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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
Kâzım Paşanın riyasetinde açılıp Türkiye Cümhuri-

yetile İsveç Kıratlığı arasında münakit mukavelenin 
tasdiki hakkındaki kanun kabul edildikten sonra 1932 
senesi muvazenei umumiye kanununun heyeti umumi-
yesi hakkmda müzakere cereyan ederek teneffüs için 
celse tatil olundu. 

İkinci celse 
Kâzım Paşa tarafından açılarak muvazeneni umu

miye kanununun müzakeresine devam edildi ve yanrtj 
toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reis Kâtip Kâtip 
Afyon Karahisar Denizli 

Kâzım Ruşen Eşref Haydar Rüştü 

2 — HAVALE JEDÎLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Gümrük tarifesi kanununa merbut tarifede gös

terilen gümrük resimlerinin tadili hakkında kanun lâyi
hası (İktisat, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

2 — İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları 
kanununun 3 üncü maddesinin tadiline dair kanun lâyi
hası ile alâkadar diğer kanunlarda yapılacak ilâve ve 
tadiller hakkında 2 kıta kanun lâyihası (Millî Müdafaa 
ve Bütçe encümenlerine) 

3 — İşgale uğrıyan bazı mahallerde vukubulmuş 
olan tasarruf muameleleri hakkında yapılacak muame
leye dair kanun lâyihası (Maliye ve Bütçe encümenle
rine) 

Tezkereler 
4 — İstanbul darülfünununun 1929 senesi hesabı ka

tisine mütedair mutabakat beyannamesinin takdim kı
lındığı hakkmda Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 
(Divanı muhasebat encümenine) 

5 — Karadeniz boğazı tahlisiye idaresinin 1929 se
nesi hesabı katisine mütedair mutabakat beyanname
sinin takdim kılındığı hakkında Divanı muhasebat r i 
yaseti tezkeresi (Divanı muhasebat encümenine) 

6 — Yüksek mühendis mektebinin 1929 senesi he
sabı katisine mütedair mutabakat beyannamesinin tak
dim kılındığı hakkında Divanı muhasebat riyaseti tez
kereci (Divanı muhasebat encümenine) 

Mazbatalar 
7 — Seferde bulundukları esnada bahriye zabıtam-

na taamiye verilmesi hakkındaki kanuna müzeyyet' 
1/230 numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa encü
meni mazbatasile 22 nisan 1341 tarih ve 659 numaralı 
kanuna müzeyyel 1/268 numaralı kanun lâyihası ve 
Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ruz-
nameye) 

8 — Riyaseti Cumhur orkestrası hakkında 1/352 nu
maralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, Maarif ret 
Bütçe encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

B I R I N C I GELSE 
Açılma s aa t i : 14,10 

Reis — Kâzım Paşa 

Kât ip l e r : Avni Doğan B. (YOZGAAT) , Haydar Rüştü B. ( D E N İ Z L İ ) 

Reis — Meclis İnikat etmişt ir . 

3 — M Ü Z A K E R E E D İ L E N M A D D E L E R 

1 — 1932 senesi bütçesi hakkında yeniden tan
zim kılınan 1/317 numaralı kanun lâyihası ve Büt
çe encümeni mazbatası 

Reşi t B. (Gazi An tep ) — Efendiler , bendeniz 
esasen söz söylemek ik t idar ın ı haiz değilim. Yalnız 
muhterem Sır r ı B e j i n bazı sözlerine cevap vermek 
mecburiyetini hissettiğim için bir kaç söz söyliycce-
ğim. 

E fend i l e r , B ü y ü k Millet Meclisinin b idayet 
devresinde Sı r r ı Bey benim arkadaşımdı. O vakit

lerde de bazen Sırr ı Bey H ü k ü m e t e kars ı a y k ı r ı 
giderdi . Muhalefet ederler ve bu vadide söz söyler
lerdi . S ı r r ı Beyin şiarı bu olduğu için d ü n k ü ten
kidini çok görmüyorum. Maamafih bir kaç söz soy-
liyeceğim. 

Efendiler , S ı r r ı Bey pekâlâ bilir* ki bidayeteıı 
B ü y ü k Millet Meclisinin t e şekkü lünü ; haya t ın ı 
tehl ikeye a t a r a k ha laskar Büyük Gazi temin e t 
miş lerdir ve o zaman bazan burada , bazan başka 
vazifede, bazan orduda hizmet eden arkadaşlarla; 
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İmparatorluğu yıkıp Cumhuriyeti ilân etmek için 
çalışıyorduk ve hu gün tahakkuk ettirdiğimiz Cum
huriyet Hükümeti nasıl olur da şiarı olan halkçı
lıktan ayrılırda geri gittiğine inanılabilir. Bu müta-
lea asla varit olamaz. Sırrı Bey diyorlar ki, halk
çılıktan ayrıhnışızdır. Halbuki efendiler Cumhur i 
yet ve bu günkü idare sırf bu gaye için teşekkül 
etmiştir. Sırrı Bey Hükümeti mutlaka zamanında 
mutasarrıftı. O zamanki Hükümetler istikraz ya
parak sefahatlerine sarfederlerken niçin susmuş
larda, bu sözleri o zamanki Hükümete söyleme
mişlerdi ? Sırrı Bey bu cesareti bu devrin kendisine 
bahşettiği hürriyette bulmuştur. O zaman ise Sırrı 
Bey nefyedilmek korkusundan ağzını açamiyordu. 

Efendiler, köylülerimiz fıkara olmuştur divor-
lar . . . . 

Köylülerimizin fıkara olması yine imparator
luk zamanının makûs hatalarındandı. Çünkü Bal
kan harbi çıktı, mağlûbiyetle neticelendi. Bir se
ne geçmeksizin harbi umumî çıktı. Bu harbe iki 
sene sonra iştirak edeceğimiz halde on beş gün 
sonra iştirak ettik. Bir haneden baba gitti, oğul 
gitti, kardeş gitti; çifti kanlar sürdüler ve karı
ların yetiştirdiği mahsulün yansım da Hükümet 
aldı. İhtiyar köylünün kapısında bulunan iki 
koyunun birisi vergi diye gasbedildi. Yani köylü
leri fakir düşüren imparatorluğun makûs hatala-
n oldu. Bu gün cumhuriyet devrinde imparator
luk düşmanlannın harap ettiği köyler ve evler 
gün bekün imar edilmekte, yapılmaktadır. 

Fakat bir iki senedenberi memleket buhran 
içinde imiş. Buhran içinde olan yalnız Türkiye de
ğildir ki ... Bütün Avrupa Hükümetlerinde oldu
ğu gibi iktisadî buhran memleketimize de sirayet 
etmiştir. Sırn Bey diyor ki Hükümetin buhrana 
mâni olması mümkündür. Sorarım Sırn Beye; 
Türkiye Hükümetinin önüne geçemediği bu hâdi
seye İngiliz Hükümeti Fransız Hükümeti de mâni 
olabildi mi? Acaba Sırrı Bey gibi buna çare bula
cak hiç bir diplomat mevcut değil mi idi? 

Hükümetin tahmin ettiği varidat doğru çık
madı dediler. Hayır efendiler, bu tahminler ta
mamen doğru idi. Fakat mahsulâtımız satılmadı. 
Tabiatile vergiler verilemeyince varidat tenakus 
etti. Bu konulan varidat içinde bir kısım müs
tesna olmak üzere diğerleri kamilen cibayet edil
miştir. Binaenaleyh bu sene mahsulâtımız, gerek 
hariçte ve gerekse dahilde, satılacak ve 169 mil
yon lira tamamen tahsil olunacaktır ve bütçemiz
de tevazün hâsıl olacaktır. 

Efendiler, Sırn Bey, bütçe kabartılmış, zait 
memur tayin edilmiş, dedi. Ne kadar zait me
mur tayin edilse bu fazla için olsa olsa ancak biri 
milyon lira maaş verilebilir. Yoksa bununla mas-1 
raf bütçesi 30 - 40 milyon lira kabarmaz. 1928 -
1929 - 1930 bütçelerine şimendiferler için konulan 
paralan görseydiler o vakit bu bütçe kabarmış 
demezlerdi. 1929 da 45 milyon sonra 37,5 milyon 
lira bütçeye • şimendifer için konulmuştur. Bu se
ne ise maalesef yedi milyon konulmuştur. Evvel-1 

I ce konulan paralardan bir kısmı Haydarpaşadan -
Adana şimendiferi için verilmiş, kısmı azamı in
şaat için sarfedilmiştir; 

Beyefendiler, eğer hükümeti mutlaka zama
nında, harbi umumide bu gün Hükümeti Cümhuri-
yemizin yaptırdığı şimendiferler yapılmış olsaydi 
emin olunuz ki ne «bir milyon hayvan ve ne de bir 

I milyon insan telef olmazdı. Hükümeti Cümhuriye-
nıizin yaptırdığı şimendiferleri takdir etmek lâ-
zangelirken bilâkis bütçeyi kabartmıştır diyorlar. 

Efendiler, bundan evvelki seneler buraya tah
sis edilen para (45 - 50) milyon idi. Bütçeyi kabar
tan şimendifer masrafıdır, fakat bu şimendiferler 
gerek memleketin müdafaası noktasından ve ge
rekse askerlik, ticaret ve iktisat, ziraat noktasın
dan elzem ve ehemdir. Bunun için zannederim hiç 
bir fert bulunmaz ki, buraya sarf edilen parayı ten-

I kit etsin. Eğer böyle bir fert çıkarsa ben kendi ka
naatimce onu insafsızca hareketinden dolayı itham 
etmeyi vecibe bilirim. 

Sonra bir söz sarfettiler. Asıl zihnime dokunan 
o idi. Dediler ki : Hükümet Fırka Hükümetidir. 
Fırkada bulunan arkadaşlar korkar söyliyemez. 
yani ben korkmam söylerim. Efendiler, şimdi Hü
kümet, Cumhuriyet halk fırkası Hükümetidir. Bu
radaki arkadaşların hepsi kardeştir, kardeş mua
melesi görmektedir. Binaenaleyh fırka arkadaşla
rımız birlbirinden korkmaz. Ancak nizamnamei da
hilî mucibince bihakkın vazifesini ifa ettikten son
ra, resmiyetten gayri zamanlarda onlara, hürmette 
bulunmaları vecibedir, bir borçtur. Hükümete kar
şı resmî zamanlarda idarci kelâm eder, açıkça söz 
söyler, fakat hürmetten de geri kalmaz. 

Hükümete hürmeti mahsusada bulunmak de
mek millete karşı hürmet demektir. Çünkü Hükü
met Türk milletine niyalbeten ifayı vazife etmekte
dir. 

Sonra Hükümeti Cumhur iyemiz teessüsünden 
itibaren Hükümeti mutlakanın belki 80 milyon li
rayı mütecaviz borcunu vermiştir, ve hiç borç yap
maksızın bu kadar şimendifer yaptırmış, evvelce 
şosesi olmıyan yerlerde bugün şimendifer düdüğü 

i öttürmüştür. Bunu zannediyorum ki takdir etmi-
yen hiç bir fert yoktur. Eğer tenkit edecek bir fert 
bulunursa t>nu insafsızca hareket inden dolayı it
ham etmeyi bir borç bilirim. Binaenaleyh bende-
ııi'zce Sırrı Beyin bu tenkidi ya zühul en olmuş ve
yahut tesadüfen ağzından çıkmıştır. Bu haksrzlığr 
zannediyorum ki kendisi de itiraf ederler. Çünkü 
sözleri haksızdır. Maruzatım bundan ibarettir. 
Yalnız bir şeyden şikâyet edeceğim, o da şimendi
ferlere bu sene çok az para tahsis olunmuştur. Sı
rası geldiği zaman arzedeceğim. 

Recep B. (Kütahya) — Arkadaşlar, bütçe mü
zakeresi münasebetile Sırn Bey arkadaşımızın 
temas ettiği bazı mühim noktalar, bilhassa be
nim söz alıp izahat vermemi icap ettirdi. Sırn 
Bey arkadaşımız bir kere mensubu olmakla ifti
har duyduğu C. H. F. nın ana esaslarına, pren
siplerine taallûk eden tamamen yanlış haksız 
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ve izah edildiği zaman tamamile manasız ol
duğu anlaşılacak derecede temaslarda, tenkidat-
ta bulundu. İkincisi Sırrı Bey arkadaşımız yine 
Devletin ileri gidiş hareketi içerisinde bu ileri 
gidişi durduracak derecede olmasa bile, ona az 
çok arıza verecek mahiyette memleketin şu veya 
bu tarafında muhtelif vesilelerle, muhtelif za
manlarda vukubulmuş ve bulmakta olan kara gö
rücülük ve ıbetibinlik cereyanını takviye edecek, 
teşvik edecek ve hatta tahrik edecek mahiyette 
beyanatta bulundular. Memleketin siyasî idare
sini omuzlarına almış olan siyasî fırkamızda, 
Cumhuriyet Halk Fırkasında mesul bir vazife sa
hibi ve ayni zamanda B. M. Meclisinin bir uzvu 
sıfatile bu ağır hatalı ve zararlı ifadatm hâsıl 
edebileceği zararları tadil ve fena akisleri tashih 
ettirmeyi ayrıca kendime bir vazife addettim. 

Sırrı Bey C. H. F . esaslarından bizim cumhu
riyetçilik kadar, milliyetçilik kadar, ' inkılapçı
lık kadar ehemmiyet verdiğimiz iki ana vasfı 
birbirile karıştırarak fikirlerini söyledi. 

Sırrı Bey, bizim halkçılık vasfımız üzerinde 
- devletçilik vasfımız üzerinde bunları kendisine 
şiar edinen fırkanın uzvu olmadığı için olacak -
hiç bir bilgiye, hiç bir fikre, hakikî görüşe hatta 
hakikî tetebbüata istinat etmiyen mütalealar söy
lediler. Bir defa ve hiç. münasebeti olmadığı hal
de halkçılık fikrile devletçilik fikrini birbirlerile 
karşı karşıya ve birbirlerile çatışır bir halde gös
terdiler. İkincisi bugün yalnız Türkiye için değil 
liberal okoli tasvip edenlerin bile artık atıp tarihin 
kayitlerine bıraktığı klasik bir takım nazariyele
rin bu millet için kabili tatbik olduğu iddiasile 
ibir çok söz söylediler. Bütün bunları söylerken 
Sırrı Bey, en basit ilmî ve aklî tahlilin kabul 
edemiyeceği bir çok tezatlara düştü. 

