir 

sinden sarfınazar ediyorum. Mâruzâtım bundan iba
rettir. 

REİS — Efendim, tenefüs için celseyi on dakika 
tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; saat : 4,45 

mahkeme heyeti, bir divanı harp heyeti değildir. 
Teşekkül eden bu heyeti mahsusaya İstanbul'da kal
mış olan ve mücadelei milliyeye iştirak etmemiş bu
lunan bilûmum zabitanın evrakını tevdi ettik. Heyeti 
mahsusa ve vesaiki âriz ve amik tetkik ederek İs
tanbul'da kalmış olanlardan kanunun tasrih ettiği me-
vad dahilinde bulunanlara sualler sordu, cevaplar al
dı. Haklarında hükümler verdi. Bundan ancak birkaç 
yüz zabitin nisbeti askeriyesi kat edilmiş, diğerleri 
beraat etmiştir. Heyeti mahsusa vesaiki istinat etmek
sizin hiç kimse hakkında bir muamele, müstesna bir 
muamele yapmamıştır ve yapamaz, karar veremez, 
çünkü elindeki kanunda sarahat vardır. Heyeti Mah
susanın bütün kararlarını da vekâlet tasdik ve tasvip 
etmiştir. Gerek bu kanunun haricinde bulunanların ve 
gerekse nisbeti askeriyesi kat edilecek olanların maz
batalarını vekâlet tasdik etmiştir ve hepsini tetkik ede
rek kanuna mualif bir şey görmemiştir. Bahis buyur
dukları zevat ki zannediyorum, hususî mahiyette 
birkaç kişiyi kastetmişlerdir. Evrak burada vekâlet
tedir. Merak eden herhangi bir arkadaşımızı tenvir 
için azamî teshilâtı gösterebilirim. Merak eden arka
daşlarımız gider, orada vesaik ve evrakı görürler ve 
oradaki vesaike istinat ederek heyeti mahsusanın ka
rar vermiş olduğunu anlarlar, vesaik nasıl olur? Me
selâ o zamanki kumandanlardan bir zat İstanbul'da 
birisine sen orada kalacaksın ve şu vazifeyi ifa ede-

** mmtm ı ı 

İKİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 5,00 

REİS : İsmet Bey 

KÂTİPLER : Talât Bey (Kângırı), Avni Bey (Bozok) 

3. — İSTİZAH 

— 95 — 



İ : 3 6 . İ l . İ340 C : İ 

Çeksin demiş, bu vesaik tespit olunursa ve heyeti mah- I 
susa ve vesaiki görürse ancak o zaman beriüzzimme- I 
dir, denir. Ne sözle, ne bir şeyle karar verilmez ve 
vermeye heyet salâhiyattar değildir. Veremez ve ver- I 
miş değildir. Şayet verirse muhakemat dairesi vardır, 
mesul olur. Bunun hiç imkânı var mıdır? Yani ben I 
nasıl bir vesikaya istinat etmeksizin leh ve aleyhte I 
verilmiş olan kararı tastik ederim? Merak eden her- I 
hangi bir zat için lehinde veya aleyhinde karar veril
diğine şüphe eden kimse varsa gelir, ben derhal ev- I 
rakı ona gösteririm. Her kâğıdını tetkik eder bu hu
susta fazla izahata hacet yoktur ve sizi temin ede-
rimki, heyeti mahsusanın bütün kararları vesaik üze- I 
rinedir ve o kanunun birinci maddesine mutabık ola
rak verilmiştir. 

İkinci mesele: Dördüncü kolordu tarafından Es- I 
kişehir'deki köylülere verilmiş olan arpa ve buğday 
meselesidir. Geçen sene Rusya'dan ve diğer memle
ketlerden, her taraftan Eskişehir'de tohumluk aranı- I 
yordu Rusya'dan ve başka yerlerden getirilecekti, 
ekim zamanı geçmeden evvel ahalinin bu zahireyi ala
bilmesi için birçok taraflardan müracaatlar vâki ol
du. Kolordunun da bu esnada elinde kâfi miktarda 
zahiresi vardı. Ahali bu zahireden, bu arpa ve buğ
daydan almak için müracaatta bulundular ve bunu is- I 
tediler. Kendilerine; evvelâ bunu tohumluğa elverişli 
olup olmadığını tetkik ettirelim, tahkim ettirelim, zi- I 
raat memurları görsünler, faidesi olursa alın dedik. I 
Mademki aynen iade edecekler, alabilirler dedik, Bu 
zahire o zaman ahaliye verilmiş ve hasat mevsimin
de iade edeceklerini vaat ettikleri için şimdi de iste- I 
niliyor, verin deniliyor. Bu bir Ziraat Bankasını ta-
vizatı değildir. Usulü dairesinde kefaleti müteselsile 
ile verilmiş değildirki bu sene tescil gibi birtakım 
müsadat ile atideki senelerde bırakalım, bu verilmiş
tir. Geri alınacaktır. Bunu almayın diye birçok mü
racaatlar oldu. Bu zahirenin fenalığından bahsettiler. I 
Fena ve mahlut imiş, kıtaata alınan zahire mukave- I 
le yapıldığı zaman tamamen saf ve içinde şu veya bu 
olmaksızın diye zahire münakaşası olamaz. Çünkü 
karışık gelir, bulamazlar. Onun için münakaşalarda 
yüzde şu, şu kadar bulunacak diye ilân edilir ve o 
münakaşa kaimelerine göre yapılır. İçindeki sair mad
deler yüzde sekizi geçmez bu çalkanır, saf hale geti
rilir, yedirilir. Bu zahireyi verdikleri zaman toptan 
alındığı gibi, bu zahire Adana'dan gelmiş ve ahaliye 
verilmiştir. Bu mesele hakkında ben alâkadar oldum. 
Tahkikat yaptım, Arif Beyin buyurduğu gibi kasten 
içerisine kum vesaire karıştırılmış değildir. J 
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Mademki öyle idi, köylünün hakkı hıyarı vardı, 
ben istemem diyebilirdi, görmüştü bu zorla verilmiş 
değil ya, herif gelmiş görüyor, kumlu vesair şeyle 
dolu, yaramaz idiyse almaya idi. Yani bu zorla ve
rilmemiş, behemahal alacaksın denmemiştir. Ihti-
malki Eskişehir'in diğer mebusları arkadaşlarımız o 
zamanki bu muameleden haberdardırlar. Arif Beyin 
büyük bir ehemmiyetle bahsettiği bu mesele hakkın
da Kolordu Kumandanıyle aralarında geçen bir mek
tubu okuyacağım, burada, kürsüi âlide kendi sözle
rini teyit için. Bir şahit diye okuduğu gazeteden 
bahistir. Bu mektup şudur efendim, Kolordu Ku
mandanına diyor ki : (Bugünkü İstiklâl Gazetesinin 
bendenize atfen neşrettiği beyanat... İlh...) Yani İs
tiklâl Gazetesi neşriyatının kendi kanaatiyle tezat 
teşkil ettiğini kolordu kumandanına yazıyor. Bu ga
zetede hububat hakkında, zahirenin fenalığı hakkın
da yazılan şeyleri Arif Bey kendi kanaatiyle mü-
tezat buluyor. Kolordunun verdiği cevabı da okuya
cağım. Biraz uzuncadır. (Okuyun seslen) Yani me
sele ile vekâletçe alâkadar olunmuştur. Takip ve 
tahkik ederek neticeyi almışızdır. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (İstanbul) — Söz
leriniz işitilmiyor efendim. 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — (Kolordunun ve
kâlete verdiği cevap okundu (1) Bu mesele bu ka
darla bitiyor efendim. (Handeler) 

Şimdi harcırah arcırah meselesi : Malûmu âliniz-
dirki, Meclisi Âli geçen sene tatil kararını vermezden 
evvel bütçemiz çıkmıştı. Müdafaai Milliyenin harcı
rah faslına 390 bin lira vazolunmuştu. Bütçe çık
tıktan sonra Meclisi Âli Harcırah Kanununun tadil 
olunan kısmını tadil ederek yüzde kırkları ref etti. 
Aile harcırahları verilsin dedi. Yani bütçe yapıldığı 
zaman bu yüzde kırkların ve aile harcırahının olma
dığına nazaran yapılmıştı ve bu suretle miktar ko
nulmuştu. Meclisi Âli bütçeyi çıkardıktan sonra yüzde 
kırkları iade etti, şayet tahsisat kifayet etmezse yani 
yapılan nakiller makul ve kanunî olmak şartı ile 
şayet yetişmezse Meclis inikat ettiği vakit icabına 
bakılır denilmişti. Ben kürsüde söyledim, bana böyle 
cevap verilmişti. Ondan sonra tabiî birçok nakiller, 
tayinler, bilhassa ordu seferden hazere geçtiği için 
uzak yerlere birçok zabitan şevki icabetmekle be
raber uzun muharebe senelerinde tahsilleri noksan 
kalmış olan zabitanın İstanbul'da Mektebi Harbiye-

(1) Adı geçen cevabî yazı bütün aramalara rağ-
[ men bulunamadı. Kâzım Yurday : 29 . 5 . 1972 
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de ikmali tahsis etmek üzere göndermek mecburiye
ti hâsıl olduğundan dolayı onları gönderdik. Kıta
larına iade, yerlerine diğerlerini göndermek, nakil 
muameleleri karşısında kaldık ve bu zarurî idi, yani 
tehir edemezdik. Sonra uzak yerlerdeki kitaatımızın 
zabitan ihtiyacını temin etmek için oralara da bir
çok zabit şevkine mecbur olduk. Bu suretle harcı
rah tahsisatı bitmek üzere fena bir vaziyette Mecli
si Âlinin içtimaına intizarda kalmamak için son ay
larda biraz sıkı davranmaya mecbur olduk. Bilhas
sa mektebi harbiye tahsillerini ikmal edipte kıtala
rına gidecek olan 6, 7 yüz zabite para verebilmek 
için, onların harcırahlarını verebilmek için bazı za
bitan, heyeti mahsusaya verilmiş, beraat etmiş kı
taata tayin edilecekler. Bazı zabitan uzak yerlerde
ki kıtaata tayin edilmişler, gideceklerdir. Bunların 
hepsi yapılmış olmakla beraber münhalât pek vasi 
olmadığından birtakım zabitanımız açıkta kalmıştır. 
Bu açıkta kalan zabitan münhal olan yerlere tayin 
edileceklerdir. Fakat harcırah tahsisatını böyle pek 
mübren bir ihtiyaç zuhur mülâhazasıyle, bilhassa ge
riye avdet edecek zabitanın vaziyetleri düşünülerek 
ve bir miktar tasarrufa riayet edilerek alıkonulmuş
tur. Şimdi bu tayin edilen zabitan - bittabi Meclisi 
Âli talep ettiğimiz yüzde kırk fazlayı kabul buyurur-
sa - derhal kıtalarına gideceklerdir. Yalnız açıkta 
bulunan zabitan nısıf maaş aldıkları için bunlardan 
bekâr olanlar nasıl olsa vesaiti miriyeden vesaire-
den istifade eder gider, harcırahı sonra tahakkuk et
tirilir, verilir dedik. Bu suretle parası olan veyahut 
fazla masraf ihtiyar etmiyecek olanlar; bekârlar 
kendi kudret ve kuvvetleriyle gitmişlerdir. Fakat 
bunların hakları alınmış ve verilmeyecek demek de
ğildir." Parası vardır, yolda sarf eder. Onun alacağı 
bilâhara tahakkuk ettirilir ve verilir. Bu tahsisat ka
bul edilince şuraya buraya tayin edilmiş olan bazı 
zabitler de derhal kıtalarına gidecek ve harcırahları 
verilecektir. Gitmiş olanlarında harcırahları tesviye 
olunacaktır. Binaenaleyh bu, doğrudan doğruya ve
kâletin tesir ve nüfuzu haricindedir. Yüzde kırkları, 
Meclisi Âli bütçeden sonra iade etmiş olduğundan 
ve yapılan nakli muamelât keyfî bir tarzda cereyan 
etmiyeceğinden Meclisi Âli ricamızı kabul edip de 
tahsisatımızı verince mesele hitam bulur. Yani ve
kâletin bu hususta tesir ve nüfuzu yoktur. 

Bahriye hakkında ve bilhassa Yavuz meselesin
den bahsettiler. Efendiler! Bir meseleden bahsolunur-
ken onun temas ettiği kanunları ve kanunların mec
bur ettiği vaziyetleri tetkik etmek icabeder. Meclisi 

Âli Yavuzun tamiri için iki milyon lira tahsisat koy
duğu zaman Yavuzun tamiri, tahtelvahir alınması 
vesaire filan için diye esbabı mucibede birtakım 
meşruat vermiş idi. Fakat her nasılsa o zaman bah
riye faslı mahsusuna konulan iki milyon liradan Ya
vuz'un tamiri çok fazla bir masrafa mütevekkif ol
duğunu düşünerek atideki seneler için de vekâletin 
taahhüdü maliye girişebilmesi için bütçede veyahut 
bütçe kanununda bir madde konmamıştır. Yalnız 
esbabı mucibede böyle bir şey geçmesi Kavanini Ma
liyeye göre bizi atideki seneler için taahhüdü maliye 
girişmeye müsait bir vaziyete koymadı. Buna ben 
Hükümette derhal teşebbüs ettim. Dünyanın bütün 
mütehassıslarını, bütün gemi tamir eden fabrika ile 
alâkadar olan şirketlerin mümessillerini hepisini birer 
suretle buraya getirdik, bir komisyon teşekkül etti. 
Uzun uzadıya münakaşalar oldu, görüşüldü, gittiler, 
baktılar. Ne kadarla tamiri mümkündür? Bu anla
şıldı ve tespit olundu ve tam mukavele yapmak üzere 
iken gördük ki Yavuz bu sene tamire başlanıldığı za
man bir milyon lira verilecek, ertesi senelerde de bi
rer ikişer milyon lira vermek suretiyle beş milyona 
kadar çıkacaktır. Şimdi atideki seneler için beş mil
yon lira veyahut gayri muayyen bir miktar için Hü
kümet mukavele akdine salâhiyettardır diye kanunda 
bir sarahat olmadığından hükümet, bu mukaveleyi ya
pamadı. Hatta bu hususta divandaki arkadaşlarla da 
görüştük, onlar da dedilerki, kanunda sarahat olması 
lâzımdır. Esbabı mucibede Yavuzun tamirinden bah
sedilmiştir dediler. Bu zaruret karşısında ne yapabilir
dik; bu zaruret karşısında yapılacak şey; Meclisi Âli
yi beklemek ve Yavuzun tamiri için bu sene verilecek 
olan parayı bahriye faslında elde bulundurarak, yani 
başka yere sarfetmeyerek, Meclisi Âlinin toplanma
sına intizar etmekten başka bir çare yoktu. Meclisi 
Âli gelir gelmez bir sual ve istizah karşısında kaldık. 
(Handeler) Vaziyet budur, ortada bir kanun vardır 
ve o kanunu tatbik mecburiyeti vardır. Yani gelecek 
sene için bir taahhüdü malî ve bu senenin taksidi için 
de bütçemizde tahsisat vardır diye Divanı Muhasebat 
böyle mukavele üzerine vize muamelesi yapamazdı 
ve parayı veremezdi ve veremeyeceği de anlaşıldı. Hü
kümetle de görüştük. Ancak yapılabilecek iş, tetkikat 
yapmak, anlamaktır. Yani nasıl tamir edileceğini ka
ça baliğ olacağını ve ne zamana kadar tamir edilebile
ceğini öğrenip Meclisi Âli toplandığında gelecek se
neler için bir mukavele aktini mutazammın mezuni
yet istihsal edildikten sonra bu senenin tahsisatını da 
vererek başlamak lâzımdı, yapılan muamele de budur. 
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Arif Bey diğer devletlerin bahriye teşkilâtından 
ve bahriyelerini takviye etmekte olduklarından bahs 
buyurdular. Efendim, tabiî biz de bahriyemizi takviye 
etmeye çalışıyoruz. Ve siai maliyemizin ve memleke
timizin sahillerinin derecesine göre muhtaç olduğumuz 
bir bahriye kuvvetini meydana getirmeye çalışacağız. 
Yani o yapıyor, biz niçin yapmıyoruz gibi kıyas doğru 
olamaz. Biz de yapıyoruz ve daha ziyade yapmaya 
çalışacağız: Sonra devri çark faslı mahsusu vardır, 
diye biraz lâubaliyane bir ifade ile kaç milyon filân
dır, bilmiyorum dediler. 

