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BlRtNCt CELSE 

Bedi Müzakerat; Saat: 1,55 

REÎS: Kâzım Paşa 

KÂTİPLER: Ragıp Bey (Zonguldak), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Efendim! Celseyi açıyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hülâsası okunacaktır. 

EUialtmcı İçtima 

15 Şubat 1341 Pazar 

Birinci Celse 

Refet Beyin tahtı Riyasetinde bilinikat zaptı sabık 
hülâsası kıraat ve aynen kabul edildi. Evrakı! varide 
ait oldukları mahallere havale olundu. Bazı mevad 
üzerine istihlâk Resmi vazina ve bazı mevadın resim

lerinin tezyidinne mütedair teklifi kanuninin müstacer 
len ve tercihan müzakeresi karargir oldu. 

Türkiye memleketlerinin ihya ve ilâsına dair Urfa 
Mebusu Şeyh Saffet Efendinin teklifi kanunisinin red
dini mutazammm Dahiliye Encümeni mazbatası kıraat 
ve kabul edildi. 

istanbul'da bulunan Maraşlıların, Maraş'ın kurtuluş 
bayramını tesit ettikleri hakkındaki telgraf nameleri kı
raat ve Divanı Riyasetçe cevap itası tensip olundu. 

— 30 — 
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Afyon Karahisar* Belediye Riyasetine intihap edi
len zat hakkında Mersin Mebusu Besim Beyin suali
ne, Dahiliye Vekili Cemil Bey tarafından verilen ce
vap istima edildi. 

Badehu Aşarın ilgası hakkındaki kanun lâyihasının 
müzakeresine geçilerek birinci madde aynen ve ikinci 
madde tadilen kabul ve teneffüs için celse tatil olundu. 

İkinci Celse 
Kâzım Paşa tarafından kuşat edilerek, İstanbul'dan 

firar ve bilâhare avdet eden bazı Rum ve Ermeniler 

hakkında Memurin Muhakemat Encümeninden mev
rut mazbatanın derhal müzakeresi kabul ve Hüküme
tin teklifi üzerine celsei hafiye aktedildi. 

Üçüncü Celse 

(Hafidir) 

Dördüncü Celse 
Kâzım Paşa tarafından kuşat ve Pazartesi günü 

toplanmak üzere tatil olundu. 

2. — SUALLER 

/. — Bolu Mebusu Mehmet Vasfi Efendinin, Ya
vuz Zırhlısının tamirinden sarfı nazar edildiği hakkın
daki neşriyata dair şifahi suali. 

RElS — Arkadaşımızın takriri Bahriye Vekâleti
ne havale ve 15 Şubat 1341 tarihinde tebliğ edilmiştir. 

3. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
/. — Erkâm Harbiyei Umumiye Riyasetinin vezai-

fi hakkında kanun lâyihası (1/618) 
REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 

edildi. 

2. — Darüleytamlar Müdüriyeti Umumiyesi 1340 
senesi bütçesinin ikinci faslında memurini mazule ma
aş ve tahsisatı narniyle bir madde açılmasına dair ka
nun lâyihası (1/619) 

REİS — Muvazeneyi Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

3. — Çekirge Kanununun tadili hakkında kanun 
lâyihası (1/620) 

REÎS — Dahiliye ve Ziraat encümenlerine havale 
edilmiştir. 

4. — Vilâyat numune fidanlıklarında yetiştirilen 
müsmir ve gayrı müsmir fidanların lüzumunda mecca-
nen tevzii hakkında kanun lâyihası (11621) 

REİS — Ziraat Encümenine havale edilmiştir. 

5. — Takviyesine lüzum görülen Ordunun bu hu
susta ihtiyacını tatmin ve bazı hidematın ifası için 
muktezi tahsisatın itası hakkında kanun lâyihası (1/617) 

REÎS — Müdafaai Milliye ve Muvazeneyi Maliye 
encümenlerine havale edilmiştir. 

Mazbatalar 
1. — Gürcistan Hükümeti ile 20 Mart 1338 tarihin

de Tiflis'te mümzi ve hududa civar ahalinin sureti 
mürurlârıyle hududun tarafeynindeki meralardan mü-
tekabilen istifadelerine dair (1/22) numaralı iki kıta 
kanun lâyihası ve Hariciye Encümeni mazbatası. 

REÎS -^ Ruznameye alıyoruz. 
2. — Türkiye Hükümetiyle Sovyet, Azerbeycan, 

Ermenistan ve Gürcistan Hükümetleri arasında akit ve 
imza edilen (Konsolosluk Mukavelesi) ile buna müzey-
yel (Hukuku aile ve ehliyeti hukukiyeye mütedair Mu
kavelename) nin tasnifine dair (1/221) numaralı ka
nun lâyihası ve Hariciye Encümeni mazbatası. 

REÎS — Ruznameye alıyoruz. 

5. — Türkiye Hükümeti ile Rusya, Ermenistan, 
Azerbeycan ve Gürcistan Hükümetlerinin salâhiyettar 
murahhasları arasında akdolunan Demiryollar Muka
velenamesine mütedair (1/220) numaralı kanun lâyiha
sı ve Hariciye Encümeni mazbatası. 

REÎS — Ruznameye alıyoruz. 

4. — Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Kraliyeti ara
sında akdolunan Muhadenet Muahedenamesi hakkın
da (1/547) numaralı kanun lâyihası ve Hariciye En
cümeni mazbatası. 

REÎS — Ruznameye alıyoruz. 

5. — Türkiye ve Çekoslovakya Cumhuriyetleri 
arasında akit ve imza edilen Muhadenet muahede-
namesine dair (1/549) numaralı kanun lâyihası ve 
Hariciye Encümeni mazbatası 

REÎS — Ruznameye alıyoruz. 

6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Felemek Krali
yeti arasında akdolunan muhadenet muahadenamesi 
hakkında (1/548) numaralı kanun lâyihası ve Harici
ye Encümeni Mazbatası 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

— 81 — 
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7. — Merakibi Bahriyeyi Ecnebiyeden alınacak 
rüsum hakkında kanun lâyihası ve tayini muame
leye mahal olmadığına dair Hariciye Encümeni Maz
batası. 

REİS — Okunacaktır: 
Riyaseti celileye 

Lozan Muahedenamesi ecnebi merakibi bahriye 
hakkında yapılacak muameleyi de muhtevidir. Bina
enaleyh birinci Büyük Millet Meclisinden müdevver 
evrak meyanında zuhur eden |şbu dosya müstağnii 
muameledir. îadeten arz ve takdim olunur efendim. 

15 . 2 . 1341 
Hariciye Encümeni Reiisi 

İstanbul 
Hamdullah Suphi 

REİS —• Efendim! Encümen Mazbatasını reyi 
âlinize vazediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir efendim. 

8. — Yaylalardan mütekabilin istifade için Tifüste 
akddedilen mukavelenameye dair (1/222) numaralı 
kanun lâyihası ve zait olduğundan Başvekâlete ia
desi hakkında Hariciye Encümeni Mazbatası. 

REÎS — Okunacaktır efendim. 

Riyaseti Celileye 
İşbu dosyanın muhtevi olduğu mukavelename 

mahallinden telgrafla bildirilmiş olduğundan berayı 
tasdik Meclisi Âliye takdimi için metni aslilerinin 
vüruduna intizar edilmiş ve bilâhare vürut ile metni 
aslî üzerine bazı ibaratı tadil kılınan mukavelâtı mez-
küre İcra Vekilleri Heyeti tarafından 30.1.1338 ta
rih ve 1714, 1715 karar ve 6/1192 kayıt numarala-
riyle tekrar Riyaseti Celilelerine takdim kılınmıştır. En
cümenimiz tetkikatı bittabi mezkûr muaddel suretler 
üzerinde yapmış olduğundan, zait kalan işbu mu

kavele ve merbutu Lâyıhai Kanuniyenin berayı im
ha Başvekâlete iadesi arzolûnur efendim. 

15 . 2 . 1341 
Hariciye Encümeni Reisi 

İstanbul 
Hamdullah Suphi 

REİS — Efendim! Hariciye Encümeni Mazba
tasını reyi âlinize arzediyorum. Kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

9. — Şurayı Devlet Teşkilâtı hakkında İ/27 nu
maralı kanun lâyihası ve Dahiliye, Muvazeneyi 
Maliye ve Adliye Encümenleri Mazbataları, 

REİS — Efendim! Bu kanun lâyihası, hakkında 
zaten evvelce müstaceliyet kararı mevcut olduğundan 
yine müstacel ruznameye ithal edilecektir. 

10. — Saruhan Mebusu Reşat Bey ve rüfe kası
nın; demirci, Simav yolunun turuku umumiye me-
yanına idhali hakkında (2/448) numaralı teklifi ka
nunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha En
cümeni Mazbatası, 

REİS — Nafıa vo Muvazenei Maliye Encümenle
rine havale ediyoruz. 

/ / . — Trabzon Mebusu Muhtar Bey ve on altı 
refikinin 18 sefer 1299 tarihli Zabitai say diye ni
zamnamesinin tadili hakkında (3/449) numaralı tek
lifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair lâ
yiha Encümeni Mazbatası. 

Kavanin ve Muvazenei Maliye Encümenlerine. 

Tezkereler 
/. — Harcırah kararnamesinin otuz altıncı mad

desinin tadiline mütedair kararnamenin birinci mad
desinin tefsiri hakkında Beşvekâlet tezkeresi (3/376) 

REİS — Kavanini Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/ . — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu 
Lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası. 

A) Dahiliye Vekâleti bütçesi. 

REİS — Efendim! Dahiliye Vekâleti bütçesinin 
müzakeresine devam edeceğiz. Söz alan (19) zat 
vardır. Sıra ile yazılmıştır. Bu sıra ile devam ede
ceğiz. Buyurun Kâzım Vehbi Bey!... 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Muhterem ar
kadaşlar! Muvazenei Maliye Encümeni namına 
yapılan mazbatada Encümenin geçen seneki temen
nisine rağmen teşkilâtı mülkiye hakkında Hükümetin 

j bu ana kadar bir proje hazırlamadığından bir tavrı 
! muahezekârî ile bahis edilmektedir. Acaba, Encüme-
J nin geçen seneki temennisinin şekil ve mahiyeti ne-
| dir? En evvel bu noktayı halletmek lâzım çelir. Ma-
; lumu âliniz geçen sene Muvazenei Maliye Encüme^ 

nimiz; 1341 senesine kadar taksimatı mülkiyenin ic
rasına Hükümet mezundur, diye bir madde getirmiş 
yani Heyeti Celinenizin seîâhiyeti esasiyesine taal
lûk eden bir mesele, Hükümete devir ve ferağ edil
miştir. O zaman, memleketin mukadderatı umurniye-
sine sahip ve hâkim olan Heyeti Celileleri pek haklı 

- 32 -
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bir infial ile bu otuz altıncı maddeyi iade buyur
muştur. Efendiler! Teşkilâtı mülkiye halkın menfaa
tine, ihtiyacatı umumiyesine, hassasiyetine taallûk 
eden bir meseledir. Memleketin iktisadî, coğrafî, 
idarî, içtimaî ve askerî vaziyetine göre bir proje ha
zırlamak için çok uzun, çok esaslı, çok derin ve çok 
mühim tetkikata ihtiyaç gösterir. Yoksa masa ba
şında, acul bir hamlei kalemle yapılacak herhangi 
bir teşkilât hiç bir faydayı mucip olmaz. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Yapılmasın mı 
acaba?.... 

KÂZIM VEHBİ BEY (Devamla) — Beş on vi
lâyetin lağvı ile yapılacak bir teşkilât bütçede tasar
ruf temin edemedikten maada - ki, bu asla varit ola

maz - halkın ihtiyacatı idariyesini de temin edemez. 
Onun için Hükümetin bu husustaki sükût ve temen
nisini bendeniz şimdilik muvafık görüyor ve tasvip 
ile karşılıyorum. (Bravo sesleri) İdarei umumiyei vi-
lâyat ve sicil, nüfus müdürü umumilerinden maada 
diğer müdüri umumilerin maaşları altmışar lira ol
mak üzere tespit edilmiştir. Halbuki bu, adalete mu
vafık değildir. (Bravo sesleri) Vekâletin amudu isti
nadını teşkil eden, vilâyetlerin muamelâtı umumiye-
sini kendi şubei ihtisasiyelerine göre tetkik eden mü
düriyeti umumiyeler hiç olmazsa vali muadili adde-
dilmelidir ve bu zevatın ekserisi valiliklerden gelmiş 
insanlardır. Bugün bunlar tekrar valiliklere irca edi
lecek olurlarsa asgarî (80) lira maaş almaları lâzım-
gelir. Halbuki Vekâlet bunları, uzun müddet hayatı 
resmiyelerindeki tecrübelerinden, reviyetlerinden, 
kudretlerinden istifade etmek için merkeze almıştır. 
Fakat altmış lira vermek suretiyle bu adamlar mağ
dur edilmişlerdir. Encümeni müdiranı teşkil eden ge
rek vazifeten ve gerek mahiyeten müsavi bulunan 
memurin ve sicil, hapishaneler müdüri umumisi ile 
idarei mahalliyei vilâyat müdürleri maaşlarının aynı 
nispette yani (75) liraya iblâğı için (54) imza ile bir 
takrir hazırladık. Faslı mahsusda takdim edeceğiz. 
Kabulünü istirham ederim. (Allah razı olsun sesle
ri) Valilerin maaşatını tezyit isabeti mahzadır. 

ALÎ BEY (Rize) — Mahzı isabettir. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Devamla) — Fark yok
tur. Yani ha Ali Hoca, ha Veli Hoca. Filhakika ma
iyetindeki jandarma kumandanının kendisinden faz
la veya müsavi maaş aldığını görmek, efendiler! Be
şerî hislere ehemmiyet veriniz, bir vali için taham-
mülfersa bir manzaradır. (Bravo sesleri) valiler, Dev
letin vilâyatta mümessili yegânesidir. Halkın, şerefin 
ve refahın ve her nevi mükemmeliyetin timsali addo

lunur. Bir vali mevkii içtimaiydi itibariyle herhan
gi bir memura benzemez. Bir vali icabında hayatı 
mutadenin fevkinde bir masraf ihtiyar etmeye mec
burdur. Bir vali mevkii içtimaiyesi itibariyle meselâ 
bir defterdar beyden fazla iyi giyinmeye ve iyi gö
rünmeye mecburdur. 

Bir valinin harpten evvel altın para ile şimdiki 
maaşını düşünürseniz arada fahiş bir tebarüz vardır. 
Bunun için ben isterdim ki, Encümen, valilerin maa
şını asgarî (80) lira olarak tespit etsin. Bendeniz, bu 
husustaki tekâlifi muvafık bulmuyorum .(Bravo ses
leri) samimî olarak muvafık görmüyorum. 

Vilâyat tahrirat müdürlerinin maaşlarındaki te-
zayüt dahi pek doğrudur, iki bin kuruş maaş alan 
bir mahkeme başkâtibinin yanında erkânı vilâyetten 
olan ve Meclisi idarei vilâyette sahibi rey bulunan 
bir tahrirat müdürünün (15) lira olması mugayiri 
madelettir. (Bravo sesleri) 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Elli lira da 
ona vermeli. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Devamla) — Ketebe ma-
aşatı yine eski hal ile kalmıştır. Bir Meclisi idare kâ
tibi evvelce altı lira madenî para alırdı. Bugün (8-15) 
lira olmak üzere tespit edilmiştir. Halbuki bir Mec
lisi idare muamelâtının tenevvüü, merasimi kanüniye-
si, ehemmiyeti muhtacı izah değildir. Binaenaleyh 
bendeniz ketebe maaşatını dahi az görüyorum. 

Kaymakamların maaşatı nispeti kadimeyi muha
faza etmiş. Yalnız fazla maaş alanların adedi artırıl
mak suretiyle tesirlerine meydan verilmiştir. Kaza 
idaresinin istilzam ettiği külfet üzerine bugünkü mü
tenasip görmediğimi söylersem kanaati vicdaniyem 
izhar etmiş olurum. Hele tahrirat kâtiplerinin maaşa-
tında katiyen adalet yoktur. Mal müdürlerinin maa
şatı (17,5) liradan (25) liraya sıçramış iken tahrirat 
kâtiplerinin maaşı (7) liradan (10) liraya kadar yük
selebilmiştir. Halbuki bunların her ikisi Mecüsi ida
rei kazada sahibi reydirler ve ikisi de erkânı kaza
dandırlar. 

ALİ SAHİP BEY (Kozan) — Kaymakama da 
vekâlet ederler. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Devamla) — Evet Ali 
Sahip Bey biraderimizin buyurdukları gibi Kayma
kama da vekâlet etmek üzere tahrirat kâtibinin ve-
zaif ve muamelâtı pek çoktur. Başından aşkın bir 
haldedir. Bu da doğru değildir. 

Tahriri nüfus meselesine geliyorum. Bilirsiniz ki, 
on senelik vekayi memleketi alt üst etmiştir. Elimiz-
bulunan nüfus kuyudatı katiyen sayam ihticaç değil
dir. 
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Arada gözü açık nüfus memurlarının bazı vesi
lelerden bilistifade yaptıkları tahrifat ve teşvişatı da 
size bağışlıyorum. Efendiler! Nüfusu umumisinin 
miktarı hakikisini bilmeyen bir Devlet, taşıdığı mef
huma ne derecelere kadar arzı istihkak ediyor ve ne
lere istinat ediyor? Geçen gün Maliye Vekili Beye
fendi ile Zeki Beyefendi arkadaşımız arasında nüfus 
meselesi hakkında bir münakaşa oldu. Bendenize 
hakikî kanaatimi sorarsanız ne ona itimat edebilirim 
ve ne de ona, bu mesele karşısında şimdilik (Allahu 
alembisseyap) demekten başka çare yoktur. Hüküme
tin tahriri nüfus için tezyit teklifini hiç olmazsa ay
nen kabul etmeli idi. Halbuki Encümen tenkis etmiş
tir. îlmî bir tahrir yapabilmek için behemahal bir 
mütehassıs getirilerek tahriri nüfus şimdilik hangi 
vilâyette yapılacaksa derhal işe başlamalıdır. Bu su
retle yavaş yavaş memleketin umumuna teşmil ve 
tami m etmelidir. Bunu temenni ediyorum. 

Efendiler! Aziz Türkiyemize en yüksek ve en me
denî bir şekli idare bahşeden Cumhuriyet, Teşkilâtı 
Esasiye Kanununa bazı ahkâmı âliye vazeylemiştir. 
Fakat memleketimizdeki halkçılık inkılâbatını tanıa-
miyle ikma ledebilmek için bu prensipleri teferruatı 
umura kadar teşmil etmek mecburiyetindeyiz. İda-
rei Umumiyei Vilâyat, demokrasi esaslarına göre 
tensik ve bu şeklin istilzam ettiği netayiçi umumiye 
ve zaruriyeye göre bir İdarei Umumiyei Vilâyat Ka
nunu tanzim edilmelidir. Muhtariyet talep eden Arap
ların amalini tatmin etmek için alelacele ilân ettiği
miz İdarei Umumiyeyi Vilâyat Kanunu bugünkü ih
tiyaca tamamiyle kifayet edemediği gibi, bazı keli
meleri dahi fiilen sakıt olmuştur. İdarei Umumiyeyi 
Vilâyat Kanununun (27) nci maddesini açınız: Vali
ler vilâyetlerde emniyeti ammeyi temin etmek için 
vilâyetin dahil ve haricinde kuvvei askeriye celp ve 
istihdama mezundurlar. Efendiler! Sizi temin ederim 
ki, kuvvayi askeriye şöyle dursun. Bugün bir vali 
ahzı asker şubesinden velev bir nefer dahi celp ve 
istihdamına muktedir değildir. (9) ncu maddeyi açı
nız: Mektupçu, jandarma kumandanı, polis müdürü, 
nüfus müdürü ve filânlar tayin edilmezden evvel 
mensup oldukları vilâyetin mütalâası alınır. Zannet
mem ki, şimdiye kadar bir jandarma kumandanı, bir 
polis müdürü tayin edilirken valinin mütalâası alın
sın. (Alınır sesleri) Alınır mı? Çok iyi. Bir vali 
memleketin mesuliyeti umumiyesiyle mükelleftir. Vi
lâyetin idarei umumiyesinden vali mesuldür. Binae
naleyh oradaki anasırı memurini tedarik ve istimal 
etmek salâhiyetini valilere vermelidir. 

MUSTAFA VASFİ BEY (Tokat) — Öyle huku
kunu arayacak valin var mı? 

KÂZIM VEHBİ BEY (Devamla) — Var; elbet 
bulunur. Memleketimiz güzide memurlardan mah
rum değildir. Ben o kadar bedbin değilim. 

Yine açınız bu kanunu: Valiler her nezaretin mü
messilidir. Memurini taliyenin azli ve nasbi valilere 
verilmiştir. Bu hususta amelî ve sarih bir misal ver
mek mecburiyetindeyim. Bu sene dairei intihabiyem-
de iken Sıhhiye Vekâletinden paldır küldür bir emir 
geldi. Emirde; vilâyat sıhhiye memurunun idareten 
bakası caiz olamadığından yahut olamadığı tahkikatı 
vakıa neticesi anlaşıldığından Erzincan'a tahvili me
muriyet edildiği yazılıyor. Efendiler! İşin acibi ve 
garibi şurasıdır ki, bu tahkikat vali vasıtasıyle yapıl
madığı gibi öyle bir lüzumu idarinin olup olmadığın
dan da vali haberdar değildir. 

ALİ SAHİP BEY (Kozan) — Sıhhiye müfettişi 
var. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Devamla) — Acaba Sıh
hiye Vekâleti bu.tahkikatı ricaligayp vasıtasıyle mi 
yaptırdı? Hani vilâyetin mümessili resmisi vali idi? 
Binaenaleyh Sıhhiye memurunun hakkında şikâyeti 
icabeden bir mesele varsa vali vasıtasıyle tahkik edi
lecekti. Yahut vali tarafından gösterilecek bir lüzu
mu idarî üzerine kaldırılacaktı. .Bu yapılmamıştır, 
Vali «Memurini taliyenin azil, ipka hakkı bana ait
tir. Böyle bir lüzumu idaride Vekâleti Celilerini tem
sil eden memuriyetim haberdar değildir.» demiş ise 
de kimseye anlatamamıştır. (Elhükmü limengalep) 
sırrı tecelli etmiştir. Yani Sıhhiye Vekâleti tabiri 
mahsus ile, tabiri diğerle kanuna ihrazı rütbei zafer 
etmiştir. 

Hülâsayı maruzat olarak şunu icmal edeceğim. 
Valiler İdarei Umumiyeyi Vilâyat Kanununun ken
dilerine tevdi ettiği salâhiyetlerini istimal ve icradan 
dolayı ne muahaze edilmeli ve ne de herhangi bir 
sebeple azil ve tebdil olunmalıdır. Valilerin Vekâlet
ler, Dahiliye Vekâleti kanun dairesinde mevkiini tak
viye etmelidir. Kanun haricinde hiç bir sebep ve su
retle bir muamele yapılmamalıdır. Halkın menfaati 
bundadır. Çünkü halk hiç bir imtiyazı içtimaî göze
tilmeksizin icrayı ahkâm edilmesini talep ediyor ki, 
bu da" ancak kanun ile kaimdir. Hükümetin de men
faati bundadır. Çünkü şimdiye kadar olduğu gibi 
bilvasıta değil bila vasıta halka nüfus etmek ve ken
di sultai kanunisinin her zamandan ziyade hâkim ol
duğunu görmek, istemek vaziyetindedir. Bu da an
cak kanun ile kaimdir. (Bravo sesleri) 

34 — 
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ALÎ BEY (Rize) — Lisan hatası iki oldu. Onu 
da tashih ederim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Bendeniz hülâ
sa olarak evvelâ Encümenin mütalâatına iştirak ediyo
rum; diyeceğim. Temenni ederim ki, Hükümetimiz, ge
çen seneki temenniyatı suya attığı gibi bu seneki te-
menniyatı da boşta bırakmasın. Bu temenniyata iştirak 
ettikten sonra bir noktayı arz edeceğim. Evvelâ mes
leğin muhafazası, bunu Heyeti Umumiye dolayısıy-
le bütün Hükümetten talep ettik. Fakat bu meslek
ler içinde mesleksizlik haline gelen ancak Dahiliye 
Vekâleti memurlarının mesleğidir. Onun için bende
niz Vekil Beyden rica ederim, yeni kanun çıkınca
ya kadar - elde bulunan memurini Dahiliye Nizam
namesi vardır - bugünkü Kavanin esasatına göre 
meriyülicra olan o nizamnameyi tatbik etsinler. 