Sırrı Beye ve Sırrı Bey gibi bizim fırkamıza 
mensup olmıyan diğer zevattan ayni fikirde bu
lunan ayni suretle yanlış düşünmesi muhtemel 
olanlara anlatmış olmak için C. H. F. nın bu iki 
esas prensibinin kısa tariflerini yapmıya mecbur 
kaldım. 

C. H. F. Son büyük kongresinin yeptığı yeni 
programda halkçılığı şöyle tarif eder, bu tarifi 
hulâsa olarak söylüyorum: * 

Halkçılık, kanunlar önünde Türk vatandaş
larının mutlak ve katî müsavatını emreder. 
Halkçılık Türkiyede imtiyazlı tabakaların mevcu
diyetini reddeder, sellbeder. Halkçılık, sınıf 
mücadelesini kabul etmiyen bir zihniyet ifade eder 
ve çalışma zümreleri arasında ahenk tesisini takip 
eder. Ve nihayet halkçılık, yeni devletin kuru
luşunda temel olan ana fikre hürmet ederek mil
lî hakimiyet esası üzerinde ısrar eder ve fakat 
bu millî hakimiyetin her vatandaşın, her gün, 
her vakit ve her vaziyette kayıtsız, şartsız, yol
lu ve yolsuz bir takım şeyler istemesi manasına 
alınmamak lâzımdır. Asd halkçılık demek, va
tandaşın Devlete ve Devletin vatandaşa karşı 
mütekabil vazife, mesuliyetlere hürmet demektir. 

Bu kısa tâbirlerle fırka, programının bu baptaki 
esas fikirlerini izah etmiş oldum. Halkçılık de
mek, herkesin her gün aklına geldiği gibi gün
delik fikir ve hisler altında kendi hesabına uyan 
bir takım metalibini Devlete kabul ettirmesi 
manasına gelmez. Herkesin kendi işine ve kendi 
hesabına ve kendi görüşüne uygun gelen bir ta
kım işler vardır. Bunları Devletin tatbik sahası
na sürmesi dünya kurul alıdanberi halkçılık tarifi 
içine girmemiştir. Halbuki Sırrı Beyefendinin 
ifadelerinden halkçılığı bu manaya aldıkları fik
rini anlıyorum. 

Devletçilik bahsine geliyorum. Sırrı Bey bizim 
Devletçi telâkkilerimiz karşısında liberal fikirleri 
müdafaa ediyorlar. Kendi fikrine ve düşünüşüne 
uygun düşünen diğer vatandaşlar da bulunabilir. 
Türkiyede liberal düşünce memnu değildir. 

Gümhuriyet Halk Fırkası bu Meclis kubbesi 
altında kendisine mensup olmıyan vatan evlâdına 
müstakil mebuslukları açık bıraktığı zaman türk 
vatandaşlarına, mühim bir kısmı kendine sadık 
fırka evlâtları olan muhterem türk müntehipleri-
ne dedi k i : 

«Bizim sizi takyit etmediğimiz, açık bıraktığı
mız yerlere intihap edeceğiniz zevat cumhuriyetçi 
olsun, miliyetçi olsun, lâyik ve samimî olsun» tatbiî 
türk milleti bu evsafı haiz olan zevatı intihap et
ti ve buraya gönderdi, ve hiç şüphesizdir ki Sırrı 
B. de de bu esaslı vasıflar olduğu için kendini mün-
tehipleri takdir etti ve mebus yaptı. Yani Sırrı Bey 
müntehiplerine cumhuriyetçi, miliyetçi, lâyik ve 
samimî olmak sözünü vermiş olmakla beraber fır
kamızın diğer vasıflan karşısında ve bu mey anda 
Devletçilik, karşısında söz vermiş vaziyette değil
dir. Şu halde bu kürsüden bu Mecliste liberalizmi 
hatta en koyu, kıp kızıl bir liberalizmi müdafaa 
edebilirler ve bu hiç bir zaman dürüst olmıyan, 
korekt olmıyan bir hareket sayılmaz. Sırrı B. bu 
kürsüden liberalizmi müdafaa edebilirdi ve etti. 
Fakat haksız, ilimsiz, uygunsuz, ve hiç bir kitaba* 
esasa, hesaiba, mantıka uymıyan bir şekilde müda
faa etti. Bunu maruzatımla izah ve ispat . edece
ğim. Yalnız Sırrı Bey hakikî liberalizmi takip et
mek istiyordiyse beyanatının heyeti mcemuasmda 
bir a'henk bulunmak ve bu prensibin tam zıttı olan 
diğer bir takım fikirleri söylememede lâzımgelirdi. 

Sırrı B. diyor k i ; Devlet tek vatandaşın veya 
tek vatandaşlardan mürekkep hükmî şahsiyetin^ 
meselâ hususî bir şirketin yapamıyaçağı şeyleri 
yapmalıdır. Malûmu âliniz esas liberal fikir da
hilî ve haricî emniyet işlerinden başka teşebbüsleri 
serbest bırakır. Fakat son liberal fikirler bile devletçi
liğe yaklaşarak der k i ; (memleketin mühim ve 
büyük bir ihtiyacı vardır. Tek adam veya tek 
adamlardan mürekkep şahsiyeti hükmiye bunu ya
pamıyor, ancak bunu Devlet yapabilir) bu, zaten 
liberalliğin liberallerce de cevaz verilen noktai 
nazarıdır. Hulâsa Sırrı Bey devletçilik mahiye-

, tindeki her hareketin sarahaten aleyhindedir. Böy-
! le olabilirler, fakat bunu söylerken kendi yanlış 
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anladığı halkçılık zihniyeti ile devletçiliğini 
tearuz ettiğini söylemekte hiç bir münasebet 
ve hiç bir hakikat yoktur. Sırrı Bey dev
letçiliği halkın serbest hareketi, halkın men
faati ve iyiliği aleyhinde bir müdahale telâkki 
ediyor. Halkçılığın yaptığım tarifine göre, dev
letçilik ile bu vaziyetin hiç bir irtibatı olmadığı 
meydandadır. 

Fırkamızın noktai nazarına göre devletçilik 
şudur: "Tek vatandaşın yapamıyacağı, tek vatan
daşlardan mürekkep şahsiyeti hükmiyenin, hususî 
şirketlerin yapamıyacağı işleri Devlet yapmalı
dır. Amma bize göre Devletin yapması lâzımgelen 
işler bundan ibaret değildir. Devlet ayni zaman
da bazan tek vatandaşın veya tek vatan
daştan mürekkep şahsiyeti hükmiyenin, hu
susî şirketin yapabileceği şeyleri de mem
leketin, milletin umumî menfaatine taallûk 
noktasından bizzat devletçe yapılmasında fayda 
ve lüzum görürse memleketin umranma, ilerileme-
sine, ileri gidişine hizmet noktasından fayda ve 
lüzum görülürse bu takdirde bu işleri de yapar. 
îşin mahiyetine göre ya tanzim ve müdahale su-
retile veyahut işi bizzat yapmak suretile Devlet 
kendisini ihsas ve reyini infaz eder. Sırrı Bey 
kendi tarif ettiği hududun dışında, yani bizim tat
bik ettiğimiz şekildeki devletçilik hakkında şu fi
kirleri söylüyor: 

« Aflerini rica ederim, bütün sözlerini dinli-
yemedim, ıbir kısmını işittim, bir kısmını zabıtlar
dan, arkadaşların aldığı notlardan aldım.. » (Dev
letçilik buhrana sebeptir, Hükümet vatandaşların 
serbest hareketlerini ihlâl ederek onların yerine ka
im oluyor.. Devletçiliğe müstenit esaslar dahilinde 
alman tedbirler, Devleti felâkete sürükliyebilir.) 
Sonra Devlete ve fırkaya tariz ederek: (Bu yüzden 
husule gelen fena vaziyetleri buhrandan doğuyor 
diye buhrana atfediyor) hükmünü veriyor. Haki
kat, arkadaşlar "ibunun tamamen aksidir. 

Hakikaten sıkıntılarımızın mühim bir kısmı 
devletçilik vasfının daha henüz tam işliyecek tekâ
mülü bulmamış olmasıdır. Bir misal alabm: 

Meselâ ekmek. Her türk vatandaşının alâka-1 
dar olduğu, hepimizin her günkü esaslı ihtiyacımı
zı teşkil eden bu madde üzerinde fiat tcfavütü-
nün bütün vatandaşlara şüphesiz ayrı ayrı tesiri 
vardır. Sırrı Beyin devletçilik hakkındaki telâk
kisinin yanlışlığını bu misal üzerinde tebarüz etti
relim. Ekmek bir sene 15 kuruşa, ertesi sene 6-7 
kuruşa oluyor; bu vaziyetin, tabiî, derece derece 
müstahsillere, bir takım, tüccarlara, unculara, fı
rıncılara ve saireye taallûk eden bir silsile halin
de herkese ve nihayet müstehliklere tesir yaptığı 
görülmüştür. Şimdi bir taraftan Sırrı Bey devlet
çilik aleyhinde bulunurken ve fertlerin serbest ha
reketleri lehinde bulunurken diğer taraftan paha
lılığa Hükümetten çare istemesi mühim bir tezat 
arzeder. Çünkü bu vaziyette ekmek pahalılığın
dan şikâyet etmek ve buna çare istemek Devletin 
müdahalesini istemekten ve binaenaleyh farkında 

olmadan devletçi bir zihniyeti müdafaa etmekten 
başka bir şey olamaz. 

Bu ekmek meselesini halletmek için Cumhuriyet 
Halk Fırkası programının esaslarından biri olan 
devletçilik vasfını niçin kullanmıyoruz. Asıl ma
kul olan şikâyet zemini bu olmalıdır... Bu vesile
den istifade ederek ekmek meselesine temas ede
lim : 

Arkadaşlar, 
Biliyorsunuz ki ; Türkiyede en kuraklık seneler

de 14, 15, 16 milyon kental kadar buğday istihsal 
olunur. Geçen sene gilbi - katî istatistiklere istinat 
etmemekle beraber umumî malûmat ile soyuyo
rum - istihsalin bol olduğu bir senede buğday is-
tihsalâtımız diğer dar senelere nazaran iki misli 
olarak 32 - 33 milyon kentala kadar çıkıyor. Türki-
yenin 15 milyon nüfusu olması itibarile, yevmî is
tihlâk vasatî miktarı hesabile bir senede ancak 
22 - 23 milyon kentallık buğday istihlâki mevzu-
bahs olur. Kuraklık gibi müessiratı havaiye dolayı-
sile mahsulâtın dar olduğu senelerde ihtiyaçtan 
ancak 5, 6, 7 milyon kental kadar noksan mahsul 
alıyoruz. 

Bolluk senelerinde ise 7 - 8 milyon kental kadar 
fatzla istihsalde bulunuyoruz. Bol ve dar senelerin 
verdiği rakamların vasatisini aldığımız vakit gö
rürüz ki Türkiyenin 6 - 7 senelik istibsalâtı üstüs-
te bir hesapla aşağı yukarı senelik ihtiyaca tekabül 
edecek bir miktardadır. Halbuki bu vaziyeti kendi 
halinde bir serbestiye terkedecek olursak eksik is
tihsal senelerinde buğday ithaline mecbur kalınıyor. 
Bir çok paramış harice çıkıyor, memleketin tediye 
muvazenesi, haricî ticaret muvazenesi berbat oluyor. 
Bolluk senelerinde de fiatlar düşüyor, müstahsil 
zarar ediyor, spekülâsyonlar meydan alıyor . 

İşte arkadaşlar böyle bir vaziyete çare Devletin 
buğday işine müdahale ederek fiatlara hâkim ol
masıdır. mademki sekiz senelik yiyeceğimiz buğ
dayı bize bu topraklar yekûn olarak sekiz senede 
veriyor, niçin bazı dar senelerde bir çok parala
rımızı dışarıya çıkarmak mecburiyeti karşısında 
kalalım, ve niçin bol senelerde müstahsil fiat bu
lamasın? Binaenaleyh biribirine uymıyan muh
telif istihsal senelerinden husule gelecek olan 
mahsulâtı tedricen ve ihtiyaç nisbetinde sarfedi-
lebilmesi için buğdayı zarar görmiyecek teşkilât 
ve vasıtalarla bir araya biriktirmek, yani husu
sî ambarlarda ve silolarda muhafaza etmek ve 
ihtiyaç zamanında lüzumu kadar piyasaya sür
mek lâzrmgelir. Bunun temini için yapılacak şey 
ne olabilir? 

| Bunu yapmak için fırkamızın devletçilik vas-
| finin çalışması, işlemesi lâzımdır. O halde ek
mek fiatındaki fazlalıktan ve piyasadaki istikrar
sızlıktan şikâyet eden hatibin, bu işi yapmak için, 
aman bizi bu serbest mübadele usullerinden kur
tarın, müstehlik ve müstahsillerin menafiine uy
gun tedbirler tatbik edin demesi lâzımgeiirdi. Ve 
bu talep ve şikâyet yerinde olurdu. Sırrı Beyin 

I fikirlerinden birisi de; « müdahale her gün ço-
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ğalıyor ve her gün halkın hukukundan bir par
ça almıyor » sözleri!e ifade edilmiştir. Bunu 
işittikten sonra düşündüm Devletin müdahale 
mevzuları neler olduğunu tasavvur ediyorum. 

Hükümet Türk parasını koruma tedbirleri 
aldı. Hükümet haricî ticaret ve tediye muvaze
nesini müdafaa etmek için gümrüklerde tedbir 
aldı. Kontenjan tedbirleri koydu ve takas ted
birleri üzerinde çalışılıyor. Bunların söz götürmi-
yeceğini zannediyorum. Afyon için, tütün için 
bir takım tedbirler mevzubahstir. 