Efendim, kürsüye çıkıp hükümeti tenkit ede
cek olan bir zatın, bahsettiği faslın veyahut madde
nin hiç olmazsa miktarını öğrenmesi ve şu kadar mil
yondur şudur, budur demesi lâzımdır. Bilmem kaç 
milyondur, kimler gitmiyor, kömürü yoktur gibi sual
ler cevaba bile değmez. Fakat arz edeceğim : 

Bahriyenin devri çark masrafı 800 bin liradır. Bu, 
gemilerin gerek talim için yapılacak seyahat ve gerek 
gambotların asayiş için sahillerde yapacakları vazi
fe ve gerek efrat ve zabitanın talim ve terbiye için 
gezecekleri esnada yakacakları kömür ve saire ma-
sarifatt için konulmuştur. Bu para ilk konulduğu 
miktarda duramaz, sarfedilmektedir. Bahusus devri 
çark gibi en lezzetli ve en tatlı bir iş için para olur da 
sarfedilmez, elde tutulur, bunun imkânı yoktur. Dev
ri çark gemici zabitan ve efradın en çok arzu ettikleri 
deniz seyahatlerini temin eden bir şeydir. Halbuki 
gördükleri gambotlar başkadır. Bu gambotlar vilâyet
lerin emrinde sahilleri eşkiya tecavüzünden ve kaçak
çılıktan vesaireden muhafaza için tahsis edilmiş ge
milerdir. 

Bunlar bir yerde dururlar, her zaman gezmezler. 
Vilâyet bir şey haber alır veyahut bir taraftan biı 
şey geleceğini işitir, onları derhal, hattâ geceleyin 
hareket ettirir ve sevkeder. Onun için bir çok zaman 
ihtimal bunlar dururlar, bir tarafa hareket etmezler. 
Fakat iş çıktığı zaman bunlar ekseriya istim üzerin
de dururlar ve onları, vilâyet vazifeye sevkeder. 

Geçen sene bütçe müzakeratında rüsumat kaçak
çılığı vesaire için maliyenin, Dahiliyenin deniz vesaiti
ne ihtiyacı olduğundan bahsedilmişti. Uzun müzake-
rat neticesinde demiştiki, mademki elimizde gambot
lar vardır, bunlardan dahiliye istifade etsin ve bun
ları lüzumunda istediği yerlere sevkedebilsin. Bunları 
vekâlet dahiliyenin emrine vermişti. Kömürsüzlükten, 
yağsızlıktan olabilir, gitmeyebilir. Olabilir ki gambo
tun biri henüz kömürünü ve yağını almamıştır veya
hut kömürsüzlük yüzünden herhangi bir valinin ver-
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diği emre karşı gambot; kömürüm, yağım yoktur gi
demeyeceğim demek vaziyetinde kalmıştır. Lâkin va
zife hiçbir zaman geri kalmamıştır. Binaenaleyh Bah
riye meselesi hakkında da vereceğim cevap bundan 
ibarettir. 

MUSTAFA BEY (İzmit) — Reisbey! Müsade bu-
yurulursa bir sual soracağım? 

REİS — Bir çok arkadaşlar söz almışlardır. Zatı-
âlinize evvelce söz vermiştim, vaz geçtiniz. Şimdi sö
zünüzü yine kayıt ediyorum. Bütün arkadaşların söz
lerini sıraya koymak lâzımdır. Arada sual cevap olur
sa intizamı ihlâl eder. 

RAUF BEY (İstanbul) — Arkadaşlar! Heyeti Âli-
yenize maruzatta bulunurken ve bu mâruzâta başlar
ken, samimi olarak kanaatimi her türlü garez ve ivez-
den âri bulunmak şartiyle arzıma müsade buyurunuz. 

Bugünkü manzara ve vaziyet; İmar ve İskân Ve
kâletinden rüfekadan bir zat tarafından vaki olan 
sual üzerine istizaha munkalip olmuş ve devam ede-
gelmekte bulunmuştur. Bilâhare birinci içtimamızda 
Başvekil Paşa Hazretleri yüksek civanmertlikle bu 
İmar ve İskân Vekâletinin tatbikatta en müşkil bir 
vekâlet olmak itibariyle vaki olan istizahı hüküme
tin heyeti umumiyesine teşmil etmek istediklerini ve 
teklif ettiklerini' gördüm. Bendeniz şahsen İmar ve 
İskân Vekâletinin sual ve istizahını hükümetin heyeti 
umumiyesine teşmil etmeyi muvafık bulmuyorsamda 
Başvekil Paşa Hazretlerinin bu civanmerdane hare
kâtını takdir etmemekte elimden gelmez. 

Bir ses - Gayet samimi.. 
RAUF BEY (Devamla) — Efendim maruzatta 

bulunurken benim için mikyas, neticei fiiliye ve ame
liyesi zuhur edip muhakemeye tabi tutulan bir mese
le hakkında söz söylemek ve nasıl yapılacağını tarif 
etmekle o işi yapmak arasındaki fark; eşkâli hendesi-
yeden bir hattı müstakim ile mikâp arasındaki fark 
kadar barizdir. Bir işi söylemek, o işi aynı surette 
muvaffakiyet ve intizam ile yapmak, olmadığına kani 
bir arkadaşınızım ve bunu hidematı devlet ve millet
te bulunduğum zaman fiilen tecrübe etmiş bir arka
daşınızım. O itibarla, mâruzâtımla daima o mikyası 
göz önünde bulundurmaya çalışacağım; Evvelâ isti
zaha sebep olan İmar ve İskân Vekâleti hakkındaki 
tenkitler ve o andan itibaren ceryan eden müzakerat 
ve münakaşatta müttefikialeyh olan bir nokta var
dır, bu tebarüz ediyor. O da şudur, ki İmar ve İskân 
Vekâletinin ihdasında teemmül edilen menafi tama-
miyle istihsal edilememiş, şeklen yanlış tatbikat da, 
ümit ve intizarın, hilâfına zuhur etmiş. Bunda Heyeti 
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Umumiyenin tezahür eden fikir ve kanaatlarına na
zaran ne oradaki vekillerin şahıslarma bir şey atfe
diliyor; nede o teşkilâtın şekli sabıkını muhafaza et
mesi ile yapılamayan bir işin Müdüriyeti Umum iyeyi 
kalbi suretiyle yapılacağına dair bir kanaat hâsıl olu
yor. Demek, ki İmar Vekâletinin tahkikatta kusurları 
vardır. Fakat bu vüs'ü iktidarın fevkinde kusurlar 
vardır. Ama biz bunu Müdüriyeti Umumiye şekline 
kalbedersek bu kusurların da bizce izalesi mümkün 
olacaktır, demek isteniyor. Bendeniz başka türlü anla
yamadım. 

O halde arkadaşlar, İmar Vekâleti en yüksek 
salâhiyetleri haiz olarak devletin şuebatı idariyesi üze
rinde en hâkim ve nâzım vaziyeti haiz olduğu halde 
yapamadığı bir işi Müdüriyeti umumiye şeklinde yap
masına yalnız ifade suretiyle kanaat etmek bu âciz 
arkadaşınız için müşküldür. Bendeniz derimki; eğer 
İmar ve İskân Vekâletinde hatalar varsa - ki tekmil 
söz söylüyor arkadaşlarımız bunda müttefiktir - Biz 
lâyuhti değiliz, hata hepimiz için varittir. Kast olma
dıkça hatta mazur bile görebilir. Mademki hatalar 
vardır, mademki biz âti için tedrici tekemmül veya
hut kafi tekemmül istikâmetinde gideceğimizden on
ların ıslah ve ikmali çarelerini düşünsek daha muva
fık olmaz mı? (Olur seslen). (En muvafık sesleri). Bu 
vesile ile muhterem rüfekama bu istizahın ceryan et
tiği müddetçe münakaşaların şekil ve tavrından hâsıl 
ettiğim hissiyat hakkında kısaca mâruzâtta bulunmayı 
vecibei milliye ve vataniye addederim. Bu o suretle 
başlamıştır ki, Meclis, bir kasıt karşısında bulunan 
hükümete hücum vaziyeti almıştır. 

YUNUS NADİ BEY (Menteşe) — Anlamadık. 
RAUF BEY (Devamla) — Münekkitler hüküme

te hitap ederken kasten bir iş yapmışlar ve ona hü
cum ediyorlar vaziyetini görüyorum. 

ALİ SAİP BEY (Kozan) — Doğrudur, vaziyet 
öyledir. 

RAUF BEY (Devamla) — Bendeniz anlamadı
ğım manzarayı arz ediyorum. Hükümet de mebus
ların ifadelerine mukabelede bazan şahsi ve bazan 
çok ağır kelimat sarf etmiştir. Arkadaşlar! Türkiye 
Camiasının yegâne nâzımı umuru ve yegâne salâhi-
yattar merkezi idaresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ve onun intihap gerdesi olan hükümetidir. Arkadaşı
mız Recep Beyefendinin buyurduğu münakaşa ve 
münazaralarda hükümet meclisi, meclis hükümeti kü
çük düşürecek şekilde ifadatta bulunacak olursa hepi
nizin ve hepimizin endişe ettiği ve hepimizin arzu et
mediğimiz teheyyücata biz kendimiz sebebiyet ver

miş olmaz mıyız? (Bravo sesler, doğru sesleri) İmar 
ve İskân Vekâletinin tatbikatta gösterilen hatalarını 
tespit ve ıslâh suretiyle ikmal etmek için teklif edilen 
heyeti diye tercüme ettiğim bir heyetten de bahs buyu-
ruldu. Bazı rüfeka ve bilhassa bu vekâlette büyük 
mesai sarfetmiş ve hakikaten gecesini gündüze kata
rak çalışmadığına elimizde hiç bir delil olmayan 
vekiller, böyle bir heyetin kabulünü bu ana kadar 
kıymetli olan hissiyatı vataniye ve milliyeye karşı bir 
şaibe ve bir zillet diye telâkki ettiler. 

YUNUS NADİ BEY (Menteşe) — Biraz öyle. 
RAUF BEY (Devamla) — Hayır efendim; mü-

sade buyurursanız bendeniz bu noktada, bu fikirde 
olan arkadaşlarımdan ayrıldım ve o kadar ayrılıyo-
rumki, İskân ve Muhacirin meselesi mevzubahsolduğu 
zaman istihzaratı evveliyesini ikmal eden Heyeti 
Vekile arasında bu arakadasınız da mevcut idi ve 
zannederim ki istihzar! programı Celâl Bey arkadaşı
mın bir encümeni vükelâyı âli diye ifade buyurdukları 
encümende bendenizde bulunarak tespitine acizane 
hadim oldum. Arkadaşlar! Bu mesele baştan niha
yete kadar tetkik edilmek lazımsa - ki bence lâzım
dır ve bunun için - tetkik heyeti tahkik heyeti şu ve 
bu gibi herhalde yanlışlıkları, özürleri meydana çı
karacak hiç kimseye kasıt atfetmiyorum. Hepimizin 
lâyuhti olmadığını kabul ederek arz ediyorum ve bu
nun lâzım olduğunu ben de alâkadar olduğum için 
herkesden evvel ben talep ediyorum ve bunu vatan
perverliğime, hissiyatı milliyeme, vazifedeki emelim 
olan dürüst muameleme muhalif bulmuyorum. Mec
lisi Âli, bu müzakerenin devamı müddetince şahit ol-. 
duğu ifadeleri göz önüne getirirse mesele; hariçte 
şu veya bu memurun yaptığı hatadan veya suiistimal
den dışarıya çıkarılmıştır. Burada hitap eden bazı 
zevat tarafından mebusluk sıfatına güvenerek ittihaz 
ettiği bazı tedabir ile İmar ve İskân işini işkâl ettiği 
ifade edilmiştir. Ondan başka yine şurada, burada 
söylenilen sözler, mukabil tarafta Heyeti Hükümet de 
böyle yapanlarda vardır, demiştir. Efendiler, tekrar 
ediyorum, milletimizin nâzımı umuru olan Meclis ve 
Hükümet kendi kanunlarına, kendi tatbikatına mua
rız olarak kendini gösterir ve gösterilirse bu vaziyete 
şahit olacak millet, her halde vaziyeti inkişaf etmiş, 
bahir ve zahir surette göremez. 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Rauf Beyefendi! 
Gösterilen nedir? Anlayamıyoruz, izah buyurunuz! 