İkincisi : Teşkilâtı Mülkiyeden bahsedeceğim: 
Teşkilâtı mülkiye, geçen sene de evvelki sene de Mec
lis burada açıldıktan beri ve daha evvelden bor i tem
cit pilâvı gibi mütemadiyen ısıtılıyor, ısıtılıyor orta
ya dökülüyor .Bendeniz bunun Kâzım Vehbi Bey 
gibi tehiri taraftarı değilim. Evvelce yirmi üç vilâ
yet iken şimdi 72 vilâyet oldu. Binaenaleyh bugünkü 
idarei umumiyenin, bugünkü idarei hususiyenin, be
lediyenin bu şekilde idame ve muhafazası kabil de
ğildir. Bunları ayrıca arz edeceğim. Herhangi şekil
de idarei mahalliyeyi kabul edersek edelim, bu şekil
de vilâyetler bir kere vaziyetleri itibariyle gayrı man
tıkî ve gayrı tabiîdir. Çünkü bir taraftan bilfarz Ala
şehir, Uşak gibi büyük kazalar görüyorsunuz ki, 
80 - 90 bin nüfusludur. Öbür tarafta 15 - 20 - 40 bin 
nüfuslu hatta pek kabadayıları 70 - 100 - 120 bin 
nüfuslu vilâyetler vardır. Ne idarei mahalliye teşki
lâtında muvaffak olabilirler, ne de idarei umumiye-
leri şamil bir manzara sahibi olabilirler. Çünkü 72 
vilâyete vali bulmak maalesef mümkün olamıyor. 
Sonra bütçeye de ikinci noktai nazardan bar oluyor. 
Bendeniz zannediyorum ki, eğer bunun üzerine dü
şülse ve tetkik edilse bu her halde biter. Fakat baş 
landığı yok. Bir zamanlar Fethi Beyefendinin Vekâ 
letleri sırasında - şimdi reisimiz bulunan - Refet Be
yefendi müsteşar iken bu hususta tetebbüata, tetki-
kata başlamışlardı ve epeyce ilerlemişlerdi. Harita 
ve istatistiklere nazaran varidat ve mesaha ve nüfus 
üzerinden iktisadî ve coğrafî vaziyet ve münase
betlerine göre bazı tetkikat ve tetebbüat yapmışlar
dır. Bu, devam etseydi, az ve çok ele birşey gelmiş 
olurdu. Fakat devam edilmediği için bittabii bu se
ne de yapılmaz, gelecek sene de yapılmaz. Farz ede-
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lim ki, 72 vilâyet teşkil etmek lâzım gelse, bugünkü 
vaziyetleriyle idare etmek mümkün değildir. Onun 
için biran evvel idare teşkilâtını tanzim etmek zaru
reti vardır. 

Efendiler! Dahiliye Vekâleti bütçesi münasebe
tiyle en mühim gördüğüm kısımlardan bir tanesi de 
hapishanelerdir. Hapishanelerin vaziyetini belki ar
kadaşlarımızdan, idarei sabıkada Ferit Paça Hükü
metinin zulmü ile, girip fiilen görenlerimiz çoktur. 
Görmeyenler de memleket içerisinde olduğu için her 
zaman görmektedirler. Vaktiyle, şu kadar yerde umu
mî hapishaneler yapılacak ve şu kadar kimseyi isti
ap edecek, cinayet mahkûmları ayrı, cünha mah
kûmları ayrı, uzunca müddetle mahkûm olanlar ay
rı mahallere konacak ve birtakım sıhhî tedabir de 
alınacak deniyordu. Harbi Umumide başlanılmış 
olan bu iş her iş gibi yarıda kaldı ve olduğu yerde 
duruyor. Bendeniz bilhassa Dahiliye Vekili Beyden 
bu işin takibini rica ederim ve memlekette hapisha
nelerin içerisine kazara girmiş olanların dahi ahlâk
ları ifsat edilmekte olduğundan bunların kurtarılma
sını ve sıhhiye noktai nazarından da maktel olmak
tan kurtarılmasını rica ediyorum. Her halde bu hu
susta vukubulacak teklifleri Meclisi Âlice de maz-
harı kabul olur ümidindeyim. Bunun ikinci safhası 
hepimize tevdi edilen Adliye ceridesinin bir istatis
tiği vardır. O istatistiğe nazaran hapishanelerde va
sati olarak Mayıstan itibaren sekiz aylık (19 232) 
mahkûmumuz vardır. Binaenaleyh 19 232 kişi amel
den sakıttır. Çalışacak vaziyette, alil değil, sağlam 
dinç adamlar mevkuftur ve amelden sakıttırlar. Bil
hassa bu hususta tetkikat yapan arkadaşlarımız gör
müşlerdir ki, mahpusların yüzde doksandan fazlası 
okuyup yazmak bilmeyen genç kısımdır. 

Her hapishaneye birer muallim koysaydılar, ora
da 3-5-10 seneye mahkûm olanlar ve akall-i üç aya 
kadar olan cünha mahkûmları okuyup yazdırılsaydı, 
memleket için azamî istifade olurdu. Onun için ben
deniz bilhassa bu noktaya Vekil Beyin nazarı dikkat
lerini celbederim. 

Hapishanelere birer muallim konsun. Bunun tat
bikatı yapılmıştır. Mümkündür. Kolaydır, ve çok is
tifade edilir. Oradan çıkan evlâdı memleket, okur, ya
zar çıkar. Düşünün bir kere ki 19 232 kişiden 10 bin 
kişisi, yüzde beşi okumuş olsa bir istifadedir. Bilhas
sa cinayet kısmı 5406 kişidir. Istisgar edilecek bir şey 
değildir. İkinci bir şey de yine bu hapishanelerde sa
natın tatbikidir. 
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AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Is
lâhı nefis maksadı da kabil olur. 

VEHBİ BEY (Devamla) — Mahpusların ekseriye
tini okuyup yazmayanlar teşkil ettiği gibi, ekserisi iş
ret dolayısıyle ve işsizlik dolayısıyle hapishaneye gel
miştir. Adliye Vekâleti inşallah gelecek sene daha 
güzel bir istatistik yapar. Arkadaşlarımızdan idare 
memuru, adliye memuru olanlar tetkik ederek gör
müşlerdir ki, hapishanedeki mahkûminin ekserisi iş
sizlik, işret beliyesi ve cehil dolayısıyle gelmiştir. Hal
buki bunlara birer sanat öğretilecek olursa, çıktıkları 
zaman birer sanat elde etmiş olurlar. 

Gerçi içeriye her şey verilemez. Verilemeyecek 
kısmı tefrik edilir. Verilecek kısımlarına sanat öğ-" 
retmek mümkündür ve bu husus şahsî teşebbüslerle 
bazı yerlerde tatbik de edilmiştir. Rica ederim, Vekâ
let bunu bir talimatnameye iptina ettirmelidir. 

Bir de Dahiliye memurlarının maaşatı var? Kâ
zım Vehbi Beyefendi bunu mufassalan izah etti. Ben
deniz bu hususta refiki muhteremim Ali Şuurî Beyin 
müşkül bir vaziyette kaldığını görüyorum. Çünkü 
onun bütçesinden başka harcıraha vesaireye zamaim 
yapılmayan yoktur. Yalnız zamaimi kabul etmeyen o 
olmuştur. Bilseydi ki bütçenin üzerine bir zamaim ola
cak, Dahiliye memurları hakkında daha müsait dav
ranırdı. 

Bendeniz bir de tdarei Umumiye, Idarei Mahal
liye, Belediye kanunlarını - üçüncü defa olmak üzere 
bu sene zarfında tekrar etmişimdir. Niçin telâş etti
ğimi bütçenin Marta kalmasiyle teyit edeceğim - Na
sıl bütçe Marta kalmışsa Idarei Umumiye, tdarei 
mahalliye, Belediye kanunları da zannediyorum bu 
sene zarfında bu Meclisten çıkmayacaktır. Fakat hiç 
olmazsa müstacelen tadil edilecek kısımları vardır. 
Meselâ : Köy hudutlarını kabul ederken, tepelerden, 
dağlardan, taşlardan, çeşmelerden ve sabit noktalar
dan geçen arazisiyle, bahçesiyle, bağıyle, tarlasıyle, 
sükkânıyle mecmuunu bir köy addettik. Belediyelerde 
bu salâhiyet yoktur. Bugünkü telâkkimize göre An
kara ve istanbul Şehremanetlerinden maada diğer 
belediyelerin salâhiyeti kasaba hududuna maksur ka
lıyor. Bu itibarla, mevzuat itibariyle zarar ve ziyana 
girmiş, bekçi tutulmak icap etmiş, yahut kasaba ke
narında bir çeşme yapılmak icap etmiş, çeşmenin ta
miri lâzım gelmiş, iki komşu arasında ihtilâf hasıl ol
muş, bu şekilde bunların halli ihtimali yoktur. Bir 
çok yerlerde teamülen ceryan ediyor. Ezcümle bizim 
dairei intihabiyemiz de ve merkezde halkın bu teamü
len intihap ettiği ve reisi, belediye reisi olmak üzere 

intihap ettiği dört kişi arasında kurucu idaresi diye 
bir idare vardır. Teamül ile 20 - 30 yıldır. Bildik bi
leli bu böyledir. Memleketin her tarafında bundan 
iyi bir şekil bulup vermek ve belediye hududunu bir
an evvel ıslâh etmek çok ehemmiyet kesbetmiştir zan
nediyorum. Bu hususta Ziraat Vekili Bey de Ziraat 
Odaları hakkında vaki olan şikâyeti elbette nazarı 
dikkate almıştır. Onun da teşebbüsünü bekliyoruz. 
Binaenaleyh Belediye kanununun müstacelen gelme
si icabeden kısmının bu sene getirilmesini istirham 
ederim. Çünkü umumunun çıkamayacğını biliyoruz. 
Bu sene de maalesef 93 Meclisi Mebusanının kanu-
nuyle - her ne dersek diyelim - yürüyeceğiz demek
tir. Bir de bendeniz Vekil Beyefendiden kanunların 
tamamii meriyetine, bilhassa idare memurlarımızın 
çokça alâkadar olmasını rica edeceğim. Geçen gün 
Dahiliye Vekili Beyefendi buradan bir arkadaşın sua
line cevap Verirken Urfa'da Belediye riyasetine filân 
zatı valinin tayin ettiğini söyledikleri hatırımda kaldı. 
Eğer bu böyleyse bundan büyük bir hata olamaz. 

Belediye Reisine buyrultuyu bile biz vermiyoruz. 
Doğrudan doğruya Reisini Belediye heyeti kendi in
tihap ederken Vali Belediye Reisini hem işten el çek
tiriyor. Hem yerine diğer bir adamı tayin ediyor. Bu 
bjr kanunsuzluk. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Azlediyor. 
VEHBİ BEY (Devamla) — Azle hakkı yoktur. 

Ancak işten el çektirebilir. Hatta Vekil Beyin bile az
le salâhiyeti yoktur. Çünkü oranın hakkıdır. Onun için 
bunu bilhassa nazarı dikkate almalarını rica ediyo
rum. Kanunlar tamamiyle yürümelidir. 

Gazetelerde okuyoruz. Aslı var yok, bilmiyoruz. 
Aslı yoksa derhal tekzip edilmelidir. Filân yerde po
lis adam döverken adam ölmüş, diğer tarafta Kısmı 
Adlî Reisi şunu yapmış, bunlar birer iz yapıyor. Ya
zıktır. Eğer yapılmamışsa o meslek niçin lekeleniyor? 
Bu şeyden dolayı halkın Hükümete olan itimadına 
niçin nakise iras edilmesine sebebiyet veriliyor. Onun 
için yapılmamışsa ilân edilmelidir. Veyahut yapıl
mışsa filân memur şunu yapmıştır ve bakında şu ce
za tatbik edilmiştir ve neticede şudur denilmelidir. 
Binaenaleyh bilhassa idare memurlarımız kanunun 
meriyetine riayet ederlerse mesele yoktur. O zaman 
mal memuru da riayet eder. Sıhhiye memuru da ria
yet eder. Bütün memurlar idare memurunun vaziyeti
ne tabidir. 

Vekil Beyden diğer bir ricam da idareyi, sık sık 
teftiş etmeleridir. Fakat bu teştiş şikâyet üzerine de
ğil. Şikâyet üzerine teftiş yapmaya esasen mecburdur-
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lar. Borcudur. Bendeniz o noktadan teftiş istemiyo- I 
mm. Yani tahkik memurluğu sıfatiyle adam gönder- I 
meşinler, idaremiz namına buradan vazettiğimiz ka- I 
nunların halk üzerinde intibaatı nedir? Ne dereceye I 
kadar kabiliyeti tatbikiyesi vardır? Hangi noktaları 1 
hangi surette tadil edilmelidir. Bir bu noktada, bir de I 
memurlar ne dereceye kadar tatbik ediyor? Bunları I 
tetkik etmelidir. Yoksa filân yerde aşar ihalesinde I 
yolsuzluk olmuştur. Bunu tahkike esasen mecburdur. I 
Bizzat resen gitmeli, bütün aşar ithalât muamelâtına I 
bakmalı. Bilfarz - kurtulduk ya bu aşardan - ne gibi I 
muamelât ceryan etmiş ve bu yolsuzlukların izalesi I 
için ne gibi şeyler yapılmıştır? Bize bildirmelidir. Bu I 
suretle teftiş istiyorum. I 

ALÎ BEY (Rize) — Müfettiş ilâvesini teklif edi- I 
niz. I 

VEHBİ BEY (Devamla) — Zannediyorum ki I 
mevcutlar bu yolda hizmet edebilirler, onun için Ve- I 
kil Beyden bu suretle teftişatın icrasını rica ederim. I 

Dertlerimizden birisi de, devamdır. Fakat bende- I 
niz memurlar hakında söylerken affınıza maruren bi- I 
raz sıkılarak söyleyeceğim. Memurlarımız vazifelerine I 
devamda biraz sıkı davranmalıdır. Bilhassa Dahiliye I 
memurları. Vali Bey saatinde vazifesi başına gelirse I 
en küçük memur da o saatte vazifesi başına gelir. Va- I 
li mecburdur, demiyorum. Çünkü vali mutlaka ma- I 
kamında oturmakla iş görmek mecburiyetinde değil- I 
dir. Muhtelif işleri vardır. Muhtelim yerlere gider. I 
Onun için idare rüesası devam meselesine nasbi na- I 
zarı ehemmiyet etmelidir. Binaenaleyh Vekil Beye- I 
fendi taşra memurlarına ve hatta merkezdekilerine sı- I 
ki bir tekit yaparsa çok isabet etmiş olur. I 

En müşkül derdimiz, memurların intihabata mü- I 
dahalesi meselesi; bendeniz bu meseleyi mücerret ola- I 
rak tetkik edeceğim. Filân yerdeki intihap, filân yer- I 
deki intihap diye değil, memurların intihabata müda- I 
halesi filhasıl, finnefs doğru mudur? Bunu tetkik ede- I 
ceğim. I 

ALİ SAİP BEY (Kozan) — Öyle bir şey var mı? I 
VEHBÎ BEY (Devamla) — Müsaade ederseniz I 

onu da izah ederim. Olduğuna biz kani olduk. Zati I 
âliniz de kani olursunuz. I 

Efendim! Bugünkü vaziyetimiz de biz diyoruz ki I 
halk hükümetinde, halk mukadderatına bilfiil ve biz- I 
zat hâkimdir, öyle olmadığı suretle biz neciyiz? Biz I 
burada eğer halkın mümessili değilsek ve halkın ira- I 
de ve arzularını temsil etmiyorsak, mesele yoktur. I 
Hangi makamın mensubuyuz? Böyle olmadığını ve I 
milletin müntehabı olduğumuza göre mesele aledde- | 
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recat gidebilir. Milletin intihabatına kimin karışması 
iktiza eder? Hükümet memurları ne diye ne sıfatla 
hangi makamı temsil ederek karışıyorlar? Hükümet 
dediğimiz Büyük Millet Meclisi îcra memurlarından 
yani İcra Vekilleri Heyetinin nasbettiği memurlar
dan mürekkeptir. îcra Vekilleri Heyeti Büyük Millet 
Meclisine niyabeten iş görmektedir. Onun nasbettiği 
memurlar da Büyük Millet Meclisine niyabetendir. 
Şu halde Büyük Millet Meclisine niyabeten iş gören 
îcra Vekilleri heyetinin nasbettiği memurlar milletin 
arzusunu tatbikle mükellef olan adamlardır. Milletin 
arzusunu tatbik etmeye memur olan adamlar milletin 
en mukaddes arzusunu, iradesini izhar ettiği zaman 
intihaba ne sıfat ve salâhiyetle müdahale edecektir? 
Şu noktai nazara göre ki - Bu muhakkak ve bugün
kü vaziyetimiz bundan ibarettir. Bunu inkâr, vaziye
timizi inkâr etmekten ibarettir - İntihabata memurla
rın şunun bunun müdahaleye hakkı yoktur. Bendeniz 
Feridun Fikri Beyin mütalâatına ve noktai nazarına 
da iştirak edemiyorum. Filân zat şöyle demiş, filân 
zat böyle demiş, her'kes fırkasına ekseriyet temini için 
memurlarını kullanırmış, bizim memleketimiz öyle 
değildir. Bizim memurlarımız eğer fırkacılık üzerine 
açıkta kalırsa zaten yekûnu yüz bine yaklaşmış me
murları atın. Onun yerine yüz bin kişiyi daha peri
şan edersiniz. Sefalet üzerine sefalet bina edersiniz. O 
usul bizim memleketimize göre değildir. Bizim me
murlarımız millet memurudur. Ekseriyet memuru de
ğildir. Milletin işini görecektir, başkasının işini gö
recek değildir. Şu veya bu fırkanın memuru değildir. 
Milletin memurudur. Milletin cebinden çıkan parayı 
almaktadır. Bu itibarla da doğru değildir. 

Üçüncü bir nokta da : îdareten, maslahaten ve 
hikmeten de doğru değildir. Farzediniz filân yerdeki 
vali intihabata müdahale etmiştir. Bu milletin hepsi 
ne büyük bir zevki selime ve vicdanı selime sahip ol
duğunu en tehlikeli anlarda göstermiştir. Ekseriya sâ-
kit durur. Fakat hiddeti anında da önüne geçmek im
kânı yoktur. Binaenaleyh milletin, tam böyle mukad
des bir arzusunu izhar edeceği sırada müdahale eden 
bir valiye bir memura karşı o memlekette, hatta ken
disi lehine müdahale ettiği adamın dahi hürmeti ka» 
lir mı acaba? 

idare memuru olanlar bilirler ki herhangi bir 
memlekette memur olanlar halkın kalbinde, ruhunda 
hürmet kazanmakla muvaffak olurlar. Korku ilka et
mekle değil. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Vehbi Beyefendi! 
Millet deyince neyi murat ediyorsunuz? 
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VEHBİ BEY (Devamla) — Halkımızı efendim. I 
MUSTAFA BEY (Tokat) — Her memlekette beş 

on mütegallibeyi değil mi? Milletin, köylünün bun
dan haberi var mı? 

VEHBÎ BEY (Devamla) — Elbette, elbette haberi 
vardır. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Ya! Ben öyle şey 
bilmiyorum. 

VEHBÎ BEY (Devamla) — Elbette; bendeniz şu
rada Mustafa Beye kısaca bir cevap vereceğim ve I 
bunu bilsinler eğer memlekette tegallüp varsa hükü- I 
met yoktur. Çünkü tegallübün manayı şerifi Hükü- I 
mete karşı kuvvetle hâkim olmak demektir. I 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Şahsî tegallübün ne 
demek olduğunu sen de bilirsin, ben de bilirim. Bü- I 
tün arkadaşlar da bilir. I 

VEHBÎ BEY (Devamla) — Eğer lügatlerde yeni 
bir mana konduysa, tegallüp kelimesinin bu yeni ma- I 
nasma henüz vakıf değilim. Tegallüp kelimesinin ma- I 
nayi hakikisi Hükümete galebedir. Çünkü memleket- I 
te Hükümet hâkimdir. Hükümet hâkim değilse yok- I 
tur. (olmadı sesleri) olmadıysa gelir burada söylersi- I 
niz. Hükümet zayıfın hakkını kuvvetliye karşı mü- I 
dafaa eder. Binaenaleyh Hükümet zayıfın hakkını I 
müdafaa ettiği takdirde tegallüp yoktur, (şimdi oldu I 
sesleri) Tegallüpten bahsetmek, hükümet yoktur de
rnektir. Binaenaleyh olsa olsa teneffüz denilen hatır I 
saymak meselesi bu memlekette vardır denilebilir. Bu I 
da halka yapılan gayri kanuni bir hal. Onun yaptığı I 
teneffüzü, onun yaptığı hatırı izale etmez, tezyit eder. I 
Sen onu ona yakıştırırsın. Onun için sen halkın ancak I 
adlile, re'fetle ve ona göstereceğin doğruluk ve ciddi- I 
yetle hürmetini celbedeceksin. Müteneffize karşı yap- I 
tığın muameleyi en vazi bir ferdi millet hakkında da I 
yapacaksın, işte o vakit millet, halk sana meclup ola- I 
cak. Eğer bu gün her nerede ki, Dersimde de - Der- I 
sim'de Feridun Fikri Bey belki iki ay oturmamıştır. I 
Bendeniz iki buçuk sene oturdum - I 

ALÎ SAİP BEY (Kozan) — Feridun Fikri Bey 
bir tabur asker muhafazasında Dersim'den Harput'a I 
getirildi. I 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Dersim'de, güya mem
leketimizin bir kıtai mechulisi gibi bahsedilen Der- I 
sim'de bile yoktur. Tegallüp denilen nesne oralarda I 
dahi yoktur. Hükümetsizlik vardır. Hükümetin adilâ- I 
ne ve bitarafane muamelesi bütün aşairi ve bilhassa I 
ezilen kısmı hükümete celbeder. Ne isyan olur, ne I 
nisyan olur; ne şu olur, ne bu olur. Hiç bir şey ol- I 
maz. Binaenaleyh bendeniz bu itibarla memurlar ta- | 
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rafından, gayrimeşru olan ve maslahatan, idareten, 
hikmeten caiz olmayan müdahalâta meydan verilme
mesini Vekil Beyden rica edeceğim. Bilhassa bu mem
leketin getirdiği onaltı senelik derslerden de ibret al
mamızı istirham ediyorum. Böyle zorun faydası ol
madığını ve halkın kalbinde yer tutulamadığını naza
rı dikkatlerine arz ediyorum. Bunu da nazarı dik
kate almalarını rica ederim. Bu kabilden olan intiha
batta müdahale oldu mu? Buyuruyorlar. Saip Bey! 
îşte bendeniz müdahaleyi şimdi fiilen göstereceğim. 

ALÎ SAÎP BEY (Kozan) — Son telgraftan mı? 
VEHBÎ BEY (Devamla) — Bendeniz telgrafa atfı 

ehemmiyet etmiyorum. Meselâ Saip Bey bu sözü 
söylüyorlar diye ehemmmiyet atfetmem. Saip Beyin 
söylediği söz hak mıdır? Diye nazarı itibare alırım. 
Telgraf küçükten geldi diye mutlaka nahak oldu
ğuna kani değilim. Söyleyen sözü tetkik edip hak ve 
nahak olduğunu tefrik etmek icabeder. Binaenaleyh 
şimdi Balıkesir'de maateessüf bir intihap ceryan edi
yor. Yani intihabatın ceryanına teessüf değil intiha
battan sonraki müdahaleye tesssüf ediyorum. Bir Be
lediye intihabatı ceryan ediyor. Bu Belediye intihaba-
tında Encümen intihap kararı veriyor, diyor ki hiç bir 
ferdin torba usulü ile reyini almayacağız. Malumu 
âlileridir ki rey toplamak için torba ile çıkarlar ve 
ötekinin berikinin reyini bir adam atıverir ve kanun 
buna müsaittir. Bazıları mazeretim var diye yazar gel
mez. Meşguliyetim var diye yazar. Binaenaleyh En
cümeni intihap (reyleri bizzat alacağım) diyorlar ve 
böyle hareket ediyorlar. Mahallâtın uzak olması do
layısiyle gündüzleri iş güç bulunur. Bütün halk zi
raat, zanaat eshabıdırlar. Binaenaleyh bu reyleri ge
celeri alalım diyorlar. Belediye Reisi başta olduğu 
halde davullarla, zurnalarla gece intihap Encümeni 
kaç mıntıkaya taksim ettilerse - gidip intihabatı icra 
ve her mıntıkanın reyini attırıyor ve hiç bir fert için 
vekâlet kabul etmiyor. întihap bitiyor, reyler tasnif 
ediliyor, üç gün sonra belediye reisi Karesi resmî ce
ridesine bir tebliği resmî veriyor. Şu kadar günden 
beri devam eden intihabat neticepezir oldu, reyler ta
dat edildi, bunların içinde filân zat 1 700 küsur, filân 
şu kadar, filân şu kadar, rey aldı diyor. Altı kişiyi 
sayıyor ve altı kişide mükemmil mülâzım olarak ka
lıyor. Fakat bu altı kişi için vilâyet buyrultularını ver
miyor. Diyorki bu rey pusulaları içinden imzasız çı
kanlar vardır ve şimdi okuyacağım. Birçok sebep 
gösteriyor - makul sebep olmadığı için aklımda kal
madı - ve şu sebepler dolayısiyle bu intihap doğru 
değildir, diye Dahiliye Vekâletine yazıyor. Vekâlet 
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buradan bir müfettiş gönderiyor. Müfettiş oraya gi
diyor. Bittabi isminden bahsedecek değilim. Zira ge
lip burada müdafaa edecek vaziyette değildir. Vazi
yetin ne şekilde olduğunu da bittabi ne biz, ne de Da
hiliye Vekili Bey olduğu gibi bilmiyoruz, yazıldığı gi
bi biliyoruz. Müfettiş gidiyor, hastalanıyor, bir iki 
gün yatıyor, birkaç gün sonra kalkıyor, buraya bir 
rapor yazıyor. Raporda intihabatın gayri kanunî ol
duğundan bahsile feshini teklif ediyor. Vekâlet feshi 
değil, gayri kanunî olduğundan keenlemyekün adde
dilmesini tebliğ ediyor. Binaenaleyh o encümeni in
tihap vesaire intihap keennemyekün olup gitmiş, ol
muş ama bu keenlemyekün değil, yekûn emmalemye-
kün suretinde keenlemyekün olmuş gitmiş... 