Tabiî ferdin yapamadığını Devlet yapacağı 
için Devlet demiryollarından bahsetmek istemi
yorum. Şu halde fert haklarından bir çoğu alı
nıyor demekten neyi kastediyorlar anlamıyorum. 
Yalnız Afyon ve tütün için tedbir alınmak isteni
yor, bunlar izaha değerlidir. Bu meseleler he
nüz mevzubahs olmadığı için zamanı gelince gö
rüşülür. Devletçi bir adam sıfatile söyliyeyim ki, 
afyon için esas iti'barile Hükümetin tedbir alması 
lâzımdır. Dünyanın meşru gördüğü yollardan 
gidilerek vukubulan afyon istihsalâtı dünya 
afyon istihsalinin yansından* daha azdır i Meşru 
olmıyan yollardan insaniyete zarar getiren afyon 
mürökkdbatı istihlâkini tabiî kastetmiyorum. Be
şerî meseleler bu günkü dünya işlerinde biribirine 
bağlı bir iştirak manzarası arzeder. Hiç bir me-J 
denî milletin ( ben dünyanın insanî hislerle tâbi] 
olduğu kaideleri dinlemem ) demesi mümkün ol-j 
mıyac aktır. Bu kayıt altında afyon meselesi ayrı ı 
bir hususiyet arzeder. Efendiler, şunu arzede-
yim ki, memleketimiz şimdikinin bir kaç misli 
afyon çıkarsa ve dünyadaki medenî afyon müca
delesine kulak aşmasa dahi bundan istifade im
kânı yoktur. Çünkü bütün dünyada afyonun alın
ması, nakli, istimali, satılması yasaktır, umu
mî takayyüdata tâbidir. Yasaktır demekten mak
sadım şudur ki ; afyon ihraç edici, memleketin 
alıcı memleketlerdeki kanunlarla tahdit edilmiş 
miktarı nazarı itibara alması lâzımdır. Gizli af
yon ticareti o kadar ağır rizikolara bağlıdır ki, 
onu umumî kayitler haricinde kaçak suretile al 
mak, nakletmek ve işletmek muhakkak bir cina
yeti irtikâp etmek demektir. 

Hiç bir adam, bu sıfatı haiz olmadıkça bizim 
hudutlarımız dahilinde fazla afyon alamaz. Af
yonun bu lüzumdan fazla kısmı meşru bir surette 
zaten satılamaz. Bunun üzerinde çok durmaktan 
içtinap ediyorum. Mevzuun aslı geldiği zaman 
eğer isterlerse daha etraflı konuşuruz. 

Benim bahisten maksadım yalnız devletçilik 
noktai nazarından bu yolda ittihazı lâzımgelen 
dürüst hareketi, asıl olan vaziyeti hulâsa etmek
ten ibarettir. 

Tütün meselesi: Malûmu âlinizdir ki, dünyanın 
şark tütün alıcıları tütün istihlâkâtınm normal za
manlarında Kenede 100 - 110 milyon kiloluk biı 
alışveriş yaparlardı. Bulgaristan, Yunanistan gib' 
Balkan devletlerininki de dahil olarak senede 15C 
milyon kiloluk tütün istihsal olunur. Bunun fazla-

Isı ne olacak? Bu işi de intizama sokmak için gerek 
dahilde tütünün ne yolda ekileceği, işleneceği v e 
gerek hariçte nasri satılacağı yolunda esaslar koy-
mak, dahilde işleri tanzim etmek ve hariçte de ça-

|lışmak lâzımgelrr. Balkan tütün konferansında bu 
; mevzuda çalışılmıştır. Bu noktalarda belki tütün. 
'ticaretinin birleştirilmesi hududuna kadar gitmek 
mevzubahs olamazdı. Fakat tütünün dahilde, icafoa 
göre ekilmesine müdahale etmek lâzımdı. Bu mü
dahaleyi yapmazsanız ve alâkalı Balkan devletle-
rile işi tanzim etmezseniz Devletçilik mefhumuna 
uygun düşecek hareketi icra etmemiş vaziyetine 
gireriz. ( Ferdin hukukuna müdahale ediliyor ) 
sözü ile ( Devletçilikten vukua gelen fenalıkları 
buhrana atfediyoruz ) isnadı üzerinde u-
mumî fikrimi söyledim. Başka sözleri varsa arze-
derler, cevap veririm. 

Arkadaşlar, 
Bugün dünya iktisadî vaziyeti o kadar birbiri

ne bağlı ve muğlâk bir şekil almıştır ki, meselâ A-
merikada Misisipi nehrinin tuğyan etmesi Adana-
daki pamuk f iatının üzerinde tesir yapıyor. Bilmeni 
hangi memlekette dahilî bir ihtilâl çıkması diğer 
bir memleketin ihracatı üzerine tesir yapıyor. Bü
tün dünyayı - sırası geldiği zaman tafsil en arzede-
ceğim - kendilerine sanayi istismarı sahası sayan 
bir takım devlet ve hükümetlerde mevcut işsizler 
kütlesinin çoğalması hem umumî emniyeti tozuyor, 
hem de milyonlarca işsizin istihlâki eksiliyor. Bir 
zevk vasıtası olan tütünden çekilenler veya içtiği tü
lünün kalitelerini indirenler çoktur. Bütün bu isleri 
tanzim yolunda bulunan Hükümete, Devletçi olma 
demek bu günkü hayatın icaplarına karşı durmak
tan başka hiç bir şey ifade etmez. 

Buhran meselesine geçelim: Sırrı Bey buhran
dan bahsederken bütün vaziyeti siyah bir gözlük 
arkasında gören bir adam hüviyetine girerek ağır 
bedbin telâkkilere revaç verecek mahiyette sözler 
söyledi. Buhran meselesinde dedi ki, Türkiye sa-
layi memleketi olmadığından buhran o kadar şid
detli olmamalıdır, evet! Bu doğrudur. Türkiye ha
kikaten sanayi memleketi değildir. Türkiye nü
fusunun ço"u çiftçi olmak iti'barile ziraat memle
ketidir. Ni+ekira her tarafa müstevli olan buhran 
••anayi memleketlerinde olan şiddetile bizim mem-
'okette hükü^ sürmiyor. Başka memleketlerde bu-
'unan milyonlarla işsiz kafilesi bizde yoktur. Fakat 
arkadaşlar, demin de arzettiğim gibi, dünya işleri 
biribirine bağlıdır. Amerikada 10 bucuk milyon 
şsizin vücudu, İngiltere, Almanyada her sene 
milyonlarca işsizin artmasına memleketlerin umumî 
istihlâk kabiliyetlerine elbette tesirler yapar. 

Fakat arkadaşlar, kabul edersiniz ki o memle
ketlerin müstehlikleri, bizim muhtelif vilâyetleri
mizde istihsal olunan bazı maddeleri kullananlar
dır. Bir zamanlar türk tütününü 300 - 400 ku-
"uş fiatla alıpta kullanan yerlerde bu gün karın 
loyuracak kadar ekmek bulmak meselesi mevzu
bahstir. O şeraiti iktisadiye içinde bulunan adam
lar Türkiye tütününü 7 - 8 sene evvel olduğu 
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-:gibi bu gün de kokuludur, baharlıdır diye yüksek 
fiatlarla alıp kullanırlar mı? Eğer bunu zanne
dersek, bunu bekliyeceksek, ıbu galatı rüyet bizi 
fena bir sukutu hayale götürecektir. Binaenaleyh 
.sanayi memleketlerindeki buhran bizdekinin ayni 
olmamakla beraber bizim memleketimiz o buh
ranın tesiri altında değildir demek doğru 
olamaz. Elbette tütün gibi ihracat malları
mız, onların müşterisi olanların takatsizlikleri se-
bebile fiatlannı kaybedecektir. Memleketimiz 
buhrana üğrıyan bir çok memleketlerin arasında, 
içerisindedir. Devletimizin mazideki hazırlanışı, 
gidişi itibarile çok eksik bir vaziyet te bulunması 
teknik ve vesait mahrumiyetleri de buhran kar
şısında müdafaa kuvvetlerimizi elbette azaltıyor. 
Şu halde bu günkü yaşayışımızda buhranı hisset
memiz tabiidir. 

Arkadaşlar, 
Sanayi memleketlerinin buhranı, Bahrimuhit 

Hükümetleri, Amerika ve Japonya da dahil olduğu 
halde Merkezî Avrupa memleketlerinin buhranı ev
velâ ve esas olarak büyük istismar sanayii tesis 
etmiş olmalarından ileri geliyor. Bunlar teknikte 
geri kalmış memleketlerden bol ve ucuz iptidaî 
maddeler temin ederek ve omevaddı iptidaiyeyi 
nisbeten cüzî mesai ile fabrikalarda mamul hale 
getirerek ayni memleketlere bunları gayet pahalı 
satmak yolu ile o kadar mesut yaşamağa alışmış
lardır ki nüfusu bir milyara yaklaşan iptidaî 
madde memleketlerinin yer yer akıllarını başları
na alması ve her milletin ayrı ayrı sanayi hare
ketlerinde muvaffak olmıya başlaması sanayi 
memleketlerini şaşırtmıştır. Bu başkalarının ıstı
rabı pahasrna hudutsuz ve geniş refah ve saadete 
alışmış olan Devletler için buhranın esaslı bir se
bebi olmuştur. Buhranı mütalea ederken onun 
başka ve mühim sebepleri üzerinde durmak lâzım
dır. Cihanın harbi umumiden sonraki siyasî va
ziyetinin, siyasî hudutlarının ne halde olduğunu ve 
bu hudutlar içerisindeki milletlerin vaziyetini mü
talea edersek dünyanın siyasî emniyetsizlik içinde 
yaşadığını görürüz. Bu gün batan güneşin yarın 
sabah hangi mühim hâdiselerin üstüne doğacağını 
hiç kimse kestiremez. 

Harbi umumiden sonra dünyaya empoze edi
len sulh şeraitinin bariz vasıflarından birisi, bü
tün dünyanın harbi umumiden evvelki zamana 
nisbetle daha nizamsız ıbir hale sokulmuş olması
dır. Siyasî ve umumî istikrar olmıyan bir yerde, 
siyasî emniyet olmıyan ıbir yerde iktisadî emniye
tin pürüzsüz olarak devam etmesi kabili tasavvur 
mudur? Yani meseleleri bir cepheli, bir taraflı 
bir noktalı görmekten uzaklaşmak, bir devletin 
ileri gidiş hayatı üzerinde çok ağır bir takım fikir
ler söylerken dikkatli bulunmak, ana fikirleri ve 
ana hükümleri kafada muvazene ettikten sonra 
kalpte tutmak ve ondan sonra lisana naklederek 
efkârı umumiyeye söylemek lâzımdır. 

Uzatmıyayım arkadaşlar; teslihatm tahdidi, 
harp 'borçları, tamirat, meseleleri, umumî iş vazi

yeti ve bütün bunların heyeti mecmuası hep bir
den "mütalea edilince; dünyanın umumî vaziye
tinde normal yaşayışla normal teneffüs edişe ve 
istikbali emniyetle görüşe imkân vermiyen bir ka
rışıklık manzarası vardır. Ne olacak? 

Eskisine nisbetle bir gün çalışılan, kazanılan 
bir neticenin üç gün, beş gün çalışmakla kazanıl
dığı bir devirde bazı milletlerin hesap kitapların
daki zarurî hadlerin fevkine çıkan bir takım 
milyarları kanından, canından artırarak uzun 
müddet tediyeye medbur olması insanlara nefes 
alacak, yaşıyacak imkân bırakmıyor. Yeni si
yasî hudutların haksızlığı, adaletsizliği bir ta
kım milletleri diğerleri aleyhine daima hassas ve 
endişeli yaşatıyor. Tabiî bu umumî keşmekeş 
beşeriyeti gayritabiî bir siklet altında tazyik etmek
tedir. Hiç şüphe edilemez ki bu vaziyet buhranı ih
das eden esas sebeplerin başlıcalarm bir tanesidir. 
Bunun gibi tabiî daha bir takrm talî sebepler de 
vardır. 

Sırrı Bey tuhaf bir şey daha söylediler. Mah
sulâtımız için talep olmaması buhranı tevlit etti
ğini söylediler. Bizim mahsulâtımızın ihraç vazi
yeti takriben şöyledir, iyi ve iyice fiatla ve ka
milen ihraç edilen maddeler şunlardır: Üzüm, 
incir, fındık, kuru meyvalar, balık, taze meyva, 
meyan kökü, hayvan, deri, barsak, palamut, 
bakla, limon, portakal, peynir, ipekböceği, kurom 
madeni. Kömür de bunların içine dahil olabilir. 
Bunların fiatları sureti umumiyede iyi sayılır. 
İkinci kısım mahsullerimizden hemen yine kami
len satılan ve fakat fiatları düşük olanlar şunlar
dır: Yün, pamuk, hububat, zeytinyağı ve ke
reste. 

Üçüncü kısım da hem fiatı fena, hem de ih
raç edilen miktarı arzu edildiği kadar olmıyan 
ve kısmen artarak müstahsil elinde kalanlardır: 

Tütün, tiftik, afyon, halı bu meyandadır. Bun
lardan birinci kategori üzerinde söz söylemek 
doğru değildir. Bunlar hakkında haklı şikâyet 
mevzuu yoktur. İkinci kısma dahil olanlar fiatı 
nisbeten düşük te olsa satılıyor, ihraç ediliyor 
ve müstahsilin eline az çok para geçiyor. Daha 
fazla geçsin, çok güzeldir. Bunu biz de temen
ni ederiz. Fakat bu ikinci kısım arasında saydı
ğım kalemlerden pamuk, yün, hububat, zey
tinyağı ve kereste fiatları dünya piyasasına tâbi
dir. Buhranın bize aidiyeti, oraya aidiyeti diye 
bir tasnif yapılabildiği şıkkına göre de bütün bu 
kalemlerin fiatlarında beynelmilel piyasanın te
sirini tasdik etmek icap eder. Meselâ, pamuğun 
75 senedenberi İngiliz piyasasında bu günkü fiata 
indiğini hiç bir ticaret istatistiki kaydetmemiştir. 
ingiliz piyasasında pamuğun bu kadar düşük ol
masında, bizim Devlet işlerine müdahalemizin 
tesirini görecek ve söyliyecek bir sahibi insaf 
olamaz. 