RAUF BEY (Devamla) — Müsaade buyurunuz 
arz edeyim. Karahisar Mebusu Hulusi Bey zeytinlikler 
almış, şunu almış, bunu almış diye kulaklarınız şahit 
olmuştun (Karahisar değil Balıkesir sesleri) Evet Balı-
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kesir efendim. (Karesi sesleri) böyle irşat buyurur
sanız çok teşekkür ederim. îşte bu gibi mesail burada 
mevzubahsolmuştur. Bunun için hiç birinizin kasta 
makrun seyyiatı olduğuna bu âciz arkadaşınız kani 
değilim. Ben hataların tespit ve izalesiyle tekâmüle 
doğru gidilmesi zaruretine kani bir arkadaşınızım. 
Sonra İmar ve İskân Vekâletinin ihdası zamanındaki 
manazır tasvir edilirken bu Meclisi Âlinin vaz ettiği 
kanunlara bazı sıfat tevcih edilmiştir. «Koridor ka
nunları» denilmiştir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Onu ilk 
önce refiki muhtereminiz Muhtar Beyefendi söyle
miştir. 

RAUF BEY (Devamla) — (Mazhar Müfit Beye 
hitaben) sizde benim muhterem refikimsiniz efendim. 
Reddetmeyiniz. İnsanlar daima birbirini sever, sevmez 
diye farz edilmezdi. Ben, bidayetten sonuna kadar 
birbirimizi sever farz ederdim. Fakat maatteessüf öy
le değilmiş. Ben zatıâlinizi telâkki ediyordum. Bugün 
anladım ki muhterem refikim başkası imiş, kendisi 
değilmiş. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Reis Bey, şahsım 
mevzubahsolmuştur. 

REİS — Rica ederim Muhtar Bey. 
MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Siz değiş

tirmezseniz* bendeniz hiç değiştirmem. 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Reis Bey, şahsım 

mevzubahsolmuştur. (Handeler) Burada o kadar gü
rültü oluyor ki hiç ihtar etmiyorsunuz. Benim ufacık 
bir sözüme mani oluyor ve bana ihtar ediyorsunuz. 

ALt SAİP BEY (Kozan) — (Muhtar Beye hita
ben) sana arkadaş diyorlar. Arkadaşlığı kabul etmi
yor musun? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — O bana ait, sana 
ait değil.. 

REİS — Rica ederim efendim, muhabere olmasın. 
RAUF BEY (Devamla) — Bundan başka muh

terem Recep Bey arkadaşımızın buyurduğu gibi, 
hariç ve dahilde temasları tacil ederek endişe ve tees
sürler uyandıracak bir tabir daha kullanılmıştır, O 
tabir de - zannederim refakatini kendileri reddetmez
ler - Celâl Bey arkadaşımız tarafından ifade buyu-
rulmuştur. 

Burada teravih namazı kılar gibi yaptığınız ka
nunlar demiş!. (Acele kastetti sesleri) evet efendiler! 
Tabiî teşbihte acele kastedilir. Fakat (Büyük Millet 
Meclisinin yaptığı kanunlarda hata olmaz) zihniyeti
nin tebarüzuna bendenizde taraftarım. Noktayı na
zarım, hariçte yapacağı tesiri ifade cihetindendir. 

Başka bir şey değildir. Bu tarzı telâkkidir. İmar ve 
İskân Vekâleti hakkında mâruzâtıma nihayet verme
den evvel bir noktayı izah ve arz ettiğim mikyas do-
layısıyle, ifadeyi bir vazifei vicdaniye telâkki ediyo
rum. Oda şudur. Bazı rüfeka beyanatta bulunurken 
İmar ve İskân Vekâletinde çalışan zabitanı mevzu-
bahsettiler. 

Arkadaşlar! İmar, sevk iskân bunların hepsi ayrı 
ayrı vukuf, ilim ve tecrübeye müstenit birer şuabatı 
idariyedir memleketimizde bu büyük mikyastaki şev
ki yatı en iyi bir suretle icra edebilmek mevkiinde ve 
tecrübesinde bulunan kimdir diye sorarsanız açık ola
rak diyebiJirimki, askerlerdir ve Erkânı Harplerdir. 
(Doğru sesleri) ve yakından bildiğim bu güzide heye
tin içerisinde İmar Vekâletine intisap etmiş ve çalış
mış bazı zevatı da en münasip insanlar olarak tanır 
ve takdir ederim. (Doğru sesleri) ama bu demek de
ğildir ki; bunların içinde kudretsiz, kifayetsiz amelî 
manada ve hissiyatı beşeriye ye tabi olarak kayırıtnıış 
birtakım insanlar var mıdır, yok mudur? Bu, böyle 
ifade edilmelidir. Fakat çalışanla, çalışmayanı bir hu
dut ve daire içinde ifade edersek bendenizce devlet 
memuriyetini şeref ve haysiyeti meslekî diye kabul 
eden insanlar üzerinde iyi bir tesir bırakmaz. Devlet 
makinesi günden güne inhitat eder. (Doğru sesleri) 
Mazhar Müfüt Beyden tasvip ve takdir kâr bir cevap 
almak istiyorum. Fakat alamıyorum. 

MAZHAR MÜFÜT BEY (Denizli) — Fikren, 
siyaseten ayrıldık. Arkadaşlık başkadır. Fakat içtiha
dımız maatteessüf ayrılmıştır. Böyledir Rauf Beyefen
di!' 

RAUF BEY (Devamla) — Bunuda şimdi öğreni
yorum, teşekkür ederim. 

MAZHAR MÜFÜT BEY (Denizli) — Öyledir 
maatteessüf, içtihadımız ayrıldı. Arkadaşlığımız ba
kidir. 

RAUF BEY (Devamla) — Şimdi efendim, iki va
ziyet ki birisi İmar ve İskân Vekâletinden istizahdı. 
İkincisi Heyeti Vekilenin icraatı umıımiyesine intika
li şeklidir. Buna dair maruzatta bulunmak için Heye
ti Vekilenin muhterem erkânının idare buyurdukları 
dev'air icraatları hakkında madde gösterip bir ifadat 
görmek isterdim ki, bu hususta tasvipkâr veya ten-
kitkâr bir mülâhaza arz edebileyim. 

NEBİZADE AHMET BEY (Trabzon) — Başvekil 
Paşa söylemişti. 

RAUF BEY (Devamla) — Hamdi Bey! Başvekil 
Paşa Hazretlerinin hususi bir musahebede söyledik
lerini ben de biliyorum. Bugünkü vaki olacak maru-
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zatım bu ifadattan muktebes bazı madde başlarının 
istizahı için vaki olacak suallerden ibarettir. Şiarımız, 
mesleğimiz bilâ kayıt ve şart hâkimiyeti millî esası
dır. 

YUNUS NADİ BEY (Menteşe) — Cumhuriyet... 
RAUF BEY (Devamla) — Hâkimiyeti milliyenin 

yegâne tecellıigâhı olan Büyük Millet Meclisidir. (Cum
huriyet sesleri) 

ALÎ SAİP BEY (Kozan) — Cumhuriyet... 

RAUF BEY (Devamla) —- Ali Saip Beye dışarıda 
bir menkibe arz etmiştim, onu yazmadığım için tek
rar edemiyorum. 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — İfadei âliniz sa
rih değildir, Rauf Beyefendi; 

RAUF BEY (Devamla) — Sarihtir. Çok rica 
ederim İhsan Beyefendi; 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — O kadar sarih 
değildir. Uzun zamandan beri zatı âlinizle anlaşama
dık. 

RAUF BEY (Devamla) — Müsaade buyurursa
nız şunu arz edeyim ki; siz yüksek adalet hissiyle 
mütehassis olduğunuzu her zaman ifade etmiş ve tat
bik etmiş bir zatsınız ve hâkimliğin en yüksek merte
besinde bulunmuş bir zatsınız zannederim. Bsraati 
zimmet asıldır. Aksini ispat edemedikçe bir tarafı su
izan altında bulundurmak ve böyle ifade etmek doğru 
değildir. 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Hakikati ifade 
etmeyen maznundan şüphe etmeye hâkim haklıdır. 
(Handeler) 

RAUF BEY (Devamla) — Sizce tasavvur edilen 
bir hakikat ile bence tasavvur edilen bir hakikat ara
sında bir fark olabilir. Fakat bunun ismine içtihat de
mişler. İçtihatta hata olmaz diyen ve olmayacağını 
bağıran sizsiniz. 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Sarih söylemek 
lâzımdır. 

RAUF BEY (Devamla) — Ama, sarih söylemek 
için derhatır buyurursunuzki; yine zatı âlileri gibi her 
zaman beni doğru yola ifrağ için vaki olan teşebbüs
leriniz geçen sene bir vaziyette sekiz saat imtidat etti 
ve izah ettim. 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Rauf Bey, yine 
sarih söylemediniz. Hâlâ şekli Cumhuriyetten bahset
mediniz. 

RAUF BEY (Devamla) — Sekiz saat mevzubahs 
ettik ve neticede ekseriniz bazılarının düşürtdüğü ka
rarı hakkımda tatbik edemeyecek gibi oldunuz. 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Hayır bıraktınız 
çıktınız dışarıya. 

RAUF BEY (Devamla) — İfade ettim, karar ver
diniz. Tatbik eder ve bunu o zaman ifademle ilân 
ederdiniz. 

REİS — Rica ederim, azaya hitap ederseniz mu
havere devam eder. Azaya hitap buyurmayınız. 

RAUF BEY (Devamla) — Bana hitabı siz men 
ederseniz bendenize hacet kalmaz. (Handeler) Bu ci
hetle Büyük Millet Meclisinin vaz ettiği Kavaninin, 
zannederim neşrinde mutad olan veçhile tarihi neşrin
den itibaren muteber olması lâzımdır. Bu noktayı na
zardan Teşkilâtı Esasiye Kanununda Vekillerin vazi
fe ve salâhiyeti hakkında bir kanun tedvini mevzu-
bahsti. Bu tedvin edildi mi? Bunu sual ederim. 

Aynı kanunla zannederim, bir de Şûrayı Devlet 
Teşkilâtı - ki hepimiz takdir ediyoruz - Devletin mu
amelâtı umumiyesinde, umuru millette ihtisasın, ilmin 
ne büyük hâkim ve âmil olduğu bahir ve zahirdir. 
Tekrarı bile zaittir. 

ŞÜKRÜ KAYA BEY (Menteşe) — O kanaat 
umumî bir kanaat değildir. 

REİS — Hatibin sözünü kesmek memnudur. De
min bir arkadaşımı iradı kelâm eden hatibin sözünü 
kesmek memnudur diye bilâ tereddüt nizamnameye 
davet ettim. Arkadaşlara çok rica ederim hatibin sö
zünü (kesmesinler. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Kesme
sinler ama, hatip bize tariz ediyor. Mazhar Müfit 
Beyden takdir beklerdim, diyor. 

RAUF BEY (Devamla) — Diğer bir ricam He
yeti Vekileden; Büyük Millet Meclisince tedvin edi
len ve tasdiki âliye iktiran eden me'i şekavet kanunu 
tatbik edilmiş midir? Köy Kanunu memlekette 
tatbik edilmiş midir? Edilmiş ise nerelerde? Edil
memiş ise edilmeyen yerlerde edilmemesine sebep 
ve illet nedir? 

Varidi hatır olabilirki; Devletin siai maliyesi mü
sait değildir. Tatbikat tehhür ediyor. Bu kanun 
neşredildiği zaman devletin siai maliyesini gayri kâfi 
olduğu ve tatbikatın tedrici olacağı mevzubahs olmuş 
ve bu kanun emriyle mukayyet bulunmuş mudur? 

Mübadele, ve İskân Vekâleti Kanununda - Ümit 
ederim ki hata etmiyorum - birde imar bankasının 
ihdası mevzubahstır. Bu meselenin zannederim ki 
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çok ciddiyetle nazarı ehemmiyet ve mütalâaya alın
ması lâzım gelirdi. İmar ve İskân daha iyi bir hale 
ifrağ ve bu noktai nazardan doğrudan doğruya bu 
işleri teshil ve tesri edecek böyle bir müessesei ma
liyenin vücubu derkârdır. Bu teessüs etmiş midir? 

Nafıa Vekili Beyefendiden ricalarım : Beş se
nede sarf edilmek üzere Anadolu şümendiferlerine 
verilen onbeş milyon liradan bu yedi ay müddet zar
fında ne kadarı sarf edilmiş? Nerelere sarf edilmiş 
ve neticei hasıla nedir? Faraza Karaköy köprüleriki 
merkezle olan münakalâtı tehlikeye düşürecek bu gi
bi köprüler hakkında ne gibi bir tedbiri âcil düşünül
müştür? Bunun hakkında bizi tenvir buyurmasını 
rica ederim. Bundan başka Nafıa Vekili Beyefendi
nin manzurları oldumu bilmem? Anadolu şümendi-
ferler idaresinde bir gencin intiharıyle sahaifi mat
buata intikal eden vasi kömür suiistimalinden bahso-
lunuyor. Bu ne dereceye kadar doğrudur? Bunun 
hakkındada lütfen beni tenvir buyurmalarını rica 
ediyorum. Samsun - Sivas, Ankara - Musaköy hattı 
için beş senede sarfına mezuniyet verdiğimiz altmışbeş 
milyon liradan ne kadarı sarf edilmiş ve inşaat ne 
kadar sürat ve ehemmiyetle takip edilmiş ve nere
lere kadar dahil olmuştur. Bu tecrübe istikbal için 

t sarih ne fikirler vermiştir bunu rica ediyorum. 

Diğer bir ricam : Arada - Diyarbekir, Ergani de
miryolu için iki-senede sarf edilmek üzere üç milyona 
yakın para verilmiştir. Bu para ne yapıldı, tetkika-
tın neticesi nedir?.. Ergani madenleri gibi memleke
timize vasi ihracat temin ederek iktisaden mevkii 
millimizi yükseltecek ve ihracat ile para farkını dü
zeltecek bir menbağı serveti ne zaman harice akıtabi
leceğiz? Bunun hakkında ne fikir verebilirler?.. 

Aynı suretle Trabzon - Erzurum Demiryolunun 
ve Trabzon - Mersin limanlarının keşfi hakkındaki 
tatbikatın terekkiyatın derecesinin ifadesini rica ede
rim. Biliyorsunuzki, efendiler Trabzon'da benim de 
bizzat şahit olduğum Rus istilâsı zamanından kalma 
bir liman vardır. Sevkiyat iskelesi olmak itibariyle 
çok emek ve ehemmiyet verilerek yapılmış ve son 
günlerde çok büyük faliyete saha olmuştur. 