Şimdi gerek intihabı, encümeni, gerek intihabı ka
zanan zevat itiraz ediyor. Fakat şurası da kaderin bir 
garip tecellisi ki, bunu bendeniz gibi müstakil bir me
bus müdafaat etmek mecburiyetinde kalıyor. Halbuki 
kazananlar Halk Fırkası heyeti idare reisi ile heyeti 
idare azalarıdır. Diğerleri de Halkçıdır. Yalnız içle
rinden bir tanesi halk fırkasına mensup olmayan bir 
zattır. Bu vaziyet üzerine buradan emir veriyorlar, 
onlar tekrar buraya da müracaat ediyorlar... 

KILIÇ ALİ BEY (Gaziantep) — Şu halde fırka
cılık yök. Bitarafane olmuştur. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Bendeniz hakikati oldu
ğu gibi arz ediyorum. 

KILIÇ ALİ BEY (Gaziantep) — Teşekkür ede
riz. 

ALİ SAİP BEY (Kozan) — Demekki intihabâta 
Hükümet müdahale etmemiştir. 

VEHBİ BEY (Devamla) — İçlerinde yalnız nasılsa 
fırka haricinden bir kişi bulunmuş, bulunmasaydı belki 
böyle olmazdı. Şimdi okuyorum: «Belediyenin nısıf 
aza intihabını kanunen ikmal ederek 19 Kânunusani 
1341'de gayri muallel mazbatasını Encümen Riyasetin
den Makamı Vilâyete verdik. Memleket yirmi gün be-
lediyesiz kaldıktan sonra intihabatı yolsuz iddia olun
duğuna dair kazanamayan grup tarafından vaki şikâ-
yat üzerine bir müfettiş geldi. Yalnız müştekilerin şi
kâyetini dinledi. İntihap Encümeninden hiç birimize 
bir şey sormadı. Gelince hastalandı şifa buldu, gitti. 
İntihabın, herkes reyini bizzat bir müdahale vaki ol
madan kendi atması suretiyle yapıldığı bittetkik sabit 
olacaktır. Intihabatımızın rey sandığı görülmeden tet
kik olunmadan, esbabı feshi mucip bir delil gösteril
meden, kimseye sorulmadan kanunî intihabımızın gay
ri kanunî addedilmesi muvafıkı kanun ve adalet de
ğildir. Mühürlü sandık hâlâ mühürlerimizin altında 

I iken adedi aranın, görülmeden, kısmı azaminin mü
hürsüz denilmesi teftişin derecesini fesahatiyle ispata 

I kâfidir. Cumhuriyetin tam arzusu dahilinde halk re-
I yini istimal etti. Mıntaka ilânı yapıldı. Mukarrerat 

tespit edildi. İkmal edilen intihabatın ttekrar tecdidi 
kanuna ve geçen sene Dahiliye Vekâletinden mübellâğ 
evamire, mülga Şûrayı Devletin tefsirine muhalif iken 
fesih cihetine gidilmesi, halkçılık şiarına muhaliftir. 
Yeniden tetkikinin temini. Bir ay daha belediyesiz 

I kalmamak üzere Balıkesir ahalisi namına müterham-
J dır. Bu bapta makamat ve mercii aidine de müracaatta 

bulunulmuştur.» 

Bunu yazanlar, Encümeni İntihap azaları olan on 
kişidir. Müttefikan yazıyorlar. Şimdi bendeniz soruyo-

J rum. Giden müfettiş beyefendi reylerin adedini gör
meden, kazanan tarafın imzasız çıkan reylerini tespit 

I etmeden - ki haydi imzasız çıkan reyleri keenlemyekün 
I addedersek o mesele ayrıca tefsire muhtaç ve tefsir 
I edilmiş diyorlar. Bilmiyorum - o adedin ekseriyeti 

temin edip etmediğini başkaca bir suiistimal olup ol
madığını tetkik etmeden ne sandığın yanına varıyor, ne 
birşey soruyor, intihabat feshediliyor. Bunun neresin-

I de halkçılık vardır? Bunun neresinde halkın reyine 
hürmet ve riayet vardır? Sonra arz ettiğim zevat ka
zanan zatlardır ki; yazıyorlar : «Balıkesir Belediye He
yetinin nısfına ait intihabatı umumiyede ikibin küsur 
reyden binyediyüz küsur rey ile ihrazı ekseriyet ettik, 
mazbata İntihabat Encümenince 19 Kânunusani 1341' 

I de müttefikan ve bilâ taallül imza ve Makamı Vilâye-
I te tevdi olundu. Belediye azalığına ancak üçyüz kü-
I sur rey alan Vali Vekili bey, bu ademimuvaffakiyet-

ten mütevellit teessürle, tezkerelerimizi vermedi. Güya 
intihabatın yolsuzluğu / hakkında Dahiliye Vekâletine 
müracaat eyledi. Vekâlet buraya bir müfettiş gönder-

. miş, ancak hiçbir tahkik yaptırmaksızın derhal intiha
bı feshettirmiştir. Vekâletin istinat ettiği sebepler 
şunlardır: 

1. İntihap Encümeni Belediye intihabatını bizzat 
mahallerde yaptırmıştır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Vali Vekili 
oranın yerlisi midir? 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Yerlisidir efendim. 
Tahrirat Müdürüdür. 

VEHBİ BEY (Devamla) — 2. Rey varakalarının 
bir miktarı imzasızdır. 

3. İntihap günleri ilân edilmemiştir. Yani esbabı 
fesih bunlarmış efendim. İntihap Encümeni belediye 
intihabını bizzat mahallerde yaptırmış, sandığı oralara 

j götürmüş, gezdirmiş. Sonra rey varakalarının bir 
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miktarı imzasızmış - ama ne kadarı olduğu malum de
ğil - ... intihap günleri ilân edilmemiş... Berveçhiatı 
tekmil edelim : 

«1. Encümen, müntehiplerin ayağına gitmek su
retiyle yaptırdığı intihap halkçılık şiarının icabatıdır. 
Mahallâtm muhtaranı ve halk hazır bulunarak herkes 
münasiplerini muvacehei umumiyede kendi eliyle san
dığa atmıştır. Bunun ademicevazı hakkında kanunda 
bir kayıt yoktur. 

2. İmzadan maksat müntehiplerin tevsiki hüviyeti 
olup, herkes bizzat istimali rey etmekle muvacehei âm
mede hüviyetini bizzat göstermiştir. - Hiçbir memleket
te bu kadar sağlam ve kanunî bir intihap yapılmamış
tır. 

3. Mamafih rey varakalarının kısmı küllisi imza
lıdır. Bunların imzasızlığı bilâtahkik, bilâmüşahade na
sıl iddia ediliyor? 

4. İntihap günleri resmen ilân edilmiştir. 

5. Rey varakalarının adedi defter mucibince mün-
tehipler adedine muadildir. 

6. Müfettiş burada hiçbir ferdin ifadesini alma
mış, hatta intihabın her türlü fesattan ari olduğunu 
eşhası müteaddideye alenen söylemiştir. 

7. Hâkimiyeti milliyenin ve Cumhuriyetin cari 
olduğu şu devirde intihabı bir Vekâletin feshetmeye 
kanunen salâhiyeti var mıdır? Bu Riyaseti Celileye de 
arz edildi. Onun için arzediyorlar. 

8. Vekâletin istinat ettiği bütün esbabı, vesaiki 
müteaddide ile cerhe müheyyayız. 

9. Bir Vali Vekilinin arzuyu âmmeye karşı vaki 
yanlış işaratı acaba bu memleketin heyeti umumiyesin-
den daha mı kuvvetlidir? 

10. Hakkın hemen tecelli ettirilmesini rica ve ne
ticeye intizar ediyoruz efendim!... Diyorlar. Vekâletle
re de yazıyorlar ve birtakım arkadaşlara da verdikten 
sonra bize de vermişlerdir. Şimdi efendim! Bendeniz 
Vekil Beyefendiden rica edeceğim. Bunu tashih etsin
ler. Çünkü neticede yine bu zatları, bu defa da bilit-
tifak intihap edeceklerdir. Fakat Hükümet yanlış bir 
iş tutmuş olacaktır. Bendeniz de Sabit Beyefendinin 
bir sözünü tekrar edeceğim. Bir adam kazanmak için 
bir memleketi kaybetmek doğru değildir. Biz Hüküme
tin muvaffakiyetini isteriz. İş başında bulunan Hükü
met muvaffak olmadıkça defterine zarar yazılır, zim
met kaydedilir. Muvaffak oldukça kâr olur. Onun için 
temenni ediyorum, muvaffak olsun ve muvaffakiyeti 
tezayüt etsin fakat kanunsuzluk, haksızlık, bilhassa 
halkçılık deyip de hilâfında hareket edilmesin! 
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AVNİ BEY (Bozok) — Muhtetrem arkadaşlar! Da
hiliye bütçesinin heyeti umumiyesi hakkında beyanı 
mütalâa etmezden evvel bütçenin intikadı münasebetiy
le bazı arkadaşlarımızın Devlet müessesatını ve teşkilâtı 
hazıramızı halk nazarında küçültecek bazı beyanatla
rı vardır. Buralara ilişmek istiyorum. Rüfekamız ara
sında öteden beri ölçülü söz söylemekle mâruf olan 
Vehbi Bey kürsüden inmeden evvel bir hakikat söyle
miştir. Balıkesir'de bir intihabat yapılmış, Halk Fırka
sı namzetleri kazanmış. Vali buna rağmen intihabata 
müdahale etmiş. Günlerden beri böyle bir söz işitemi-
yordum. Bunu bir intakı hak kabilinden addederek 
Vehbi Beye teşekkür ederim. Demekki efendiler! Halk 
Fırkası kendi hukukunu haleldar edecek kadar halkın 
hukukuna riayet etmektedir. Orada o memur hata 
irtikâp etmiştir. Onu Vekâlet tecziye eder, bu mevziî 
bir haldir. Efendiler! Vehbi Bey sual ederler. İstiza
ha çekerler. Biz de Dahiliye Vekâletinden sual ederiz. 
O memur tecziye edilir. Mesele hallolur. Vehbi Beyin 
bu sözleri bize kıymetli bir esas vermiştir ki, Halk 
Fırkası halkın hukukuna riayetkârlıktan dolayı kendi 
hukukunu müdafaadan istiğna gösterecek kadar halk
çılık yapıyor. Teşekkür ederim Vehbi Beye. Sabit Be
yefendinin Cumartesi günkü hitabelerinde... 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Burada kendileri 
yok. 

AVNİ BEY (Devamla) — Şahıslarına ait bir şey 
söylemiyorum. Nutuklarında yaranın bizatihi kendisi
ne basmamıştır. Arazına ilişmiştir. Diyorlarki, Erzin
can'da daiıei intihabiyemde bulunduğum müddet zar
fında on, oniki veyahut yirmi vaka hadis olmuştur. 
Bunun failleri bulunmamıştır. Biz bunun mesuliye
tini tahmil edecek Hükümeti ararken zaman meselesi
ni ayırmalıyız. Bugünkü Hükümeti mesul etmek için 
iki ,üç asırlık fenalıkların mesuliyetini mi soracağız? 
Yoksa mesuliyeti tekabbül ettiğimiz günden beri vu
kua gelen hâdiselere mi? Sabit Beyefendi de bilirler-
ki, bu gibi ufak tefek hâdiselerin sebebi, Feridun Fik
ri Bey biraderimizin dairei intihabiyesi olan Dersim 
ve mülhakatında bugünkü Cumhuriyeti idare zama
nında olan hata değildir. Senelerden beri; bakımsız
lık, haksızlık yüzünden şekavete ve bu gibi hâdiselere 
meydan verecek ahvali ruhiye hadis olmuştur. Kısa 
bir müddet zarfında size bir hâdise hatırlatırım. Der
sim; bizim Yunanlılarla harp ettiğimiz bir dakikada 
merkeze isyan etmiştir, ve öyle bir isyandırki, efen
diler! Şimdiye kadar memleketimizin hiçbir yerinde 
böyle bir isyan geçmemiştir. Ahzi Asker Kanunu 
yapmak suretiyle yani bilgili bir isyan... Burada Hü-
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kümet iyice uğraşmalıdır. Meselâ bir köyün yüz ökü
zü gitmiş, bunu almak için iki fırka gönderip hallet
mek mümkündür. Fakat bu kâfi değildir. Sabit Beyin 
söyledikleri yalnız arazdır. Asıl yara daha vahimdir. 
Bu yalnız dahiliye işi değildir, maarif, adliye, bütün 
Devlet teşkilâtıyle, müesseseleriyle bu yaralara doku-
nulmazsa bunun ıslahına imkân yoktur. 

Sabit Beyefendinin beyanatları meyanında ikinci 
bir nokta bendenizi daha ziyade müteessir etmiştir. 
Sabit Bey eski bir valimizdir. Sakin ve vakur bir zat
tır. Hissiyatiyle birden bire hareket etmez, zehabında-
yım. Diyorlarki Halk Fırkası bir kişiyi kazanmak için 
bir vilâyeti kaybediyor ve buna delil olarak da Elâziz 
intihabını misal gösteriyorlar. Intihabata ait olan me-
sailde Dahiliye Vekili mesuldür. O izahat versin. 
Bendeniz fırkama ait olan cihetini arza lüzum gördüm. 

KAZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Bu Halk Fırkası 
bütçesi değildir. (Devam sesleri.) 

AVNl BEY (Devamla) — Halk Fırkası bütçesi de
ğildir. Fakat, bazı rüfekaca Halk Fırkasının vaziyeti, 
bugünkü müessesatımız, efkârı umumiyeye karşı za
man zaman küçük düşürülüyor. Meselâ geçen gün Re
şat Bey acı bir söz sarfettiler. Cidden acıdır. Kailini 
utandıracak kadar acıdır. (Mecliste hiç kimse lâkır-
tı söyleyemiyor, diyor.) Her Mecliste az çok kendi 
noktai nazarına muvafık söz söylemiyenlere karşı 
bağıran arkadaşlar bulunur. Fakat hiçbir zaman, Mec
liste hiç kimse noktai nazarını müdafaa edemiyor şek
linde söz söylenemez. Bu bütün memlekete yayılmıştır. 
Bu bir mebus ağzından çıkmıştır ve şimdi söylediğim 
madde de bunun gibi bir şeydir. İstiyorumki, müesse
satımız birden böyle böyle çürütülmesin. Zira onun ha
riçte birçok düşmanları vardır. Bir taraftan biz, yani 
bu müessesatı yapanlar bunları kendi elimizle yıkma
yalım. Bana taallûku yoktur. (Devam sesleri.) 

Efendiler! Elâziz intihabatının içyüzü şu şekilde 
olmuştur. Elâziz'den Beyzade Mehmet Bey Halk Fır
kasına müracaat etmiş, beni namzet gösterin, iraa edin 
demiş. Bunun gibi birçok zevatı da mahalli namzet 
göstermiştir. Halk Fırkası tetkik etmiştir. Diğer zatı 
ihtiyar etmiştir. Mehmet Bey öyle bir zattır ki - Fe
ridun Fikri Beye bilhassa söylüyorum - beni namzet 
intihap etmezseniz başka türlü yaparım diye tehdit 
yapmıştır. Biz bu tehdidin karşısında daha mütevazi 
bir zat intihap ettik. Mesele budur. 

FERİDUN FÎKRÎ BEY (Dersim) — Rica ederim. 
isyan mı çıkarmış? (Gürültüler, devam sesleri.) Ru
muzla hallolunmaz iş... 

AVNÎ BEY (Devamla) — Feridun Bey! Siz bilir
siniz ki en çok eşhastan bahseden Mecliste sizsinizdir. 
Bilhassa hiçbir şahsa tecavüz etmiyeceğim, merak et
meyiniz. 

ALÎ ŞUURİ BEY (Karesi) — Nezaketiniz manidir 
efendim. 

AVNl BEY (Devamla) — Çok iltibaslı söz söyle
diler. Şimdiye kadar şahıslar hakkında hiçbir şey söy
lememiş midir? (Gürültüler) Korkmayın bir şey çık
maz. 

FERİDUN FÎKRÎ BEY (Dersim) — Korkmam 
efendim, niçin korkayım. 

AVNÎ BEY (.Devamla) — Efendiler! Feridun Fik
ri Bey memleketin ahvali ruhiyesini bilemez. Halk için
de yaşayamaz. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Pekâlâ bili
rim, şahsımı mevzuubahsetmeyin. Reis Paşa hazretle
ri şahsî söz söylemesine müsaade etmeyiniz. 

REÎS — O da Heyeti Umumiyeye hitap etmeye 
mecburdur. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Nasıl mebus oldu 
onu ben bilirim. 

REÎS — Efendim! Muhavere olmasın. Rica ede
rim efendiler sükûnla dinleyin. 

AVNÎ BEY (Devamla) — Efendiler! Kanunu Esa
simizde ve bütün milletlerin hukukunda mukaddes bir 
hak olan bir hakkı iştikâ mevcuttur. Şimdiye kadar 
bu haktan mazlum olan asla istifade edememiştir. Vic
danınıza hitap ediyorum. İştikâ hakkından istifade 
eden bir müteneffiz tabakadır. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Bra
vo!. 

AVNÎ BEY (Devamla) — Bir misal, bir vaka arz 
edeyim. Bu böyledir. Çok dikkat edilecek, çok ibret 
alınacak bir haldir. Malumu âliniz muhtelif devirler, 
muhtelif kelimat vardır. Devri dilârayı Meşrutiyet, 
mukaddes Cumhuriyet, sayei semapayei cenabı Padi
şahı. Bunlar zamanına göre kullanılan klişelerdir. Her 
memlekette bunlardan istifadeyi bilen insanlar vardır. 
Abdülhamid'i ikaz etmek için uğraşmışlar muvaffak 
olamamışlar. Sultan Mahmut türbesine telgraf çeki
yorlar «Hafidin idarei mülkten acizdir. Gözünü aç. 
Maneviyatından istimdat ediyoruz!»< diyorlar. Yani şi
kâyetçiliği bu dereceye getirmişlerdir. Bunlar bir sı
nıftır. Halkı kasdetmiyorum. Onlar böyle şeyleri yap
maya muvaffak olamaz ve bu yolda bir hakkı şikâyeti 
bilmez. 

Binaenaleyh Halk Fıkrası filan veya falan yerde 
kaybediyorsa şu halde, Hükümet intihabata müdahale 
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etmemiştir. Eğer etseydi emin olunuz mağlup ol
mazlardı. Yine - Feridun Fikri Beye geliyorum - Halk 
Fıkrası hesabına bir mağlubiyet daha kaydettiler. 
Halk Fırkası o kadar nazardan düşmüştürki, Kay-
seri'de Zeki Bey kazanmış dediler. Efendiler! Zeki 
Bey de Halk fıkrasının efradındadır. Mahallî Mü-
dafaai Hukuk Heyeti ikisini de aynı derece ve hu
kukta göstermiştir - herhangi sebep olursa olsun -
Halk Fıkrasının divanı diğer zati tercih etmiştir. O 
da bizim bir ferdimizdir. Halk Fırkası vatan kazan
mıştır. Feridun Fikri Beyin, beni ve daha diğerleri
ni söylettiren hür bir kürsü kazandırmıştır. Bunda 
birden bire nazardan düşecek bir şey yoktur. (Bravo 
sesleri). 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Ona hepimiz iş
tirak ediyoruz. 

AVNİ BEY (Devamla) — Sonra bir nokta daha, 
çok acı bir söz: «Bir memleketi kaybettirmek sure
tiyle bir fert kazanmak». Halk Fıkrası bu kadar bu
dala değildir. Beyefendi. Sabit Beyefendi de Halk 
Fıkrasının mebuslarındandır. Kendileri mebus inti
hap edildikleri vakit biz Erzincan'ı kaybettik mi? 
Bu kadar ağır bir sözü, ağır bir şeyi belki fırkacılık 
hissiyle değil, anî teessürle sarfetmiştir. Bendeniz 
Sabit Beyefendinin vekârına ve şerefine yakıştıra
madım. Çünkü çok sakin bir zattır. Diğer bir genç
ten bunu ümit edebilirdim (handeler) fakat ondan 
bunu beklemezdim, (gürültüler) 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Eğer yaşar
sak çok seneler sürecek olan hayatı siyasiyemizde 
karşılaşacağız. 

RElS — Muhavere etmeyin efendim. Hatibi din
leyin (devam sesleri) 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Biz onları nasıl sü
kûnetle dindikse onlar da bizi dinlemeye mecburdur. 

, AVNİ. BEY (Devamla) — Erzurum Mebusu 
Muhteremi Ziyaettin Efendinin kanaatlerinden doğan 
hisler hürmet ederim. Fakat müşarünileyhin de bazı 
sözlerine dokunmak mecburiyetini hissediyorum. 

Ziyaettin Efendi belki kendi imanının, kendi vic
danının bir makesi olarak söz söylemiştir kabul edi
yorum. Fakat söylenen söz adabı islâmiye dairesinde 
söylense kâfidir. Yanlız muayyen noktalarını işaret 
ediyorum. Ümit ederim ki Heyeti Muhteremeniz hak 
verecektir. 

Ziyaettin Efendi buyurdular ki: Memlekette fu
huş vardır. Dans vardır. Sefahat vardır, ve Hükü
met temettü alarak bunun devamına müsamaha edi
yor ve teşvikine devam ediyor. 
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HAMDULLAH SUPHİ BEY (İstanbul) — Feci 
bir şeydir. Çok feci! 

ZİYAETTİN EFENDİ (Erzurum) — Fahişelere 
vesika veriyor, dedim. 

REİS — Rica ederim hatibin sözünü kesmeyiniz. 
İcap ederse tashih etmek üzere söz veririm efendim. 

AVNİ BEY (Devamla) — Efendiler! Hakikaten 
memleketin her noktasında fuhuştan, sefahattan, ah
lâksızlıktan, tereddiden bütün halk müştekidir. Fa
kat sebebi şikâyet böyle serddedilmemelidir. Bu leke 
Hükümetin yüzüne atılmamalıdır. (Gürültüler) Efen
diler! Bendeniz ihtiyat zabiti olarak Medinei Mü-
nevverede Fahrettin Paşanın emir zabiti idim. Bu 
zat çok musalli, çok abit, çok muttaki bir adamdır. 
Bunun idaresinde Medine'de dans yoktu, işret yoktu, 
hiç bir şey yoktu. Fakat efendiler! Fuhuş müthiş 
surette vardı. 

Efendiler! Şebekei Resulullaha arkalarını dayanan 
adamlar - Araplar - Haremi Şerifin içersindeki saka
larla pazarlık yapılarlar, Cennetülbaki denilen eshabı 
kiramın medfun olduğu mezarlıkta.. (Gürültüler) fe
nalıklar yapılıyordu. 

NAİM HAZIM EFENDİ (Konya) — Onlardan 
bahsetmeye lüzum yok rica ederim. (Gürültüler, ni
çin. sesleri) (Devam sedaları). 

KILIÇ. ALİ BEY (Gaziayıntap) — Devam Avni 
Bey! Gayet doğru söylüyorsunuz. 

AVNİ BEY (Bozok) — Naim Hazım Bey! Sözü
mün nereyese vâsıl olacağını bilmeden sözümü kesi
yorsunuz. Rica ederim, sözümü kesmeyiniz, haksız
lıktır. (Devam sesleri) Binaenaleyh sözümün netice
si teeyyüt ettikten sonra buraya çıkın, söyleyin. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (İstanbul) — Reis 
Paşa Hazretleri! Ziya Efendinin bütün nutku esna
sında gösterdiğimiz sükûn bizim için mubici hayrettir. 
Memleketini müdafaa eden, Hükümetini müdafaa 
eden bir mebus karşısında da aynı sükûnun gösteril
memesi şayanı hayrettir. 

REİS — Hamdullah Bey! O, Makamı Riyasete 
ait bir vazifedir. (Devam sesleri). 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — İsnadı, 
bütün kadılaradır. Elbette söyleyeceğiz. (Gürültüler). 