Üçüncü kısımda saydığım müşterisi az ve fiatı 
düşük olanlardan tiftik ve halı lüks şeylerdir,, 

İbrahim B. (İsparta) — Gülyağı, 
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Recep B. (Devamla) — Satılıyor zannederim 

ve para da ediyor. 
ibrahim B. (İsparta) — Satılmıyor efendim. 
Recep B. — Satılmıyorda elinizde kalıyor mu? 
Afyon vaziyetini arzettinı, tütünü de arzettim. 

Şark istihsalâtı yekûnu dünya piyasalarının alıcı 
vaziyetine nisbeten zaten fazladır. 

Fakat arkadaşlar; haricî ticaret vaziyetimiz, 
ihracat vaziyetimiz daha eyi olmaz mı, olmasın 
mı? Olur, olmasını hep (beraber temenni ederiz. 
Fakat bu vaziyetin daha iyi, daha işler, 
daha değerli, daha kıymet getirir ibir tarzda tan
zim edilmesinin de tek sırrı devletçiliğin iyi işle
mesi, haricî ticaretin tanzimi yolunda pratik, da
ha müsmir, daha müessir şekiller alınmasıdır. Ma
lın zamanında ve daha iyi bir halde harice şev
ki, yetiştirilmesi, piyasalara arzı, bunların 
kredilerinin tanzimi de devletçilik vasfının daha 
iyi tatbikile mümkündür. Maamafih dünyanın 
bu günkü haline göre ihracat vaziyetinizi bence 
hiç de fena değildir. Daha iyi olsun diyebiliriz. 
Her şey daha iyi olabilir. Fakat daha iyi olmanın 
tılısımı da Devletin bu işlerde çalışmasından iba
rettir. 

Sırrı Bey bir taraftan daıha iyi olsun, diğer ta
raftan Devlet müdahale etmesin derken şuna ben
ziyor: Bir hastaya ibir taraftan ilâç, sulfata tav
siye ediyor, diğer taraftan (Ibu ilâç acıdır. Onu al
ma) diyor. 

Pahalılık meselesi: 
Arkadaşlar; başlıca şikâyet mevzularından bi

ri de budur. Tabiî muhterem vekil arkadaşlarımız 
kendilerine taallûk eden noktaların teferruatı hak
kında lâzımgelen cevabı verecekler. Ben fırkanın 
esas telâkkileri ve (bütün muhitte memleketin esas 
varlığına tesir yapabilecek betbin telâkkilerle mü
cadele için ıbu mevzuda da fikirlerimi hulâsa ede
ceğim. Pahalılık arkadaşlar, ibir defa pahalılık 
var mı, yok mu, bu bir meseledir. Pahalılık hükmü 
itibarî bir takdirin ifadesidir. Bu itibarî takdirin 
hangi ölçülerle, hangi otoriteler lisanından han
gi dokümanlarla vazedilmesi lâzımgelir. Bu ay
rıca bir meseledir. Fakat pahalılık denilen bir 
şey varsa bile bu, bir polis, 'bir kanun işi değildir. 
Kanun yapıp pahalılığı kaldırmağı insanlar çok 
tecrübe etmişlerdir. Bu hususta ileri gidildikçe ha
kikat karşısında nadim olmuşlardır. Sonra pa
halı olanlar nelerdir. Tasnif edelim, cinslerini 
ayıralım, istihlâk maddelerimizin bir kısmı mem
leketin dahilî mahsulâtı, ikincisi ithalât madde
leridir. Dahilî mahsulât üzerinde pahalılık iddi
asının bu gün en çok tekasüf ettiği madde, ekmek 
meselesidir. Bu, günü gününe gelen bir şeydir. 
Buğday ve ekmek işini halletmek yolunda hükü
metimizin yeni ve esaslı tedbirlerle meşgul oldu
ğuna vakıf oldum. Ifcuğday meselesi Sırrı Beyin 
fikirlerindeki yanlışlığa rağmen, behemehal tan
zimi lâzımgelen bir meseledir. Ekmek meselesini 
burada bırakalım. 
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Et pahalı, tavuk pahalı, yağ pahalı olabilir.. 

Fakat zaman zaman bir çok yerlerde bunların ucuz 
luğundan, ayni zamanda bir çok yerlerde paha
lılığından şikâyet edildiğini duyuyoruz. (Bunla
rı daha ucuzlatalım) ne demektir? Tahlil edelim. 
Buğday müstahsilin elinde değerinden fazla satı
lıyor diyemiyeeeğiz. Çünkü diğer taraftan müs
tahsilin istihsalâtını bazı yerlerde maliyet fiatına 
tekabül edecek bir para ile sattığı iddiası da var
dır. O halde dahilde alıcı ile müstahsil arasında 
bir sınıf vardır demek icap ediyor. Bunlarla uğ
raşmak lâzımdır. Müstahsille müstehlik arasın
daki sınıfın ıslahı için devletçilik cihazının daha 
dikkatli işlemesi lâzımdır. Başka türlü bir çare 
ile bu neticeye varmak imkânı varsa, Sırrı Beyden 
rica ederim, burada izah etsinler. 

İthalât maddeleri fiatlarına gelince; meselâ ma
nifatura gilbi eşyalar yerinde ucuz satılıyor veya 
nisbeten ucuz satılıyor. Bunu pahalılandrran itha
lât tacirleri midir ? - kendi if adeleriıuden alıyorum -
eğer ithalât tacirleri ucuz alıyorlar, pahalı satıyor
larsa bunun çaresi de aynıdır. Devletçilik vasfı
nın meseleye müdahalesi esasıdır. Eğer ithalât 
tacirlerile müstehlikler arasındaki esnaf spekülâs
yon yapıyorsa mesele gene aynıdır. Sırrı Beyin şi
kâyet ettiği bu meselenin halli için de çare gene 
Sırrı Beyin beğenmediği istihlâk kooperatiflerinin 
yapı İmasından ibarettir. Demin de arzettiğim gibi 
palhahlık hakkında katî bir hüküm söylemek müş
küldür. Ben zatî takdirimi söyliyeyim: memleketi 
tazyik altında bulunduracak derecede kuvvetli ve 
büyük bir pahalılık yoktur. 

Sırrı Bey köylünün ve memurun iştira kabili
yetlerinin azaldığını da söylediler. Bu azalış neti
cesinde kazanç vergisinin ve sair vergilerin de veri-
lomiyeeeğini ve bütçe yekûnu daha çok düşeceğini 
ifade ediyorlar. İstenen genişlikte iştira kabiliyeti 
dünyada hiç bir memleketin büyük halk kütlelerin
de kalmadı. Fakat Türkiyede Devlet bütün vatan
daşların takdir etmiş olmaları lâzımgelen tedbirlere 
rağmen aylıkları muntazaman vermektedir. Türk 
Hazinesi tediyatını sadakatle yapmaktadır. Türkiye-
nin dahilî pazarları buhrana rağmen işlemektedir. 
Diğer taraftan geçirdiğimiz 1931 malî senesi varida
tından tahsil edilmiş yekûn bu günlerde katî raka
mını almıştır. Bu netice önümüzdeki sene için kuv
vetli bir teminat arzeder. Yeni tasavvur ettiğimiz 
tedbirler dahil olduğu halde geçen seneki filî tahsi
lat yekûnunu aynen alsak yeni sene bütçesi için tah
min ettiğimiz varidat yekûnu dolacak ve artacaktır. 
Eğer önümüzdeki sene içinde bu günden tahmini 
mümkün olmıyan ve malî, siyasî hayatımızda 
nasıl akisler yapacağı takdir edilemiyen hâdiseler 
olmazsa Hazine varidatı derpiş edilen masrafları 
koruyacaktır. Bu vaziyet karşısında milletin gele
cek sone vergilerini veremiyeeeği fikri yanlıştır; za-
rarlrdır. Hepimiz dahil olduğumuz halde bütün 
halk tabakalarına onların Devlete karşı borçlarını 
ödemeleri fikrini ödiyobilecekleri kıymet ve kud
rette oldukları kanaatini telkin etmemiz lâzımdır. 

» 
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Maamafih bir okka tütünü 300 - 400 kuruşa hatta 
bir araba samanı 30 liraya satmağa alıştığımız çok 
geniş yaşayış günlerinin avdet etmiyeceğine inanma
mız lâzımdır. Bu gayritabiî kazanç imkânlarının or
tadan kalktığına ve herkesin tabiî kazanç, idareli 
maaşla yaşamağa mecbur bulunduğuna göre en tabiî 
refah ve saadet yolu bu hayata alışmaktan ibaret
tir. Bu intizamlı hayat sıkı bir zücret içinde yaşa
mak değildir. Böyle telâkki etmekte insaf ve mantık 
olmamak lâzımdır. Yalnız, bütün dünyanın istihlâk 
kabiliyeti azalır ve herkes içine girdiği şeraiti ken
disi için tabiî bir yol diye telâkki ederken, Türki-
yede bizler gibi mebusların ve münevver vatandaş
ların, bu Tıalin hakikatini iyi bilenlerin vazifesi bu 
icapları, bu hakikatleri ailemize, dostlarımıza ve mu
hitimize daima telkin etmektir. Tâ ki mem
lekette haksız ve gayrimeşru bir betbiıı-
li'k havası hâsıl olmasın ve bu havanın her 
buhrandan daha fena, daha tesirli olan manevî dar
besi vatandaşların kafasında zararlı tesirlerini gös
termiş olmasın (Bravo seslen). Yoksa buhran vardır 
pahalılık vardır, Avrupanınki ile bizim buhranın 
alâkası yoktur, bütçemiz bozulmuştur; tediye kabili
yeti azalmıştır, diyerek hep bu teraneleri tekrarla
maktan faide beklenemez. 

Arkadaşlar, uzatmıyayım, esas fikirlerimi söy
lediğimi zannediyorum. Daha bir iki ufak nokta 
arzetmeden ge^emiyeceğim. 

Arkadaşlar, Sırrı Bey Yunanistan üzerinde te
vakkuf etti. Onun gipi ticaretimiz olsa, Pire li
manı gibi limanımız olsa teranelerinde bulundu. 
Hepimiz biliyoruz ki bahsettiği bu Devlet, yani 
Yunanistan; bizim iyi bir dostumuzdur. Çalışmak
ta, rekabet esasında tahlilini yürütseydi bir şey 
demiyecektim. Fakat bizi tahtıe eder gibi ko
nuştu. Bu yanlıştır. Aşikârdır ki her Devlet 
gibi onun da dünya buhranı yüzünden sıkıntıları 
vardır. Orada müşkülât en çok malî cephede te
celli ettiğini matbuatta okuyoruz. Başladığı bü
yük bir ziraî imar hareketi dünyada kredilerin 
durgunluğu yüzünden fasılaya maruz kalmış ... 
Dost memleketin sıkıntısında teselli ve misal ara
mak aklımızdan geçmez. Bilâkis kendimiz gibi 
muztarip oluruz. Şurasını müsaraatle haber ve
reyim ki Yunanistanm bu müşkülâttan muvaffa
kiyetle çıkacağı şüphesizdir. 

Hulâsa demek istediğim, her Devletin kendi
sine göre dünya buhranı yüzünden duçar olduğu 
sıkıntıları olmuştur. Umumî buhranın elemlerin
den hiç bir Devlet azade kalmamıştır. 

Yanımızda bazı Devletlerin maaşlarını verme
diklerini işitiyoruz. Yunanistanm ticaret filosun
dan bahsettiler. Gene kendi mikyaslarını alaca
ğım. Bizim babalarımız bize ticaret filosu bırak
madılar, biz de yapamadık. Amma Devlet yapsay
dı, niye yapmadı derlerse o başkadır. Fakat Sır
r ı Beyin kavimce - hepimizin kavlince başka şey
ler lâzım, amma Sırrı Beyinkileri konuşuyoruz -
geçen günkü muahede müzakeresi esnasında Trab-
jzonla Iran arasındaki transit yolları yapılsın. Di

ğer bir gün de İstanbul limanını yapalım, başka 
bir gün de ticaret filosunu yapmak lâzımdır, di
yorlar. Bütün bunları Sırrı Beyin dediği gibi 
her akla gelen şeyi yapmak teşebbüsü bizim değil, 
çocuklarımızın bile dayanamıyacağı yükleri yük
lenmek demektir. Bu noktai nazardan düşünür
sek talepler büyük bir insafsızlık olur. 

Arkadaşlar, kooperatife temas etmek mecbu
riyetindeyim. Çünkü bu, fırkaca siyasî imanı
mızın başlıca temel noktalarından biridir. Sırrı 
Beyin burada bahsettiği o meşhur kitabı görmek 
için meraktayım ( Handeler ) . Devletin ve Hükü
metin bu kadar sıkıntılara maruz kaldığı bir za
manda Türkiye dahilinde kooperatif yapılamaz, 
diyen ziraî kredi kooperatiflerinin aleyhinde bu
lunan ibir kitabın müellifi - o kitabı görmeden 
söyliyeyim ki - ya çok cahildir veyahut ta Tür-
kiyenin sarih ibir düşmanıdır, böyle bir adamın 
fikirlerine fırkamıza mensup değilse bile içimizde 
mebus olan bir arkadaşını, bir Türkiye mebusu
nun ( (kooperatif Türkiye için fenadır ) diyen 
bir adamın sözüne inanacak kadar - tâbirimi ma
zur görünüz - dikkatsiz olmaması lâzımdır. 