NEBİZADE HAMDİ BEY (Trabzon) — Çok 
emek ve ehemmiyet verilmiştir. 

RAUF BEY (Devamla) — Bu bapta teşebbüs
leri nedir, icraat hangi sahadadır? Bu hususta ten
vir buyurmalarını rica ederim. 

İktisat Vekili Muhtereminden ricam : (İktisat 
yok Ticaret oldu sesleri) (Handeler) 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Cumhuri
yet değiştirdi iktisadı, Cumhuriyet teşkilâtından ha
beri yok : 

RAUF BEY (İstanbul) — Allah derim. 
MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Size daha 

çok Allah dedirteceğiz Rauf Beyefendi. 
RAUF BEY (İstanbul) — Müsaade buyururlar

sa Mazhar Müfüt Beyden çok rica ederim, Rauf'un 
tehdit ile, tahvil ile, tethiş ile kanaati vicdaniyesinin 
inhirap edeceğini zannediyorlarsa çok rica ediyorum, 
tebdili kanaat etsinler. 

MAZHAR MÜFÜT BEY (Denizli) — Rauf Be
yefendi de Mazhar Müfüt'ün sözle içtihadından, fik
rinden cayacağını zannediyorlarsa çok şaşarım. 

REİS — Çok rica ederim efendim. 
MAZHAR MÜFÜT BEY (Denizli) — Bendeni

ze bakarak cevap verdiler. Ben de cevap verdim. 
Bendenize Allah derim dediler. Ben de cevap ver
dim. (Gürültüler):. 

RAUF BEY (Devamla) — Ergani madenleri 
hakkındaki teşebbüsat nedir ve ne kadar zamanda ne 
gibi netayici fiiliye ve ameliye verebilecektir? Bu 
hususta tenvir buyurmalarını rica ederim. 

Zannederim Ziraat Vekâleti ormanlara bakıyor, 
Karadere ormanlarının bir şirkete ihale edildiği veya 
edilmek üzere olduğu hakkında matbuattan ümit 
bahş malûmat almıştık. Bu hususta ne olmuştur, ne 
yapılabilecektir? Lütfen izahını rica ederim. 

Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretlerinden ri
cam : Fedakâr ve Kahraman Ordumuzun İstiklâl 
Harbini müteakip hali seferden hazere intikalinde 
büyük bir intizam ve metanet gösterdiğini işittik ve 
iftihar ettik. Fakat ondan sonra ibate, iaşe noktayı 
nazarından vaziyeti aynı derecede kuvvetle kabul ve 
muhakeme edebilir miyiz? Bu cihetten bizi tenvir 
buyurmalarını rica ederiz. 

Aldiye Vekili Muhtereminden ricam : Adliyede 
teşkilâtın tahavvülü dolayısıyle vaki olan tatbikat 
neticesi hakkında bizi lütfen tenvir buyururlar mı? 
Bu, matlup olan sürat, suhulet ve adaleti temin için 
en münasip ve en müsait şekil ve suret midir? Bu 
hususta bizi lütfen tenvir buyurmalarını rica ederim. 

Maarif Vekili Beyden ricam : Bir çok mesail şu
rada burada mevzubahs oldu, ihtisasım değildir, 
söylüyemem. Yalnız bir noktada bence Meclisin 
vaz ettiği kavanine muhalifi hareket edilmiş olmak 
itibariyle calibi nazarı dikkat olan hususu söylemek 
istiyorum. O da tedrisatı iptidaiye kanununu tahsili 
iptidai altı sene iken beş seneye indirilmek suretiyle 
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bir kanunu, bir vekilin veya bir heyeti vekilenin tas
hih, taklip etmesi noktasındaki neşriyat ve beyanattır. 
Bu hususta lütfen bizi tenvir etmelerini rica ederim. 

Dahiliye Vekili arkadaşımızdan ricam : Bunu da 
müsaade buyurursanız İstanbul Mebusu olmak iti
bariyle biraz da hususiyeti maslahat vardır. Onun 
için madde tasrihiyle sual soracağım. 

Malûmu Âliniz İstanbul'da muvaffakiyetle vazife 
ifa ettiği kanaatinde bulunulan Haydar Bey namında 
bir Vali vardı. Azledildi veya tebdili vazife etti. 
Elyevm Şehremini olarak merkezi hükümetimizde 
bulunuyor. Bilmiyorum İstanbul gibi nüfusu çok, 
umuru çok bir memlekette maslahata ehil veya 
meslekten yetişmek itibariyle ehliyeti tabiî görülen 
bir memur işe başladıktan ve memleketi tanımaya 
başladıktan sonra bir esbabı mücbire olmadan onun 
tebdil edilmesi doğru mudur? Doğru ise o memle
ketin hayatı umumiyesi üzerinde sarsıntılar ve hoş 
görülmeyecek idaresizlikler zuhuru tabiî değil midir? 
Bu noktada anlamak istiyorumki, o valinin bir kü
suru veya hükümetin bir sebebi makulümü vardı da 
oradan alınıp buraya şehremini getirildi. 

ALİ BEY (Afyon Karahisar) — Yine Sivas'tan 
kaldırmak için aynı zevat teşebbüs etmiştir. 

RAUF BEY (Devamla) — Bilâhare meslekten 
yetişmiş bir vali tâyin edildi, günün birinde bir ma
nevra tatbikatı şeklinde şehir halkının mukaddes ve 
mahfuz olması icabeden hürriyetlerini ihlâl ve tethiş 
siyaseti takip eden bir hadise vardı ve bu meyanda vur 
emri verildiği söyleniyor. 

Matbuatta münakaşa edildi emirle mi yapıldı, emir-
siz mi yapıldı? Leh ve aleyhte sözler söylendi. Netice
de bu vali tebdil edildi, yerine henüz bir vali tayin edil
medi. Fakat bu arz ettiğim hürriyeti tahdit eder şekilde 
vur emrini verecek kadar ağır bir vaziyetin tenviri için 
hükümet tarafından vazıh beyanatta bulunulmadı Bu
gün vazıh olan şey, İstanbul'da daima şüpheli ve her 
zaman kuvvetle ezilmeye müstait bir halin mevcudiye
tidir. Ben diyorum ki mevcut değildir. Ümit ediyorum 
ki hükümetin de noktayı nazarı bu değildir, ümit edi
yorum ki, vali kendi zihniyetine kapılarak böyle bir 
halde bulunmuştur. Fakat hepimizin kürsüden, her yer
den müttefiken ifade ettiğimiz gibi bu gibi şüphelerin 
izale edilmesi için hükümetin vaziyeti tavzih etmesi 
icapetmez mi? Bunu rica ediyorum. Teşkilâtı Esasiye 
itibariyle Dahiliye Vekili Beyefendinin noktayı naza
rını celbederim. Bu vali matbuata beyanatta bulundu
ğu zaman İdarei Vilâyet Kanunu mucibince bir valinin 
idarei örfüye ilânına hakkı vardır, dedi. Halbuki efen

diler! İdarei Vilâyet Kanunu ile o madde bugün tadil 
edilmemişmidir? İdarei örfiye ilânına Heyeti Vekileden 
başka, valilerde salâhiyattar mıdır? Heyeti Vekilenin de 
ilân etmesi kuyut ve şuruta muallâk değilmidir? Bu nok
tanın da tasrihini makamı resminizden çok rica ederim. 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) — 
Tasrih edeceğim efendim. 

RAUF BEY (Devamla) — Arkadaşlar! Diğer bir 
meseleye daha temas etmeyi, hepimizin vicdanımızda 
bulundurmaya namus ve ahlaken mecbur olduğumuz 
halkçılık ve halk hükümeti noktai nazarından mecbu
ruz. O da efendiler! İstanbul şehri ve ahalisi, bugün 
halkçılık deyince en birinci kademesi farzedilen bir 
halkın kendi şehir işlerini kendileri tedvir etmeleri hu
susundaki mantıki tabiî ve hukukiyeye muhalif ola
rak merkezden mansup bir şehiremini tarafından idare 
edilmesidir. (Doğru sesleri.) 

REFİK BEY (Konya) — Bunun istizahla ne alâka
sı var?.. 

RAUF BEY (Devamla) — Müsade buyurunuz 
efendim, bendeniz bu maruzatımla hükümetin noktayı 
nazarını anlamak istiyorum. 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Zatı Âlinizde He
yeti Vekile Reisi idiniz. Ayrıca bir teklif yaparsınız. 

RAUF BEY (İstanbul) — Ben Heyeti Vekile Rei
si iken orası makarı saltanat idi. Şimdi makarı millet
tir. 

REFİK BEY (Konya) — Oranın makarı saltanat 
olduğu çoktan geçti. 

RAUF BEY (İstanbul) — Bu itibarla İstanbul aha
lisi bihakkin vatandaşlık hukuku tabiyelerinin kendi
lerine verilmemesinde bir sebepvtasawur ediyorlar, var 
mıdır, yok mudur? Varsa hükümet buna taraftar mıdır? 
Bunu anlamak istiyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Şehir ve ka
sabalar Belediye Kanunu1 çıktıktan sonra buyurduğu
nuz mevzubahstır. 

ŞÜKRÜ KAYA BEY (İzmir) — Hariciyeden sua
liniz yok mu? 

RAUF BEY (İstanbul) — Başvekâlet hepsinde 
metaldar olduğu için ayrıca sormuyorum. Maruzatım
dan maksat şu veya bu meseleyi tenkit değil berayı te
nevvür bazı sualler olduğu için Heyeti Umumiyesini 
sualler teşkil ediyor. Olsa, onları da sorarım. 

Yalnız uzun süre tasdiatıma nihayet vermeden ev
vel 18 seneden beri memlekette hadis olan evzaın te-
sirat ve teessüratı hepimizin ruhunda ve bedeninde eser 
bırakmıştır. Bu noktayı nazardan hükümet heyeti umu-
miyesinin. 
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YUNUS NADÎ BEY (Menteşe) — Onsekiz sene de
ğil, onaltı olacak galiba! 

RAUF BEY (İstanbul) — (Makamı Riyasete hita
ben) cevap vereyim mi efendim? O halde bendeniz siz
den iki sene evvel başlamış oluyorum ki, beni takdir 
buyurursunuz. 

Malûmu Âlileri arkadaşlar, Malûmu ilâm kabilin
den olmakla beraber vaziyeti izah edebilmek için dev
let memurları, millet hazinesinden para alan memur
lar, her sınıf ve her şubeye mensup ve memur olan zat
lar, şu zat veya hükümetin taraftarı veya aleyhtarı de
ğildir. Meşru şekli hükümet milletçe takarrür ettikten 
sonra, her memur; Meclisi Âlinin kanunları dairesinde 
hareket ettikçe muteberdir, muhteremdir. Bunu ifade 
ettikten sonra; çok rica ederim Vasıf Bey kendilerine 
bu noktayı nazardan tariz ediyorum, veya hakikaten 
mucibi teessürleri olan bir ifadeyi burada tekrar ediyo
rum diye beni itham buyurmasınlar, Maarif Vekili Va
sıf Bey ile matbuat arasında tekevvün eden bir hadise 
dolayısiyle evladı vatanın tahsil ve terbiyelerine millet
çe muvazzaf, mükellef olan muallim ordusunun, mü
nevver ordunun şu veya bu tarafı tercih eder, takviye 
eder tarzda neşriyatta bulunmaları doğru mudur? (Doğ
ru sesleri) 

Efendiler! Bunu bendeniz ifade ederek geçeceğim 
ve şunu diyeceğim ki, doğru değildir ve bunun sonu çok 
elim evza ihdas edebilir. Allah vatanımı, milletimi ve 
hepimizi muhafaza buyursun. (Alkışlar) 

REtS — Efendim, geçen celsede Karası Mebusu 
Hulusi Bey hakkında Ali Şuuri Bey biraderimiz bir ima
da bulundular, şimdi Rauf Beyefendi de bu meseleye 
temas ettiler. O arkadaşımız bu meseleden dolayı söz 
almıştı, sıtma tuttu, gitti, şimdi bir takrir veriyorlar 
okuyalım. Bu münasebetle arkadaşımız hakkında va
ki olan bu ima hakkındaki.. 

ALİ ŞUURÎ BEY (Karasi) — Reisbey, müsaade 
buyurunuz! Ben- bir arkadaş hakkında bir imada bu
lunmadım. Hamdullah Suphi Bey beyan ettiler, ben 
alârivayetin söyleniyor ihtimal arkadaşlardan birisi
dir dedim. (Gürültüler, takriri dinliydim sesleri) Va
sıf Bey, kimdir? Dediler (Gürültüler.) 

Riyaseti Celileye 
îfadei tahririyemi takdim ediyorum, celse nihaye

tinde okunmasını rica ederim. Birinci celsede bende
niz dışarıda iken, bir arkadaş tarafından şahsım mev-
zubahs edilmiştir. Ayvalık'ta, Bergama'da tahtı gasp 
ve isticarımda bir dal zeytin ve mülk yoktur. Makamı 
Riyasetten rica ederim şimdi İzmir ve Karasi Vilâ
yetlerinden telgrafla sual edilsin ve gelen cevap ilk 

inikatta Meclisi Âlide okunsun ve arkadaşım bilâ 
tetkik beni lekelemek mevkiinde kalmakla vicdanen 
ebedi ızdırap altında kalsın!. 

5 Teşrinisani 1340 
Karasi Mebusu 

Hulusi 

HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Denizli) — Arkadaşı
mızı tenzih ederiz. 

HAFIZ İBRAHİM EFENDİ (İsparta) — Rica 
ederim, arkadaşımız mücadelei milliyenin en fedakâr-
larmdandır. Vesaike istinat etmeden öyle itham edil
mesin, arkadaşlara taarruz edilmesin, herkesin şahsı 
muhteremdir, günahtır. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (İstanbul) — Reis-
beyefendi biz ifratlara karşı tam bir samimiyetle, hü
kümetimizin doğru yaptıkları şeyi doğru, fena yap
tıkları şeyi fena, hata ettikleri şeyleri hata olarak işa
ret ettikten sonra efkârı umumiye nazarında töhmet 
altına düşmüş olanları da tebsiyeye davet ettik. Kay
makam bir ev işaret ederek Hulusi Beyin kapattığı 
odur, bir diğer evi işaret ederek kış için kapattığı ev
dir diye bana gösterdikten sonra yüzlerce muhaciri
nin ve onların ağası bir arnavudun şahsı arkasına dizi-
lerek 15-20 bin zeytin ağacına da vaziyet ettiğini ifa
de etmiştir. Ben mebusum ızdırap ile, halkın önünde 
töhmette olanların ismini taşıyarak gezemem. Kendi
lerini vaziyeti tenvire davet ettim. "Ben itham etmedim. 
İtham edenleri tenvire davet ettim. Mesele bundan iba
rettir. 