REİS — Devam ediniz Avni Bey! 
AVNİ BEY (Devamla) — Efendiler! Memleke

tin muayyen muhitlerinde fuhuş vardır. Fakat funu
sun saiki Cumhuriyet Hükümeti değildir. Fuhuş bi
zatihi mevcuttur. Bunun bir çok sevaiki vardır. 
Maddî, manevî, içtimaî bir çok esbabı vardır.. Harbi 
Umuminin verdiği tereddi yüzünden sefahatlar var-
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dır. Bunu altı senede biz yaratmadık, asırlardan beri 
geliyor. Yalnız Türkiye de değil dünyanın her tara
fında mevcuttur. Buna mani olacak telkinat herkes
ten evvel Ziyaettin Efendi gibi ulemayı muhtereme-
ye, herkesten evvel onlara düşer. Ben bakıyorum bu 
fenalıklar da Hükümete isnat ediliyor. Ondan sonra 
süfeha, edepsiz, kâfir vesaire gibi birtakım sözler... 

ZİYAETTİN EFENDİ (Erzurum) — Hükümete 
yok. 

AVNİ BEY (Devamla) — Yani Maarifi İslâmi-
yenin nezahati hilâfında da söz söylüyorlar. Cum
huriyet Hükümetini bundan tenzih ederiz. Halk zan-
nederki süfehadan ibaret bir Meclis, bir Heyeti Ve
kile, bir Halk Fırkası, bir münevverler var. Onlar hiç 
durmaksızın vesika veriyorlar ve herkesi fühuşa teş
vik ediyorlar. Böyle bir şey yoktur ve bu kanaati 
halka aşılamamalıdır. Memlekette fuhuş varsa biza
tihi mevcuttur. (Asırlardan beri sesleri) Son zaman 
da en çok sui telakkiye uğrayan, Hükümeti hazıra 
ve bilhassa Cumhuriyet aleyhinde vesile olan bir 
kelime vardır ki «lâik» kelimesidir. Bunu dinsizlikle 
müteradif olarak muhtelif zevatın ağzından işitiyo
ruz. Efendiler! Layiklik, İş Hükümeti demektir. Layikiz 
diye ne Heyeti Vekile ne de biz, ne de başkası din
sizlik veyahut fuhuş, dans ile meşgul değildir. Her
kes kendi hükümet ve milletini taalisi ile meşguldür. 
Bundan sui tefsir ile istifade edenler varmış, o kendi 
seciyelerinin, karakterlerinin icabıdır. (Elenaeyetereş-
şah bimafih) başka ne yapabiliriz. 

Dahiliye bütçesi hakkında umumî noktai nazarı
mı arz edeyim. Arkadaşlar! Dahiliye bütçesi Vehbi 
Beyefendinin çok vakıfane bir surette hulâsa ettiği 
veçhile nakıstır. Şekli hazırı bütçenin kabiliyeti ve 
kifayeti miktarında yapılmıştır. Memleketin ihtiya
cını temin ve telâfi edemez, gayri kâfidir. Buyurduk
ları gibi Dahiliye memurları bir meslek sahibi ola
rak tayin olunmazsa, mütehassıslar bulunmazsa, iyi
leri aranmazsa ve bilhassa jandarma ıslah edilmez
se..., Efendiler! Jandarma, bugün mükellefiyeti aske
riyeyi ifa eden eşhastan mürekkeptir. Bir buçuk se
nelik hizmet yapacak bu adam filân alayda talim ya
parak müddetini bitirecektir. Fakat siz buna jan
darmalık yaptırıyorsunuz. Eşkiya karşısında kurşun 
atıyor hemşinleri, hemsınıfları olanlar yanlız askerî 
talim ile iştigal ediyorlar. Jandarma mesleğine giren 
kurşun karşısında kalıyor. Bittabi bu adamın yegane 
arzusu bu birbuçuk seneyi ölmeksizin geçirmektir. 
İdarei maslahat. Binaenaleyh jandarma bu şekilde 
kaldıkça daima vazifesini gayri kâfi surette ifa ede

cektir. Jandarmaya ne kadar maaş verecek olursanız, 
jandarma bütçesine ne zaman çok para verirseniz, 
ne zaman jandarmaları - vazifei askeriyelerini ifa 
suretiyle değil - istihdam suretiyle ve mekteplerde 
yetiştirmek suretiyle kullanırsanız, o vakit ıslâh, ve 
istifade edilmiş olur. Teşkilâtı mülkiye yapılmadık
tan sonra ve bilhassa teşkilâtı mülkiye ile beraber 
Şark vilâyetlerimiz de, Dersim gibi birçok vilâyetle
rimiz ve umumî ıslâhat vücude getirilmedikten sonra 
ve bunun için eyepce zaman verilmedikçe Dahiliye 
Vekâletinin bütçesini herhangi şekilde çıkaracaksa-
nız çıkarın, mülkün şurasında, burasında şekavet me
selesi olabilir. 

Dahiliye bütçesi münasebetiyle Dahiliye Vekili 
Beye bilhassa ricam şudur ki: Anadolu da şakavet 
saiklerinin birisi de aşarin iskân edilmemesidir. Aşair 
daima memlekette şekaveti himaye eder mevkidedir, 
bu hal kendisi için zaruridir. Ümidederimki, bunla
rı gelecek sene bütçede tahsis edilmiş görürüz. (Al
kışlar). 

REİS — Söz sırası Mustafa Fevzi Efendinindir. 
Buyurunuz Mustafa Fevzi Efendi! 

MUSTAFA FEVZİ EFENDİ (Konya) — Muh
terem arkadaşlar! Dahiliye bütçesini tetkik ederken 
1340 da hapishaneler inşaatı için vazedilen erkamın 
yerine sıfır konulduğunu gördüm. (Anlaşılmadı ses
leri.) Hapishanelerimizin vaziyeti cümlemizin malu
mudur. Vehbi Bey biraderimizin de bu hususta kıy
metli mütalâatı vardır. Fazla söz söylemek istemiyo
rum. Yalnız şunu ihtar etmek istiyorum ki : Japonya 

ordusu hapishanelerde imal edilen elbise, ayakkabı ve 
diğer malzeme ile teçhiz edilmektedir. Öyle adedi 19 
- 20 bin kişiye baliğ olan kıymetli kolların mahpus 
olarak kalması bizim için lâyık değildir. Hapishane
lerimizi asrî bir şekle getirmek lâzımdır. Darüssmaa, 
darülirfan yapmak lâzımdır. Emin olunuz ki efen
diler! Hapishanelere verilecek paralar behemahal 
aynı nispette sermaye olarak çıkacaktır. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (İstanbul) — Doğru
dur. 

MUSTAFA FEVZİ EFENDİ (Devamla) — Bi
zim hapishanelerimiz adeta maktel denecek derecede 
fenadır. Halbuki cezadan maksat; itlaf ve imha de
ğildir. Terbiye ve tehzibi ahlâktır. Binaenaleyh Da
hiliye Vekili muhtereminden istirham ediyorum. 1342 
bütçesinde herhalde hapishaneler inşaatı için ve ser
maye olarak kırk, elli bin lira raddesinde bir serma
ye vazetsin. Bununla tedrici olarak hapishanelerimiz 
ıslah edilsin! 

— 43 — 
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ikinci maruzatım; efendiler! Bizim kuvvei zabıta
mız da adliye, polis, jandarma kuvvetlerinde (dere 
yolundan geçirmek) diye bir ıstılah vardır; tehdit 
esasını, darp ve işkenceyi işrap eder. Bundan, bu ter
biyeden zabıtayı tenzih etmek lâzımdır. Efendiler! 
Hepiniz mektep dersanelerinde, hukuk medreselerin
de teşkilâtı hükümeti tadat ettiğiniz sırada Meşruti
yet, İstibdat, Cumhuriyet; bunların bir de mukaye
sesini yaptınız. Evet, istibdat, korku esasına, tehdit 
esasına müstenittir. Halbuki Cumhuriyet; fazilet, hüb-
bu vatan esasına müstenittir. Cumhuriyette korku, teh
dit yer tutmamalıdır. Bulunmamalıdır. Halkı, köylü
yü, milleti ısındırmak için herhalde bu korkunun, bu 
istibdat esasının mahv ve imhası lâzımdır. Halka öy
le, dere yolundan geçireceğiz diye, mestur kalan bir 
cürmü meydana çıkaracağız diye darp ile, nahiye mü
dürlerinin çizmelerinde sokulu kamçılarıyle ve jan
darmaların kamçılarıyle itirafı cürüm ettirmek hiçbir 
vakit muvafık değildir. Bu da, malûmuâliniz gerek 
polislerin gerek jandarmaların, âli değilse de muta
vassıt tahsil görmüş zevattan olmasıyle kabil olacak
tır. Herhalde efendiler! Pek çok gazetelerde, kitap
larda okuyoruz ki Avrupada, medenî memleketlerde 
belediye bekçilerine varıncaya kadar mektebi âli me
zunudur. Bizim de polislerimizi böyle kavaniin ga-
vamızma vakıf olan kimselerden intihap etmemiz lâ
zımdır. Dahiliye Vekili muhtereminden bunu istirham 
ediyorum. 

Sonra bütçenin bir şeysi daha var ki o da, Dahi
liye Vekâletinin vazaifi cümlesinden olan temini asa
yiş meselesidir. Asayişsizliği hepimiz her gün gazete
lerde okuyoruz. Men'i Müskirat Kanununun lâyıkıy-
le tatbik edilmemesinden dolayı vukuatları görüyo
ruz, dün gazetelerde gördüm. Teşekkür ederim, bu 
kanun tatbik edilmeye başlanmış, müskirat istimal 
edilmeyecek. Çok teşekkür ederim, bir seneden beri 
uykuda yatan bu kanun uyandırılmıştır. 

HASAN BEY (Trabzon) — Hangi kanun? 
MUSTAFA FEVZt EFENDİ (Devamla) — 

Men'i Müskirat Kanunu beyefendi! Bu kanun tatbik 
edilmiyorlu. Karaoğlan çarşısında ibadi müsliminin 
ibadet ettiği caminin kenarında işret ediliyor ve rakı 
satılıyordu. Bundan sonra olmayacak inşallah. 

Bütçemizin bir de malî kısmı var ki, Ona dokuna-
cağım. Nahiye müdürlerinin hayvan yem bedeli diye 
bütçede (47) bin lira bir para vardır. Gerçi nahiye 
müdürlerinin maaşatı azdır. Fakat yem bedeli ver
mek bendenizce muvafık değildir. Çünkü efendiler! 
Bizim Türklerin, köylülerin seciyesi, huyu, ahlâkı bi
lirsiniz ki misafirperver, mihmannüvazdır. Bahusus 
böyle kendi nahiyelerinin en büyük bir memuru olan 
bir zat bir köye gelsin de ona kendisinin yemediği 
şeiy yedirmesin, kendine sarf etmediği şeyi ona sar-
fetmesin! Bunu yapmazlar. 

ZAMİR BEY (Adana) — Ne mecburiyeti var, 
köylünün? 

MUSTAFA FEVZİ EFENDİ (Devamla) — Mec
buriyeti yoktur, fakat mecburiyeti ahlâkiye ve seci
yesi. vardır. 

ZAMİR BEY (Adana) — O lüzumu kaldırmalı! 

MUSTAFA FEVZİ EFENDİ (Devamla) — İyi 
Beyefendi! Bir kahveye (Esselâmünaleyküm) diye 
vardığımda bana bir kahve ısmarlıyorsun. Buna ne 
hacet vardır? Bu bir ahlâktır. Bir adettir. Bir örftür. 
Kanunların hepsi de bir adete, örfe müstenittir. Bir 
de 7 600 lira saati mesai haricinde bir çalışma bedeli 
vardır. Diğer Vekâlet bütçelerinden tayyettiğimiz gibi 
tabiî bunu da buradan kaldıracağız. Hülâsayı maruza
tım bundan ibarettir. 

REİS — On dakika teneffüs etmek üzere Cel
seyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; Saat : 3,30 

— 44 — 
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ÎKÎNCÎ CELSE 

Bedii müzakerat; Saat : 4,05 

Reis : Kâzım Paşa 

Kâtipler : Ragıp Bey (Zonguldak), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Celseyi kuşat ediyorum. Buyurunuz Ha-
lit Bey! 

HALİT BEY (Kastamonu) — Muhterem arkadaş
lar! Evvelâ dairei intihabiyemin asayişinden bahsede
ceğim. Kângırı Vilâyetinin Çerkeş kazasının Ovacık 
nahiyesi vardır. Orada Ovacık nahiyeli bir îğri Ah
met vardır. Bu îğri Ahmet takriben on iki, on üç se
neden beri şekavetle meşguldür. Geçen sene 1340 se
nesi bütçesi müzakeresinde bu şaki hakkında Dahili
ye Vekili muhteremi Beye bir sual sormuştum. O za
man henüz şaki ilân edilmemişti. Adi bir şaki olarak 
gösterilmişti. Bilâhare bunun ehemmiyeti anlaşıldı. 
Hükümet resmen şaki ilân etti ve kendisi uzun müd
detten beri oralarda cevelan ederek bir çok yatak
larda temin etmiş olduğu için bunu kolayca elde ede
bilmek için Hükümet Kângırı vilâyeti ile Kastamonu 
vilâyeti arasında bu şakinin cevelangâhı olan yerlerde 
Îzalei Şekavet Kanununu tatbike emir verdi. Tabiî 
Heyeti Ceülenin kabul buyurmuş olduğu kanun tat
bik edildi ve biz de hüsnüniyetle telâkki ettik. Bil
hassa bunun bir an evvel istisali için bu kanunun 
tatbikine hükümet lüzum görmüş, pekâlâ. Yalnız bu 
kanun tatbik edileli epey zaman oldu ve aynı zaman
da Hükümet bu şakiyi derdest etmek için peşine epey 
takip müfrezesi şevketti ve epey takip ettiler. Fakat 
bu çete, reisi de dahil olduğu halde, beş veya altı ki
şidir. Fakat bilmem ne hikmettir; takriben bir seneye 
yakm bu Îğri Ahmet bir türlü tutulamamıştır. Îzalei 
Şekavet Kanununun bir maddesi de, bu kanun her 
mahalde tarihi ilândan muteberdir, deniliyor. Fakat 
ne zamana kadar devam edecek? Meselâ bu çete iki 
sene, üç sene tutuîamadı. Dağda dolaştı. Sağa kaçtı, 
sola-kaçtı. Peki bu tutuîamadı diye bu mıntıkalarda, 
bunun cevelangâhı olan yerlerde bir sene, iki sene bu 
Îzalei Şekavet Kanunu tatbik edilecek mi ve devam 

edecek mi? Binaenaleyh bu noktaya Hükümetin na
zarı dikkatini celbetmek istiyorum, bilhassa bu arz 
ettiğim noktayı. Malûmuâliniz Îzalei Şekavet Kanu
nu, fevkalâde bir kanundur. Adeta İdarei Örfiyeye 
müşabih 'bir kanundur ve bu kanunun tatbiki yüzün
den bazı aileler şuraya, buraya nakledilmiştir. Halk 
bihuzur olmuştur ve aynı zamanda kesif bir "jandar

ma kütlesi, şu köyde, bu köyde halka büyük bir bar 
teşkil etmektedir. Binaenaleyh ben Hükümetten çok 
istirham ediyorum; bu şakiyi bir an evvel istisal et
sinler ve vilâyetimizde ve Kângırı vilâyetinde hali ta
biî avdet etsin. 

Bendeniz dairei intihabiyemi gezerken gerek Araç 
ve gerekse Safranbolu kazalarında ahaliden, bazı mev-
sukul kelâm zevattan ve bazı memurin ve hattâ jan
darma zabitanından dinlediğime göre bu çete esasen 
jandarma ile müsademe kabul etmiyor. Beş kişi, yüz 
iki yüz kişiyle nasıl müsademe kabul eder? Etmiyor, 
gece geziyor. Jandarmalar gündüz takip ediyor. Arazi 
dağlık. Binaenaleyh böyle iki yüz, üç yüz jandarmayı 
mütemadiyen koşturmak hiçbir faydaya hizmet et
miyor. Bendenizce - bu noktai nazardan arz ediyo
rum - iz'âcat olmamak için gayet seçme, güzide, zabı
ta işinden anlar zabitan kumandasında kırk, elli ne
fer bu maksada kâfidir ve aynı zamanda hususî bir 
tertibat ittihaz edilmelidir. Şunu istirham ederim. Bir 
an evvel bu şaki tutulsun ve o mıntıkada da hali 
tabiî avdet etsin. 

Gerçi şu kürsüden söylemek istemezdim. Bendeniz 
şu kanaatteyim ki biraz dertlerimize derman bulmak 
için biraz açık arz etmek lâzımdır. Onun için kemali 
samimiyetle ve hüsnüniyetle arz ediyorum. Maksat; 
işler düzelsin. Meselâ iki yüz, üç yüz jandarmanın 
taibiatıyle, bunların nizamiye taburu gibi teşkilâtı yok. 
Aldığı maaşlar zaten az ve kısmen jandarmalan da 
mağdur görüyorum. Meselâ bir iki misalle arz ede
yim. Ne gibi şeyler oluyor. Safranbolu'ya geldim. O 
zaman benden evvel oraya bir müfreze geliyor. Kân
gırı Vali vekili ve müfrezenin kumandanı da oraya 
geliyor. Tabiî bir çok da jandarma peşlerinde. Zaman 
da hasat zamanı. Kırk, elli jandarma harman yerin
den torbalarına arpayı dolduruyorlar. Gerçi bizim 
köylülerimiz çok misafirperverdir. Bir kişi, iki kişiyi 
muvakkaten beslerler. Fakat böyle külliyetli bir kit
leyi nasıl iaşe edebilirler? Binaenaleyh torbalarını 
doldurup çekip gidiyorlar. Esasen köylünün aldığı iki, 
üç kileden ibaret bir şeydir. Bu da bu suretle giderse, 
mukabilinde para da verilmiyor. Bir şikâyet vukubu-
luyor ve aynı zamanda kaymakama gidiyorlar. Kay-
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makamdan Vali Vekiline gidiyorlar ve nihayet de
ğeri elli lira ise nihayet beş, on lira bir şey alıp geli
yorlar. Bu; halk üzerinde iyi bir tesir bırakmıyor. 
Onun için, 'bunu huzuru âlinizde arz ederim ki bu 
uzun müddet devam etmesin, bir an evvel bu şaki 
istisal edilsin. 

Kezalik Safranbolu'nun Bostanyükü karyesinde 
arpa ve sebze tarlalarında 'bir çok tahribat oluyor. 
Geliyorlar, Hükümete şikâyet ediyorlar. Hükümet 
emir veriyor. Belediyeden bir ehlihibre gidiyor. Za
rar ve hasarı tayin ediyorlar. Elli, altmış liraya ya
kın ve sonra bunu Kaymakam Vali Vekiline gönde
riyor. Vali Vekili de diyor ki, madem ki mütecasirler 
malûmdur. Alelusul müstediler mahkemeye müracaat 
etsin. Mahkemede bunların hakkını istiyf a etsm. Şim
di halk nihayet bu kadar bir para için nasıl mahke
meye gelsin? Sonra jandarmanın her birisi ayrı ayrı 
yerdendir. Kimisi Sinop'tan, kimisi Bolu'dan, kimisi 
Düzce'dendir, hepsi birer taraftan gelmiştir. Onun 
için böyle kalıyorlar. Ben oraya vardığım zaman me
busları sıfatıyle bana geldiler, evrakı tomarıyle verdi
ler. Binaenaleyh biz fakir adamlarız. Bizim bu para
mızı alıverin dediler. Ne yapayım, alâkadar makam 
Dahiliye Vekâletidir. Bir mektupla, Ağustos 1340 ta
rihinde Safranbolu postahanesine vererek Dahiliye 
Vekâletine gönderdim. Maalesef şimdiye kadar ufak 
bir cevaba derdest olamadım. Ne yaptılar, bilmiyo
rum. Askerlik dolayısıyle hepimiz biliyoruz ve hepi
mizin başına gelmiştir. Bunlar idareten temin edilebi
lir. Zaten müfrezeler için para verilmiştir. Esasen Va
li Vekilinin bilhassa kırmızı kalemle istidanın altına 
yazmış olduğu şerhi bizzat okudum. 

"Sonra arkadaşlar! Safranbolu'da oturuyordum. 21 
Ağustos- 1340'dı. Bir yerdeydim. Orada Eczacı Hidayet 
fBey var. Beraber oturuyorduk. Bir köylü yanıma gel
di ve efendim! Sen vilâyetin mebususun, şu köylünün 
derdini dinle, dedi. Köylü ihtiyarca bir zat, derdini 
anlattı. Ben îğri Ahmet'in bulunduğu nahiyeye men
sup yani Ovacık kariyesindenim, bize Sayımöğlu der
ler ve 1316 tevellüttü Tahir isminde bir oğlum var. 
Bu oğlum hizmeti vataniyesini ifa etti. Henüz asker
den geldi. Bu takip işleri için jandarmalar geldi. Bi
zim eve de on, onbeş tanesi misafir oldu. Çocuğum 
da evde idi. Her nedense kendi söylediğine göre güya 
yemek meselesi için bunu biraz sıkıştırmışlar. Zan
nederim biraz tokat mi atmışlar ne yapmışlar, baba
sına gelmiş şikâyet etmiş, sonra gittim diyor. Kendi
lerine yakın köyde zabitleri vardı. Fakir bir adamım 
ve böyle yapıyorlar dedim. Ben savuştum, gittim, oğ

lumu şikâyete gönderdim. Şikâyetten gelirken yolda 
yakaladılar. Sen bizi niçin şikâyet ettin diye öldüresi
ye kadar dövdüler ve bu dayak tesiriyle karnından 
fevkalâde sancılandı. Buraya ilâç almaya geldim. Ben 
dedim ki, nasıl olur, burada bilâ muayene nasıl ilâç 
verirler Dedi ki kağnı arabasıyle getirmek istedim. 
Fakat ne arabayla, ne de hayvanla gelemeyecek bir 
vaziyette ve fevkalâde sancı içindeydi. Nasıl dövdük
lerini bilmiyorum. Babası öldürünceye kadar dövdü
ler, dedi. Eczacı Hidayet Bey dedi ki eczacılar bizza-
rur, ne münasip gördülerse bir tertip vermişler, git
miş iki üç gün sonra haber aldım ki, vefat etmiştir. 
Bu hali görerek müteessir oldum. 21 Ağustosta nazarı 
dikkatlerini celb için keyfiyeti Dahiliye Vekâletine 
bildirdim. 

Geçenlerde bilmünasebe bir mesele arzetmiştim. 
Neticesine dair şimdiye kadar hiç bir cevap alama
dım, arzu ederdimki, bir vilâyetin bir Mebusu tara
fından tenkit ve filân kastiyle değil, hüsnüniyetle va
ki olan maruzata karşı iki satırla müspet veya menfi 
bir cevap verilsin. Aradan uzun zaman geçtiği halde 
bir cevap verilmediğinden bendeniz de onlara karşı 
vazifei vicdaniyemi ifa etmek zaruretinde kaldığım 
için maalesef bu kürsüden söylemeye mecbur kaldım. 

Efendiler! Bu bapta köylülerden daha pek çok 
şikâyetler dinledik. Köylü efendidir, diyoruz. Maale
sef köylü jandarmalardan mütemadiyen dayak ye
mektedir. Benden evvel söz alan Konya Mebusu 
muhteremi Mustafa Efendi bu hususda söylediler. 
Bundan sonra, bilhassa Cumhuriyet devrinde, halk 
hükümeti devrinde bu dayak meselesi artık nihayet 
bulmalı, köylü hükümetin değiştiğini anlamalıdır. 

Eylül 1340 zarfında Kastamonudaydım. Vilâyetin 
ahvali sıhhiyesi hakkında malumat almak için vilâ
yet Sıhhiye Müdürünün yanma gitmiştim. Görüşür
ken Kastamonu eşrafından ve tüccardan Aitayzade 
Mehmet Efendimi, Hacı Nuri Efendimi bir zat geldi. 
Bunun yakın akrabasından birisi bir sirkat fiili ile 
maznun olarak hapsedilmiş. Hapishanedeyken jan
darmalar fevkalâde dövmüşler, ayaklarından kan 
fışkırmış. Orada diyor ki : Doktorlar muayene edip 
hastaneye kaldırınız, ayakta duracak vaziyette de
ğildir demişler. Bu zat hakkında bilâhara Müstan-
tik tarafından beraat kararı verilmiş ve tahliye edil
miştir. Tahkik ettim hakikaten fena halde ve çok 
dövülmüştür. Kastamonu Mebusu muhteremi Meh
met Fuat Bey de bu meseleye vakıftır, kendileri de 
şahittir. 
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Keza Kastamonu da münteşir (Açıksöz) gazetesi, 
merkezden uzak yerlerde karakollarda dayağa ait 
isim ve cisim ve tarih zikrederek bir çok vakayı 
neşreylemiştir. Binaenaleyh Dahiliye Vekili muhte-
remenin bu meseleye de nazarı dikkatlerini celbbede-
rim. Bu dayak faslı herhalde kalksın. 