Arkadaşlar, şurada bittabi kooperatif konfe
ransı verilemez. Fakat anlıyorum ki bazı nok
taları tenvir etmek lâzımdır. Yani memleketimizi 
tanımıyan, menfaatlerimize yabancı olanların 
sözlerine kapılan vatandaşları tenvir etmek için 
de bize vazife düşüyor. Anlaşılıyor ki bu hususta 
çok neşriyat yapmak lâzımdır. Konferanslar lâ
zımdır. Kooperatiflerin lüzumu ve fırkamızın bu
na inanmış olmasının sebepleri hakkında küçük 
bir izah yapmak lâzımgeliyor. Arkadaşlar dik
kat buyurulmuştur ki Sırrı Bey kooperatif kelime
sini dahi doğru telâffuz edemiyor. 

hinde olmamak lâzımdır. 
Ziraî kredi kooperatifi dediler. Bu hususta uzun 
münakaşa zeminleri olmakla beraber bu cins ko
operatiflerin başlıca vazifelerini söyliyeyim: Bir 
defa bu kooperatifler köylüye külfetsiz, zahmet
siz ve uzun uzadıya teminat gürültüsü olmaksı
zın daima işliyen küçük fakat emniyetli bir 
çiftçi bankası temin ederler. Sonra bu kredi 
kooperatifleri sayesinde millî tasarruf artar 
Köylü yavaş yavaş ve taksitlerle sermayesini 
ödediği bankaya bir gün farkında olmadan sahip 
olur. Millî sermaye kuvvetlenir. Ziraî kredi ko
operatiflerinin faydaları bunlardan ibaret değil
dir. Mahsulün maliyet fiatlarmı indirir, faizler 
üzerinde tesir yapar. Köylüyü çift işlerinde mun
tazam tediyeli bir kredi muamelesi içinde işleme
ğe alıştırır ve nihayet arkadaşlar bu kooperatif
ler sayesinde Türk köylüsü içtimaî bir çalışma 
terbiyesine sahip olur. Bu kooperatifler mesele
sinde kâşki daha evvel davranmış olsaydık. Bu
rada bir temenni mevzuu varsa o da budur. Yal
nız kâşki derken onu da yapamadık diye yese düş
mek için söylemiyorum. Çünkü biz kendi kendi
mizi tenkit etmeğe alışığız. 

Fakat Sırrı Bey epey zaman bizimle yakından 
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arkadaşlık etmediği iyin bilmezler. Onun için 
Bütçe encümeninin mazbatada daha iyi olmasını te
menni ettiği bir takım noktaları aldılar. Onla
rı imalı imalı, manalı, manalı hakikatler saklan
mış gibi teşrihlerde bulundular. Halbuki biz her 
zaman kendi kendimizden kendi noksanlarımızdan 
her gün açık alınla bahsederiz ve fakat bahseder
ken bunları yapmamışız diye betbinliğe asla düş
meyiz. Betbinlik; yapamamazlığın alâmetidir. 
Biz yalnız yapmak sırası hulul etmiyen, yapmak 
zamanı gelmiyen bir işi zorla yapmağa teşebbüs 
«tmenin de bir insanı o işi yapmaktan mah
rum edeceğini biliriz. Biz bu kooperatifleri der
manımız olsa bir çok işlerimiz arasında bir sene, 
iki sene, beş sene evvel başlayıp da ileri götürmüş 
olsaydık elbette iyi olurdu. Bilmem ki satış 
ve istihlâk kooperatifleri hakkında söz söylemek 
abes olmaz mı? Bu ıhususta bazı notlarım vardı. 
Maamafih şimdilik izahat vermekten sarfınazar 
•ediyorum. Fakat bunlardan bahsetmeği icap etti
recek zaman olursa bahsederim. 

Sırrı Bey, kendisine mektup yazıldığından, bir 
takım gayriahlâkî talep ve tekliflerde bulunul
duğundan bahsettiler. Maksadını anlıyamadığım 
için izah etmelerini istedim. Her şeyi pekâlâ, 
apaçık söyliyen Sırrı Bey arkadaşımız burada 
her nasılsa çok kapalı geçtiler. Buna rağmen dik
katli arkadaşlar maksatlarını anladılar. Bu husus
ta Reşit Bey arkadaşım da buna temas etmiş
lerse de Sırrı Beyin maksadını iyi anhyamadıkla-
n için, yanlış mütaleada bulundular. Meseleyi 
arzedeyim: Bazıları Sırrı Beye mektup yazıyorlar. 
Bu yazdıkları mektuplarda kim bilir nelerden bah
sediyorlar. Söze gelince, arzu edenler için aleyhte 
söylenecek çok çok sözler bulunabilir amma, değil 
bir ömür, hatta bir fidanın büyüyüp ağaç. haline 
gelmesi için lâzım olan zaman kadar bir devir bile 
geçmeden asırlarrn bile yapamıyacağı şeylerin yapı
lamadığından bahsetmekte de, zannederim ki bi
raz kalp eksikliği yoksa bile biraz görüş eksikliği 
vardır. Sırrı Beye mektup yazanlar; orada müs
takil, hür fikirli bir mebus varmış, ona her istedik
lerini yazabilirlermiş - (burada müstakil mebus sö
zünü kullandım. Halil Bey gibi arkadaşların ve 
diğer müstakil arkadaşların yanlış anlamamalarını 
rica ederim - fırka mebuslarından korkarlarmış ve 
onlara yazanı azlarmrş. Yani biz burada bir fırka
yız, bir şekilde Devlet işlerinde sa'̂ -M sanan bir 
takım işler yapar mebuslarız ve kendilerine vatan
daşların memleket dertlerini yazmaktan korkacak
ları insanlarız. 

Sırrı Beyefendi! bu Mecliste ifayi vazife et
mek kolay bir şey değildir. Yüksek bir meclisini 
şerefli bir uzvu olan zatin, kendisine bahşedilen 
hukuka mukabil ifası, çok dikkati istilzam eden bir 
takım vazifeleri vardır. Zati âlinizin bilerek bu va
zifelerin haricine çıkacağınıza kani değilim. Fakat 
bu mesele üzerinde daha ziyade tevakkuf etmiye-
rek arzedeyim ki fırkanın halkla daimî irtibatı var

dır. Fırka mebuslan, fırka teşkilâtı ve makamlarr 
bir çok şikâyetler alırlar. Fırka kongrelerinde,. 
toplanmalarında, fırka teftişlerinde bir çok rapor
lar toplanır, işlerin icabına göre fırkanın en yük
sek makamlarına arzolunur. Cumhuriyet Halk 
Fırkası korkunç bir fırka değildir. Ona yazmaktan 
hiç bir vatandaş tabakası değil, hiç bir fert kork
maz Fırkamızın sinesi samimî bir sıcaklıkla vatan
daşlara açıktır. Mebus olmak arkadaşlar, bir takım 
temkinli, vakarlı ve düşünceli hareketlerde bulun
mayı istilzam eder. Memleketin müşterek dertle
rini kendi düşünüşüne, kendi görüşüne göre yanlış 
dahi olsa bir mebusa yazmak veya söylemek vatan
daşlar için hiç bir zaman ahlâk zâfı değildir, ah
lâk noksanlığı değildir. Bu noktayı tasrih etmek 
isterim. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Arkadaşlar, maruzatımın hulâsası budur: Sırn 
Bey, devletçiliği, halkçılığı tamamen yanlış anla
mıştır. Bunların tarifini ve manalarını birbirine 
karıştırmıştır. Bir taraftan devletçiliğin aleyhin
de bulunurken diğer taraftan bir çok taleplerile 
devletçilik taraftan olmuştur. 

İkinci bahsettiğim esas ve mühim noktalar 
şunlardır: Türkiyeye betbinlik telkin etmek veya 
betbinlik cereyanları] mevcut olduğu zaman onu 
körüklemek değil bu âfetin önüne geçmek vazife
mizdir. Bu noktada hiç birimiz, alâkasız, dik
katsiz olmağa mezun değiliz. Bir siyasî fırkanm 
işlerini inanmadığı halde övmeyi itiyat edinen bir 
hafiflikle değil, bu davanın alâkadar olduğu her 
işi kendi kudretinin yettiği' kadar tetkik edip ina
narak söyliyen bir adam sıfatile soyuyorum ki, 
Türkiye parası kuvvetli, ticarî muvazenei harici
yesini tanzim için daimî surette ve dikkatle her 
gün tedbir alan bütçesi mütevazin, borcu hemen 
hiç yok denecek kadar az ve Hazinesi tediye ka
biliyetini daima muhafaza eden ve bir çok Dev
letlere örnek olabilecek bu vaziyetle kuvvetli bir 
istikbale giden yeni ve canlı bir devlettir (Bra
vo sesleri, alkışlar). 

Ilenızi B. (Sivas) — Arkadaşlarım, bendeniz de 
dün Sırrı Bey arkadaşımı/m, kemali dikkatle din
lediğim ve tamamen haksız, yanlış, sakat gördü
ğüm fikir ve mütalealarmdan bir kaç tanesi hak
kındaki düşündüklerimi arzedeceğim. 

Sırrı Bey arkadaşımız sözleri arasında vergiler 
den de bahsederek « bu gün Avrupada hiç bi<-
memleket yoktur ki vergilerini harbi umumiden 
evvelki vergi nislbetlerinin daha aşağısına tenzil 
etmesinler» dediler. 

S u n B. (Kocaeli) — Yanıldınız. 
Remsi B. — Beyefendi bunu böyle söyledi :ıiz, 

yanıldmısa bilmem. Bu iş üzerinde uzun uzadıya 
maruzatta bulunacak değilim. Yalnız Sırı; Bey 
arkadaşımız filân filân memleketlerde h/ırbi umu
miden evvel filân filân vergilerin nisbetleri şu ve 
şu idi, bu gün de daha dun olarak şu şudur derler
se, böyle bir iddiada bulunurlarsa bendeniz de bu
nun aksini iddia ederek, hayır Öyle değildir, filân 
filân memleketlerde filân filân vergilerin harbi u-
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mudiden evvelki nisbetkri şu idi, bu gün de şudur 
diyerek ve mikyas göstererek iddiada bulunabi
leceğim. Yalnız şunu bir fikir hâsıl olsun diye he
yeti eelilenize arzedeyim ki, bunu şüphesiz bili-

•yorsunuz. İki ay kadar evvel bütün dünyada ta
nınmış olan ve okunan bir gazete olan (Lekomonist 
franse) gazetesinin baş makalesini okumuştum. 
Bunda Fransa bütçesinin ne suretle kapanacağı 
mevzuıbahs oluyor. Bu makaleyi yazan iktisadî ve 
malî muharrirler arasımla en salâhiyettar bir zat 
olan (Andreliz) diyor ki; bu acık istikrazla kapa-
namaz. Çünkü borçların senevi faiz ve amortisman 
yekûnu korkunç bir dereceye baliğ oluyor. O halde 

«bundan ümidimizi kesmek lâzımdır. Vergilerle kapat
mak imkânı ise mevcut ıdeğildir. Artık vergilerin 
zamma tahammülü kalmamıştır. Şunu da söyliye-
yim ki harbi umumiden sonra hemen her memle

kette vergiler alabildiğine yükseltilmiştir. Yalnız son 
senelerde boından ibir iki sene evvel bazı memleket
lerde, bu meyanda Fransada bazı vergiler bazı nis-
Tbetlerde azaltılmıştır. Fakat bu demek değildir ki 
vergiler harbi umumiden evvelkinden daha az bir 
«dereceye düşmüştür. 

Sonra Sırrı 'Bey zannederim ki pahalılıktan bah
sederek söylüyordu, Almanyadaki zecrî tedbirler
den bahsediyorlardı. Kendilerince ilmî bîr tedbir 
olarak serdettiler. Bilmiyorum bu tedbirlerin ilmî 
•olduğunu ne suretle anladılar. Hakikaten Alman
ya da zecrî tedbir aldı. Eşyanın maliyet fiatlarmı 
'düşürmek için amele yevmiyelerini tenzil etti. Da
ha bazı muhtelif icraatta bulundu. Fialtları dü-
işürmek istedi. Emirler verdi, fiatlar şöyle böyle ola
caktır dedi. 

Fevkalâde ve olmıyacak tedbirler aldı. Bu 
tedbirlerden bahseden ayni gazetenin ayni baş mu
harriri bu tedbirin ilmî esaslarla kabiji telif olma
dığını, şaşkınlıktan neye baş vurulacağını bilme
diklerini yazıyordu. Sırrı Bey bu tedbirlerin ilmî 
olduğuna ne suretle kani olmuşlardır. Lâfla, emir
le fiatlar düşer mi ve arzın edilen yapılabilir mi? 

Ziraî kredi kooperatifleri hakkında, kani oldu
ğum veçhile, haksız bir itirazda bulundular. De
diler ki; ziraî kredi kooperatifleri memlekette bi
ze yanyaeak yoldan uzak, fena şekilde yürüyorlar, 
bunu dedikten sonra, vaktile getirdiğimiz bir mü
tehassısın sözünü işaret ettiler. Kredi kooperatif
lerinin iyi şeklinin ne olduğunu kendilerinden 
sordum. Cevabını vermediler. öyle anlıyo
rum ki hücum ederken zihinlerinde fenalığı hak
kında tebarüz etmiş İbir fikirleri yoktur. İyi şekil 
ne ise söylesinler. Bendenizin de belki bildiklerim 
vardır, arzoderim. Halbuki Hükümet ziraî kredi 
kooperatifleri teşkili hakkındaki kanunu çıkarmaz
dan evvel Avrupanm muhtelif memleketlerinde 
tetkikat yaptırmıştır. Bunun üzerine Ziraat ban
kası da bir mecmua vücude getirmişti. Bu tetki
kat neticesinde bizde teşkili lâzım olan ziraî kredi 

-kooperatifleri için Bulgaristanı numune almıştılar. 
Hakikaten bu, memleketinizin ihtiyacına en 

muvafık olan bir numunedir. Çünkü Bulgaris
tan, ziraî kredi kooperatiflerini Ziraat banka
sının murakabesi altında işletiyormuş. Bizde de 
bu., llzım^dır. Hatırlarsınız, harbi umumide bir 
çok yerlerde bir çok kooperatif şirketleri vardı. 
Bunların hepsi «bitti. ^Sebebi de hissedarsızlıktır. 
Hissedar olan zavallı halk bilgisizliği hasebile 
kooperatif işlerini, tamamile heyeti idareye terke-
der. Mürakabesdzlikten, alâkasızlıktan bu su
retle bütün mevcut kooperatifler batmıştır. Eğer 
hissedar.- olanlar kendi, hallerine bırakılmış olsa
lardı, işlerini kendileri görselerdi şüphesiz böy
le olmazdı. Ziraat bankasının muratebesiîe teş
kil edilen kooperatiflerde de öyle rast gele gidil
memiş, evvelâ en ziyade muvaffakiyet ümidi 
veren mıntakalar tercih edilmiştir. Bu müesse
selerin kendilerine mahsus ve iyi birer programı 
d.a vardır. Benim Hükümetten rica ettiğim; biz
de teşekkül etmiş olan kooperatiflerin şimdiye 
kadar sermayelerile ve sermayedarlarının ade-
dile, programlarile ne halde ve ne adette bulun
duklarının lütfen izahıdır. Maruzatım bundan 
ibarettir. 