REİS — Efendim, arkadaşımız tahkikat yapılma
sını arzu ediyor. Binaenaleyh Zatı Âlinizin haberdar 
olduğunu Kaymakam hakkındada Dahilive Vekâle
tinin nazarı dikkati celbedilmiştir. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Reis Bey! 
Söz istiyorum. 

REİS — Rauf Beyefendinin beyanatına dair mi? 
BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Muallimler 

.Birliğinin Heyeti İdaresinde bulunduğum için, bu hu
susa ait cevap vereceğim. 

REİS — Kaydediyorum efendim. 
BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Şimdi isti

yorum efendim. Sırası gelmişken söylüyeceğim. 
REİS — Rica ederim efendim, sözünüzü kaydedi

yorum. 
AĞAJĞLU AHMET BEY (Kars) — Reisbeye-

fendi bir mebus hakkında tahkikat yapabilmek için 
muayyen merasim vardır. Başka şekilde hiçbir suret
le tahkikat yapılamaz. 
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REİS—Hayır efendim, tahkikat yapılması değil 
vilâyetten sorulsun diyorlar. 

AĞAOĞLU AHMET BEY <Kars) — Hayır efen
dim bunun da imkânı yoktur. Kanunu Esaside mu-
sarrahtır. Bir mebus hakkında yapılacak tahkikat mu
ayyen merasime tabidir ve bu merasime riayet mecbu
ridir. Binaenaleyh böyle söz arasında tahkikat yapıl
ması doğru değildir ve yapılamaz. 

REİS — Efendim, yani bir cürüm teşkil edecek 
bir madde ile itham şeklinde değil. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Rica ede
rim sizde biraz beni dinleyiniz. Sonra iddianızı söyler
siniz. (Gürültüler) 

REİS — Rica ederim efendim, bu meselenin uza
ması usulü müzakeremize muvafık değildir. Yalnız ar
kadaşımızın bulunmadığı zaman şahıslarına vuku bu
lan sözlerden dolayı verdiği takririni okudum. Arka
daşımız hastadırlar, yarın sıtmadan kurtulur, buraya 
gelir ve kendi noktayı nazarlarını beyan ederler, tzah 
edebilirler. 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) — 
Reis Beyefendi söz lütfediniz. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Reis Bey, Vekil be
yefendi kürsüye çıkıyorlar. Biz söyleyelim. Badehu 
kendileri cevap verirler. Söz istiyorum. Usulü müza
kere hakkında söz söyliyeceğim. Halbuki vekil bey 
kürsüyü işgal etmişlerdir. Öyle zannediyorum ki, Rauf 
Beyefendinin noktai nazarına cevap vereceklerdir. Biz 
söyliyelim. Badehu kendileri cevap verirler. (Sen sus 
sesleri) 

REİS — Müsade buyurunuz efendim nizamnamei 
dahilimiz sarihtir. Vekil Bey belki sözünü tehir eder. 
Fakat katiyen hakkı kelâmı bırakamaz. 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) — 
Efendim, müsade buyürulursa.. 

VEHBİ BEY (Karasi) — Efendim, bu mesele ve
killerin meclisten istizahı oldu. 

REİS — Efendim, rica ederim vekiller hakkı ke
lamını tehir edebilir. İsterse tacil de edebilir. Buna 
Riyasetin müdaheleye hak ve salâhiyeti yoktur. 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) — 
Muhterem arkadaşlarım. Altı ay müddet murakabei 
daimenizden uzak mesuliyet yükü altında ifayı vazife 
etmiş olan Heyeti Vekilenin en müşkül bir sahai ic
radan itibaren nihayete kadar gayet vasi bir istizaha 
maruz kaldığı bir zamanda nizamname ile müeyyet 
olan, istedikleri zaman söz söylemek haklarına mü
sade etmezseniz, müsamaha etmezseniz hakikatin ta
vazzuhuna yardım etmemiş olursunuz. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Öyle demedik efen
dim öyle demek istemedik. 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Devamla) — 
Zeki Beyin ve diğer bir iki arkadaşın arzuyu zatisi; 
hükümetin hepsini dinledikten sonra ihtimal ki toptan 
cevap vermemiz sadedindedir. Bu arzuyu zati kendi-
yerinde kalabilir. 

Fakat hükümetin de kendi vaziyetini müdafaa 
«tmek için hangi zaman ve hangi yerde, hangi vakit 
hakkı kelâmını istimal etmek hususunda tamamıyle 
serbestisi vardır. O serbestiden istifade ediyoruz. 
Şimdi efendim! Usule ait bu noktayı bıraktıktan son
ra maruzatı esasiyeme geçeceğim. 

Bendeniz bugün ilk kürsüye çıktığım zaman; ma
ruzatımın nihayetinde hükümet hakkında ne kadar 
söylenecek esaslar varsa; şimdiye kadar ne kadar mev
hum gösterilmiş vaziyetler varsa, kürsüden söyleme
lerini rica etmiştim. Taa ki millî ufuklarımız hakika
tin nuruyle aydınlansın. Şimdi kürsüden inen Rauf 
Beyefendi bu zemin üzerinde beyanatta bulundular. 
Vukuu bulan beyanatlarının hakikaten derhal tashih 
edilmek lâzım gelen noktaları oldu ve ihtimalki va
kit geç olduğundan celsenin cumartesine tehiri ihti
maline karşı iki gün müphem ve cevapsız bırakmak 
istemedim ve derhal söz aldım ve bu noktaları tashi
he şitap ediyorum. Bu münasebetle Dahiliye Vekâle
tine temas eden nikat hakkında gerek heyeti celilenizj 
ve gerek efkârı umumiyeyi de tenvir edeceğim. Ken
dime ait olan nikattan ve bunlara temas eden cihet
ler hakkında beyanı malumat edeceğim. Diğer Vekâ
letlerde bittabi kendilerine ait cevabı vereceklerdir. 

Rauf Beyefendi kürsüye bir vazı nasihane 
ile çıktılar. Birinci celsede bendenizde heyecanlı mü
sademeler yapılmamasını söylemiştim. Fakat bu iki 
vaziyet arasında fark vardır, bendeniz dedim ki ağır 
teheyyüçler tevlit edecek mahiyette ölüm ithamları 
gibi haksız şeyler söylenmemelidir. Rauf Beyefendi 
aynı şeyi söylemiyorlar. Rauf Beyefendiye hatırlatı
rım ki, burası, bu meclis hiçbir vakit sükûnu tam ile 
hareket etmeye memur ne bir mektep ve ne de bir fen 
akademisidir. «Bravo sesleri» burada müzakerat 
ceryan ediyorken hiç şüphesiz bütün dünyanın parla
mentolarında olduğu gibi millet idaresi ve millete ait 
ahkâmı kanuniye vaz'ı esnasında ve bunların müza-
keratı esnasında zaman zaman feveranlar olabilir. 
Muhtelif indifaat vuku bulabilir. Yalnız bendeniz 
bir farkla söylemiştim ki: Bir hükümeti mesul sıfatıy-
le istizaha çekerken koca bir milletin sinesine iltica et
miş olan muhacir kitlesini ölüme göndermek mevkiin-
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de vasf etmeye imkân yoktur. Yoksa her hangi bir zat 
her hangi bir mebus bir arkadaş gerek yerinden ve 
gerek kürsüden müzakere edilen mevzuun ehemmiyeti 
ve insanda heyecan tevlit etmesi cihetinden dolayı 
hali sükûndan rücu edebilir. Sükûtu ve intizamı mu
hafaza etmek şüphesiz reisin vazifesidir. Buna rağ
men öyle vaziyetler olmuştur ki ve olur ki dünyanın 
her parlâmentosunda Meclis Reisleri Meclisi tatile 
mecbur kalmışlardır ve kalırlar. Çok ehemmiyetli ol
mayan bu noktaya işaret ettikten sonra geçiyorum. 

Rauf Bey bilmem niçin bugün kürsüde vazıh de
ğildiler. "Bir istizah mevzuunda muayyen ve müspet 
tenkitlerin, esasların, esası tenkit olarak huzuru mec
liste ifade edilmesi lâzımdı. Bunu böyle yapmadılar. 
Kısa ve küçük suallerle maksadı ifade etmek istediler. 
(O tabiyedir sesleri) Fakat en şayanı dikkat bir nokta 
vardır. Nazarı dikkatinizi celbederim efendiler, anket 
ismini telaffuz etmediler. Yalnız Feridun Fikri Be
yin teklifini en hafif bir surette ve en hafif anlaşıla
bilecek bir tarzda tetkik kelimesine tercüme ederek 
maksatlarını ifade ettiler. Hatta o suretle ifade ettiler 
ki: tik defa tetkik kelimesi bahsettikleri zaman, ben 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tetkik muhakemat he
yetinden bahsettiler zannettim. Halbuki efendiler ikaz 
ederim dedikleri malûm ankettir ve Feridun Fikri 
Beyin bir sene mesaisine ait ve üç vekâlete ait olan 
manasız, haksız, mantıksız ve kanunsuz ve Muvaze
ne! hükümeti yıkan bir şekildeki.... 

FERİDUN FİKRl BEY (Dersim) — Niçin man
tıksız? (Gürültüler) Mantıksız diyorlar. Niçin man
tıksız? Mantıksız kelimesini kabul etmiyorum. 

RECEP BEY (Devamla) — Muvazenei Hüküme
ti yıkan bir şekilde... 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Mantıksız 
sözünü geri alsın! 

REİS — Feridun Fikri Bey! Hakkı kelâmınız mu
kayyettir. Müsade buyurunuz. 

RECEP BEY (Devamla) — Geri almıyorum efen
dim, mantıksızdır. Hakikat olduğu gibi ifade edilir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Mantıksız 
sözünü kabul etmiyorum. 

RECEP BEY (Devamla) — Feridun Fikri Bey! 
Siz daha ağır şeyleri kabul etmeye alışkınsınız. Dün
kü sükûtunuza hayret ettim. Sizin için ifade edilen 
kelimenin cevabını dün veremediniz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Önada ce
vap vereceğim. Adliye Vekili sözlerini geri aldılar. 
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ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Sözlerimi geri almadım, ne zaman almı
şım? Huzuru mecliste cevap verdim. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Sen sus oğlum Feri
dun Fikri Bey! 

RECEP BEY (Devamla) — - İtirazı varsa kürsü
den söylesin. Efendim! 286 arkadaştan vekillerden 
başka «274'ü» millet namına sual sormak, istizah 
yapmak, hakkı kelâmını istimal etmsk serbestisini her 
an haizdir. Fakat bu arkadaşlara... 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip) — İtiraz
larını söylesinler tenevvür ederim. 

RECEP BEY (Devamla) — Evet efendiler bu 270 
arkadaşa cevap vermek ve muhasebei kafiye netice
sinde mes'ûl bir mevkide kalmak vaziyetindeki vekil
lerinize insaf ile söyletmek istemeyenler var. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — İnsaf ile, 
mantıksız tabiri bir olur mu? Recep Bey insafınıza 
müracaat ederim. Mantıksız ne demektir? İnsaf ile 
mantıksızlık kabili telif midir? 

REİS — Rica ederim gürültüyü keselim. 
RECEP BEY (Devamla) — Efendiler! Arzetmiş-

timki Rauf Bey vazıh olmadı ve bir türlü vazıh ola
mıyor. Yirmi dakika devam eden sözlerinde üç ipha
ma, üç şüphe noktasına işaret ettim. Bunları birer 
birer arzedeceğim. Birisi Feridun Fikri Beyin «An
ket» tabiri idi. Arz ettiğim bu tabiri en hafif bir tabi
re tercüme ederek «Tetkik» namı altında bize hazmet
tirmek istediler. Fakat Heyeti Celile hali yekazadadır 
ve ifade etmek istedikleri kelimenin malum «anket» 
olduğunu anlamışlardır. Yani Rauf Beyefendi Feri
dun Fikri Beyle beraber bundan evvelki üç vekile ait 
anket teklifini başka şekle sokarak talep etmişler ve 
anketin icrası teklifini daha hafif bir şekle sokarak 
ifade etmişlerdir. 

RAUF BEY (İstanbul) 
üzere söyledim. 

Kendimde dahil olmak 

RECEP BEY (Devamla) — Demin maruzatta bu
lunurken bir çok zevatta defterler var demiştim. Şim
di Rauf Beyin sözlerine göre hazırlanmış suallerden 
on, onbeş tanesinin tarh edilmesi fırsatını bulmuş ola
cağız. İşte efendiler! Defterlerin yavaş yavaş meba-
disi çıkıyor. Diyorlarki beşyüz tane kanunsuzluk var
mış ve bu kanunsuzluğu arıyorlarmış. Şimdi Rauf Be
yefendinin sözleriyle bir silsilei sual ile karşılaşmış 
olduğumuz için bunlardan on onbeş tanesini arzetti-
ğim gibi tarh etmek fırsatını bulmuş olacağız. 
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Efendiler! Bütün rüfekayı muhteremenin müsade-
leriyle buradaki suallerin bin tanesine huzuru millette 
cevap verecek, hepsini tarh ve tenzil edeceğiz ve mil
let huzurunda hakikati tecelli ettireceğiz. Şimdi ben
deniz kendime ait olan nıkatı arzedeceğim. Tabiî di
ğer arkadaşlar kendilerine ait olan suallere cevabını 
vereceklerdir. Efendiler! Bir kanun vardır. Oda iza-
lei şekavet kanunudur. 