Bu münasebetle birde Cenubu Şarki Vilâyetleri
mize bilhassa nazarı dikkatlerinizi celbedermi. 

Gerçi o mıntıka mebusları dururken buna dair 
söylemek bana düşmez. Fakat oralarda çok bulun
duğum için bazılarıyle muhaberem var. Bundan do
layı Hükümetin ve Heyeti Celilenizin nazarı dikkat
lerine arzetmek üzere bir kaç söz söylemek istiyo
rum. Cenubu Şarki Vilâyetlerimizin hayatı bir çok 
ârkadaşlarca malumdur. Oradaki hayatın kısmı aza
mı aşiret hayatıdır. Bu aşiretlerin çoğu müselîahtır. 
Oralarda sakin olan halkın bir çoğunda silâh var
dır. Diyebilirim ki bazı yerleri silâh deposu şeklin
dedir. Buraları nasılsa bakımsız kalmış, ilim ve ir
fandan çok geri ve muvasaladan mahrumdur. Ce
nup hududunda gerçi bir Bağdat hattı vardır. Fakat 
Cenup hududumuzun vaziyeti dolayısıyle adam akıllı 
ondan istifade edilemiyor. Harbi Umumî esnasında 
bir çok yerler istilâya uğramıştır. Bu sebeple bit
tabi nüfus azalmıştır. Meselâ Muş ovası gibi bir çok 
güzel ve münbit ovalardan istifade edilemiyor. Bu 
gün Maliye Vekilinden sorarsanız - diyelim ki 73 
vilâyetimiz var - vilâyetlerimizin kaçının varidatı 
masrafını koruyor. Zannederim ki Cenubu Şarki 
Vilâyetlerimizin varidatı masrafını korumaz. Bun
dan dolayı masrafları merkezden temin ediliyor. 
Aynı zamanda idarei hususiyeye ait bir çok masraf
ları vardır. îdarei hususiyelerin bütçelerinde kâfi 
miktarda para olmadığından esaslı bir ümran vuçu-
de' getirilemiyor. 

Cenup hudutlarımızın vaziyeti cümlenizin malu
mudur. Halep cihetinden ve bilhassa Musul istika
metinden mütemadiyen propaganda cereyanlarına 
maruz oluyor ve olur. Hatta esbabı mucibe zikre
dilerek bir Reysülayn kazası teşkil ettik. Binaenaleyh 
muhtelif sebepler ve tesirat düşünülürse Hüküme
tin cenup hudutlarımızla fazla meşgul olması lâ
zımdır ve bu vaziyetde bize teşkilâtı mülkiyemizin 
bir an evvel yapılması lüzumunu ifhâm ediyor. Son
ra Cenubu Şarki Vilâyetlerimiz merkezden uzaktır. 
Muvasele ve vesaiti muhabere yok. Onun için Uzak 
bir yerden bunların idaresi müşgüldür. Hiç bir yer
de yapılmazsa bile - kendi kanatim üzerine arzedi-
yorum - Cenubu Şarki Vilâyetlerimiz için bir Vali 
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Umumilik ihdas edilmelidir. Hükümet oraların va
ziyetini nazarı dikkate alarak herhalde fazla meşgul 
olmalıdır. Bu meseleyi şunun için de arzediyorum : 
Malumu âliniz Montezkiyö Ruhül Kavanininde edi
yor ki «Cumhuriyet idaresinde halk, devletin tekâ
lifine istitaatı derecesinde müsavaten iştirak etmeli 
ve nimetinden de seyyanen müstefit olmalıdır. Aksi 
halde şikâyetin önü alınmaz...» Oraların halini arz-
ettim. Şimdi ben şuna teşbih ediyorum : Dört te
kerlekli bir araba var. Arabaya ağır bir yük vur
muşsunuz. Meselâ arabanın bütün sıkleti iki teker
leği üzerine binerse, o iki tekerlek harap olur. Bin-
netice araba da harap olur, yıkılır. Binaenaleyh de-: 
mek isterim ki hududu millimiz dahilindeki bir kısım 
vilâyetimizden istifade edilemyor. Aşiret hayatı ya
şadıkları çin, pürsilâh gezdikleri ve ilim ve irfanla 
mücehhez olmadıkları için askerliğe ısınamıyor. As
kerlik, Anadolunun mahdut, muayyen yerlerine in
hisar ediyor. Meselâ bu gün Dersim de bir çok nü
fus var. Fakat istifade edemiyoruz. Binaeneleyh bu 
nokta, nazardan da bunu bir an evvel ıslâh etmek 
mecburiyetindeyiz. Ben bunu ifade ederken kendi 
dairei intihabiyemi de misâl olarak söylüyorum. 
Kastamonu Vilâyetinin sekiz kazası ve 420 bin nü
fusu vardır. Bu vilâyette yaptığım tetkikat neticesi 
olarak Harbi Umumî ve İstiklâl Muhaberatı esna
sında gerek şehit, gerekse hayat ve memat meç
hul efradın miktarı elli bini nütecaviz olduğunu 
öğrendim. Diğerleri de hep onun gibidir. Ben demi
yorum ki bunlar kadar onlar fedakâr değildir. Ba
kımsız kalmış, bilhassa devri istibdat seyyiatı neticesi 
olarak böyle olmuştur, diyorum. Binaenaleyh Cum
huriyet idaresinde Hükümetin nimet ve külfetinden 
elbette herkes seyyanen, müsavaten istifade etsin. 
Bundan dolayı her noktaı nazardan nazarı dikkate 
alınarak Şark Vilâyetlerine tercihan bakılmalıdır. 
Bendeniz o kanaatteyim. 

Üçüncü maruzatım şudur : Efendim! gezdiğim 
yerlerde, ekseriyet diyemeyeceğim, çünkü bir çok 
memurlarımız hakikaten pek kıymetlidir ve bunu 
zikri bir kadirşinaslık addederim. Fakat bazı Kay
makamlarımız ve bilhassa Nahiye Müdürlerimizin 
pek çoğunun idare kabiliyetleri azdır. Bu babta pek 
çok şikâyetler dinledim. Bu kürsüden isim ve şahıs 
zikrini münasip görmüyorum. Bunların bir çoğu va
zifelerini kırtasiyecilik zannediyorlar. İdare memur
ları evrakı, Mal müdürlerin, Tapu memurlarına ha
vale ile vakit geçiriyorlar. İdareye bakmıyorlar. 

Meselâ: Köy Kanunu Meclisi âlide çıkalı bir 
sene oldu. Fakat Dahiliye Vekâleti tabettirip yeni 
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gönderdi. Kastamonu Valisini himmetiyle bu kanun 
vaktiyle orada (tabedildi ve kaymakamlarla nahiye 
müdürlerine gönderildi. Emir verildi ve tatbik edil
mektedir. 

Safranbolu ile Araç arasında on, oniki saat me
safe Vardır. Şose yoktur. Ben gezerken gördüm. Araç 
merkezine iki saat mesafede bir yar vardır. Posta gi
diyor. Emin olunuz ki tek insan zor geçiyor. (50) 
metre mesafede bir yerdir. Fakat oradaki idare me
muru civar köylerden üç dört kazma alıpta orayı 
yaptırıverse ne olur? Hayır! Bu, senelerce kalır. Yani 
görmez. Bakar kördür. 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — Kanun yapı
lıyor. 

HALİT BEY (Devamla) — Kanun da lüzum yok. 
Bunlar, kendi kendine yapılacak şeylerdir. 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — Angarya 
yaptırılamaz. Angaryaya kimseyi sevkedemez. 

HALİT BEY (Devamla) — Efendim! Bu angar
ya değildir. Rica ederim yanhş telakki buyurmayınız. 
Encümen mazbatasında esasen işaret ediyor. Ben de 
gördüğüm şeylere nazaran Vekil Beyden aynı istir-
hamatta bulunacağım. Herhalde idare memurlarımı
zın, bilhassa halkla doğrudan doğruya temasta bu
lunan Nahiye müdürlerinin hüsnü intihabına çok dik
kat etsinler.. 

Efendiler! Vehbi Beyefendi, kanunların temamii 
tatbikini rica ettiler. Ben de onu rica edeceğim. Ma
lumu âliniz Meclisi âli, Meni Müskirat Kanununun 
tadili hakkında bir kanun kabul etti. Eu kanunun 
tatbikinden aynı zamanda Dahiliye Vekili mesuldür. 
O kanunun altıncı maddesi mucibince alenen müski
rat istimali memnudur. 

Fakat arkadaşlar! Reyüiayn şahit oldum. Kaza 
kaymakamları ve nahiye müdürleri için de bu gün 
halka karşı, alameleünnas işaret edenler vardır. Hatta 
arkadaşlar! Eevveîki gün Sinoptan bir mektup aldım. 
Kendisi sahibi kelam ve salâhiyet „ve her veçhile şa
yanı itimat bir Hükümet memuru - tabiî bu kürsü-
den> ismini söylemekten çekinirim - mektup yanıltı
dadır. Diyorki, «Boyabata gittim. Malumu âliniz ge
çenlerde Boyabat yandı. Bir çok çarşılar filan yandı. 
Bu yangının tevessüüne bilhassa Hükümet konağı-
ğının, ve birçok evrakın yanmasına sebep, memurla
rın sarhoşluğu, ayyaşlığıdır.» ve bunu teminen söy
lüyor. «Rica ederim. Bu hususa nazarı dikkatinizi cel-
bederim. Bu işret, köylere kadar sirayet etmiştir. 
Ahlakı umumiye fesada uğruyor. Memurlara kadar 
sirayet ediyor. Vezaifi devlete kadar sirayet ediyor. 

j Onun için «rica ederim, siz mebussunuz, nazarı dik-
j katinizi celbederim. Arkadaşlarınıza da arzedin ve 

bu kanunu kaldırın» diyor. Bunun tesiriyledir ki ben 
de Heyeti Celiienize arzediyorum. Bu yük üzerim
den kalksın. 

Arkadaşlar! Bu vesileyle diğer birşeye nazarı dik
katinizi celbederim. Evet! Bir memur da insandır, 
içebilir, hürriyetine karışılamaz. Yalnız malumu 
âlinizdir ki halkımızın çoğu cahildir. Bunu hepimiz 
mu'terifiz. Sonra haile memurlara çok bakar ve bil
hassa onların harekâtını taklit eder. Onun için; bil
hassa milleti idare edenler, mûdiram umur şahsî fikir 
ve kanaatleri, meslek ve meşrepleri her ne olursa ol
sun, idare edecekleri halkın rnuhafazai inzibatı ve 

f ahlâkı namına hiç olmazsa alenen işret etmekten iç
tinap etmelidirler. Meselâ bir talebe, hocasının iş
ret ettiğini görürse oda ona imtisal eder. Pek tabiidir. 
Bir çocuk, babasının akşam ,sabah ibretini görürse 
mutlaka o da onun gibi yetişir. Çünkü her gün gö
rüyor. Onun için, bilhassa müdüranı umur, halkı 
idare edenler, halkala temas edenler; ne olur ben 

I de içivereyirn ben de canım, diyebilirler. Fakat hiç 
olmazsa halkın inzibatı, ahlâkı namına gidip evlerin
de içsinler. Bu. gibi şeylere kimse karışamaz. Fakat 
malumu âliniz bu gibi şeyler saridir. Bu gibi vasıtaı 

I sirayet olan işlere alenen içtisar etmek doğru değil-
I dir. .Dahiliye Vekâletinin bu noktaya, nazarı dikka

tini celbederim. Bu izahattan maksadım şudur. Sa
rahaten söyleyeyim: Malumu âliniz, memleketin inzi-

I batından Dahiliye Vekâleti mesuldür. Emrinde Jan-
I darması, polisi vardır. Fakat rica ederim arkadaşlar! 

Hepiniz itiraf edersiniz ki: Eğer halk ekseriyetle ve 
I sürati umumiyede sefahata, işrete inhimak eder ve 
I taşkınlık gösterirse, zannederim ki, polis ve jandarma 
I ve inzibatı teminde çok müşkülât çeker. Bunun için 
i her millet, siyasî de, satiri ahlakiye kabul etmiştir. 
I Bizde milletin, gayet halûk olmasına dikkat etmeye 

mecburuz. 

I Demin yine bilvesile söylüyorum. Öteden beri 
ahlâk bozukluğu vardır. Fakat son zamanlarda da
ha ziyade artmıştır. Arkadaşlar! Bunun en mühim 
saiki, Meni Müskirat Kanununun tadilidir. Kendi 

I kanaati şahsiyem budur. Binaenaleyh: halkın hüsnü 
hülku, bir zabıtaı ahlakiye ve maniadır. Bu da jan-

I darma ve polisin vazaifini teshil eder. 
I Arkadaşlar! Monteskiyö, ruhül kavaninde diyor 
I ki: Her idarede; İstipdatta, meşrutiyette. Cumhuri

yette bir âmil aranır. Fakat Cumhuriyette aranılan 
J âmil, fazilettir. İbare aynen böyledir! (Herkes umu-
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mî bir feveranla, vehevata teslimi nefs edince fazi
let ne olmaz?...) Yani fazilet kalmaz. Bunun neticesi 
aynı zamanda Cumhuriyeti idarede halktan en çok 
beklenen! Halkın, seyyanen hükümetin kanunların
dan bilâ kaydı şart istifade " etmesidir. Aksi tak
tirde, kanuna itaatsizlik başlar. Asarını görüyorsu
nuz. Arkadaşlar! tsti.nbulda turşucu Cemal vakası, 
binlerce zabıta vukuatı ve gazetelerin her günkü 
feryadı göz ödündedir. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Fazileti 
kimden bekleyeceğiz. Ahaliden mı hükümetten mi? 

HALÎT BEY (Devamla) ~ Herşeyı ahdiden 
tekleyeceğiz. Fakat hükümet seyirci kaimıyacvık. 
Hükümete de bir vazife terettüp eder. Binaenaleyh, 
Dahiliye Vekaletinden şu temennide bulunacağım: 
İnzibatta muvaffakı.) et için zabıtaı ahlakiye, işlcriyu; 
fazla iştigal ersin, sonra fezailın düşmanı olan Me
ni Müskirat Kanununu şiddetle tatbik etsin arka
daşlar! Şunu da bu vesileyle arzedeyim ki: Meni 
Müskirat Kanununun altıncı maddesinde (Alenen 
sarhoşluk ve müskirat istimali memnudur) kaydı 
vardır. Bunu, geçen sene kabul buyurdunuz. Ve ni
hayetinde de yanlız lokanta ve emsali yerlerde bira 
ve likör gibi mevadın, gayri müskir oldukları için 
alenen istimaline müsaade edilmiştir. Binaenaleyh; 
hakkı tefsir, doğrudaı doğruya Meclisi Âlinizin oldu
ğu halde her nasılsa hükümet, o zaman rakıyı da* 
bunlar meyanına ithal etmiştir, tşte bu feveranın, 
sebebi hakikisi budur. Kendi kanaatim budur. Bina
enaleyh bunun vebali, o tefsiri yapandadır. Bilahare 
Meclisi. Âli tefsir etti. Rakının bira ve likör meya
nına dahil olmadığını her iki encümen tasdik etti. 
Meclisi Âli de kabul etti. 

Arkadaşlar! Sizi temin ederim. Gezdiğim yer
lerde gördüm ki halk, bilhassa bu kanundan çok 
dilkirdir. Meselâ: Yüz elli hanelik bir kaza mer
kezi var. Üç dört tane meyhane açılmıştır. Herkes 
sarhoş. Namuslu bir aile sokağa çıkamıyor. Biz 
kendimizi İsviçre halkına, Belçika halkına benzete
nleyiz; halkımızın, yüzde doksan beşi kara cahil
dir. Üç tane atınca ne yaptığını bilmiyor. İçmesini 
bilmiyor. Sonra Mönteskiyö diyorki. Hepiniz bilirsiniz 
(kanunların tanziminde, halkın her türlü ihtiyacatı 
teemmül olunur.) 

Heyeti Celileniz bu meselede bu tefsiri çıkardınız. 
Fakat hükümet, bu emri yeni vermiştir. Ben iki 
gün evvel giderken şurada alanen işret edildiğini 
bizzat gözümle gördüm. Meyhanenin birisine bak

tım. Elan (kadehle rakı satılır) levhası duruyor. îs-7 
terseniz siz de görebilirsiniz. 

Efendim! Dördüncü maruzatım şudur: Vehbi 
Beyefendi, biraz hapishanelerden bahis buyurdular 
Bendeniz; Dahiliye Vekili Beyefendiden bir sual 
sormak isterim. Malumu Âliniz 26 Kanunuevvel 
1339 tarihinde bir Affı Umumî Kanunu kabul edil
di. Bendeniz bu defa gezerken gördüm hapishane
ler, lebalep doludur. Hatta bir çok aklı başında 
zevat, (Bunlar, afların cezasıdır. İsterseniz mütema
diyen af yapın, mahpusinin adedini azaltamazsınız) 
diyorlar. Binaenaleyh; Dahiliye Vekili Bey, lütfen 
bizi tenvir iç:n şu sualime cevap .versinler. Affı 
Umumî ilânı tarihinde hapishanelerde kaç kişi vardı? 
Ve Affı Umumî Kanunundan istifade ederek kaç 
kişi çıktı? Bu gün kaç kişi vardır? Bütçede yanlız 
(670 000) lira tayinat bedeli veriyoruz. Sonra on-
para istifade yok. 

Beşinci maruzatım şudur: 1341 Bütçesinde, ge
çen seneye nazaran elli nahiye fazla vardır. De-
rnekki Hükümet nahiye teşkil edecektir. Bendeniz 
taraftarım. Değil elli nahiye daha çok nahiyeye 
ihtiyacımız vardır. Bu gün yirmi, otuz bin nüfuslu 
nahiyelerimiz vardır. Sonra bir nahiye merkezine 
on, on iki saatlik köyler vardır. Halkın bütün rnur 
amelâtı yüz üstü kalıyor. Nahiyelerin teksir, bilhassa 
idare makine: inin iyi işlemesi için lâzımdır. Yalnız 
anlamak istiyorum. Bu elli nahiye, hangi vilâyet
lerde teşkil ediliyor? Ve isimleri nedir? Ve elli na
hiyenin tercihinde ne gibi esasat nazarı dikkate alın
mıştır. 

Arkadaşlar! Bir yaramıza daha nazarı dikkatini
zi celbedeceğim. Bazı arkadaşlar da temas ettiler. 
Fuhşun arttığından, şundan, bundan bahsettiler. Bu-
yuruluyor ki: «Bu ahalinin vazifesidir. Fuhuşla mü
cadeleyi ahali yapsın» fakat ahalimizin yüz de dok
san beşi cahildir ve bilhassa bizim milletimizin çoğu 
fakirdir. Cemiyetler teşkil edemiyorlar, idrâk edemi
yorlar. Gerçi halkın cemiyetler teşkil edip yapması lâ
zımdır ve vazifesidir. Fakat olamıyor. Hiç olmazsa Hü
kümete, rehberlik ve irşat vazifesi düşer. Evet bu fu
huş, öteden beri var. Bendeniz; bu defa dokuz kazayı 
gezdim ve bir çok nahiye ve köylere uğradım. Bir 
çok köylülerle temas ettim. Tetkikatım neticesinde 
anladımki, fuhuş, maalesef köylere kadar sirayet et
miştir. Eskiden köylerde fuhuş yoktu. Fakat bugün 
maalesef köylerde fahişe çoktur. Gezdiğim yerleri 
arz ediyorum. İnşallah başka yerlerde yoktur. Bunua 
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sebebini araştırdım ve bir çoklarına da sordum. Ar
kadaşlar! Ihtimalki unuttuk. Çünkü yara soğudu, 
epey zaman geçti. Bunun sebeplerinden birisi Harbi 
Umumî iptidasından beri İstiklâl muharebatında şe
hit olaıi ve bugün elan hayat ve mematı meçhul 
olan efrat aileleridir. Evvelce de arz ettiğim gibi dai-
rei intihabiyem de hayat ve mematı meçhul olan ef
rat 18 bin küsurdur. Geçen sefer Müdafaai Milliye 
Vekili Beyefendi hazretlerinden bu, hayat ve mematı 
meçhul ve esarette olanlar hakkında bir sual sormuş
tum. Dairei intihabiyemi misal getirerek arz ettiğim 
ve on sekiz bin kişiden belki iki yüz kişi sağ değil
dir. Buna eminim. Bilhassa Harbi Umumiye ait esir
lerin bir çoğu Çanakkalede İngilizlere gitmiştir. Mü
tebakisi kör, topal olarak avdet etmişlerdir. Başka 
yoktur. Belki biraz perakende varsa Rusya dadır. 
Binaenaleyh kalanlar pek azdır. Ekserisi ölmüştür. 
Harbi Umumide 1316 tevellütlülere kadar aldık. 
sonra 1317 tevellüttüler de alındı. Köylülerin haya
tını hepiniz biliyorsunuz. Erken evleniyorlar. Çünkü 
iş, güç sahibidirler. Elli bin neferin lâakal otuz bini 
evlidir. Benim tahminim budur ve bu tahminimde 
de aldanmadığımı tahmin ediyorum. Şimdi bu otuz 
bin kadın ne olacak? Bunu Hükümet hiç nazarı dik
kate aldı mı? Bu, yanlız Kastamonu Vilâyetinde, ya 
bütün memleketi düşününüz. Hepsi seferber oldu. 
Muinli, muinsiz de asker oldu. Ne olacak bu? Tetki-
katıma nazaran Fransa harbin akabinde bazı mukar-
rerat ittihaz etmiştir. Bilhassa dul kalan kadınları ev
lendirmek için cemiyetler teşkil etmiştir. Ekseriyetle
de muvaffak olmuştur. Binaenaleyh bizde de bunları 
evlendirmek için cemiyetler teşkil etmek, irşadat yap
mak lüzumuna kaniim. Çünkü bunlar bikestir. Bir 
kısmı ihtiyaç yüzünden fuhuşa sülük ediyor ve bir 
kısmı da şunun bunun iğfalatı yüzünden iffetini kay
bediyor ve bu iş göre göre teammüm ediyor. Bunla
rın çoğu da genç. Bu meselenin haliyle kalması doğ
ru değildir. Memlekette nazarı dikkati celbedecek 
bir yekûndur. Fakat zavallılar şikâyeti bilmiyorlar 
ki, biz şu haldeyiz diye Hükümetten hak talebini 
bilmiyorlar ki bunu yapınız desinler. 

Arkadaşlar! trşadatın tesirine dair ufak bir mi
sal arz edeyim. Zaferi iktisap ettik. İnegölde idim. 
Ahaliyle temas ettim. Gerek köylerde, gerek merkez
de bu dul kalan efrat aileleriyle evlenmek hakkında 
tetkikat yaptım. Böyle dul kadınlarla evlenmenin 
fazaüinden bahsettim. Biraz sonra oranın hâkimi ge
lerek bana teşekkür etti. Beyefendi! Sözünüz çok te
sir yaptı. Bir ay zarfında 27 dul kadına izinname 

| kestim dedi. Bu gibi şeylerin çok tesiri vardır. Bu da 
I bir yaradır. 

Arkadaşlar! Bir de İdarei Hususiye bütçeleri ma
lumu âliniz vilâyetlerden gelerek Dahiliye Vekâletin
ce tasdik ediliyor. Tasdik ve iade muamelelerinden 
dolayı keyfiyetin gecikmekte olduğundan şikâyet et-

I mistim. Meselâ yol yapılacak. Bütçe, mevsimsiz git
tiği için yapılamıyor. Onun için Dahiliye Vekili 

I muhteremenin nazarı dikkatine arz eder ve çok rica 
I ederim. Gelen bütçeler biran evvel iade edilsin. On

lar da vaktiyle işe başlasınlar. 