S i m B. (Kocaeli) — Dünkü beyanatıma mu
kabil bugün söz söyliyen arkadaşlarımdan Reşit 
Beyin yalnız bir sözünü burada tekrar edeceğim. 

Benim daha birinci devrede iken millî bünye
ye muhalefetkâr bir vaziyet almış bulunduğum
dan bahsettiler. Muhterem arkadaşıma söylerim 
ki bu izahatın burada tekrarına lüzum yoktur. 
Çünkü benim birinci devrede tuttuğum hareket 
tarzının muhalefetkârane olmadığı o vakitki 
zabıtların mütaleasınc]an anlaşılabilir. 

Reşit Bey arkadaşıma ve onun fikrini kabul 
eden diğer arkadaşlara da söylemek isterim ki 
birinci devre hitam bulduktan sonra ikinci defa 
ben burada ispatı vücut edinciye kadar aradan 
sekiz senelik bir vakit geçmiştir. Bu sekiz sene 
benim için ahlâkî ve siyasî bir imtihan devresi 

Solmuştur. Bu müddet zarfında hiç bir yerde 
ve hiç bir sebeple, hükümran olan Hükümetin 
efalini ve akvalini zerrece tenkit etmiş değilim. 
Acaba bu imtihan devresini geçiren ve imanm-
daki salâbeti bu suretle filen ispat eden arkadaş 
hakkında bu sözü söylemek doğru mu, soruyo
rum? 

Tekrar sorarım ki acaba Reşit Bey arkada
şım benim gibi sekiz sene açıkta kalmış olsaydı 
bu müddeti muvaffakiyetle geçirebilecek mi idi, 
yoksa bazı sakatat mı meydana getireekti? 
( Gülmeler ) Bu tecrübe edilmemiş bir vaziyet, 
benimkisi tecrübe edilmiş bir vaziyettir. 

Sözümü muhterem Reeep Beyefendinin ifade
lerine intikal ettiriyorum. Buyurdular k i : Fır
kanın ana hatları üzerinde kara görücülük ve 
bet'binlikle haksız, manasız, ve bilgisiz bazı mü-
talealar dermeyan edilmiştir . 

Fırkanın ana hatları üzerinde hiç bir zaman kara 
görücülüğü kabul edemem. Ben Recep Beyefendi 
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gibi yüksek görüşlü ve yüksek düşüııüşlü bir za-1 
t i âliden, daha mülayim ve nezih bir tabir su
dur edeceğini ümit ediyordum. Benim hayatım 
ve tecrübeden geçmiş efaliın, bana kara görücü
lük izafesine mânidir. İnsaflarına dehalet ede
rim, bu tabiri lütfen tashrh buyursunlar. Bir de 
buyurdular ki biz - kendi lisanlarile - Cumhuriyet 
Halk Fırkası intıhajbatı başlangıcında boş bıraktı
ğımız yerler için bazı müstakil mebusların intiha
bına cevaz verdiğimiz zaman, intihap edilecek 
adamlar için üç vasıf aramalarını tavsiye etmiştik. 
Lâyikliik, cumhuriyetçilik, milliyetçilik ve sami
miyet. 

Necip Ali B. (Denizli) — Lâyiklikle cumhuri
yetçilik şarttır. 

Sırrı B. (Devamla) — Biz birinci devrede lâ-
yikli'k ve Cumhuriyetçiliğin manalarını tesbit eder
ken şimdiki ekser arkadaşımız orada yoktu. Bunu 
arzetmek isterim. 

Yalnız Recep Beyefendi samimiyetimden eseri 
şüphe göstermediler, buna müteşekkirim. Burada 
bu gün, huzurunuzda ve 14 milyon olan bir millet 
namına söz söylemek kudret ve salâhiyetini bana 
bahşeden mebus sıfatını, itiraf ederim ki Cumhuri
yet Halk Fırkasının bir eseri inayeti olarak ikti
sap ettim. Bunu müdrikim. Bunun içindir ki ben 
Cumhuriyet Halk Fırkasına belki içinde bulunan 
bazı zevattan fazla merbutum (Gürültüler). 

Arkadaşlar, intihabata tekaddüm eden günler
de mebusluğa talip olanların müracaatı teklif edil 
misti ve .bin şu kadar kişi müracaat etmişti ve ben 
de onların içinde idim. Ben Cumhuriyet Halk Fır
kası umdelerini kabul etmek için müracaat etmiş
tim. Fakat bir suretle belki benim evsafım lâyik 
görülmemişti. Bunun hakkında söz söyleyemem. Bu 
fırkanın esas uzuvları arasında bulunmak şerefini 
ihraz edemedim. Fakat ben bu Fırkada bulunama
makla evvelce namusumla takip edeceğimi deruhde 
ettiğim Halk Fırkası umdelerinden inhirafa doğru 
yürüyemem. Zira en evvel vicdanıma karşı mesul 
mevkideyim. Eğer ben zatı âlileri gibi mesutlar 
sırasında, Cumhuriyet Halk Fırkasının resmî aza
sı meyanına girmiş olsaydım hususî celselerde bu 
fikirlerimi kemali serbesti ile söyliyemez mi idim? 
Zaten Recep Beyefendi işaret buyurdular ki aramız
daki fark devletçilik hududunun tayinindedir. Dün 
de sarahatla söyledim, devletçiliği kabul ediyorum. 
Fakat ben diyorum ki devletçilik hududu buraya 
kadar gelmelidir. Recep Beyefendi diyorlar ki ; 
hayır daha fazla gelmelidir. Esasta müşterek ol
duktan sonra, ben fırkanın hususî içtimai arında 
bu mevzu üzerinde içtihatlarını elbette söyliye-
cektim ve mütaleatım neticesinde arkadaşlarıma ya 
kendi kanaatimi kabul ettirecektim veyahut arka
daşlarımın mütalealarmı hüsnü telâkki ederek ben 
onlara iltihak edecektim. Binaenaleyh benim sizin 
hususî celselerinizde söylemekliğime imkân bula
madığım mütaleatımı burada söylemekte hiç bir | 
mahzur görmüyorum. O itibarla siz benim beyana-1 
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tınıda göreceğiniz hataları söyliyerek, göstererek 
sizin mütaleanızı kabul ederim, yahut ta olabilir-
ya, benden de savap çıkmış bir mütaleayı siz kabul 
buyurursunuz. Madem ki esasta ihtilâf yoktur, hu
dudun şurada, burada olmasından dolayı arada 
bir fark görmek muvafıkı mantık değildir. 

Dünkü beyanatımda ben bilâkaydüşart devlet
çiliğin buhrana sebebiyet verdiğini söylemedim. Eğer-
vaki ise tashih ederim. Yalnız dedim ki; buhranın 
esbabı, buhran başlamazdan evvel bizde başlamış-

ıtır. Daha buhran başlamazdan evvel bizim mahsu-
! lâtmıızın mahreçleri kapanmıştı. Hükümet mahreç 
bulamamıştı ve bundan dolayı mal köylünün elin-
I de kalmış ve f iat tedenni etmişti. 

Devletçiliğin buhrana müsebbip olması hakkın
da, - tekrar ediyorum ki - bilâkaydüşart söz söyle
miş değilim, ancak devletçilik icabı olarak teşkil 

| edilmiş olan inhisarların bidematı ammeyi tahdit 
I ettiğini ve bunun buhrana sebebiyet verdiğini söy
ledim. Doğrudan doğruya buhran tevlit ettiği 
hakkında bir şey söylemedim. Eğer böyle bir şey 
söylediğim varit ise sürcü lisan olarak söylemişim
dir, geri alıyorum. 

Buyurdular ki ben, bir müddettemberi muame
lâtı hükümet hakkında söz söylediğim zaman mut
laka Yunanistanı misal getiriyorum. Bundan mak
sadım, en yakın komşumuz olması münasebetile 
hemşehrilerimi kıskandırmaktır. 

Sonra ben Avrupayı gezmiş, dolaşmış adam de
ğilim. Yalnız Yunanistana gittim. Orayı bildiğim 
ve gördüğüm için daima misal olarak ve hemşehri
lerimi kıskandırmak için Yunanistandan bahsedi
yorum. Eğer Avrupayı da bilmiş olsaydım, bit
tabi oradan da bahsederdim. Binaenaleyh bunu 
bir kusur olarak telâkki etmek doğru değildir. 

Kooperatifi yanlış telâffuz ettiğimi beyan bu
yurdular. Olabilir. îitiraf ederim ki bu mevzu 
üzerinde tetkikatım yoktur. Fakat bunu bir ku
sur olarak söylemeleri benim lisanımı tashih et-
mekliğime medar olduğu için kendilerine teşek
kür ederim. 

Dün bahsettiğim kitap bu kitaptır. 
Recep B. (Kütahya) — Lütfen eserin kimin 

olduğunu öğrenelim. 
S i m B. — Arzedeceğim. 
Bu kitabı Müsyü Çanadi yazmış, yanlış okumı-

yayını. 
Abdülmuttalip B. (Malatya) — Şu meşhur Ke

nedi olmasın. 
Sırn B. — Burada Çanadi yazılıdır. Bir hata 

varsa buradadır. 
Recep B. (Kütahya) — Eski harflerle midir? 
Sırrı B. — Yeni harflerledir. 
Recep B. — O halde doğru olması lâzımdır. 
Sırn B. — Yeni 'harflerle ünsiyetim vardır 

(Handeler). 
Recep B. — Tebrik ederdi m Sırrı Bey (Hande

ler). 
I Sırn B. — Teşekkür ederim. 
I Müsyü Çanadi isminde birisi yazmıştır. Maca-
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Tıstan Kırallığı ziraat baş müşaviri ve ser müfet-
tişlerindendir. Bizde hizmet görmek için gelmiş
t i r ve yazdığı kitabı da Hükümete vermiştir. 

Ahmet ihsan B. (Ordu) — Kitabın ismi nedir? 
S i m B. — Ziraî rapor. 
Aynen söylüyor ki, Avrupadaki kooperatif

leri burada, Türkiyede, bilhassa şarkta tatbik 
etmeğe kalkışmak pek büyük bir hatadır. Çünkü 
burada ahval başkadır (Neden sesleri). Vazife
si bildiğini söylemekten ibaret olan bu adam, her 
nedense bu sözünün bir sui tefehhüme meydan ve
receğini de ayni zamanda düşünerek bunu izale için 
ilâve ediyor. « Sui tefehıhüm vaki olmamasını rica 
ederim. Bu memlekette çiftçi kooperatifi teşkiline 
ihtiyaç vardır. Lâkin ıbu gün burası için pek er
ken olduğu gibi, henüz nabemevsimdir. » diyor ve 
bu mütaleasını kendisine göre muhik gördüğü bir 
takım esbabı ilmiyeye istinat ettiriyor. 

işte dün bahsettiğim rapor ıbu idi ve zannede
rim ki huzurunuzda vaki olan sözümü de maddî bir 
delil ile teyit etmiş oluyorum. 

Hasan Reşit B. (Muş) — Kitabın tarihini so
rabilir miyim? 

Reis — Mebustan sual sorulamaz. 
S i m B. (Devamla) — Bilhassa bir noktaya, 

işaret edeceğim ve tekrar Eecep Beyefendinin yük
sek vicdanına iltica edeceğim. Niçin kooperati
fin bu memlekette tatbiki zamanı gelmediğini söy-
lemekliğimi benim Halk Fırkasından olmadığıma 
hamlettiler? 

Recep B. (Kütahya) — Olsanız söylemekten 
memnusunuz. Çünkü programın başlıca esasla
rından birisidir. 

S i m B. (Devamla ) — Ben sizin deminde ar-
zettiğim gibi, hususî celselerinizde bulunmuş ol
saydım, acaba bu mevzuda beyanı mütalea ede
mezini idim? 

Farzedelim ki bunu söyledim ve bu da fırka
nın ana hatlarına taallûk ettiği için, mütaleatım 
programa tevafuk etmemesinden dolayı reddedil
meğe lüzum görülmüştür. Fakat bunu tekrar tek
rar böyle nakarat şeklinde ve benim mutlaka fır
kaya mensup olmadığımı söylemiye vesile ve ze
min ittihaz ederek, söylemek zannederim ki mu
vafık değildir. Bu, ilmî bir mevzudur. Hata ede
bilirim. Benim tetkikatım beni onun aksine isal 
edebilir, ilmî bir mevzuda siyaset aranamaz. Bi
naenaleyh ben bunu söylemekle ilmî^ mevzu üze
rinde vukua gelen tahalüfü enzarı kastetmiştim. 
Yoksa mutlaka fırkanın ana hattında görülen bir 
hatayı izah etmek emelinde değildim. Kendileri 
bunu izah etmekle bu fena noktayı hatırıma ge
tirmiş oldular. Buna emin olunuz. 

Mektup meselesi: çok güzel siyaset buyurdu
lar ki, ben de olsam böyle yapardım. (Handeler). 

Bana müracaat edenleri, bu suretle bana ilka-
atta bulunmıya çalışanları ben burada, millet kür-
«üsünde, gayriahlâkî vasıfla tavsif ederken, kendi
leri; bunun aksine, bu hareketin ahlâksızlık teşkil 
etmiyeceğini söylediler. Hakikaten takdir ettim. 

Yani yüksek bir siyaset yaptılar ve bu siyaset ha
kikaten fırkanın görücü, bilici, düşünücü bir aza-

j sından beklenecek bir siyasettir. 
Süreyya B. (Aksaray ) — Siyaset değil, fırka

nın ruhudur. 
S n n B. ( Devamla ) — Ancak benim bunu 

söylemekten gayemi izah edeyim: Sizi temin ede
rim ki dün iki mektup daha aldım. Tanıdığım a-
damlar olsa beis yok. Fakat hiç tanımadığım 
adamlar .... 