Bunun tatbikini soruyorlar. Malumu Âliniz bu 
sual bilmiyorum. Hangi zat tarafından selefi muhte
remim Feridun Beyefendiye de tevcih edilmişti ve 
bunun için uzun müzakerat ceryan etmişti. Bu kanun 
fevkalâde müzmin olan şekaveti izale etmek ve dai
mi olarak ocak halinde işleyen şekavet yuvalarını k'j-
künden tahrip etmek üzere kavanini medeniyenin fev
kinde Dahiliye Vekilini memur kılmıştır ve bir takım 
ahkâm ile Dahiliye Vekilini salâhiyattar kılmıştır. 
Dahiliye Vekâleti böyle müzmin şekavet ocaklarını 
kavanini daime, ahkâmı medeniye, takibatı mütema
diye ile izale edemezse, kal'edemezse elindeki bu fev
kalâde silâhla bu ocakları söndürür, tşte bu gaye ile 
bu kanun yapılmıştır. Muhterem rüfekam derhatır 
buyururlarki bu kanun yapılırken bir çok zevat hür
riyeti şahsiye, hukuku hürriyet namına bu kanun aley
hinde uzun uzâdıya nutuklar irat etmişlerdir. Arka
daşlar! Bu kanun; Dahiliye Vekâletini nerede şaki gö
rürseniz gidiniz asınız, anasını, babasını teb'id ediniz 
diye tavzif etmemiştir. Bu kanun Dahiliye Vekâletini 
devletin intizamı dahilisini, huzur ve sükûnu dahili
sini tanzim etmek mecburiyetinde ve mecburiyeti ka-
tiyesi karşısında gördüğü zamanda ve vekâiet böyle 
mücbir bir vaziyeti temyiz ettiği takdirde yalnız ken
disinin takdir edip lüzum gördüğü yerlerde şeraiti ka-
nuniyenin tespit ettiği uzun bir takım merasimin icra
sından sonra o suretle icrayı harekete salâhiyattar kıl
mıştır. Ben bugün Dahiliye Vekili sıfatıyle mes'ulum, 
devletin intizam ve asayişi dahilisinden mesulüm. Bu 
hüviyeti mesuliyetimle temas ettiğim izalei şekavet 
kanunuyla bu kanunun çayı tatbik olup olmuyacağı 
noktaları aramışımtır. Selafi muhteremim bu kanunu 
tatbik etmemek hususunda hakkı hıyarı haizdi. Çün
kü kanun «şu şu şerait olursa vekilin ilânı ile kanun 
tatbik olunur.» Diyor. Kendileri takdirleriyle bu ka
nunu tatbike lüzum görecek hiç bir zemin görmemiş
lerdir. Bendeniz vekâlete geldiğim zaman; belki sıra
sı gelince soracaklardır. O vakit teferruatıyle arzede-
rim. Şimdi bu münasebetle de sırası gelmişken muhta-
saran arz edeyim: 

Muhterem Efendiler! Türkiye'de eskiden beri, uzun 
zamandan beri memleketin huzur ve istirahatını ke
miren şekavet yuvalarının ekseriyeti azimesi kökün
den kal ve kam edilmiştir. Yalnız isimleri bugün bu 
frıesele ile muhatap olacak mı bilmediğim halde ha
tırımda menkuş bulunan iki, üç mühim ve müzmin 
şekavet ocağı kalmıştır. Bu, iki, üç ocağıda kökünden 
söndürmek için devlet mutat faaliyeti daimesiyle va-
zaifi takibiyeye devam etmektedir. 

Bunlardan birisi; Eğri Ahmet Çetesi. Bu çete za
man zaman fenalıklar yapmıştır, eskidir vekilden ve
kile devrolunur. Selefi muhteremim bu çeteyi kal et
mek hususunda bütün mesaii safetmiş, bir çok me
murların canını yakmış, aziller yapmış, takibatta bu
lunmasına rağmen yine kökü silinmeyen bir belâ ola
rak Kângırı vilâyetinin şimalinde, ovacık nahiyesinde 
icrayı melanet ve ikaı şerü fesat etmektedir. 

İkinci esaslı yuva; - fakat onun artık esaslı yuva-
lık hali kalmamıştır - Erkânından bir kaç tanesi yaka
lanmıştır. Yollarda vuku bulan müsademelerle görü
len kan izlerinden bazı arkadaşlarının vurulduğu an
laşılmıştır. Bugün iltica edecek yer aramaktadır. Bu 
çil Ali Çetesidir. Afyon mıntıkasında, Dinar mıntıka
sında icrayı şekavet ediyor - ediyordu. Demek daha 
doğrudur - Bugün kaçacak koğuk, izini kaybetmek 
için yer aramaktadır. Tabiî bütün bu maruzatım 
memleketin her tarafından buraya gelmiş ve beş altı 
ay dairei intihabiyelerinde tetkikatta bulunmuş olan 
arkadaşlar tarafından teyit edilir. Başka bir çete; 
sıkıldığı zaman - Sıkıştırıldığı zaman - Dersim Dağla
rına iltica eden ve bir kısmı Koçkiri isyanina iştirak
ten sonra maskarıaf olan, fakat yine şer ve fesada ve 
cinayata başlayan Tepteli Azizle Alişir isminde bir di
ğer habisin kumanda ettiği iki çetedir ki; ara sıra fırat 
boyuna inerler, öteberi bir kaç şev çalarlar ve tekrar 
dağlara iltica ederler. Birde İzmit civarında Ağzıke-
sik Halim Çetesi vardır. Miktarı azalmıştır. 

Sureti umumiyede bunlardan başka, yuva olarak; 
- bugün dört beş olarak çıkan, yarın izale edilenler 
tabiî bundan hariçtir - Yani: memleketteki bütün şe
kavet hadisatı, iki üç ayda sönen biri çıktıkta öteki 
söndürülen bir takım hadisattır. Bazı vakayı memle
ketin kafi ihtiyacı tatmin edilinceye kadar ve memle
ketin irfan nuru ile refahı tamma mazhariyyetle bekam 
olacağı zamana kadar, devam edecektir. Kanunun tat
biki zaman zaman çıkan ve ara sıra devam edecek 
olan bu vakayı müteşebbislerine değil nihayet arz et
tiğim üç dört eski çetelere tatbik olunur. Sonra bu 
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kanunun tatbiki için bazı valiler kendi mıntakasındaki 
şekaveti kolaylıkla .kaldırmak için vekâlete teküfatta 
bulunmuştur. Vekâlet bu kanunu her tarafta tatbik 
edemez. Yalnız Eğriahmet için kabul etmiştir. Usûl 
ve şaraiti kanuniyesi dahilinde şaki ilân edilenler 
edilmiştir. Yataklar ilân edilmiştir ve bir kaç ailede 
kanunun müsadei mahsusasına tevfikan nefi edilmiş
tir. Ta ki yatakların ^himayesiyle bu çetelerin tutulma
sı için yapılan tedabir semere versin! Büyük bir na
hiye mıntıkasında icrayı faaliyet eden ve sıkıştıkça 
civar kazalara geçen bir çetenin imhası için bugün bu 
mevzu üzerinde çalışılmaktadır. 

Bu cevabım Rauf Beyefendinin, bilmiyorum, ihti
yaçlarını tatmin etti mi? Yani ruhi aslisi itibariyle 
mecburiyeti kat'iye olmadıkça bu kanun senelerce 
tatbik edilmiyecek. Fakat ihtiyaç anında, muayyen 
bir mıntıkada tatbik1 edilecek. Şimdi bittesadüf bütün 
memleket dahilinde bu kanunun tatbikini istilzam 
eden bir çete bulundu. Onun hakkında tatbik ettim. 
Diğerleri hakkında tatbik etmiyorum ve etmeye lü
zum görmüyorum. 

Köy Kanunu meselesi : Köy kanunu tatbik edil
miş midir. Kısacık sual. Cevabıda kısacık, Köy Ka
nunu tatbik edilmemiştir. 

Halbuki bu meclisten çıkan her kanun tatbik edil
melidir ve lâzimüttatbiktir. 

Fakat, muhterem arkadaşlar! - Meclis açılmazdan 
evvel gelen arkadaşlarla da görüşmüştük - Bu Köy 
Kanunu öyle bir kanundur ki, bunun tatbikatında 
Demokrasi feyzini tecelli ettirmek için gayet esaslı 
ihzaratı iptidaiye lâzımdır. 

Köy Kanunu 1 500 - 2 000 nüfuslu köylerde tat
bik edilmek üzere Dahiliye Vekâletince tetkik ve tes
pit edilmiştir ve Köy Kanununun tatbikat program
ları Dahiliye Vekâletince ihzar olunmuştur. Malumu 
Âlinizdirki, Köy Kanununun tatbiki için her köye o 
kanun okunabilecek derecei mükemmeliye ve inti
zamda hiç olmazsa ikişer nüshanın gitmesi lâzımdır. 
Bir köyde ve bazan okuyacak bir adam bulunmayan 
bir köyde bir çok idarî ve hatta kazaî ahkâmı olan 
yeni ve mühim bir kanunun tatbiki müşküldür yanlış 
ve hazırlıksız tatbiki takdirinde idarei umumiyemize 
aşağıdan yukarıya bir sademe halinde büyük bir ka
rışıklık aksülameli yapması muhtemel olan bu ka
nunun " tatbiki için ihzaratı iptidaiye programları lâ
zımdır. Ve kaytanlı olarak köy odasında asılacak veç
hile yüzbinden fazla bu kanunu tatbik ettirmek ve 
sonra onu, o da tedricen ve parçaparça ve icabeden 
mıntıkalarda biraz sonrada bütün memleketin her ta
rafında tatbik edilecek şekle sokmak lâzımdır. 

( MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Hali ha
zırda hiç bir yerde tatbik edilmemiş midir? 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Devamla) — 
Lütfettiniz, sual sordunuz. Çok iyi oldu tenviren arze-
deyim. Çünkü bu şüphe vaki olabilirdi. Onun için ar-
zedeyim : 

• Köy Kanunu öyle bir kanundurki, arzettiğim. gibi 
itinayı mahsus ile tatbik edilecektir. Dahiliyede bu iş 
için merakla çalışan idialist arkadaşlar vardır. Bizzat 
aramızda takarrür etmiştir. 

Ankara civarında bazı köylere çıkıp kanunun hur
da yerlerini tatbik edip tatbiki müş'ir olacak bazı ta
limatlarla ilhaklarla bu işin imkânı tatbikini temin ve 
tecrübe etmek isteriz. Henüz tatbik etmedik dediğim 
budur. Yoksa kanun alelusul neşredilmiştir. Kanu
nun neşrinden itibaret tatbikatta bulunmaya başlı-
yanlar olabilir. Fakat kastettiğim bunun tatbiki tamı 
mükemmelen usulsüz, pürüzsüz olarak tatbiki hatta 
şunu arz edeyim. İçimizden bir mebusun, bir vekilin 
bile bir köye gidip birden bire muvaffakiyet verecek 
şekilde suhuletle yapabileceği bir iş değildir. Biz bu
nu bizzat köylere gideceğiz, bizzat tatbik edeceğiz ve 
bunun noksan ve müşkülâtı dai olan noktalarını kay
dedeceğiz. Onu bunu telâfi edecek teshilatı ihzar ve 
fiilen her yerde tatbikata başlıyacağız. Arzettiğim gi-

I bi bu kanun yüzbinden fazla olarak gayet güzel ve 
gayet okunaklı bir surette tab edilmiştir ve yakında 
masarifi gayri melhuzeden tahsisatı munzamma alı
nacaktır. Ondan sonra bu kanun köylere tevzi edile-

| çektir ve derhal arzu edildiği şekilde tatbikata başla
nacaktır. . 

İstanbul Vilâyetinde tebeddül meselesi, bunun as-
ı lı hakkında Rauf Beyefendinin müsadeleriyle izahat 

vermiyeceğim. 
RAUF BEY (İstanbul) — Muvafık! 

I RECEP BEY (Devamla) — Hayır efendim; iza
hat vermiyeceğim dediğim, heyet huzurunda söylen
mekten ihtiraz edilecek sebep vardır demek istemiyo
rum. İzahat vermiyeceğim, o izahatım yerine asi üze
rinde esas mesele üzerinde maruzatta bulunacağım ve 
mesele esasından halledilmiş olacaktır. Haydar Bey, 
41i Bey, Mehmet Bey herhangi bir zatın evsaf, liya
kat ve kabiliyeti ile hangi işte kullanılması lâzım ge
leceğini takdir ve temyiz etmek hakkı, makamı me
suliyete gelen zatın hakkı mahsusudur. 

İstanbul Valisini tayin ederken Rauf Beyefendinin 
Kângırı Valisine tayin ederken Kângtrı arkadaşları, 
Sinop valisini tayin ederken meselâ Rıza Nur Beye-

| fendinin veya diğer bütün vilayetlerin valilerini tab-
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dil ederken bütün arkadaşların reyine müracaatla yet
miş iki vilâyetin valisini tayin ederken yetmiş iki baş
tan ders alacak bir idare makamının vazifesinde mu
vaffak olması imkânının mevcut olup olmadığını so
ruyorum? 

RAUF BEY (İstanbul) — Öyle bir şey diyen yok;. 
RECEP BEY (Devamla) — Sormadım ve izahat 

vermiyorum. Onu arzediyorum. Makamı mes'uliyete 
getirdiğiniz bir zat, kanunun verdiği bütün vazaifi ifa
da bilâkayıt ve şart salâhiyattardır. Yalnız o vazifeyi 
ifadan dolayı bu Meclisçe siyaseten tecrimi, tenkidi 
ve istizahı icapettirecek bir şey varsa onu sorabilirsi
niz. O bapta her türlü izahatı vermeye o vekil mec
burdur. Yoksa Haydar Beyin şahsı hakkında diğer 
valinin şahsı hakkında söz söylemeye bir vekili mec
bur etmek, memleketin idaresindeki nizamı umumiyi 
bozar. 

Haydar Bey için fena mı dedim? Kendisine liya
kati ile mütenasip bir vazife verdim. Raşit Bey için 
ondan daha iyi midir diyeyim? Yahut bu değil baş
ka sebepler varsa o sebepleri mi söylüyeyim? Bunlar 
hayatı memuriyete ait esrardır. Efendiler! Bir devle
tin nizamı umumii içtimaisine müessir olan prensip
lere hürmet edeceğiz. Onlara hürmet etmedikçe dev
let mefhumu kuvvetle icrayı faaliyet etmekten geri ka
lır. 

Sabık İstanbul Valisi Raşit Beyefendinin malûm 
olan ve «manevra» ismi ile milletin sahai lisanına 
ve matbuatına intikal eden vakayiden bahsettiler ve 
burada vuku bulan kendi nasihatlarına muhalif ola
rak insan üzerinde teheyyüt husule getirecek veçhile 
kelimenin azamî kuvvetinden istifade için «İstanbul' 
da tedhiş» kelimesini kullandılar. 

Efendiler! Zannederimki ne Ankara'da, ne İstan
bul'da ve ne de Anadolunun hiç bir yerinde hiç bir 
köşesinde tedhiş siyaseti yapılacağına yapılmış olaca
ğına veya yapılması muhtemel olduğuna gail olan 
Rauf Beyin şahsından başka kimse yoktur. 