I Sonra arkadaşlar nüfus meselesine temas ettiler. 
Bu hususta Vekâlete bir çok da mektubum vardır. 
Bendeniz Kastamonu Vilâyetinin Nüfusu müdüri-

I yetine gittim. Kazalar da da gördüm. Ahzı asker 
I şubelerinden aldığım malumata nazaran hayat ve me

matı meçhul on sekiz bin küsur efrat vardır. Bun-
I ların ne muamele gördüğünü sordum. (Bizde hepsi 

herhayattır) dediler, bundan istidlal ettiğime göre bu 
I güne kadar şehit olan, hayat ve mematı meçhul olan 
I bütün efrat nüfusta berhayat hanesinde mukayyet-
I teir. Maruzatım bundan ibarettir. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Efendiler Da-
I hiliye bütçesi münasebetiyle bendeniz de bazı maru-
I zatta bulunacağım. Maruzatımın birinci esası teşki

lâtı mülkiye olacaktır. Gerçi bu hususta benden ev
vel söz almış olan zevat idarei kelâm etmişlerdir. Fa-

I kat bendeniz de kısaca arzı malumatta bulunmağa 
I lüzumlu addediyorum. Malumu âlinizdir ki bir dev-
I letin teşkilâtı resmiyesi, teşkilâtı idariye, teşkilâtı 
I mülkiyesine tabidir. Bu teşkilât ilmî ve fennî bir tarz-
I da teeessüs etmezse vezaifi umumiyei devlet munta-
I zaman ceryan edemez ve faide aver olmaz. Teşkilâtı 
I tanzim edilmeyince elbette mesarifatın da bir had ve 
I ve nihayeti olmaz. Artık zuhurata tabi ve her sene 

bütçesinde gördüğümüz gibi ihtiyaç diye ekleme 
I suretiyle ortalığa acip bir makine gelirki binnetice 
I memleketin ihtiyacatiyle tevafuk edemez. Devlet teş-
I kilâtını tıpkı bir makineye teşbih etmek mümkündür, 
I Teşkilâtı mülkiye bu makinenin iskeletini ve esas 
I çarklarım teşkil eder. Herhangi bir makineyi ele al-
I dığımız zaman makbul olabilmesi için bu makinenin 
I kullanılışlı olması şarttır ve çarklarının mütecaniz ve 
I mukavim olması, aynı zamanda az masrafla çok iş 
I görebilmesi lâzımdır. Acaba teşkilâtı hazırai devlet 
I bu şeraiti cammidir? Malumu âliniz bu şeraiti cami 

olmayan makineler ya lükstür veya ihtiyaca kâfi ol-
I mayan makinelerdir. Teşkilâtı mülkiyemize bakıyoruz, 
I teşkilâtı devleti tetkik ediyoruz, bunun bir tarafını 
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lüks olmak ve bir tarafının ihtiyaca tevafuk etme- J 
mek gibi iki nakisesi bulunduğunu itiraf etmek za- I 
ruretindeyiz. Serveti tabiiyesi, ticareti, ziraatı, sanayii 
layıkiyle inkişaf etmeyen bir milletin ve bütçesi yüz 
altmış milyon liraya baliğ olmayan bir devletin böy
le bir makine kullanmasına imkân var mıdır? Bu 
mevcut varidatımızla bu makineyi müsmir bir şekilde 
kullanmağa imkân yoktur ve bu makine bu şekliyle 
devlete millete nafi olamaz. Bu hal Tröyle devam et
tikçe bütçe açığını kapatmak imkânı var mıdır? Ha
yır. Çünkü bir taftan lüzumsuz masraf ihtiyar edili
yor. Diğer taraftan esasa taalluk eden kısımlar biz-
zarur ihmal ediliyor. Çünkü varidatın yekûnu umu
misi en yüksek tahmin ile 160 milyondur. Varidatı 
devleti, tekâlifi hazırayt tezyit edebilmek imkânını 
görüyor muyuz? Efendiler! Malumu âlinizdir ki üç 
dört sene evvel mevcut olan vilâyetlere nazaran bu 
gün yetmiş dört vilâyetimiz vardır. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Yine Tokadı Si-
vasa mı raptedelim? Geçti o., (handeler) 

HALİS TURGUT BEY (Devamla) — Bir vilâ
yet kabiliyetini göstermedikçe Sivasa değil başka ye
re de tabi olursunuz. I 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Olamaz. 

HALİS TURGUT BEY (Devamla) — Bendeniz 
bu kısımdan bahsedecek değilim. Elimizde mevcut 
hududu hazıraı milliyemize göre yetmiş dört vilâyeti 
hakikaten çok görüyorum. Fakat kabul ederim ki bu 
günkü şerait değişmiştir. Daha iyi usullerle idare edi- I 
lir şekiller vardır. Fakat bunların içinde kaza ola-
mıyacak yerler vardır, Buna ne dersin Mustafa Bey 
Varidat namına bir şey yok, nüfus namına birşey yok 
bunları da vilâyet diye kabul edipte.. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Oraya da muhacir 
sevkedeceğiz. 

HALİS TURGUT BEY (Devamla) — Bu ka
dar azim masrafa girmek bu varidatla mümkün olur-
mu? Onu kabul edelim Beyefendi. Onları da inşal- I 
lah dolduracağız ve doldurmak lâzımdır. Netice ne- J 
dir? Yetmiş dört vilâyetin Tufan telgrafı, Tufan tahri-
ratiyle Dahiliye Vekilini boğmaktır, bumu fayda?. 
Ufak bir hesap yapalım efendiler, yetmiş dört vilâ
yet Dahiliye Vekili Beyefendi günde bu vilâyetlere iki 
telgraf ve iki tahrirat yazsa dört yüz elli evrakı imza 
etmek ve yazıla demek zaruretindedir. Üçer dakika- j 
dan on beş saat eder. j 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — İş azalsın diye 
memleketi kazayamı uğaratalım, (Handeler) i 

HALİS TURGUT BEY (Devamla) — Bilâkis 
başka çare vardır. O değil, korkmayın bu vilâyeleri 
hazf edin diye bir teklifte bulunmayacağım. Bilakis 
telâşınız beyhudedir. Bir Vekilin veya herhangi bir 
ferdin on, onbeş saat çalışmasına imkân yolctur. Bu--
nu heyeti âliyeniz teslim buyurur. O halde bu işler ne 
oluyor? Şüphe yokki işler teraküm ediyor. Bir kıs

mı müsteşarın ve bir kısmı umum müdürlerin imza-
larıyle şuraya buraya tevdi edilmek suretiyle ve bir 
kısmı da tabiatiyle tehir edilmek şartiyle intaç edili
yor. Günü gününe iş çıkarmanın imkânı var mıdır? 

Teahhür vaki olunca bakıyorsunuz bir şikâyet, 
Allah belâsını versin bu kırtasiyeciliğin. Bir muame
leyi iki senede ikmâl edemedik. Efendiler, bu şekil
de ikmâl olunamaz. Mesele kırtasiyecilikte değil, me
sele merkeziyetçiliktedir. Bendenizden evvel teşkilâtı 
mülkiye hakkında söz söyleyen zevat, bütçenin heye
ti umumiyesi hakkında idarei kelâm eden hatiplerin 
hepsi bu noktai nazara ve bu esaslı derde temas et
mişlerdir. Bu esaslı derdin bendenizce çarei halli va
hi umumilikle müfettişi umumilikler.. Ne unvan ve
receksek verelim bunu biran evvel tesis etmek, ihdas 
etmek lüzum ve zarureti idariyesi vardır. Bunun baş
ka çaresi yoktur. Onun için kaza bile olmayacak yer
lerin vilâyet olması aleyhinde bulunmuyorum. Tabia
tiyle bu teşkilât coğrafî, iktisadî, askerî nikatı nazarı 
cemetmek suretiyle yapılacaktır ve p suretle yapılırsa 
kırtasiyeciliğe de, merkeziyetçiliğe de mümkün olabil
diği kadar bir nihayet vermiş oluruz. Ve bu hususda 
hükümeti haziranın bilhassa nazarı dikkatini celbede-
rim ve biran evvel bu esasa göre bu şekli kabul et
mekten başka bir şekli hal bulunursa tabiî muhtardır: 
lar. Mümkün olabildiği kadar yakın bir zamanda 
Meclisi âliye bir lâyıhai kanuniye teklif etmelerini 
hasseten rica ederim. 

Efendiler! Müsaadenizle biraz da Meclisi Umumi
lerden bahsedeceğim. Malumu âliniz birinci Büyük 
Millet Meclisi, Meclisi Umumilere; kabul edilen Teş-
kilâtr Esasiye Kanunu mucibince vilâyet şuraları de
di. 

Ona göre bir takım vazaif ve salâhiyet tevdi edil
di. Hepiniz bugünkü Meclisi Umumilerin vaziyetini 
bilirsiniz ve hepiniz aşağı, yukarı bununla alâkadar
sınız. Bu kanun geçen sene yapılan Teşkilâtı Esasiye 
Kanunu ile reffedildi ve hiçbir taraftan vilâyat şura-
lan esasatı tatbik edilmedi. Halbuki memleket jçift 
en nafi bir kanundur. Fakat geçen şene Heyeti,âliye,-
nizin kabul ettiği bir kanun bunu rçfettLvVebirazda 
bu sistemi biraz ileri buldular. Pek o kadar: ileri git-
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meyelim dediler. Pek iyi efendiler! Onu kabul edelim. 
O kadar ileri gitmeyelim. Bu günkü vaziyet Nuh za
manı sistemi değil midir? Rica ederim bu halde mi 
kalalım? Meclisi Umumilerin manası nedir? Hikmeti 
mevcudiyetleri nedir? Bir heyet ki bütçesini yapamaz. 
Hâkim olamaz, şahsiyeti maneviye ve hükmiyesini ta
şıyamaz, kendi dairesi dahilinde icap eden umuru sı-
hiyesini, susunu busunu yapamaz ve buna ait bazı 
tedbir ittihaz edemezse ona tahsisat vermenin ne ma
na üe ifade olunabileceğini bendeniz bilemiyorum. 
Onun için o heyetlerin salâhiyetlerini tevsi etmek ve 
kendilerine bir mevcudiyet vermek lâzımdır ve bu 
suretle vazaifin bir kısmını merkezden alarak kendi
lerine tevdi etmelidir. Geçenlerde Heyeti âliyelerinin 
nazarı dikkatinden kaçan bir nokta oldu. Biz mer
keziye kısmını o derece ileri götürdükki Meclisi 
Umumilere taalluk eden bir vazifeyi onların ellerin
den aldık, buradan biz binniyabe idare ederiz dedik. 
O halde Meclisi Umumilere ne lüzum var? Diğer va-
zaifi de biz kendimiz görürüz. Onları da lavğedelim. 
Yok lüzum varsa salâhiyetlerini, mevcudiyetlerini tev
si etmek lâzımdır. Başka çare yoktur. Merkeziyetle 
idarei umuru devlet imkânı artık bu devirde yoktur. 

Elimiz de bir Aşar Kanunu var. Orada da noktaı 
nazarımı arz edeceğim. Fakat müsaadenizle bir nok
taya nazarı dikkatinizi celbederim. Bu Aşar Kanunu
nu kabul ettiğimiz zaman ki o maddeye sıra gelme
miştir. Onun alacağı şekle göre idarei hususiyelerin 
varidatı hususiyeleri ya vardır, ya yoktur. O madde 
ite tahakkuk edecektir. Ve binnetice Meclisi Umumi
lerin mahiyetleri de, kudret ve kabiliyeti faaliyetleri 
de onurla mukayyet bulunacak. Aşar meselesi tabiî 
en esaslı bir belâdır. Elbette reffedilmesi iktiza eder 
ve Heyeti Âliyeniz bu şerefi de iktisap etmiştir. Fa
kat bu kanunu kabul ederken bilhassa muhasebe! 
hususiyeleri, mektepleri, hastahaneleri şimdiden dü
şünmenizi rica ederim. O madde geldiği zaman şimdi
den alâkadar olmanız lâzımdır, Muhasebei hususi
yelerin, Meclisi Umumilerin hikmeti vücudu kalma
yacaktır. Varidatı olmayan bir mevcudiyetin manası 
da yoktur. Sırf müstehlik bir vaziyette kalacaktır. 

Efendiler! Meclisi Umumilerden sonra biraz da 
nazarı dikkatinizi Belediyelere celbedeceğim. Bir he
yeti içtimaiyede aile ne demekse teşkilâtı devlette Be
lediyeler o demektir. Belediye Kanununu ele alınız. 
Belediyelerden beklenen inkişafı temin edecek kabi
liyette olmadığı gibi geçenlerde de bümünasebe arz 
etmiş idim, eski ruhu taşıyan bir kanundur. Bu gün
kü esaslarımızı taşıyan bîr kanun değildir. îki mad

desi tadil edilmek süratiyle demokrasi ruhu şırınga 
edilmiştir. Fakat orada tomurcuk gibi kalmıştır. Di
ğer aksamı eski aristokrat şeklinde kalmıştır. Bele
diyeler bu şekliyle bu kanunla hiçbir zaman inkişaf 
edemez ve bu kanun devam.ettikçe beledî ihtilâfların 
önüne geçmek imkânı ve ihtimali yoktur. Vehbi Be
yefendi demin bir misale işaret ettiler. Urfada Bele
diye Reisi azledilmiş, işten elçektirilmiş ve yerine Va
li başka bir Reis tayin etmiş. Efendiler! Belediye Ka
nununu açın, bakın. Belediye azaları, intihaptan son
ra Meclisi İdarelere kaydedilir ve Vilâyet tarafından 
buyurultusu verilir diye bir işaret vardır. Öbür mad
desinde en müsinni riyaset eder diye kayıt vardır. 
Bunlar elan bakidir. Halbuki kanunun tadil edilen di
ğer maddesinde Belediye azalan intihap edildikten 
sonra aralarından bir reis intihap olunur denildi. Bu 
kanunu görmeyenler tabiî diğer kanutıla yanılabilirler 
ve yanılması ihtimali vardır. Bu gibi maddeler, ah
kâmlar Belediye Kanunu içinde elyevm mevcuttur. 
Onun için bilhassa Dahiliye Vekili Beyden çok rica 
ederim. Bu belediyelerin inkişafı hakkındaki kanu
nun biran evvel Meclisi Âlij'e sevkedilmesi lüzum ve 
zaruret halindedir. 

Efendiler! Bir de Meclisi İdare azaları meselesi 
vardır. Bu günkü ruh ile taban tabana zıttır. Hikme
ti vücudu belki vaktiyle varmış. Fakat bu gün yok
tur. Olacağını kabul etsek bile sistemi intihap o ka
dar fena ve o kadar manasızdır ki demekrasi ve ha
kimiyeti milliye esaslarıyle gayri kabil tevfik ve terfik
tir. Eğer vücuduna lüzum varsa -ki bendeniz ona kail 
değilim - sureti intihaplarını ıslah etmek lâzımdır. 
Adaletlerini tezyit etmek icap eder. Vücutlarına lüzum 
yoksa tamamiyle ilga edilmek icap eder. Bimanadır 
ve muhitlerde lüzumsuz ve manasız yere demin Veh
bi Beyin işaret ettiği erbabı nüfuzu tezyide vasıtadır. 
Başka hiçbir sebebi ve hikmeti yoktur. 

İdare memurlarının sureti intihabı için sizi fazla 
yormak istemiyorum. Bir çok söz söylenmiştir. Da
hiliye Vekili Bey bu esası kabul etmiştir. Yalnız bir 
noktaya nazarı dikkatlerini celbetmek istiyorum. 
O da bu sene Mektebi Mülkiyeden çıkan efendiler
den bir tanesi dahi İdare memurluğuna gitmemiştir. 
Hepsi Divanı Muhasabata gitmiştir. Sebebini acaba 
aramışlar mıdır? Niçin gitmiştir ve buna bir çare aran
mışlar mıdır? (Divanı Muhasabatta maaş fazladır ses
leri) Efendim! Divanı muhasabatta para çoktur. Ora
yı düşünen ve bu mütalaayı serteden zati âlileri be
yefendi, ona göre niçin düşünmediniz, Divanı Mu-
hasabatm parasının çok olduğunu bendeniz de bili-
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yorum. Muvazenei Maliye Encümeninde bulundu
ğum zaman bu noktai nazarı sertettim, bu gün sor
mak hakkımdır. 

Efendiler! Biraz da polis ve Jandarmadan bah
sedeceğim. Fakat, bunların esaslarına girmeyeceğim, 
bilhassa jandarmayla, polisin tevhidi lüzumunu arz 
edeceğim. Herşeyi cezrî bir şekilde hallediyoruz, fa
kat öbür tarafta bu mesele, halâ çatal kazık duru
yor. bunun hikmeti nedir? Anlayamıyorum. Bir ta
rafta polis öbür tarafta jandarma, şu iş onun Vazi-
fesiydi, yok diğerinin vazifesiydi. Bütün Türkiye de, 
yetmiş dört vilâyet vardır. Asayiş noktai nazarından, 
yetmiş dördü ikiye zarbedersen, yüz kırk sekiz asa
yiş mahalli vardır. Birisi bir işi için, bana ait değil
dir der ve o meseleyi öbürünün üzerine atar. Temini 
asayiş için bu tarz ve sistem doğru değildir ve bu şe
kilde temini asayişe bendeniz imkân görmüyorum. 
Binaenaleyh bunlar tevhit edilmek ve bir amirin eline 
verilmek suretiyle hem bütçeden epey tasarruf hasıl 
olacaktır. Hem de asayiş daha ziyade temin edile
cektir. Jandarma ve polis diyerek birbirine raptederiz 
veyahut kuvayi zabıta diyerek bir unvan kabul eder 
ve tevhit ederiz. Gerek şehir dahilinde ve gerek şe
hir haricinde muayyen asayiş memurunun emriyle 
idare olunur. Bana aittir, değildir diye herhangi bir 
vakayı, polis jandarmaya, jandarma da polise atmaz. 
Ve binnetice, asayiş-de temin edilmiş olur. Ve bunun 
her dairei intihal) iyede fiilen misallerini bin defa gör
müş olacaksınız. 

Asayiş meselesi mevzubahis olurken bir noktaya 
bilhassa nazarı dikkatinizi celbedeceğinr, o da tele
fon meselesidir. Jandarma bütçesine baktım 
(10 774 000) küsur lira yalnız jandarma için tahsisat 
veriliyor. Polis masarif atı, tahsisatı ayrı, belediyeye ve 
adliyeye taalluk eden aksam da yine ayrıdır. 

Vermiş olduğumuz bu tahsisatla, Türkiye de asa
yiş mefhumunun temini için, bu jandarma kuvveti 
kâfi midir? Dahiliye Vekâleti derhal cevap vere
cek? Hayır. Kazaları tetkik ettim, vilâyetleri tetkik 
ettim ve nihayet iki takım buldum ve bunlar da iki
şer; beşer şuraya, buraya karakollara, vesair yerler
de serpilmiş ve gayri müsmir bir surette dağılmıştır. 
Muntazam bir asayiş vücude getirebilmek; kuvvetli 
müfrezeler bulundurmak için, lüzum hasıl olduğu 
zaman, şuradan buradan toplayarak, yani bir kıs
mını ikmal ederek diğer yerde teksif etmek lâzım
dır. Kâfi gelmiyorsa jandarmayı, polisi tezyit ede
lim. Ne yapalım efendiler, on milyon lira vermiş 
olsanız, bu vaziyette, bu şekilde imkânı yok. Tür

kiye'de matlup olan asayişi temin edemezsiniz. Bu 
husus için bendeniz birşey teklif ediyorum ve bil
hassa Hükümetin nazarı dikkatine arz ediyorum. O 
da kazalara, nahiyelere varıncaya kadar telefon teş
kilâtı vücude getirmek ve bunun için bir defaya mah
sus olmak üzere tahsisat koymak ki bu tahsisatta 
korkulacak bir yekûn değildir ve onun da hesabını 
arz ederim. Binaenaleyh bunu temin eder ve bu teş
kilâtı vücude getirirsek bu günkü on milyon küsur 
tahsisat vermiş olduğumuz jandarma kuvvetinin bel
ki üçte birini tasarruf etmiş olacağız ve binnetice 
on bir milyon lira diye kabul edelim - arada üç yüz 
bin lira bir fark var ki büyük bir fark değildir - İn
zibat masarif ve tahsisatı için ayrılan 7 : 8 milyon li
ra ile her sene bundan daha mükemmel ve daha gü
zel olarak bir nümunei zabıta vücude getirmiş ola
cağız. 

Posta ve telgraf bütçesi müzakeresi esnasında 
görülecektir ki mevcut telgraf hatlarımız, bir fikri 
salime göre yapılmış değildir. Bilhassa son vaziye
timiz dolayısıyle hatların yerinin değişmesi zarureti 
vardır ve bu zaruret ait olduğu makam tarafından 
Hükümetin nazarı dikkatine vazedilmiştir. Meselâ : 
sahil hatları, sahile muvazi olan hatlar herhangi bir 

taarruz karşısında inkitaa mahkûmdur : O hatların 
daha dahile alınması elzemdir. Vatan noktai nazarın
dan, ait olduğu müdiriyet bunun için tetkikat yap
mış ve celbettiği mütahassıslar marifetiyle hesap tut
muş, benim arz ettiğim bütün Türkiyedeki vilâyet, 
kaza ve nevahilere kadar teşkil edilecek telefon hat
ları da dahil olduğu halde, şimdiki mevcut olan telg
raf hatlarını ıslâh etmek, bazı yerlerde tecdit etmek 
ve bu iki hat tecdit edilerek telefon da raptedilmek 
suretiyle, sekiz milyon lira ile kabil olacaktır. Bu 
tahsisatla iki sene zarfında bu iş temin edilebilir. İki 
sene zarfında posta, telgraf şubeleri Türkiye de 712 
nahiyeden 130 unda mevcut, 582 sinde yoktur. Bu 
arz ettiğim telefon teşkilâtı tesis edilirse 582 nahi
yeye yeniden hat döşemek yani direk, tel, fincan ve
saire sarfetmek lüzum vardır. 

Öbürleri tecdit edilecek, ıslâh edilecek, ıslâh edil
dikten sonra ihtiyaca göre telgraf hatları geçtiği gibi, 
aynı zamanda o direklerden telefon hatları geçirmek 
suretiyle istifade olunacaktır ve binnetice Türkiye'de 
nahiyelerine varıncaya kadar telgraf, telefon şebekesi 
ve tesisatı mevcut olacaktır. Bundan ne fayda hasıl 
olacak? Bundan hasıl olacak fayda meydandadır. 
Herhangi bir yerde, bir vaka tahaddüs ettiği zaman 
Hükümetin elinde mevcut bulunan, mütekâsif kuv-. 



İ : 57 16 . 2 . 1341 C : 2 

vetler derhal mahalli vakaya gidecek, faili yakala
yacak, kaçanı takip edecek, mevcut cürümün bir 
daha tekerrür etmemesi için müteyakkız, kuvvetli 
bir merkez taayyün edecektir. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Bunu Telgraf ve 
telefon bütçesine saklarsanız daha iyi olur. 

HALtS TURGUT BEY — Sizi yordum mu efen
dim? 

ALÎ ŞUURİ BEY — Siz yoruldunuz efendim. 

HALtS TURGUT BEY (Devamla) — Arz etti
ğim gibi kuvvei mevcude, bugünkü mevcut olan 
yekûn, herhalde üçte bir nispetinde tenkis edilmiş 
olacaktır ve tenkis ettiğimizle de, bugünkü şekilden 
daha ziyade matlup derecede temini asayiş etmiş ola
cağımıza kaniim. 

Sözümü ikmal etmeden evvel Dahiliye Vekili 
Beyden iki, üç vaka hakkında malumat talep edece
ğim. Birisi : Dairei intihabiyemde bulunan bir Te
peli Âzzi çetesi vardır. Bir seneden beri, Koçkiri, 
Divriği, Uluçay mevkilerinde, Refahiye tarafında 
icrayı şekavet etmektedir. Bunun için bir takip müf
rezesi mevcuttur. Fakat bir senedir, hala bu Tepeli 
Aziz çetesini tutamamışlardır. Bugünkü vaziyet bu
dur. Bu şakinin ne vakit vücudu ortadan kaldırıla
caktır. O havali bu şakinin her türlü tecavüzünden 
ne vakit kurtulacaktır. 

İkincisi : Sivas'ın Ulaş nahiyesinde, nahiye mer
kezine 5 - 1 0 dakika yakında Darende tüccarlarına 
ait onyedi sabun yüklü ester bir kaç şaki tarafından 
Ağustos içlerinde veyahut Eylül iptidalarında gaspe-
dilmiştir. Bunların failleri meydana çıkarıldı mı? On 
beş bin lira kadar bir sermaye kaybeden bu Darende-
lilerin hakkı ne oldu? 

Üçüncüsü : Kayadibi nahiyesine yakın olan bir 
yerde, bir kısım şakiler Kayadipli Abbas Ağanın kar
deşini ve onunla beraber buğday götürüp avdet eden 
kırk kadar köylüye araba ile avdet ederlerken, teca
vüz etmişler ve soymuşlardır. Bunların failleri mey
dana çıktı mı ve bulundu mu? Ne netice hâsıl oldu? 

'Bilhassa dördüncü bir noktayı arz edeceğim. O da 
Divriği'nin Salo nahiyesinin, Savrun karyesi vardır. 
Bu karye her sene soyulur, bunu soyanlar malûmdur, 
bunlar Dersim'e geçerler, her türlü masniyetten istifa
de ederler. Bu sene de ilkbahar geliyor, geçenlerde 
bir mektup aldım, bilhassa bu Savrun ahalisi, sızla
nıyor, 'bilhassa Dahiliye Vekili Beyden çok rica edi
yorum, burayı şimdiden nazarı dikkate alıyorlar mı? 
Ve almışlar mıdır? Burada yapılan vakayi hakkında 
takibat yapmışlar mıdır? Ve vaka failleri hakkında 
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bir şey düşünülmüş müdür? Ve pençei adalete veril
miş midir? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Ağız yapma! Bir 
kişiye taarruz ederken, bir vilâyete taarruz etme, Ri
zeliyiz. 

HALİS TURGUT BEY (Devamla) — Rize'den 
bahsetmiyorum. 