Tahsin B. (Elaziz) — Bize de selâm var mı? 
S i m B. (Devamla ) — Gözlerinizden öpüyor-

jlar. (Gülmeler). 
Benim fırkada olmamaklığım dolayısile mutlaka 

bir muhalefet maksadını temsil etmekliğim lâzım-
geldiği hakkındaki sakim kanaatleri bana bu şe
kilde müracaatlarına sebebiyet veriyor ve adeta 
tenkitkâr bir surette niçin böyle yapmıyorsun, ni
çin şöyle yapmıyorsun diyorlar. Ben cevaba lü
zum görmedim. Burada muhalefet maksadile is
patı vücut etmedim. Binaenaleyh benden bu şe
kilde hareket bekliyorsanız katı ümit ediniz ceva
bında bulunuyorum ve zannederim ki bu suret
le en iyi bir harekette bulundum. 

Bir kelime daha buyurdular. Belki iyi zap-
tedemedim, yanlış olabilir. Beni adeta memlekette 
betfoinliği körük!ivecek surette hareket etmekle itti-
ham ediyorlar. Yine Kecep Beyefendinin ulüvvü cc-

| naplarına iltica ediyorum. Beni bu tabire lâyik gör
mesinler. Beni tenkit etsinler, hatalarımı yüzüme 
vursunlar, yalnız beni memlekette betbinliği ilti
zam edici mütalealar serdile itham etmesinler. 
Çok istirham ederim. Bu beyanatımdan sonra be
nim buradaki sözlerimden zannederim ki memle
ket için azamî bir fayda husule gelmiştir. Çünkü 
ben bu mütaleayı serdetmiş olmasaydım, Beeep 
Beyefendi de mukabil beyanatta bulunmıyacaktı. 
Bu sebepledir ki ufacık bir teşekkürüne liyakatim 
vardır (Handeler). 

Tekrar edeceğim; arkadaşlar beni hiç bir zaman, 
beni fırkaya dahil olmadığımdan dolayı şu veya bu 
mütaleayı söylemekle ittiham etmesinler. Yalnız 
buna tahammülüm yoktur. Bu zehapla hiç bir gün 
ne burada, ne evimde, ne kahvede, ne halk arasın
da bir lakırdı söylemedim. Çünkü fırkanın ana hal-
larıua sizin kadaı*, bir çok noktalarda sizden fazla 

J rabıtam vardır (Bravo sesleri). 
Eğer kendileri söylemezi erse ben söylemiş ola

yım, Adliye vekili Beyefendi hakkında iki mutena-
kız mütalea dermeyan ettim. Bir kısmında şi
kâyet ettim, bir kısmında ela teşekkür et
tim. Ben bu kürsüye sırf tenkit ve t es
kiye için gelmedim. Bir kısım hareketleri
ne teşekkür ederken mütaleatıma göre doğ
ru görmediğim şeyleri tenkit ettim. İşte müstakil-
1 iğimin şiarı. 

Sıra gelmiş olmasa bile söyliyeyim. Geçende 
' Evkaf bütçesinin münakaşası, esnasında mütalea 
t serdederken, sözlerimin çok yerine masruf ve ihti-
• yaeatı ammeye çok muvafık olduğuna kanidim. Çün-
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kü„ gerek memuriyet hayatımdaki tecrübe, ge
rek tahsilime istinaden kanaatim kuvvetleniyordu. 
Sonra bir genç arkadaşım bana burada bunun ha
talı olduğunu söyledi. Serdettiği esbabı mueibeyi 
kavrıyamamıştım. Mümtaz bir arkadaş da bana 
bunu ihtar etti. Kendilerde evvelce dostluğum 
yoktu, fakat itimat ve hürmet ettiğim bir arkadaş 
olduğu için sözlerime inandı, sizden bunu beklemem 
dedim. Sonra memleketin tehlikeli zamanında 
bu sakrf altında, beraberce, milletin hayatı ve va
tanın atisi baklanda halecanlı dakikalar geçirdi
ğim bir arkadaşım nazarı dikkatimi celbetti, beni 
ikaz etti. O vakit hatamı anladım. 

Sonra Recep Beyefendi beni ikaz ettiler. O va
kit hatamın büsbütün farkına vardım. Derhal ken
dilerine teşekkür ettim. Gözüküyor ki sizin hususî 
içtimalarmızda mahzurlu gördüğünüz fakat bence 
meçhul kalan mevzular üzerinde yaptığım hatalar 
bana iMar edildiği zaman, haklı bulduğum husus
larda derhal kabahatimi itiraf ve teşekkürü veci
be addediyorum. Eğer bu ihtarlardan sonra da 
eski sekanıeti muhafaza edecek olursam o vakit 
benim sözlerim iştibahlı görülebilir. 

Bu neticeye göre zannederim, artık beni Recep 
Beyefendi hitaplarında, fırka harici görerek söz 
söylemekten lütfen feragat buyuracaklardır. Bu
nu hassaten rica ederim. Nitekim bundan sonra 
olacak beyanatımda bazı meselelerde tenkit edece
ğim ve bazı meselelerde müteşekkir kalacağım. Ay
ni zate meselelerde niçin muhakkak müteşekkir 
kalmadığını ciheti bana sual zemininde sorulmasın. 

"Remzi Bey arkadaşımın benden sadır olduğunu 
söyledikleri sözü sarf etmedim. Verginin harbi u-
mumiden evvelkinden yüzde şu kadar noksan ol
duğunu söylediğimi katiyetle bilmiyorum. Onun 
için o cihete cevap venneğe ti e lüzum görmüyo
rum. 

Remzi B. (Sivas) — Zabıtlarda vardır. 
S i m B. (Devamla) — Onun için huzurunuzda, 

evvel ve ahır serdettiğim mütalealardan husule ge
len intihalarımızı defedici hususlara müsaade ver
diğinden dolayı Recep Beyefendiye arzı şükran 
ederim. 

Recep B. (Kütahya) — Sırrı Bey arkadaşı
mın son telâkkilerinde yeniden bazı cevap verile
cek noktalar olduğunu hissetmiş olmasaydım yeni 
bir izahat ihtiyacında bulunmıyacaktmı. Fakat 
Sırrı Bey zannediyorum ki, benim işaret ettiğim 
noktalan yanlış anlıyor. İhsas ettikleri haleti ru-
biyeye göre bu kanaatte bulundukları içindir ki 
tekrar söz almak ihtiyacını duydum. Bir defa 
daha burada kara görücülük meselesi üzerinde 
bilhassa duracağım. 

Arkadaşlar, Devlet hangi refah mertebesinde 
bulunursa bulunsun insanların mutlaka o güne 
ait bîr takım ıstırapları olabileceği, hayatın ta
biî manasında zaten mündemiçtir. Arkadaşlar, 
yaşamıyan bir adamın, bir ölünün başı ağrımaz, 
hayatta bulunanlar ıstırabı hissederler. İstırabı 

hissetmek için o adamın hayatta bulunması lâzım
dır. Hayat alâmeti hayatın tabiî olan icaplarını, 
acılarını hissedebilmek hassasiyetinde olmak lâ
zımdır. Bir Devlet nazarî bir ölçü ile refah ve 
saadetin en yüksek mertebesinde bulunsa dahi, 
bazı anasır, daima o günün icaplarile, bir ta
kım haricî tesirlerin ıstırabından şikâyet ederler. 
Fakat arkadaşlar, bugün umumî olan icabatm 
neticesi olarak hayatımızda bir takım ıstırap saf
haları varsa bunları daha ileri gidip prensiplerin. 
ve ittihaz edilen tedbirlerin fena olduğu tarzında 
anlamak ve anlayışı muhite telkin etmek bunu 
yapanların, bence ufak bir kelime ile tarif etti
ğim kara görücülük manasında tavsif ettiğim 
zihniyetin içinde bulunmasının en bariz bir de
lilidir. Bu gibi sözler bu günlerde daha çok yol 
almıştır. İşte benim işaret ettiğim zihniyette bu
dur. Yergi fenadır, Hükümet pahalılığa çare 
bulmıyor, bir gün sonra da ucuzluğa çare lâzım, 
memleket buhran içindedir, Hükümet bunlara 
çare bulmıyor, teranesi nerede ve hangi vesile 
ile olursa olsun tekrar ediliyor. 

Bunu yapanlar, gayrimeri karanlık bir tehlike
nin içinde bulunduğumuz kanaatinin bu memleke
tte şümul ve sirayetine bilerek ve bilmiyerek 
hizmet etmiş oluyorlar. Nerede bu gizli düşmanın 
farkında olmıyarak tahrip yapan tesirlerini müşa
hede edersek, derhal onların karşısında vaziyet a~ 
hp, onlara haikikatı izah etmek vazifemizdir. 
Sırrı Bey arkadaşımız farkında olmıyarak, bütçe 
hakkındaki mütaleatını arzederken işte bu z'uhni-
yetin revacına meydan verecek bir çok sözler söy
ledi. Bu sözlerin bu mahiyette olup olmadığını tak
dir ve temyiz etmek bunu söyliyen zate değil, bu
nu dini iyen ve işitenlere, umuma aittir ve zannede
rim ki ekseriyetin bu baptaki fikri de böyledir 
(Doğru sesleri). 

Devletçilik fırkanın tuttuğu bir esastır. Tekrar 
üzerinde ısrar edeceğim. Sırrı Bey ben fırkanın 
efradından bulunsaydım, bunu fırkanın gizli celse
lerinde konuşabilirdim demek istedi. Ne devletçi
lik, ne de kooperatifçilik aleyhinde fırkacı olan 
efrattan hiç birisi fırkanın ne gizli ne açık celsele
rimle böyle bir söz söylemeğe mezun değildir. C 
H. Fırkasının programı ve nizamı bunu âmirdir. 
Nasıl ki C. H. F. efradından birinin cumhuriyetçi
lik şu demekse de şu hudut dahilinde böyle de ol
ması caizdir, diye bu ana vasfı talil etmesi nasıl 
mümkün değiLse veyahut milliyetçilik şu manada 
ise de, şu ve şu manalara da gelir, demesi de müm
kün değildir. Çünkü bu esaslar O. H. Fırkasının 
umumî kongresinde kabul edilmiş, orada müzake
re cereyan ederken bunların hudut ve manaları 
tesbit edilmiştir. Binaenaleyh fırkanın açık veya 
gizli celselerinde bunların leh ve aleyhinde söz. 
söylenemez. Sırrı Bey fırkada olsaydi ve fırkanın 
açık veya gizli bir mahfelinde böyle bir şey söyle
miş olsaydı, fırkadan çıkarılması lâzımgelirdi, Sır? 
vı Bey buyuruyorlar ki (Recep Bey daima benim 
müstakil mebus olduğumdan bahsediyorlar). Mee-
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lis içtimaları her gün olduğuna nazaran hemen bir 
senedir bu müşterek mebusluk hayatımızda Sırrı 
Beyin karşısında ilk defa olarak söz söylemeğe 
mecbur oluyorum. Bunun da sebebi fırkanın ana 
prensipleri üzerinde yanlış, galat bir takım ifade
lerde bulunmuş olması ve bugünkü sıkıntıda mille
rin en büyük manevî kuvveti olan nefsine itimat, 
istikbaline itimat hislerini selibedecek' fikirleri bu
radan söylemek ve neşretmiş olmak vaziyetinde bu
lunmasıdır. Bir de buyurdular ki kürsüde söz söy
lerken arkadaşlarla müsavi derecede serbestliğe 
sahip değil miyim? Bu, taıbiidir. Fakat Sırrı Be
yin zannettikleri gibi bir taraflı serbestiyet olamaz. 

Bu iki taraflı olur. Sırrı Bey buradan söz söy
lerken arkadaşların hiç birisi - meşhur tabir ile -
şakkı şefe etmedi. Yalnız düşündüğünü ve söylediği 
haksız tenkitleri tashih veya reddetmek için başka 
arkadaşların da serbestisi tabiidir. Sırrı Bey ve 
bütün Türkiyenin tek vatandaşları müsavi ve 
müfterek şerait altında serbesttirler. Bu serbestlik 
hakkını kullanırlar. Fakat haksız olarak derme-
yan edilen noktaların cerhedileceğini düşünmek 
akıl sahibi olan herkesin vazifesidir. Bir noktaya 
daha işaret edeceğim: Sırrı B. C. H. Fırkası mebu
su olmak için bin kişi arasmda müracaat ettik
lerini ve namzet gösterilmeyince müstakil mebus
luğa rağbet ettiklerini söylüyorlar. Evet G. H. 
Fırkası mebusu olmak için vaki talepleri gayet 
isabetlidir. Müstakil mebusluğa namzetlikleri de 
gayet isabetlidir ve burada aramızda mebus ola
rak bulunmaları da gayet isabetlidir. Bunlarda 
gayritabiî bir şey yoktur. Yalnız kendileri derha-
tır buyururlar ki bu seferki C. H. Fırkası mebus
ları intihap olunmadan evvel fırkanın umumî re
isliği bir beyanname neşretti. Bu beyannamede 
bu gün Sırrı Beyin muteriz olduğu devletçilik ve 
kooperatifçilik ruhu vardı. O halde kendileri bu 
ilân edilen prensiplere muhalif olduklarını bilerek 
niçin bu fırkanın mebusluğunu istediler. 

Gerçi fırka, kendisinin ilân ettiğimiz prensip
lere muhalif olduğunu bilerek mebus namzetleri 
arasına alınmamış değildir. Malûmu âliniz Mec
lis intihabı, bir politika kombinezonudur. Mebus 
olan ve olmıyan her vatandaş ayni derecede muh
teremdir. Kendisi mebuslar arasına alınmamışsa 
umumî intihabatta carî olan ve esbabı mucibesi 
mantıkla kabili izah olmıyan siyasî telâkkiler do-
lâyisile alınmamış olacaktır. Fakat şimdi anlı
yoruz ki ilân edilmiş olan şartlara, prensiplere 
candan inanmamış olduğu halde Cumhuriyet 
Halk Fırkası mebusu olmak istemişlerdir. Bina
enaleyh fırka mebusluğu için namzet gösterilme
miş olmasında isabet ve hakikate uygunluk var-j 
HUŞ: meşhur kitap meselesini hallettik. M. Çana-
dinin kitabını hallettik. Derılıal bilen arkadaşlar
dan sordum. Bu kitap Birinci umumî müfettiş îfo-j 
Tahlm Tali Beyefendi arkadaşımızın o mıntakanın 
şeraiti iktısadiyesini tetkik ettirmek üzere, ziraat iş
lerinde ileri olan bir memleketten, Macaristan-1 
<dan getirttiği bir mütehassıstan alınan rapordur. 