Türkiye Cumhuriyeti Kanun Hükümetidir. Rauf 
Beye söylüyorum ve bütün millete söylüyorum ve bü
tün rüfekaya söylüyorum. Alnımı açarak göğsümü 
gererek söylüyorum : Hiç bir hissi hicabı, hiç bir kor
kusu ve hiçbir beşeri hududun dûnunda olanlar müs
tesnadır. Çünkü insanız, kasti olmayan bir vekil sı-
fatıyle şuurumla, aklımla söylüyorum. Bu memleket
te kanun hükümfermadır. Dehşet yoktur, tedhiş yok
tur. Bunu tasavvur edenler, hayal tesiri altında hare
ket eden bir takım adamlardır. (Bravo sesleri) 

İfademin bu ceryanı umumisiyle sordukları sualin 
bazılarını unutmamak için dikkat ediyorum. 

Aynı zamanda İstanbul Valisi Raşit Bey gazetele
re beyanatta bulunduğundan bahis eylemişlerdir. 

Raşit Bey, kabiliyetinin, idareciliğinin takdirkârı 
olduğum bir zattır ve kendisini, İstanbul mevzubahis 
olunca seçtim ve İstanbul'u umde mes'uliyetlerine ter-
kederek mes'uliyet ve şerefimin İstanbul'a ait hisse
sini sana tahmil ediyorum, git beni temsil et dedim. 
Müsahabei hususiyem esnasında kendisine böyle söy
ledim. Bu suretle gitmiştir ve azamî surette çalışmış
tır. En güzide evsafı idaresi İstanbul'da tecelli etmiş
tir, sakin mutedil. Fakat bu sükûn ve itidal ile bera
ber kuvvet ifade eden bir re.culü devlet şiarıyle ça
lışmıştır. Fakat efendiler! Öyle bir vaziyete gelmiş
tir ki beşeri bir özrün bazı fevkalâde harekâtı intaç 
edeceği gayrı tabilik ile vaziyeti ihlâl edecek bir man
zara ihdas etmiştir. Bundan en çok müteellim olan 
ve iki defa müteellim * olan benim. Birincisi Raşit 
Beyden böyle bir hareketin sudurundan müteellim ve 
müteessirim. İkincisi böyle bir adamı kanun muva
cehesinde tutmayı mümkün gördüğümden azl gibi 
ağır bir ceza ile müteessir ettiğimden ve idarede ken: 

dişinin mahrumiyetinden dolayı müteessirim. Fakat 
fevkalâde hareket eden bir adamı tutmak caiz değil
dir. Kendisine sureti hususiyede de söyledim yaptığı 
şeyin doğru olmadığını söyledim. İstanbul Valisi ida-
rei örfiye hakkında gazetelere beyanatta bulunmuş. 
Bunun da teferruatı hakkında cevap vermek lüzumu
nu hissetmiyorum. Asıl mesele hakkında beyanatta 
bulunmak istiyorum. Herhangi bir vali herhangi bir 
yerde bir gün ifadede bulunursa ve ifadesi hiç bir fii
le inkilâp etmiş ve hiç bir harekete müncer olmamış 
olursa zannetmemki bunun cevabını da vekili mes'ulû 
bu kürsüden versin. Böyle bir kaydı kanunî tahattur 
etmiyor. Rauf Beyefendi tahattur ettirsinler. 

RAUF BEY (İstanbul) — Cevabını gelip burada 
mı versin? Böyle beyanata taraftar mısınız diye sor
dum. 

RECEP BEY (Devamla) — Hangi beyanat, beya
natı okumadım, aslını bilmiyorum ve gazeteyi gör
medim. 

RAUF BEY (İstanbul) — O başka.. 
DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Devamla) — 

Rauf Bey bir yerde bir şey okumuş, aslı nedir bilmi
yorum. Yani herhangi bir maiyet memurunun gaze
teciye söylediği veyahut filan yerde söylediği bir söz 
hakkında bilâ tetkik nasıl izahat vereceğim. Binaena
leyh arzı cevap edemiyeceğim. 
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Şehiremaneti meselesi; Efendiler! Şehiremaneti 
meselesinden evvel işin aslını münhasıran mütalâa et
melidir. Son zamanlarda bir İstanbul'da Anadolu da
vası çıkardılar. Buna temas etmiş iken ruhumun bü
tün samimiyetiyle bu noktaya da dokunacağım. İs
tanbul meselesi çıkardılar. Yani ikilik çıkardılar. Müs
lim, gayrimüslim ikiliği; muhacir, yerli ikiliği; Ru
meli, Anadolu'lu ikiliği, bitmez tükenmez ikilik. Muhte
rem arkadaşlar! Ben İstanbul'a gittiğim zaman İstan
bul hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordular. Ce
vap verdim, İstanbul Cumhuriyetin bir vilâyetidir, Ço
rum Vilâyeti ne ise odur dedim. 

Pekiyi İstanbullu vatandaş hakkında ne düşü
nüyorsunuz dediler, Çemişkezek'li vatandaşlar ne 
ise onlar da öyle dedim ve benim vatandaşlık mef
humu içerisinde başka türlü hiçbir zihniyete gitme
me imkân mutasavver değildi. Mefhumu aslisinde 
vatan vahdeti, imtiyazsız vatandaşlık müsavatı fikri 
hiç kimse tarafından çayı itiraz olmamalı idi. Fakat 
bazı gazeteler bu fikrimi muaheze ettiler. Diğer ta
raftan İstanbulluların tamamen benim gibi düşün
düğüne eminim. 

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — tstanbul'-
lular da böyle düşünüyorlar, bazı gazeteciler müs
tesna. 

RECEP BEY (Devamla) — Onu da arz edece
ğim. Arkadaşlar, ben İstanbul'a gittim bir aydan 
fazla bir zaman kaldım ve tabiî halkla temas ettim. 
İstanbul'un öyle bir cevheri aslisi var ki asaletin, 
fedakârlığın, hakbinliğin insanlığın, hakşinaslığın en 
yüksek timsali addolunabilir. Bu kitleyi asila, bu 
nezih kitle daima vatanın bir olduğunu ve hakika
ten Çemişkezek'li ile bir olup, Sultanlı'nın, Topkapı'-
lının her zaman bir olduğunu daima düşünmüştür, 
kabul etmiştir. Fakat efendiler, her zaman her yer
de olduğu gibi orada da bir kozmopolit muhit var
dır. İstanbul'un da bir kozmopolit muhiti vardır, çü
rüktür, asaletten mahrumdur. Yalnız günün politi
kasını güder, ecnebi makamat ve ecnebi müessesat 
ve sermayeler ve tesirat altında kalemini kullanır, 
sözünü kullanır. İfadesi öyledir, ruhu öyledir. Millî 
mesaili dahiliye mevzubahis olur, öyledir. Malî ve 
haricî meseleler olur, öyledir. Bünyesi ve mevcudi
yeti kamilen öyledir. 

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — İstanbul'
un ekseriyeti azimesi hiçbir saltanat peşinde değil
dir. Saltanat bakiyesi olan bazı kısımlar vardır ki, 
yalnız ecnebi sermayesinden müstefit olanlardır. Ben 
de İstanbul Mebusuyum. Söylüyorum, ekserisi ta
mamen müsavat, demokrasi taraftarıdır. 

RECEP BEY (Devamla) — Muhterem arkadaş
lara hitap ederken ve sizin asıl vesatetlerinizle men
sup olduğunuz dairei intihabiyeîere, bütün Türkiye 
Milleti ve halkına arz edeyim ki, İstanbul hakkında 
manzarai hariciyeye bakarak yanlış düşünmesinler. 
İstanbul asildir ve yüksektir. Anadolu ile küllî tam 
teşkil eden bir vatan parçasıdır. Asil ve necip olan 
kanını daima muhafaza etmektedir. Yalnız efendi
ler, ben İstanbul'dan bazı arkadaşlara yazdığım mek
tuplarda da arz etmiştim. Aynı şeyi huzurunuzda 
tekrar edeceğim. İstanbul, kabuklu bir meyve gibidir, 
taze bir ceviz tasavvur ediniz onun acı renkli koyu 
ve fena bir kabuğu vardır. Fakat efendiler, o ince 
acı yeşil gışa kalktıktan sonra içinden temiz ve mü
barek süt gibi bir meyve çıkar. («Bravo» sesleri, al
kışlar) İstanbul hakikatte o meyvenin içindeki usa-
rei hayatiyeyi haiz sütlü meyvenin aslıdır. Fakat İs
tanbul'un açık, sert, hakikatle yanyana gelmeyen 
hırçın ve haşin bir kışrı vardır. O kışrı görüp aldan-
mayınız ve millet aldanmasın. İstanbul ve Anadolu'
nun her tarafı yekpare bir vatandır. O acı kısır za
manla, tesiratla kuruyacak, mündefi olacak ve te
miz meyve hakikat gibi olgun bir hale gelince ken
di kendine kopup kendi kendine düşecektir. (Alkış
lar) 

Mevzua intikal ediyorum. Muhterem arkadaşla
rım! Güya İstanbul'un şahsiyeti maneviyesi namına, 
güya İstanbul'da demokrasi hayatının tecellisi na
mına ve güya İstanbul halkı namına telâffuz edilmiş 
bir fikir vardır. Fakat bunu ifade ederken bu gü-
yaları Rauf Beye atfettiğime hamletmesinler. Bu gü-
yaları atfettiğim muayyen adamlar vardır ve bu mu
ayyen adamların, bu memlekette yaşayan bütün has
sas ve akıllı adamlar herkesten ziyade, kimlerden ve 
nelerden ibaret olduğunu hissetmiştir. (Biliriz ses
leri) 

RAUF BEY (İstanbul) — Ben de kışırmıyım? 
DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Devamla) — 

Rauf Bey! Beni maksadım hilâfına teheyyüçle arzu 
edilmeyen bir cevabı vermeye sevk etmeniz doğru 
değildir. İstanbul'a gittim ve İstanbul'da temas et
tiğim mıntıkalardan bahsediyorum Rauf Bey!.. Si
zinle çok hukukum olduğu halde İstanbul'da has
talık geçirdiğim vakit gelip hatırımı dahi sormadınız 
ki, orada sizinle görüşebileydim. Binaenaleyh; İs
tanbul'da temas ettiğim zevat arasında sizi kasdetmi-
yorum. Bu gayet tabiîdir. 

RAUF BEY (İstanbul) — Haksızlık ediyorsunuz 
Recep Bey! Doğru söyle!.. 
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DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Devamla) — 
Eğer sizin hakkınızda söylenmesi lâzım olan vicda
nımın bir sadası olsaydı bilâ tevakkuf söylerdim, ni
tekim söyledim, söylüyorum ve söyleyeceğim. 

Mevzua gelelim, Şehremini İstanbul'ca münte-
hap olsun diyorlar. Muhterem efendiler! Bu, bir fi
kirdir. Heryerde intihap ile olsun, bu teklifte niknik 
ve samimî bir şama elbette bulunur ve bu, pek ta
biî bir şeydir. İllâ Rauf Bey soruyorlar. Bir kanun 
müzakere edildiği zaman böyle bir şey soruyorlar 
bir kanun müzakere edildiği zarftan böyle bir şey so
rabilirler. Böyle bir kanun teklif ederlerse bittabi 
fikrimi söyliyeceğim. Fakat çok merak etmişlerdir. 
İllâ «Hükümetin fikri nedir?» diye ısrar ediyorlar. 
Ben Dahiliye Vekiliyim ve Kütahya Mebusuyum. 
Hükümetle bu bapta görüşmedim. Şahsım namına bu 
baptaki fikrim, şundan ibarettir. Meraklarını tatmin 
için arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım! Hakikaten demokraside 
yol almış ve terakki etmiş halk; mahallî idarelerde 
şehirleri, beldeleri temsilen kendi idarelerini kendi
leri intihap ile tesis ediyorlar. Fakat efendiler! İda
resi muktazi olan belde veya şehir; çok büyük bir 
mahiyet, bir hudut ve bir cesamet arz ederse bu bü
yük işi tedvir etmek hususundaki fikrî idare ile, de
mokrasinin istilzam ettiği fikrî intihap, tabiî suret
te bir tearuz şeklinde tecelli eder. Tabiî clerhatır bu
yurursunuz. Geçen devrede Ankara'nın bir belediyesi 
ve müntehap bir belediye reisi vardı. Selefi muhte-
rememin teklifi üzerine bu Meclisi âli hissettiği insi-
babı fevkalâdeden dolayı Ankara Belediyesinin şehre
mini ile idaresine karar verdi ve bunun için bir kanu
nu mahsus yaptı. Fakat İstanbul beldesinin şehiremi-
ni ile idaresi İstanbul'a hakaretmiş... İstanbul'un hü
viyeti maddiye ve maneviyesine tecavüzmüş ve İstan
bul halkının kendi kendini idare edemeyeceği hak
kında bir zehabı bâtıl eseri imiş böyle hiç bir fikir 
varit ve lâhik olmasın. Yalnız teknik itibariyle bende-
nizce şu neticeye varmak doğrudur. Ankara'da şehre
maneti tesisini müstelzim olan şey ne ise İstanbul'da 
şehiremaneti vaziyetin ipkasına sebep olan vaziyet de 
odur. Efendiler, İstanbul'da da her yer gibi intihap
la olsun fikri vardır. Fakat bugün İstanbul gibi dört 
beş milyonluk varidatı seneviyesi olan bir milyon nü
fuslu. şehirde şehremininin müntehip olmasından zi
yade mansup olması fikri şahsisindeyim ve bizzat İs
tanbul'un hayrı, muvaffakiyeti, selâmeti ve menfaati 
bunda olduğu kanaatindeyim. Hatta şunu da arz ede

yim, bilmem İzmir'li vatandaşlar bana darılacaklar 
mı! Fikrimi söyleyeceğim. İzmir de dahil olduğu hal
de Türkiye'nin üç şehrinde İstanbul, İzmir ve Anka
ra'da mansup şehreminlerinin lüzumu kanaatindeyim 
İzmir Mebusu arkadaşlarıma sorarım; bu son zaman
daki intihabatta birtakım ihtilâtattan ve ihtilâfattan 
dolayı İzmir, uzun zaman belediyesiz kalmıştır. Ne 
Reis, ne heyeti, ne kâhyası ne amiri, ne nâzımı orta
da kalmadı. İstanbul, İzmir, Ankara gibi şehirlerin 
dünyanın başka mütemeddin yerlerinde büyük şehir
lerinde de emsaline tesadüf edildiği gibi mansup şehre
mini tarafından idaresi taraftarıyım. Fikri şahsım 
budur. Bilmem Rauf Beyi tatmin ettim mi? Rauf 
Beyefendinin noktai iştibah olarak buyurdukları ikin
ci noktaya temas ediyorum. Yusuf Kemal Beyefendi
ye de hemen aynı şeyi söylemiştim. Buyuruyorlarki 
bütün bu sualleri soruyorum. Fakat asla bir mesuli
yeti veyahut ıskat gibi bir şeyi istihdaf etmiyorum. 
Yalnız anlaşılsın efendiler! Bir istizah günü millet 
kürsüsüne çıkan bir zat ya lehte veya aleyhtedir. Leh
te ise hükümeti tutmasını ister, aleyhte ise ıskatını is
ter ve bunu açık ve sarahatle söylemek lâzımdır. Yok
sa Rauf Beyefendinin sözleri malâyaniden ibarettir. 