Efendim! Bir noktaya daha nazarı dikkatinizi cel-
'bedeceğim. O da Meclisi Umumilerde Valilere ikra
miye verilmesi moda oldu. Eğer hakikaten fevkalâde 
hizmet gösteriyorlar ve gösterdikleri hizmet Meclis 
Umumilerce takdir ediliyor da, mahalline masruf ise 
denecek yoktur. Fakat Samsun gibi varidatı muayyen 
olan bir mahal Meclisi Umumisinin Samsun Valisine 
on bin lira kadar bir para vermesi nazarı istiğrabla 
görülen bir hadisedir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Yahu! Şu Samsun'a 
bir vali olamadık. (Handeler.) 

HALİS TURGUT BEY (Devamla) — Ondan 
başka bugün Konya Vilâyeti de aynı isre tebaiyet et
miştir. O da Konya Valisine bin lira mükâfat veri
yor. Hakikaten şayanı dikkattir. Vakıa Konya'nın 
varidatını bilmiyorum, fakat vilâyet bütçelerinin ve 
muhasdbei hususiye bütçelerinin aşağı yukarı ihtiyaç
larını bildiğimiz için, böyle varidatından mahallî ih
tiyaçlarını, mahallî masraflarını temin ettikten sonra 
bir şey kalıyor da ve hakikaten Vali de muhtacı tak
dir ve mükâfat ise, versinler. Ona bir diyeceğim yok
tur. Fakat kendi ihtiyaçlarını temin etmeden hir de 
böyle mükâfat faslı açarlarsa bilmiyorum, bu ne de
receye kadar doğrudur. Dahiliye Vekili Beyefendinin 
nazarı dikkatlerini celbederim. Bunların mahiyetleri 
nedir? Ve bunlar hakkında ne düşünüyorlar; mâruzâ
tım bundan ibarettir. 

HAMDULLAH. SUPHİ BEY (İstanbul) — Muh
terem arkadaşlar! Çok müteessirane geçirilmiş bir ge
ceden sonra karşınıza geldim. Dün akşam saatlerinde 
Mecliste bulunamamıştım. Burada, kürsüde bir nu
tuk okunmuş. Ben bu nutku yazı halinde gördüm. 
Söylenen nutuktan ziyade bu nutkun zihnimde uyan
dırdığı bir sual dolayısıyle derin bir eza duydum. Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin ilk açıldığı günden beri, 
içinde bulunan ve mesaisine iştirak edenlerden biri
yim. Onun, çok yakından tanıdığım, çok içinden ta
nıdığım bir ruhu vardır. O ruh ki asırlardan beri, 
Türk milletinin ayağına dolanmış ne kadar paslı zin
cir varsa, ne kadar kement varsa, hepsini hamle ham* 
le koparmış, bin çeşit felâket esbabına rağmen, dahil
den hariçten gelen bütün darbelere rağmen onu hür 
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bir istiklale doğru götürmüştür. O ruh bu nutku na
sıl oluyor da sükûnu tamla dinlemiş. Yalnız sükû
nu tamla dinlememiş, hattâ Meclisin şurasından, bu
rasından tasvip sesleri de yükselmiş, işte bunu anla
madım. Hayretim, duyduğum eza asıl bundandır. 

Arkadaşlar! Sözümün başında kaydettim. Emin 
olunuz Millet Meclisinin kürsüsünden, Hükümeti ten
kit ve murakabe için söylenen ve söylenecek sözlerin 
ademî tahammülle, karşılanması için bir meyil gös
termiyorum. Bilâkis Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
kurulduğundan beri, onun hesabına kaydedilmiş cins 
cins zaferler arasında bence en büyüğü, hürriyet nedir 
tatmamış olan Asyanın bir köşesinde böyle hür bir 
kürsü ihdas etmiş olmasıdır.. (Bravo sesleri) (Alkış
lar) Bu, muharebelerin verdiği zaferlerden daha bü
yük bir zaferdir; (Alkışlar) Fakat arkadaşlar, inkı
lâpların kendilerine mahsus bir ruhu vardır, inkılâp
ların mukaddesatı vardır, inkılâpların uknumları 
vardır. Bunların aleyhine darbe teşkil edecek sözler 
söylendiği vakit, bu ruh isyan eder. Mevzuubahsetti-
ğimiz nutku söylemek Hükümeti tenkid etmek de
ğildir, bu lalettayin herhangi idarei bir meselede bir 
noktayı hüsnü suretle telâkki etmeyen bir arkada
şımızın şikâyetlerini serdetmesi değildir. Türk Mille
tinin, kolları ve şakakları kanaya, kanaya yüz sene
lik bir zamandan beri teceddüt ve hürriyet yolun
da attığı hatveleri kırmak ve onu geri çevirmeye ta-
saddi etmektir. Bu sebeple, bu endişeyle Türkiye 
Büyük Millet Meclisini ulvî harimi bu gibi seslere 
makes olamaz. Arkadaşlar! Bütün dünya üzerinde 
bir eski, yeni mücadelesi vardır. Bu mücadele bu
gün mesafeler içinde cereyan ediyor, bu mücadele 

zamanlar içinde cereyan etti. îki bin sene evvelki 
# 

Yunan topraklarına bakınız, eski yeni kavgalarına 
orada da tesadüf edersiniz. Bir misal alalım: Tiyat
roda ıslahat yapmak isteyen bir Sofokı ile ,eski usu
lün müdafileri olanlar arasında mücadele vardır. 
Eski ve yeni mücadelesi, eski Yunan toprakları üze
rinde cereyan ettiği gibi, Avrupa tarihi, malûmdur. 
Avrupa kendi tarihini hatta bize öğretmek için tel
kinin ve neşriyatın her şekline müracaat etmiştir. 
Eski, yeni kavgası orada da din sahasında, ilim sa
hasında, sınaat ve sanat sahasında, her sahada, ce
reyan etmiştir. Orada da Katolikliğin zulmüne karşı 
mücadele, hükümdarların ilâhî ve semavî imtiyazla
rına karşı mücadele, asilzadelerin istisnaî hukukuna 
karşı mücadele, gelen, ilerleyen, yürüyen yeni bir 
alemle; olduğu yerde kalmak isteyen eski bir alem 
arasında aman vermeyen, affetmeyen bir mücadele 

cereyan etmiştir. Eski ve yeni kavgası, gözümüzün 
önünde şimdi Buharada cereyan ediyor. Meslekdaş-
larımla beraber, İstanbul darülmüalliminin de, Da
rülfünununda Buharadan gelen bazı çocukları yetiş
tirdik. Bunlar İstanbul mekteplerinden Buhara için 
mertus olmayan bazı fikirler alarak memleketlerine 
döndüler. Buhara da muhafazakârların cedidilere 
husumeti vardır. Başta Efganistan'a iltica etmiş olan 
Emir olmak üzere, muhafazakârlar cedidilerin can
dan düşmanıdır. 

Bu husumet esaretle o taraflara giden zabitlerimi
zin de hayatına kasdetti. Onlardan da bir kaçını öl
dürdü. Size bir misal zikredeyim. Manidardır. Son
ra söyleyeceklerimi vazıh kılmak için bu misal işe 
yarar itikadındayım. İstanbul Darülmüalliminin ve 
Darülfünunun yetiştirdiği gençler, Buhara mekteple
rine sıra sokmak istediler. Şu üstünde oturduğunuz 
sıralar gibi şıralar. Bu, cedidî bir hareket idi. Bu 
cedidî harekette mollalar, derhal küfür ve bidati keş
fettiler, kiliselerde sıralar vardır, mektepte eczayı şe
rifle, Kuranı Kerim okunur. Mektep, şeriat dersleri
nin yeridir. Demek, kilisenin sırasını İslâm mekte
binin içine sokacaklar. Ne oldu bilir misiniz? Kıtal 
oldu zavallı Buhara duçarı esaret olduğu için kanını 
başka yerlerde akıtması lâzımgelen Buharanın çocuk
ları, sıra mektebe girer mi, girmez mi? diye birbi
rinin kardeş kanlarını akıttılar. 

Efendiler! Buhara emiri hakikî ismini Meclis 
kürsüsünü nezahati dolayısıyle telâffuz etmekten 
kendimi. menettiğim gayri: tabiî bir nevi harem teş-
kilâtıyle beraber Efganistan'a kaçtı. Fakat mollalar 
bolşeviklerin idaresi altında da eski, yeni mücadele
sine devam ediyorlar. Komşumuz olan bir İran var
dır. Orası yaman bir mücadelenin sahnesidir. İran' 
da bir halk adamı zuhur etti. Zaten dünyanın taraf 
taraf halk adamları yetiştirdiği esrarengiz bir devir
deyiz. Hintte bir Gandi çıkıyor, Cinde bir Sunyat-
sen, Mısır'da bir Zalül yetişiyor, İran'da bir Serdar-
sipih başa geçiyor. Memleket memleket eza duyan, 
rüya gören, yeni bir mefkureye koşan milletler ken
di kalabalıkları içinden bir rehber bir mürşit çıka
rıyorlar. 

Efendiler! Beşeriyet çadırlarını topladı, yeniden 
yolculuğa başladı, diyenler var. Avrupa'ya bakın, 
Asya'ya bakın, Afrika'ya bakın, kara kalabalık ha
reketle gelmiştir. Dalgalar yeni bir ufka doğru yürü
yor. İran topraklarında Serdar Sipihin Cumhuriyet 
lehinde yaptığı tecrübeyi hepiniz hatırlarsınız. Mem
leket matbuatı bundan uzun uzadıya bahsetti. Fakat 
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arkadaşlar! Hangi kuvvet Cumhuriyet hareketinin 
aleyhine çıktı? (Ahuntlar sesleri) Mebus Efendiler! 
Rus istilâsı Şimalden geldiği zaman ittifaklarını arz 
edenler, Cenuptan İngiliz istilâsı geldiği zaman itti
faklarını arz edenler Şah sarayının israflarına, Ku
runu vustaî tahakkümüne, zavallı îran halkı üze
rinde yama ve gayretlerine yardım eden Ahunt kuv
veti değil mi? Serdar Sipihin karşısına Ahunt dikildi, 
yapamazsın dedi. İran"da, mektebi Harbiyemiz gibi 
bir Mektebi Hadbiye olsaydı, iran'da Mektebi Tıb
biyemiz gibi mübarek bir müessese vaktiyle kurul
muş olsaydı, İran'da, Tanzimattan beri vücuda ge
tirdiğimiz şüebatı ilmiyenin her kısmını ayrı ayrı 
alâkadar eden ilim müesseseleri gibi müesseseler ol
saydı, Serdar Sipih ahundun muzlim kuvveti karşı
sında kendini yalnız bulmazdı. Türkiye'deki Cum
huriyet hareketinin erdiği zafere îran da ererdi. Fa
kat orada Kurunu Vüsta bakidir, dinî müessesele
rin nurdan nasibi kalmayan tesiri kırılmamıştır. Bi
zim toprağımızda eski ve yeni mücadelesi, en sarih 
şekilde tebarüz ettiği müddeti alıyorum, en aşağı bir 
asırlıktır. İki asırdan beri başlamış demek için ta
rih esbabı kâfiye gösteriyorsa da, bir asırdan beri de
mek daha emindir. Kanunlarımıza geçen, teşkilât 
idareyi değiştiren, mektebe giren, edebiyatımıza halk 
ve vatanı sokan teceddüt Türkiye topraklarında sa
rih olarak bir asırdan beri başlamıştır, ve hâlâ düş
manlara ümitlerini büsbütün kaybettirememiştir. 

kulaktan kulağa fırsat bulunduğu vakit, Meclisin ru
hu gevşemiş zannedildiği vakit Millet Meclisinin kür
süsünde bazı yevmî gazetelerde, muttariden muayyen 
bir mecmuanın sayfalarında, bir tehlike sesi memle
kete mütemadi nida ediyor: İslâm kadınlarını fuhu-
şa sürüklüyorlar, sarhoşluğu himaye ediyorlar, ah
lâkı tereddiye uğratıyorlar, mukaddesatı diniye ih
mal ediliyor. Tehlike var, tehlike var, tehlike var. 
Muhterem arkadaşlarım. Hava açık iken, yıldırım 
düşmesinin ihtimalini dü.ününüz? Hava kapandık
tan bulutlar başımızın üstüne yığıldıktan sonra etra
fımızda kötü seyyaleier ateş olacak, yakacak gibi 
biriktikten sonra çok geç kalırsınız. (Çok doğru ses
leri) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ne istiyor, nereye 
gidiyor, emelleri nedir? Kâfi derecede tasrih etmiş
tir. Bühtan olarak kendisine izafe edilen günahları en 
beliğ ve en mutantan sesiyle ve inkılâbı teşhis eden 
hâkim, kahir iradesinin sesiyle, herkesin duyabile
ceği gibi gürlenmelidir. (Alkışlar, bravo sesleri) 

Arkadaşlar! Her fikir bir cümle içerisinde kendi
sini tebliğ eder, muarız fikirleri taşıyan bu cümle
lerden birisini ayırıp mütalâa edelim: 

«Bazı türediler, bazı serseriler, Avrupa medeni
yetini rezailiyle beraber alalım» diyorlar. Aleyhleri
ne beddua edilen Milleti Meclisi kürsüsüdür. Sasil-
ler, dinsizler, esfeiü safiline geçsinler diye yadedilen 
bu mel'un adamlar kimlerdir? Acaba çok uzakta mı
dırlar? O tanedilen adamlar, tenhalarda gözlerin eriş
mediği yerlerde size meçhul olan kimseler midir? 
Yoksa daha yakında, civarımızda hatta içimizde, mi 
bulunuyorlar? Kimleri kasdettiklerini isimleriyle söy
leyebilirim. Bunlardan bazıları hatta beni dinliyor
lar. Fakat memleket mesailini anlayabilmek için 
zihni, darlıktan kurtarabilmelidir, memleket mesaili
ni anlamak için zaman içinde düşünebiîmelidir, bu 
mesaili anlayabilmek için çok geniş, çok ihatalı gör
meli, mesafe arasında düşünebiîmelidir. Türk Mille
ti bütün milletlerle beraber mütalâa edilebilir. Türk 
Milletinin bu gününü ve istikbalini anlamak için ma
zisini anlamak lâzımdır. Bugünkü dünyayı ve dün
ya ceryanlarını bilmek lâzımdır. 

Maziyi tanımayanlar, Türk tarihini bilmeyenler ci
han cereyanlarını tanımayanlar halkın önünde söz 
söyledikleri vakit daracık görüşlerinin mağlubudurlar, 
esiridirler. Bazı kimseler demişler ki; garp medeniye
tini fezahatleri, levsiyatı ile beraber alacağız. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Bunu söy
leyen yoktur, bu iftiradır 

Arkadaşlar! Başta dedim ki, arkadaşımızın nut
ku alelade bir tenkid ve murakabe şeklinde kalsaydı 
fazla müteessir olmaya mahal yoktu. Her kanaat 
için bu kürsüde yer vardır. Fakat o nutuk, memle
ketin her köşesinde bugünkü idare aleyhine, kafala
rının içinde ve kalplerinin içinde suikast perverde 
edenlerin yaptıkları telkinatla aynı manada ve aynı 
şekilde görünürse ve bu kürsüden etrafa neşrecliiirse 
arkadaşlar, mecburum size tehlike var diye haykır
maya. 

RAÎF EFENDİ (Erzurum) — Hiç bir tehlike 
yoktur. O sizin kafanıza göredir. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Devamla) — Ho
cam! Benim kafam bir tane değildir, bin tanedir. Ben 
bütün benim gibi düşünenlerin kafasına benzer bir 
kafa taşıyorum. Bu kafa mı doğru düşünür yoksa 
sizinki mi? Millet Meclisi anlamıştır. 

REİS — Raif Efendi! Sükûnetle dinleyiniz, son
ra cevap verirsiniz. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Devamla) — Ar
kadaşlar! Son aylarda memleketin her köşesinde 
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HAMDULLAH SUPHİ BEY (Devamla) — Me
bus Efendiler! Bazı meselelerde biz, kendi aramızda 
anlaşabilsek, fikirlerimizi birbirimize söyleyebilsek 
ve nihayet ortaya atılan esas fikirlerin manayı mah
susu hiç olmazsa Meclisimizce vazıh olsa, eminim 
bir çok yanlış ve mühlik cereyanlara mani olabiliriz. 
Hatırlarsınız, vaktiyle Meşrutiyet zamanlarında yine 
böyle (mukaddesat ayaklar altına alınıyor) diye tah
rikâta başlamışlardı, bu tahkikatın bedelini kim ödedi? 
Zavallı Anadolunun masum köylüleri, neferlerimiz, 
başçavuşlar ödedi. O tahrikatı yapanların bir çokları 
Millî Mücadelede de bizim aleyhimize çalışarak muh
telif ecnebi memleketlere kaçtılar. Türk köylüsünün 
mübarek kânı onların kabasetini yıkadı. Halbuki Türk 
Milletinin damarlarında ifsat edenlerin hesabına akı
tılacak bir damla kan kalmamıştır. Karşımızdakiler 
zannediyorlar ki, bir medeniyet bir kıtadan diğer bir 
kıtaya geçerken gümrüklere uğrar. Ziya Efendi haz
retleriyle beraber bir komisyon teşkil ederiz, önlerine 
kâğıtlarını alırlar ve dışardan içeriye ne gelirse mad
de madde görülür. O gelen ne? Lokomotif buyurunuz 
içeri. Bu gelen ne? Dans, kabul etmiyoruz, kapı dı
şarı. (handeler) Arkadaşlar! Pekiyi bilirsiniz, mede
niyetler bir memlekete girerken gümrüklere uğramaz, 
şunun ve bunun mütalâasını almak, tasvibini bekle
mez, gelenler, eğer bir takım ihtiyaçların, bir takım 
zaruretlerin, neticei tabiiyesi ise mutlak içeri girerler. 
Mani olamayız, (çok doğru sesleri) Erzurum Mebusu 
Ziya Efendi fuhuştan şikâyet ediyor. Muhterem 
arkadaşlar. Bu hususta size doğrudan doğruya hitap 
ettiğimden dolayı af buyurunuz, bizim aramızda yani 
Türk münevverleri arasında Türk kadının fuhuşa git
mesini tasvip eden, tecviz eden bir tane sefil buluna
bilir mi? (asla sesleri) Hangi milletin mecnun olma
yan, hilkaten mütereddi olamayan adamı, kendi mil
lî gururyle alâkadar gördüğü millet, kadının fuhuşa 
doğru gitmesini tasvip eder. (haşa sesleri) 

Garpten bazı şeyleri alacağız, bazılarını almaya
cağız. Bir misal! Bu çok kuvvetlidir. Zihinlerinizde iz 
bırakacak kadar kuvvetlidir. Tercih ediyorum. Er
zurum Mebusu Ziya Efendi, sınaî hayatın, fabrika 
hayatının Türk topraklarına girmesine taraftardır. 
Nutkunda okuyor. Fabrikamız yoktur diyor. O halde 
fabrikanın memlekete girmesine müsaade ediyorlar? 
Fabrika geldi, fabrikalar geldi elli, yüz ve daha fazla 
şehirlerimizin üstünde mavi gökleri kapatan duman
lardan müteşekkil ikinci bir gök, siyah bir gök peyda 
oldu. Fabrikanın içinde alın teriyle çalışan, göz nuru 
döken amele vardır. Onun karşısında da sermayedar. 

Sermayedar ile âmele arasında, aynı para ile iş ara
sında kavga başlayacak mı, başlamayacak mı? Başla
yacak. Sosyalist akideler memleketimize girmiş demek
tir. Efendim! Biz bunu istemeyiz. Hocam böyle ol
maz! Fabrika girdimi sosyalist akideleri de içeri gi
rer. O akideler makinenin bünyesine dahildir, (bravo 
sesleri) 

RAlF EFENDİ (Erzurum) — O da doğru pek 
âlâ. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar! Nutukta gördümki, müteaddit de
falar Erzurum Mebusu muhteremi teceddüt bu ise, 
teceddüt şu ise kahrolsun, taraftarları da kahrolsun, 
diyor. Demek teceddütün ne olduğunu anlamamışlar
dır. Parmağımızla göstermek ve tarif etmek lâzım. 
Çünkü bilmiyor. Dans ederken birini görmüş, soru
yor teceddüt bu mudur? Yerde bir sarhoş yatıyor, 
tekrar soruyor teceddüt bu mudur? Muhterem Erzu
rum Mebusunun ve onun gibi teceddütün ne olduğu
nu bilmeyenlere teceddütü mutlak anlatmak lâzım. 

Bundan 19 -20 sene kadar oldu, gece birden bire 
tahammül edilemeyecek derecede dişim ağrıdı. Yeni 
doktoru, müteceddit doktoru o saatte bulmanın im
kânı yoktu. Eski doktoru mahalleden yanıma getirdi
ler. Bu zat yeşil sarıklı ve yaşlıydı, (berber sesleri) 
gelen dişçi muhterem bir gaziydi. Plevne hatıralarını 
bana kendisi anlatmıştı. Onun muhtelif hünerleri var
dı. Berberlik eder, dişçilik eder. İlkbaharda hacamat 
yapardı. Kapısının önünde Amasya bamyaları gibi 
dizi dizi asılmış dişler, sanatının levhası, ilânı idi. 
odama girince, dişimi gösterdim bu ağrıyor dedim. 
Gözünü kapa dedi, niçin dedim. Oğlum gözünü kapa 
bir de kelimei şahadet getir, gözümü büsbütün aç
tım tekrar niçin dedim, ne olur ne olmaz bir kelimei 
şahadet getir diye ısrar etti. Dizlsrim (titremeye baş
ladı (handeler) asıldı, çenem de çıkabilirdi, bereket 
versin dişim çıktı. 

Bu, eski bir simadır, bu, ananevi simadır. Asır
lardan beri Türk Milletinin dişlerini çıkaran. Sakalı
nı kesen, hacamatını yapan bu adamdır, bu simadır. 
Bir de Mektebi Tibbiyemizin Dişçi kısmından çıkan 
yeni doktorlarımız var. Hikmet okur, kimya okur, teşrih 
okur. Efendim! Ben bu tababsti kabul ediyorum. Yalnız 
bu yeni tabip öbür dişçi gibi düşünecektir. Cihan mesa
ilini, hayat işlerini, memleketin ihtiyaçlarını bu yeni 
doktor/Tıbbiyemizin yetiştirdiği bu münevver genç 
diğeri gibi düşünsün. İmkânı var mı? Bir genci yeni 
mektebe soktunuz mu kafasının içi alt üst olacaktır. 
O artık eskisi gibi düşünmez. İşte bu doktor teced
dütü temsil eder. Arkadaşlar: 
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Geçen senelerde vaktim olmuştu. Ayasofya kü
tüphanesine devam ederek eski tebabet kitaplarını 
karıştırıyordum. Size bir tıp kitabından bahsedeceğim. 
Bu da ananevidir. Yalnız Türk için değil, alemi is
lâm için de ananevidir. Elime bir tip kitabı aldım. 
Fasıllara ayrılmıştı. Birinci fasıl: Babülemraz yani 
emraz beyanındadır. Rakkam bir: Kulunç hastalığı, 
rakkam iki: İshal hastalığı, rakkam üç, dört, beş di
ğer hastalıklar: 75:80 kadar hastalık, rakkamların 
karşısında alt alta dizilmişti. Hasta kendi hastalığını 
bilmezmi? Hastalığını bilmeyen hayvandır. Hastalı
ğınız nedir? Babülemraza bakın ve bulun, meselâ (9) 
üncü rakkamında hastalığınız yazılı. İkinci bap, ba-
büledviye onun dokuzuncu rakkamın dada hastalığı
nızın ilâcı yazılı. Üçüncü bap: Babüdeavatül - Me-
sure dir. Okuyacağınız dua da dokuz rakkamı ile gös
terilmiştir. 

Biiznillahitüâlâ şifayap olursunuz. Arkadaşlar! 
Bu eski tababettir, asırdide, ananevi tababettir. Bir 
yeni Tıbbiye yaptınız, kitaplarını Avrupadan getirdi
niz, bir takım alât ve edavat verdiniz, teşrihhane, 
kimyahane, hikmethane yaptındırız. Yeni doktorlar 
orada yeni tedrisatta bulundular. Lütfen bana diye-
bilirmisin ki bu yeni doktor o kitabı yazan gibi dü
şünecektir? Yeni tababeti öğrenecek, fakat kafa es
kisi gibi kalacak. Bunun da imkânı yoktur. Tıbbiye 
Mektebiniz Türkiyede bir teceddüt vesikası da bu
dur. Hükümetimizin şekli baştan başa değiştimtir. 
Ordumuz eski ananevi ordumuz değildir. Sizin, bay
rağında yüzlerce gazanın hatırası olan bir yeniçeri 

ordunuz vardı. Cihan cihan dolaşmıtı. (25: 30) mille
tin gururunu kırmış, onlara baş eğdirmişti? Fakat bu 
yeniçeri ordusu, tutunamaz bir hale geldi. Onu ta
rumar ettik, yıktık yeni orduyu meydana çıkardık. Bu 
günkü tıp ordusu Türkiyenin ufuklarından teceddü-
tün en güzel abidesi olarak yükselmiştir. Maziperest 
olanlar acaba bize diyebilirler mi ki; yeni ordunu 
zabiti, yeniçeri zabiti gibi düşünecektir. Ahlak me
selelerini, hayat meselelerini memleket meselelerini 
onun gibi kabul edecektir. Buna da imkân yoktur. 

İşte bir teceddüt daha efendiler: Adliyemizi ele 
alınız, kadının karariyle dil keserlerdi, kol keserler
di. İstanbul da kahveler vardır. Yalancı şahitlerin 
maruf makamdır. Onlardan bir iki tane bulmak lâ
zım. Beş on kuruşa pazarlık edersiniz. Yerlerine mü
racaat edersiniz. Hâkim bunu bilmez mi? Bilir. Bu 
mahkemeyi kaldırdınız. Yeni kanunlar yeni teşkilât 
i!c bu günkü mahkemeleriniz doğdu. Yeni mahkeme
niz, teceddüdün örneklerinden biridir. Teceddüdü 

yerde yatan sarhoşlarda arıyorlar. Dinen memnu 
olan müskirat din zuhur ettiği günde mevcut idi. 
Toprağın üstünde asmalar salkım verdiği günden beri 
sarhoş meydandadır. Hazreti Ademin cennetten çı
karılması, eskidir. Habil ile Kabilin birbirini öldür
mesi çok eskidir. (Bravo sesleri) Asıl teceddüt misa
lini başka yerde arayalım. Biz bir Millet Meclisinin 
azasıyız. Anadolunun bir köşesinde, Ankara devleti 
murakabe eden, milletin yaralarını arayan, hür se
siyle bütün memleket önünde tenkit vazifesini gören 
bir Millet Meclisi kurulmuştur. Teceddüt buradadır. 
Eski Anadoîuda Selçuk devirlerine kadar gidiniz, Bi
zans devirlerini ahnız, Abbasî, Emevî devrine giriniz. 
Acaba nedere bana bu Millet Meclis gibi Hükümeti 
karşısında titreten bir Millet Meclisi gösterebilirsiniz. 
İşte teceddüt budur efendiler! (bravo sesleri) Arka
daşlar! Size saraydan bir misal alacağım: Buhrana 
doğru gidiyorlar. Memlekette tcreddii ahlakî varmış, 
zıddını iddia ediyorum. Yeni nesiller eski nesillerden 
daha yüksek bir ahlâkada maliktirler (şiddetli alkış
lar) esbabını zikredeceğim. 

Aziz Arkadaşlar! babalarımıza hürmetle, takdisle 
merbutuz, bir takım yüksek hasletleri vardı. Bu has
letlere meftunuz. Fakat zaafları da vardı. Bugünkü 
Türk münevverlerinin vazifesi hatalar üzerine göz 
yummak, mazinin bu günkü perişanlıkları, harabileri 
tevlit eden günahlarını gizlemek değildir. Yüksek 
vatanperverlik; hatayı; mazide de, bugünde de, 
istikbalde de daima söylemektir. Asırlarca müddet, 
medrese ve Yeniçeri Ocağı üzerine istinat ederek ya
şamış bir sarayımız vardı. Sarayımızın methalinde iki 
tarafındaki cellât odalarını ben ziyaret ettim. Emi
nim ki aramızda bir çok zevata da eski sarayı ziya
ret etmişlerdir. Kapının biraz ilersinde de cellât taşı 
vardır. Esir milletin başındaki adamın kes emriyle 
bir Sadrıazamın, bir Reisülküttabm, bir Defterdar 
şıkkı sanisinin kafası bir hayvan kafası gibi koparıl-
dığı günde buna tahammül eden halkın adalet hissi, 
hak hissi kuvvetli midir? diye soruyorum. (Bravo ses
leri) 

Arkadaşlar: Tekrar ediyorum, zulümlere karşı is
yan eden nesillerdir ki ahlâkim vardır diye bağırmak 
hakkını kazanmışlardır. (Alkışlar) 

Arkadaşlar! Selçuk tarihi, Osmanlı tarihi, her 
sayıesinde, hemen hemen bilâ istisna size bir müsa
dereden bir nefyi tağripten, bir hükmü idamdan bah
seder. Kimse canından, yurdundan, malından emin 
değildir. Fazileti, ahlâkı temniye eden bu şerait mi
dir? îsterdimki, şimdiki fikirlerinizle millet ve hak 
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fikirlerinizle eski müverrihlerimizi hatta sadece mese
lâ Naim#yı tekrar okuyasınız. Marufjbir adamın ka
fasını koparmışlar. Ne ile, kimin hükmüyle kopar
mışlar, adliye bu işin içinde varmıdır, yok mudur? 
Hayır efendiler yoktur. Birşey daha sorayım. Mazi 
ile bugün arasında bir mukayesede bulunmak için 
söylüyorum. Evkafımız hakkında aramızda tetkikat-
ta bulunanlar çoktur. Evkafımızın küçük bir kısmı, 
şüphe yok çok yüksek şefkat ve mürüvvet sahibi olan 
zevat tarafından vucüde getirilmiştir. Ben iddia edi
yorum, tarih de şahittir, Evkafımızın, mühim bir kıs
mı çalınmış, çırpılmış, irtişa ile kazanılmış paralar, 
evlâda faydalı kılabilmek için vakıf suretinde şura
ya bağlamaktan ibarettir. (Doğru sesleri) Böyledir, 
arkadaşlar! Böyledir, bilerek söylüyorum. Dünkü Ve
killeriniz ve bu günkü vekilleriniz, öldükleri vakit 
hangi irtişa parasiyle, hangi çalınmış parayla evle
rinden başka bir kulübe yapıp bırakabilirler? Bu 
günkü Hükümetinizle de, size bu harap Anadoluyu 
bırakan, size baştan ba.şa soyulmuş ve ezilmiş Ana
dolu halkını bırakan eski Hükümetler arasında muka
yese yapmayı kendimizi tahkir addederim. Anado
luyu batıranlar onlardı, kurtaran bizim neslimizdir 
efendiler (alkışlar) 

Bugünkü neslin, Anadoluyu ilim kuvveti kadar, 
fedakârlık kuvveti ve fazilet kuvveti ile kurtardım 
demeye hakkı yokrnu? Müteessirdirler, ağlıyorlar, 
ah!.. Memlekette buhranı ahlâki var, nereye gidiyo
ruz? Emin olunuz ömrümde hiç bir zaman zümre 
zümre insanları itham etmeyi muhik bulmadım. 
Tasavvur ediniz ki asrilik namına bir kaç dalaletzede 
adam çıkmış, kimsenin tasvip etmeyeceği şeyleri yap
mış. Vay!.. Asrilik bu mudur?... Hayır efendiler,, 
asrilik bu değildir. Asrilik; hizmeti askeriyeyi bir bu
çuk seneye indiren kanundur, aşarın ilğastdır, uzun 
bir geceden sonra memleketin ufkunda doğan haki
miyeti milliyedir, (alkışlar) 

Efendiler! Asrilik padişaha kaside yazan, devrin 
vezirine dalkavukluk eden matbuat yerine, - şunda, 
bunda hata etse bile - memleketin dertlerini mevzu
bahis eden vatana sayfalarını açan yeni matbuattır. 
Mazimizde bu yoktur. Asrilik Arapçayı öğreteme-
yen Türkçeyi unutturan medreselerimizin yerine bizi 
hayatla temasa sokan, ulumu tecrübiyeyi Türk ço
cuğunun kafasına yerleştiren, millet aşkını öğreten 
yeni mekteptir, (bravo sesleri) 

Arkadaşlar! Bu yeni mektepler Fas topraklarında 
olsaydı Ceneral Lotey dokuz milyon ahalisi olan Fas 
topraklarında sarayları,mabetleri, türbeleri çanak 

çömlek gibi kıran kırk bin kişiük ordusiyle malum 
zaferini kazanır -mıydı? 

Orada asrilik yoktur. Türk toprağında yabancılar 
yerleşmedi. Çünkü; harbiyemiz var, tıbbiyemiz var 
sizleri yetiştiren mekteplerimiz var. Sebebi budur efen
diler! Ve teceddüt budur efendiler. 

Arkadaşlar! Bu hareketin karşısına çıkmalıyız. As
riliğin ne olduğunu madem ki aramızda bile anlama
yanlar vardır, biz izah etmeye mecburuz. Teceddüt, 
eski kaymakam paşaların, mütesellimlerin, sancak bey
lerinin, hapishanede kaç adam var diye sorarak, iki 
tanesini konağın önünde sallandırın, heybeti Hükümet 
zahir olsun dedikleri zamanlara mukabil, bir vatanda
şa ufak bir taarruz olduğu vakit, burada hesap ver
meye mecbur olan mesul Hükümetinizdir. Şuabatı 
idarenin, şubatı faaliyetin hepsinde maziye nazaran, vü
cuda gelmiş salâhlar ve teceddütler sayısızdır. Sarhoş 
mu arıyorsunuz, teceddüt bu mudur diyen mi gösteri
yorsunuz? Müsaade buyurun 150 sene evvelki sarhoş
ları size göstereyim. Fuhuş mu arıyorsunuz? Yazıkki 
Millet Meclisinin kürsüsündeyim, size memlekette teş
kilât haline geçmiş öyle fuhuş yuvaları gösttereyim ki 
onların yetiştirdiği adamlar bu memleketin başına asır
larca musallat olmuşlardır. (Bravo sesleri, sürekli alkış
lar.) 

Türk kadınları arasında meyhaneye giderek rakı 
içenler varmış. Elîm bir şey, fecî birşey! Bugünkü 
Türk münevverleri, Türk milliyet perverleri yani Türk 
haysiyet ve şerefi üzerine titreyenler bu manzarayı dil-
suz bulurlar. Bunu istemezler. Şimdi gözlerin gördüğü 
bir mevsimdeyiz, kulakların işittiği bir mevsimdeyiz. 
Eskiyle yeni arasında yeni aleyhine fark var zannedi
yorlar. Eski devirlerin kör ve sağır olmasından dolayı 
birçok günahlardan habersiz kaldığımız için maziyi 
masum bilenler var. Şimdi işiten bir devredeyiz. Bu 
memleketin bir köşesinde hangi facia olurda siz duy
mazsınız ve bütün memleket duymaz? Yeni Türkiye 
teceddüt vasıtaları sayesinde memleketin her köşesini 
duymanın çaresini bulmuştur. (Bravo sesleri.) 

Muhterem arkadaşlarım! Size eski Türkiye'den bir 
misal daha alacağım. İstanbul'da Çarşamba tarafında 
bir avrat pazarı vardı. Biliyorum. Ziya Efendi haz
retleri vakitleri olmuş da Üçüncü Sultan Selim zama
nında İstanbul'a ait birçok levhalar vücuda getirmiş 
olan (Meling) in levhalarını seyretmişler midir? 

ALÎ BEY (Rize) — Tam buldun... (Handeler) 
HAMDULLAH SUPHÎ BEY (Devamla) — Belki 

bunun için vakit ve fırsat bulmamışlardır. Arkadaş
lar! Biri Beşiktaş'ta diğeri Çarşamba'da olmak üzere 
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istanbul'un maruf ve meşhur iki avrat pazarı vardı. 
Gürcistan'dan getirirler, Çerkez memleketlerinden ge
tirirler. Bir ucu Kafkasya'da bir ucu Habeşistan'da bir 
esir ticareti vardı. Bir de istilâ orduları Avrupa'nın 
içinden Sırbistan'dan, Macaristan'dan, Lehistan'dan 
döndükleri vakit, arkalarında renk renk açık koyu saç
ları ile renk renk gözleriyle kadınlar ve erkekler ta
şırlardı. Eski ailelerin haremi kadın ve erkek kervan
sarayı idi. (Doğru seesleri.) Efendiler! Hassas ve zahit 
ruhiyle kuvvettli ahlâk isteyenlere soruyorum. Bu ker
vansarayların içinde özlediğiniz aile hayatı mümkün 
mü idi? Odalıklar, müstefreşeler, asıl ve ismini söyle
mekten haya ettiğim cins köleler bjr evin harimine yı-
ğılırsa orada esas olan etlerin içtihası mıdır, yoksa aile 
fazileti, aile endişesi midir? 

Arkadaşlar! Bugünkü Türkiye yükselmiştir. Kıyas 
kabal etmiyecek derecede her sahada maziden daha 
kuvvetlidir. Ben bir şeye dikkat ederim. Bu benim için 
en manidardır. Bir memleketin siyasetine bakınız, ah
lâkını orada görünüz. Bir memleket ki susmuştur kor
kuyor. Başındaki adamların dinî, siyasî, zümrevî, ve
ya ailevî tazyikine karşı dalkavukluktan başka birşey 
yapmıyor, o ahlâkan mütereddidir ,aşağıdır. Bir devir 
ki Hükümetini tenkit ve murakabe eder, kanaatini 
matbuatında, kürsüsünde ve her yerde söyler, onun ah
lâkı yükselmiştir. Siyasetin bu geniş şekli yükselen o 
ahlâktan doğmuştur. Eski terbiye içimizde yaşasaydı, 
çünkü büyükler karşısında susmak esastır, gözgöze gel
memek esastır, el pençe durmak esastır, bu terbiye 
aramızda devam etseydi, memleketimizde Cumhuriyet 
olmazdı . Sarayın gölgesinde ve korkusu içinde bizi 
kamçı ile, kement ile nefyile idare eden eski Hükümet 
yaşardı. Teceddüt bize hürriyet aşkını veren bu yeni 
terbiyemizdir. Yeni şekli idare yükselen ahlâkımızın 
bize mükâfatıdır. (Bravo sesleri.) 

Arkadaşlar! Bahsi uzatmayalım. Yalnız size şu 
mühim noktayı işaret etmeden karşınızdan çekilme
yeceğim. Düşündüm... Bu münevver zümre fuhşu 
teşvik etmekle, sarhoşluğu himaye etmekle, dansla
ra' müsamaha etmekle töhmet altma alınan münev
ver zümre kimlerin husumetine maruzdur. Bunları 
istemeyenler ve bunlarda tehlike görenler kimlerdir? 
Alelumum mahafazakârlarırmz mı?... Umumiyetini 
iddia etmek çok girandır!... Fakat şu nutku okuyan 
arkadaşımızın kalbini ta içinden görmeye fırsat bul
sam, benim için ne düşünüyor!... Karşımda bu mem
leketin tehlikelerden kurtulması için bir çare vardır. 
Benim gibilerin yok olmasıı... 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Zati âliniz de ay
nen Öyle düşünüyorsunuz!... 

| HAMDULLAH SUPHİ BEY (Devamla) — Böy
ledir efendiler! Benim gibilerin yok olması... Yalnız 
basit bir tarih müşahedesi olarak arz edeyim ki Av
rupai merkeziden başlayarak bazen peşimizde Avus
turyalılar, bazen Ruslar, bazen Sırplar, Bulgarlar, 
bazen Yunanlılar, Anadolu içine kadar çekilmemiz 
iki buçuk. asırdan beri devam eden bir muhacerettir. 
Bu muheceretin bir buçuk asırlık bir müddetinde 
Türkiye'nin sahnesinde benimle hemfikir olan kim
se yoktu. Yani benim örneğim yoktu. Ziya Efendi
nin arzu ettiği fikirler ve usuller memleketin üzerin
de hükümran idi. Memleketin havayi manevisinde bir
birine çarpan müthiş üç kuvvet vardı. Sarayın kuvveti, 

| medresenin kuvveti, Yeniçeri ocağının kuvveti. Fa
kat maneviyatta hüsran bu kuvvetlerin saltanat sür
düğü zamanlarda başlamıştı. (Bravo sesleri.) Ben iç
timaî yeni bir örnek olarak ancak seksen seneden 
beri mevcudum. Benim hem fikrim olanlar daha ev
veller de yoktur. Seksen nihayet yüz seksenden bi
ridir ki zavallı Türk Milleti yeni rehberlerinin arka
sında kurtuluş mücadelelerini yapıyor, tanzimatını 
yapıyor, Meşrutiyetini ilân ediyor, Cumhuriyetini te
sis ediyor. Bunları yapanlar kimlerdir? Bakınız. Ara
da Ziya Efendiler var mıdır? Anadolu mücadelesine 
rehber olanlara bakınız. Onlar hangi mekteplerin 
mahsulüdür? Dikkat ediniz hepsi aynı nevi insan
lardır o insanlar bizim nevimize yüz seneden beri 
hürriyeti, tekâmülü, teceddütü arayanlar onlardır ve 
nihayet memleketi muzaffer edenler de onlardır. Fa
kat dedim ki Ziya Efendinin töhmet altında tuttuğu 
da onlardır. Bu zabıtnameyi, Anadolunun muhtelif 
köşelerinde okunurken tasavvur ediyorum. Bu nu
tukta bir cümle var. Diyorki, temettü almak için 
Hükümet fuhuş vesikası veriyor. Efendiler! İsim veri
lemez buna ne söyleyeyim? Ne tabir edeyim? 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Burada 
bulunsaydım, kürsüden suratına çarpardım o sözü, 
yaşasın inkılâp, yaşasın teceddüt! 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Hangi sebeple, 
teceddüt iktizasıyla mı Hilmi Bey? 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — O da 
teceddüt iktizası ve yaşasın o teceddüt ki beni inkı
lâpçı olmak üzere yetiştirmiştir. 

HAMDULLAH SÜPHÎ BEY (Devamla) — Ar
kadaşlar! Epey eskimiş zamanlardan beri Anadolu
nun içerisinde salçm korkunç hastalıklar var. Hükü
metiniz bir çare düşünüyor. Doktorun gözüönünde, 
Onun muayenesine tabi dalâletzede bir kadın... Göz-

I den saklı gizli gizli irtikâbı günah eden diğer bir 
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kadın... Hangisi Türk Milleti için sıhhî noktaî na
zardan daha az tehlikelidir? Madem ki asırlar zar
fında yapılmış bütün tecrübeler ispat etmiştir ki; fu
huş bütün bütün kabili men değildir. O halde mura
kabe altına alınmalı, teftiş edilmeli. Hükümet bu yo
la düşenlere vesika veriyor, sırf halkın sıhhati için 
Ziya Efendi isterim ki : Bütün bu muayeneye tabi 
evler dağılsın, şehrin her köşesine fuhuş girsin, Te
miz mahalleler bunlarla bulaşsın ve zavallı delikan
lılarımız muayeneden uzak olan bu kadınlarla bulu
şarak mühlik hastalıklara uğrasınlar? Bakınız, Ziya 
Efendinin lisanında bu musip fikir, ne şekil alıyor? 
Ne korkunç bir şekil alıyor. Ve zavallı ahalinin na
zarında Hükümet nasıl bir vaziyete düşüyor. Temet
tü almak için Hükümet vesika veriyor... 

Muhterem Arkadaşlarım! Ortada bir de dans be
lâsı vardır. Bu dans belâ veya iptilâsı ortadan kalk
sa bütün memleket baştan başa düzelecek. Fakat 
çaresini bulupta bu dansı kaldıramıyoruz. On sene 
kadar evveldi. Merak ettim. Memleketimin yirmi bir 
maruf adamına Türkiye Devletinin esbabı inhitatını 
sordum. Niçin Osmanlı İmparatorluğu inhitata uğ
ramıştır? Bana yirmi bir sebep zikrettiler. Kimi ma
liyeci idi, malî sebepler söyledi, kimi maariften bah
setti. Terbiyei bendeniye yeni bir elifba, yollar vesai
re ayrı esaslara diye gösterildi, söylediler. Yirmi ikin
ci reyi de Ziya Efendiden aldı. Türk Devletinin es
babı inhitatı Floryada kadın erkek beraber suya gir
mek ve Beyoğlunda dans. etmek, bu ikisini kaldı
rırsanız memleket kurtulacaktır. 

Efendiler! Millet Meclisinde bütçe münasebetiyle 
söz alan bir hatibin söyleyeceği sözler bunlar mıdır? 
Bazı şikâyetleri bu zavallı şekillere düşmese yalnız 
mı bırakırız? Eğer sağa sola bakmadan, bitmeden 
anlamadan üç adım ilersini görmeden beddualar, 
küfürler telinler yağdırmadan fuhuşa karşı tedabir 
alalım deselerdi hep beraber yürürdük. Beraberiz 
derdik. (Tabiî sesleri). 

Müskirattan şikâyet ediyorlar. Diğer bir arkada
şımız Vehbi Beyefendi çıktı ve ne kadar kalbe gi
ren sözlerle müskiratın aleyhinde bir nutuk irat etti. 
Mütemadi köşemden haykırdım. «Vehbi Bey hakkın 
var, Vehbi Bey hakkın var' Ben istermiyim ki, mil
leti seven istermi ki, Türk aileleri, Türk çocukları 
müskirat tesiri altında zebun, harap olsunlar. Fakat 
onu söylemenin yolu bu mudur efendiler? Memle
keti kurtaran nesli, halk nazarından ahlâksız göstermek 
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tecviz olunur mu? Ve o yaşta, o mevkide ve o ki
fayette bir adama bu feci iftiralar, taşkınlıklar yakı
şır mı?... 

Arkadaşlar! Son cümlemi arz ediyorum ve diyo
rum ki: Erzurum Mebusu muhteremenin nazarında 
müttehem olan zümre, yalnız kendisi gibi düşünen
lerin nazarında mı müttehemdir. Eğer hayal edilen 
şey mümkün olsa taraf taraf körüklenen aksülamel, 
irtica muzaffer olarak karşımıza çıksa bile, bilirim 
sizin gösterdiğiniz müsamahadan ortada eser kal
maz. Bir hafta on gün zarfında meydanı temizlemek 
için ne lazımsa hepsini yaparlar. 31 Mart, bütün 
dünyaya karşı Türk Devletini müdafaa eden ve şöh
reti dünyayı tutan her tehlikeye karşı memleket üs
tünde bir siyanet kuvveti olan Türk zabitlerini öl
dürmekle işe başladı. İrtica gelirse mektepliyi bo
ğacaktır. Türk zabitlerini ilk ve son düşmanı bile
cektir. (Gelemez sesleri) Evet efendiler! Böyledir. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Milleti tenzih edi
yorum. (Gürütüler) (Sus sesleri) 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Devamla) — Ar
kadaşlar! Ermeni Taşnaksiyon mensupları, kanla oy
namış adamlardır. Gözlerini yumdukları vakit bizim 
için aynı hülyaya dalıyorlar. Türkiye'nin başında 
olan zümre yıkılsa, dünya rahat edecektir. Yunan
istan topraklarında dayağımızı yiyenler gözlerini ka
padıkları zaman aynı rüyayı görürler, şunlar bir or
tadan kalksa, şu melunlar bir esferi safiline geçse!... 
Anadoluda müstemleke ümitlerini kaybeden İngiliz
ler aynı fikirdedir. Onlar da bizim için aynı şeyi 
düşünüyorlar ve darbe kendi içlerinden gelse... Biz 
devrilsek hepsi rahat edecekler .Ziya Efendi ve hem
fikirleri hükümlerinde yanlız değildir. Onun bu ka
dar müttefikleri ve gayretkeşleri var, asıl feci olan bu 
manzara, bu müşabehet, bu ittifaktır. (Bravo sesleri) 
(Şiddetli ve sürekli alkışlar). 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Ziya 
Efendi Hoca. Meydanda yok. Kundağı saldı gitti. 

REİS — Efendim! Heyeti Umum iyeye hitaben 
söylediler. Vaktimiz geçti. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Aleyhinde 
söyleyeceğim. 

REİS — Kifayetten bahsetmedim, acele etmeyin, 
vaktimiz geç oldu. 

DOKTOR FUAT BEY (Kırklareli) — Paşa Haz
retleri! Bu hususta bir takririmiz vardır. 
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REİS — Müsaade buyurun. Malumuâliniz Ni-
zamnamei dahilimizde bir nutkun tabı ve memleketin 
her tarafında neşri için bir teklif vâki olursa o tek
lif, nutuk zabıt ceridesine geçmezden evvel reye 
konamaz. Binaenaleyh bu nutuk zabıt ceridesine ge
çecektir. Tabolunduktan sonra belki yarınki içtimaımız-
da ilk celsede reye koyacağım. Zabit ceridesine geç
tikten sonra!... 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Efkârı umumiyeyi 
hakem kılmak için her iki nutku beraber neşretmek 
lâzımdır. Madem ki millei hakem kılmak lâzımdır. 

Her iki nutku, her iki ifadeyi neşretmek lâzım gelir 
ve madem ki milletin şahsiyeti mâneviyesine hürmet 
ediliyor, o zat da bir azadır. Onun da fikri milletçe 
bilinmelidir. (Gürültüler). 

REİS — Rica ederim! Sükûnet bulunuz Raif 
Efendi! Zatıâliniz de bir teklif yaparsınız, onu da re
ye koyarım. Usulü böyledir. Efendim artık bugün 
vaktimiz geçmiştir. Müzakereye devam edemeyece
ğiz, yarın içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 
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