RAUF BEY (İstanbul) — Ne söydeliniz de han
gisini tenkit edeyim? 

RECEP BEY (Devamla) — Rica ederim, zabıt
larda okursunuz, müsaade ediniz. 

RAUF BEY (İstanbul) — Fakat tecavüz ediyor
sunuz. 

RECEP BEY (Devamla) — Siz neden müdahale 
ediyorsunuz, siz söylerken ben kemali sükûn ile dinle
dim. Tecavüz etmiyorum. 

RAUF BEY (İstanbul) — Tabiratta biraz neza-
hat lâzımdır. 

RECEP BEY (Devamla) — Sizde akıl ve mantık 
dairesinde söylenmiş sözleri tecavüz diye kabul etme
yiniz Rauf Bey! Sizi hepimiz dinledik, siz de dinleye-
cekseniz. Ben kemali sükûn ve hevesle dinledim. Du
dağımı kıpırdatmadım. 

Muhterem efendiler, birtakım sualler soruyorlar. 
Ahmet gelmiş midir? Kanun tatbik olunmuş mudur, 
diyorlar. Fakat berayı tenevvür soruyorum, diyorlar. 
Efendiler! Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsü, 
böyle istizah yapılırken hedefsiz olarak sorulacak ve 
söylenecek şeylere bir makam olamaz. Bu kürsüde 
mebus açık fikriyle gelir, filân vekilin şu şu ve bu 
kusuru vardır, ıskatı lâzımdır, ıskatını talep ediyorum, 
der, veyahut hiç bir şey söylemez. Buraya çıkıyorlar, 
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söylüyor, söylüyorlar. Neticede söylüyorum; söylüyo
rum ama bir şey yoktur diyorlar. Böyle olunca malâ-
yanidir ve gayesizdir. Vaziyetin tarifi budur. 

Muhterem arkadaşlar çok mühim bir noktaya te
mas edeceğim. Yalnız bu noktaya temas esnasında 
Rauf Beyefendinin kendileri kürsüde iken, başka bir 
arkadaşın suali üzerine sordukları suali bana sorma
sınlar. Çok dikkat ettim. Buraya çıktılar sırası geldi, 
icabetti, başka tarif yaptılar. Cumhuriyet kelimesini 
telâffuz edemediler. (Alkışlar) Muhterem arkadaşlar, 
lâtife etmiyorum. Büyük bir inkilâptan çıktık, mü
nevver bir istikbale gidiyoruz. Bütün ahkâmı, bütün 
şeraiti ve bütün vuzuhu ile bir hedefe doğru yürü
yoruz. İçimizde bir Mebus sıfatıyle bulunan ve bu 
kadar seneler de bu memleketi idare etmiş olan Rauf 
Beyefendi neden, bu küskünlük ki sırası gelmiş ve 
arkadaşlar bilvesile fırsat vermişken, bu mukaddes 
ismi talaffuz etmemekte inat ve ısrar etmişlerdir? 
Bunu hiç bir mebusun diğer bir mebusa, bugün Cum
huriyet demedin, yarın dedin diye sormağa hakkı 
yoktur. Bunu demek istemiyorum. Fakat şayanı 
dikkattir, bu zat İstanbul'da kıyametleri kopardı ve 
biliyorsunuz, acele oldu, şöyle oldu diye elinden ge
len her kuvveti sarf etti ve huzurunuza çıktığı zaman 
bütün onlardan hicat etti ve yemin ederek dedi ki 
ben Cumhuriyetçiyim, ben milletçiyim. Emniyeti 
tamme ile kendisine emniyetim vardı, bugünkü va
ziyeti görünce şüphem hâsıl olmuştur. Şüphemi edi
yorsunuz? Beraatı zimmet asıldır, diyorlar. Halbuki 
bugün bu nazariyeyi gördükten sonra ben Kütahya 
Mebusu Recep, İstanbul Mebusu Rauf Beyden şüp
he ediyorum. (Bravo sesleri, alkışlar) Eğer böyle 
Recep gibi âciz bir arkadaşını kendilerinin bu tarz
daki muannidane vaziyetinden mülhem olan bu ka
naatin yanlış olduğuna ikna etmeyi kendileri için 
bir mesele addederlerse, çıksınlar, kürsüden veya baş
ka bir mahalden söylesinler ki: Böyle bir tereddüde 
mahal yoktur. Aksi takdirde Rauf Beyin Cumhuri
yeti olan merbutiyetinden şüphem vardır ve bu şüp
hem devam edecektir. Hakikat budur. 

Muhterem arkadaşlar; içinde yaşadığımız hakika
tin şeraitini bir dakika için ihmal etmemek lâzımdır. 
Muhterem arkadaşlar; bugüne kadar boğazımıza 
kadar kan içinde yoğrularak bu davayı, bu mukaddes 
vatanın itilâyı kafisini temin edecek olan bu davayı 
bugünkü mertebeye kadar getirdik. Bugünden son
ra en büyük hata, tereddütler, şüpheler, vuzuhsuz
luklardır. Ve bunların nereye varacaklarını kimse 

bilemez. (Bravo sesleri) Bugün burada hazır bulu
nan muhterem arkadaşlarımdan çok rica ederim, be
nim bu heyecanımı ve bu elemli tahassüsatımı ve bu 
tarzı ifademdeki belki şiddeti ve bütün bu teessüra-
tımı ifade eden sözlerimi bana bağışlasınlar. Kusur
larımda bir kabahat yapmamış olarak kürsüden in
miş olursam mesut olacağım. 

MAARİF VEKİLİ VASIF BEY (izmir) — Pek 
tabiî söylüyorsunuz. 

REİS —• Efendim, nizamnamei dahilinin 51 nci 
maddesinde her hangi bir âza bermeyan eylediği mü
talâa hilafında kendisine isnat olunan bir sözden do
layı söz söylemek hakkını haizdir. Rauf Beyefendi 
söz söylemek istemişlerdir. Buyurun Rauf Beye
fendi! 

RAUF BEY (İstanbul) — Bu defa, celsei aleniye 
ve resmiyede mâruz kaldığım şüpheye cevap vermek 
fırsatını bana bahşettiğinizden dolayı, Reis Beyin de 
nizamnamei dahiliyi harfiyen tatbik ederek gösterdiği 
adaletten dolayı teşekkür ederim. 

REİS — Hakkı kelâmınız, yalnız mecburiyet his-
setiğiniz noktalara münhasırdır. 

RAUF BEY (İstanbul) — Evet onu ifade ediyo
rum. Şimdi efendiler; Rauf Cumhuriyetçi midir, de
ğil midir diye şüphe varmış. 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) — 
Evvelce yoktu, şimdi hâsıl oldu. 

RAUF BEY (İstanbul) — Sizin her vakit ve her 
tereddüt ettiğiniz zamanda ben tekrar yemin ve kasem 
etmeye mecbur muyum? (Mecbursun sesleri) Hayır 
efendiler! Kimsenin kimseden şüphe etmeye hakkı 
yoktur. 

ALİ BEY (Karahisarısahip) — Sen de o vakit 
bu toprakta oturamazsın, ecdadının, babanın, dede
nin geldiği yere gidersin, bu toprak bunu istiyor. 

RAUF BEY (Devamla) — Efendiler! Sekiz saat 
devam eden fırka müzakeresinde, evet evet bir fırka 
müzakeresinde, benim milletten müdafaai hukuk nam
zedi olarak, halk fırkasına intisap etmek şartıyle al
dığımız vekâlet dairesinde ve tam mânasıyle Cum
huriyetçi olduğumu söyledim. Daha fazla ifade ede
yim? Gizli defterler, gizli fikirler varsa sizde var, biz
de yok. 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) — 
Siz kim? Biz kim? Kabul etmeyiz, gazeteler yazdı, 
koridorlarda fiskoslar cereyan ediyor. Hakikat mey
dana çıkmalıdır. 
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RAUF BEY (Devamla) — Şimdi efendiler, Rauf 
Cumhuriyetçi midir? Rauf Hâkimiyeti milliyenin bilâ 
kaydı şart tecelli ettiği bir vatanın evlâdıdır ve Türki
yelidir. Fakat bu mesele üzerinde o vakit de muhalif 
kaldığımız bîr nokta vardı. Rauf Cumhuriyetçidir, 
ama Cumhuriyet mi hâkimiyeti milliyenin tekâmülü
dür, yoksa hâkimiyeti milliye mi Cumhuriyetin tekâ
mülüdür? diye bir sual varit oluyor. Böyle bir sual 
varit olunca, vazıhan ifadeye mecburum ki efendiler, 
sultanlar kendi kendilerini madum ettiler ve milletin 
bihakkin tahkir ve telinine müstehak oldular. Meş
ruti saltanat dediğin, milleti kasaphaneye götürüyor
lardı, Millet onu da kahr ve tedmir etti. Şimdi ise bilâ 
kayıt ve şart hâkimiyeti milliye esasına müstenit bir 
idareyi, demokrasi denilen halk idaresi esaslarını tesis 
etmek için ve bu esaslar üzerine milletten vekâlet al
dık. Fakat bu esaslar üzerinden ihtilâf hasıl olan nok
tayı izah edeceğim. Bir takım arkadaşlarımız milletin 
bu hakkını Meclisten alıp şu veya bu makama, Mec
lisi fesih ve kanunları red hakkını vermek zihniyet ve 
istikâmetini gösterdiler. İşte ben buna muhalifim. İh
san Beyin bir vaziyeti tenvir ederken izah ettiği veç
hile yani o malum fırka müzakeresinde beni asıl itham 
ettikleri nokta, saltanatı meşruteye taraftardır, dediler. 
Ben o zaman ikna ettim ki neticeyi hâsıla ile malûm 
ve müsbettir, ben saltanatı meşruteye de taraftar de
ğilim. Meşrutiyetin evsafı mümeyyizesi nedir efendi
ler? Milletin hakkından bir kısmını bir zata veya ma
kama vermektir. Ben, buna da taraftar değilim. Mil
let bilsin, cihan bilsin, bu kadar kavi millet hâkimiye
ti taraftarıyım ve düsturum budur. Efendiler! Benim 
için mevzubahs olacak, herşeyden evvel Türk milleti
dir, Türk vatanının muhafazasıdır ve bunun inkişafı, 
mahfuziyeti, ilâsı ve temamiyeti için hâkimiyeti mil
liyenin hiç bir arızaya tabi olmayarak tecellisi tarafta
rıyım. 

REİS — Rauf Beyefendi! 

RAUF BEY (Devamla) — İzah ediyorum efen
diler. Hergün şüpheyi mucip olacak susayım mı? İş
te efendiler bu itibarla benim için halkın hâkimiyetini 
bilâ kayıt ve şart istimal edecek bu Cumhuriyetten 
başka şekli hükümet yoktur ve bunun için bir nokta
yı daha söylemek isterim. Belki bazılarınız söylediniz. 
Ben söylüyeyim. Rauf hâlifecidir. Efendiler! Değil hâ-
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lifeci ve sultancı bu makamın hukukunu almak isti
dadında olan her hangi bir makamın aleyhindeyim. 
İşte arkadaşlar lâyık olduğu veçhile izah edemedimse 
işaret buyurun, tekrar izah edeyim. 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Yine müphem 
söylüyorlar, varsa bir şey açık söylesinler.; 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) — 
Bendeniz hükümet namına söz istiyorum. Rauf Bey 
yine maksadı mulâk ve muallel olarak ifade ettilen 
Haklarıdır ifade ettiler. Ben de ehemmiyet verdiğim 
bir noktayı ifade edeceğim. Bir defa hâkimiyeti mil
liyenin tecellisine taraftar oldukları içindirki Cumhu
riyet ilânında Millet Meclisinin hakkı başka birisine 
veriliyor diye muhalefet ettim dediler. Bu mugalata
dır. Çünkü efendiler; Teşkilâtı Esasiye Kanunu yeni
dir. İtiraz ettikleri ilân zamanı eskidir. Ben hâkimi
yeti milliyenin kendilerinden daha eksik bir mikyasta 
olmaksızın taraftarı olduğumu iddia ederek mukrabele 
ediyorumki veto hakkını ve esbabı mucibesini esnayı 
müzakerede arz etmiştim. Veto hakkının yani kanun
ların ikinci defa müzakere edilmek üzere Meclise ge
tirilmesi hakkını ve Meclis her hangi bir tarzda hü
kümet teşkiline muvaffak olamadığı zaman intihap 
yapmak üzere, millete gitmek üzere Reisicumhurun in
tihabat! cedide ilân etmesi hakkının Reisicumhura 
verilmesinin taraftarı idim ve ona yine taraftarım ve 
aynı zamanda kendileri kadar Cumhuriyetçiyim. Faz
la söylemiyorum. Fakat şimdi söylediğine göre; ken
dileri kadar Cumhuriyetçiyim. Bir nokta daha var
dır. Buyurdularki, ben İstanbul'da bu meseleye mu
halefet ettiğim zaman, Millet Meclisinin hakları baş
kasına verilmek mevzubahis idi. Onun için muhalefet 
ettim dediler. Efendiler bu mağalatadır, o zaman Teş
kilâtı Esasiye Kanunu mevzubahis değildi ve böyle 
bir hakkın kimseye verilmesi verilmemesi mevzubahis 
değildi. Veto ve fesih haklan malûm olduğu üzere altı 
ay evvel mevzubahis oldu. Halbuki itirazlar daha es
kidir. Cumhuriyetin ilân zamanına aittir. Hakikatin bu 
noktasını tenvir etmek üzere kürsüye çıktım. 

REİS — Efendim, vaktimiz gecikmiştir. Daha bir 
çok arkadaşlar, vekil beyler söz almışlardır. Cumar
tesi öğleden sonra bir buçukta içtima etmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

(Hitamı Miizakerat Saat : 7,30) 
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