Bu kitabın hepsini birden gerçi okumadık. Fakat 
anlaşılıyor ki bu zat bazı uzak •vilâyetlerimizin. 
arazi, ziraî ve çiftçilerin hususî vaziyetlerine göre 
meseleyi mütalea etmiştir. Bunu Sırrı Beyin rapor
dan okuduğu bir kaç cümleden anlıyoruz. Şimdi 
anlaşılan hakikate göre raporu yazan zate elbette 
fena bir maksat atfolunamaz. Mütehassısın bahset
tiği (bazı mahdut vilâyetlerimizde bu gün 
derhal ziraî kooperatifler yapılması imkânını 
bana sormuş olsalardı, ben de bu kitabı okumadan 
ayni mütaleada bulunurdum. Demek ki koopera
tifi -bilmiyen ve bilmediği de kendi itirafiie sabit o-
laıı Sırrı Beyin alelûmum Türkiyede kooperatif. 
yapmak hatadır demesi isabetsizdir. Demek ki 
bir şeyi söylemeden evvel okumak, anlamak ve bil
mek lâzımdır. Sırrı Bey Türkiyede kooperatif yap
mak fenadır, dedi. Sözünün bu noktasına dikkat 
ettim. (Ben bu fikri ilmî tetkik icabı olarak söy
lüyorum) dediler. Arkasından da bu kürsüden (ben 
kooperatiflerin ne olduğunu bilmeni) dediler. Ar
kadaşlar, ilim demek, bilmek demektir. Millet 
kürsüsünde her hangi bir şeyi bu makamın ciddi
yet dekoru içinde söylediğimiz zaman hepimiz ciddî 
olmağa ve sözlerimizin hakikate uygunluğu husu
sunda dikkatli bulunmağa mecburuz. Sırrı Beyin 
kendinin mebusluk şartlarından tekrar ne için bah
settiğini anlıyamadım. Ben kendilerinin devletçi
lik aleyhindeki fikirlerini tashih ederken (ıbizim 
fırkamızdan değildirler, bu seheple devletçiliği bi
zim düşündüğümüz gibi telâkki etmiyebilirler. Bu 
hareketlerinde dürüstlüğe uymıyan bir mana bulu
namaz) dedim. Şu halde tekrar bu yolda bir bahis 
mevzuu aramamalı idiler. 

Sırrı Bey, istiklâlin şiarı tenkittir, müstakiL 
olduğum için tenkit edeceğim, dediler. Kendile
rini, bu Devletin hayatına ve yükselmesine temel 
addettikleri esaslara bağlı sayanlar, yani bu mec
lisin fırkamıza bağlı uzuvları millet kürsüsünden 
fikirlerini söylemek istiklâlinden mahrum uludur
lar? Aramızdan Sırrı Beyden daha fazla alâka 
ile bu kürsüyü dolduran uzuvların her gün kafa
larını bu memlekete hayırlı gördükleri noktalar 
üzerinde işlettiklerini ve söz söylediklerini görmü
yorlar mı? Evet, Cumhuriyet Halk Fırkası 
uzuvlarının istiklâlinde eksik bir nokta görülebi
lir. O da yüksek maksat için muayyen prensip
ler etrafında beraber çalışmak için biribirimize 
verdiğimiz sözden ibarettir. 

Arkadaşlar, cemiyeti beşeriye tek tek adam
lardan mürekkep değildir. Bir takını müşterek 
düşünüşlerler birbirine bağlanan kütlelerin mem
lekete yaptığı ve yapacağı hizmetler tek tek ka
lanların yaptığı hizmetlere nisbeten daima üstün
dür ( Bravo sesleri, alkışlar ) . Fakat fırka arka
daşı tetkik edip, düşünüp, inanıp imza ettiği 
veya rey verdiği bir esasa sadakat hususunda fır
kanın kütle halinde hareket mecburiyetinde ol
makla beraber memlekete hayırlı gördükleri nok
talar üzerinde söz söylemekten asla çekinmezler. 
Memlekete kâr ve fayda getirecek noktalan her 
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zaman söylerler. En (basit cemiyet tipi ailedir. 
Birden fazla adam bir arada müştereken yaşama
ğa karar verdikleri zaman müşterek bir takım 
kayitler altına girerler. Bu, cemiyet ve medeni
yet fikrinin en asıl bir tezahürüdür. Bu esaslara 
kayitlere sadakat kendi 'istiklâlinden bir şey 
kaybetmek demek değildir. En milliyetçi vatan
perver vatandaşlara her gün tavsiye edip inandı
racağımız yol budur (Bravo sesleri, alkışlar ) . 
Vatandaşları fırkalaştırmak, cemiyetleştirmek 
yoludur. Yunanistan teranesini tekrar etmiyece-
ğim. Zaten kendimize ait bir meseleyi müzakere 
«derken ibu muhterem komşu devletin vaziyetini 
mevzuibahs etmeğe mecbur olmak bana eza ver 
misti ve bunu da bir nebze söylemiştim. Esasen 
o mevzuun tekrarlanmasında yeniden tekrara de
ğer bir noktayı Sırrı Beyin sözlerinde bulmuyo
rum... Kâfi. 

Zülfü B. (Diyarbekir) — Efendiler, kıymetli 
vaktinizi iz a a etmek istemezdim. Fakat Sırrı Be
yefendi dün tenkidatta bulunurken, Dahiliye ve
kâletinin muamelâtını tenkit ederken umumî mü
fettişliklere taraftar olduğundan fakat birinci mü
fettişliğin iş görmediğinden bahsettiler. Bu beya
natları hilafı hakikat olduğundan, makrunu ha
kikat bulunmadığından maruzatta bulunmağa 
mecbur oldum. 

Efendiler, Sırrı Beyefendinin buyurdukları 
gibi birinci müfettişlik hiç iş yapmamış değildir. 
Birinci müfettişlik vatandaşların refahına ve mem
leketin asayişini temine pek çok hizmet etmiştir. 
Binaenaleyh Sırrı Beyefendi bunları görmüş ol
saydı bu şekilde beyanatta bulunmazdı. Asarı 
meydandadır. Rica ederim, bunu başka kisveye 
koyupta beyanatta bulunmak günahtır. Bunu Sırrı 
Beyefendinin insaflarına terkediyorum. 

Reis -— Başka söz istiyen yoktur. Vekil ar
kadaşlarımız cereyanı müzakerata nazaran not al
mışlardır. Her vekâlet bütçesi müzakere edilir
ken tenkit yapacak arkadaş söz alır ve söyler. Ve
kili aidi cevabını verecektir. 

Bütçenin heyeti umumiyesi hakkmda başka söz 
istiyen olmadığına göre maddelere geçilmesini re
yinize arzediyorum. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kaibul edilmiştir. 

1932 malî senesi muvazenei umumiye kanunu 
MADDE 1 — Devlet bütçesine dahil dairelerin 

1932 malî senesi masrafları için merbut (A) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 169 072 111 lira
lık tahsisat verilmiştir. 

A - B. M. M. Bütçesi 

Reis — Efendim, A işaretli cetvelin birincisi 
B. M. M. bütçesidir. Heyeti umumiyesi hakkında 
söz istiyen var mı? (Yok sesleri) 

Fasıllara geçilmesini kaibul edenler . . . Etmiyen
l e r . . . Kabul edilmiştir. 

Birinci kısım - Cüzlerde müşterek muhassasat 
Birinci «bap - Tahsisat, harcıraih 

Y Lira 
l ' Tahsisat 1 734 60O 
Reis — Kabul edilmiştir. 

j \ Lira 
2 Harcırah 94 495 

Reis — Kabul edilmiştir. 
İkinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

F. Lira 
3 Memurlar maaşı 109 236 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
4 Müstahdemler ücreti 76 '412 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
5 Muvakkat tazminat 19 992 
Reis — Kabul edilmiştir. 

Üçüncü bap - Masarif 
F . Lira 
6 Mefruşat 52 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
7 Levazım 17 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 
8 Masarifi muhtelife 21 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
9 . Riyaset otomobili masrafı 6 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
10 Masarifi mütenevvia 8 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 
11 Memurlar harcırahı 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
12 Resmî telefon masrafı 3 250 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
13 Ücretli muhaibere ve mükâleme masrafı 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

İkinci kısım - Cüze mahsus muhassasat 
Birinci bap - Masarifi daime 

F. Lira 
14 Matbaa işletme masrafı 2 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
15 Kütüphane masrafı 4 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
16 Beynelmilel parlâmentolar ittiha

dına iştirak hissesi 1 500 
Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 

Efendim, bir tashih rica edeceğim: bu fasıldaki 
tahsisat 1 500 olarak yazılmıştır. Halbuki 2 500* 
olacaktır. O şekilde tashihini rica ederim. 

- 2 2 2 -
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Beis — O şekilde kabul olunmuştur. 

İkinci bap — Masarifi muvakkate 
F. Lira 
17 İnşaat ve tamirat 250 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F> Lira 
18 Tesisat ve demirbaş 2 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım — Müteferrik masarif 
F . Lira 
19 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 2 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
20 Geçen sene düyunu 11 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 

B • Riyaseti Cumhur bütçesi 

Beis — Riyaseti Cumhur bütçesinin heyeti 
umumiyesi hakkında mütalea var mı efendim? 
(Hayır sesleri). Fasıllara geçilmesini kabul eden
l e r . . . Btmiyenler . . . Kalbul edilmiştir. 

Birinci kısmı - Cüzlerde müşterek muhassasat 
Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

F . Lira 
23 Reisicumhur muhassasatı 173 760 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
24 Memurlar maaşı 28 920 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
25 Yaverler tahsisatı 4 080 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
26 Muvakkat tazminat 2 112 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
27 Müstahdemler ücreti 54 240 

Beis — Kabul edilmiştir. 
İkinci kısım - Masarif 

F. Lira 
28 Masarifatı umumiye ve müstahdemler 

iaşesi 110 000 
Beis — Kabul edilmiştir. 

C - Divanı muhasebat bütçesi 

Beis — Divanı muhasebat bütçesinin heyeti 
umumiyesi hakkında söz istiyen var mı? (Hayır 
seslen). Fasıllara geçilmesini kabul edenler ... Et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

Birinci kısım - Cüzlerde müşterek muhassasat 
Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

F. Lira 
31 Memurlar maaşı 418 248 

Befik Şevket B. (Manisa) — Cüzlerde müşte-

jrek mmhassasat ne demek, bendeniz anlıyamadım? 

Bütçe E. M. M. Kemal Zaim B. ( Konya ) — 
Merkez ve mülhakat • teşkilâtında müşterek olan-

i lardır. 
Beis — Fasıl kabul edilmiştir. 

F. Lira 
32 1683 numaralı kanunun 58 inci 

maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 2 500 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
33 Müstahdemler ücreti 18 900 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
34 Muvakkat tazminat 58 992 
Beis —- Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
35 Mefruşat ve demirbaş 7 000 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
36 Levazım 10 500 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
37 Müteferrika 4 000 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
38 Masarifi mütenevvia 5 370 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
39 Harcırah 3 000 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
40 Resmî telefon masrafı 1 600 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 
41 Ücretli muhabere ve mükâleme 

masrafı 50 
Beis — Kabul edilmiştir. 

ikinci kısım - Cüze mahsus muhassasat 
F. Lira 
42 Kitap bedeli ve tercüme masrafı 1 000 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
43 Staj için Avrupada bulunan mura

kıpların haziran, temmuz ve 
ağustos 1932 ayları tahsisatı ve 

avdet hacırahlan 8 000 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
44 İnşaat 25 000 

Befik Şevket B. (Maniaa) — Buradaki inşaat 
nedir? 

Bütçe encümeni Reisi Hasan Fehmi B. ( Gü-
müşane ) — Dosyalar için, binanın altında demir 
dolaplar yapılıyor, bu onun parasıdır. 

Beis — Kabul edilmiştir. 

- 2 2 3 -



İ : 67 21-6-1922 C : 1 

Üçüncü kısım - Müteferrik masarif 
F. Lira 
45 788 numaralı kanunun tatbiki 

masrafı 1 000 
Reis —• Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
46 Geçen sene düyunu 200 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
47 Eski seneler düyunu 200 
Reis — Kabul edilmiştir. 

D - Başvekâlet bütçesi 

Reis — Başvekâlet bütçesinin müzakeresine ge
çiyoruz. Heyeti umumiyesi hakkında mütalea yok
tur. Fasıllara geçilmesini kaibul edenler . . . Etıııi-
y eni er . . . Kaibul edilmiştir. 

Birinci kısım - Cüzlerde müşterek muhassasat 
Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

F. Lira 
50 Başvekil tahsisatı 8 400 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
51 Memurlar maaşı 58 008 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. ' Lira 
52 1683 numaralı kanunun 58 inci 

maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 1 800 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
53 Müstahdemler ücreti 13 560 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
54 Muvakkat tazminat 7 704 
Reis — Kabul edilmiştir. 

İkinci bap - Masarif 
F. Lira 
55 Mefruşat ve demirbaş 950 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
56 Levazım 972 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
57 Müteferrika 900 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
58 Başvekâlet otomobili masrafı 7 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
59 Masarifi mütenevvia 1 290 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
60 Harcırah 1 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
61 Resmî telefon masarif i 1 000 

Reis — K a b u l edilmiştir . 

1«\ Lira 
62 Ücretli muhabere ve mükâleme 

masrafı 300 
Reis — Kabul edilmiştir. 

İkinci kısım — Cüze mahsus muhassasat 
F ; Lira 
63 Matbaa masarifi 37 300 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
64 Tahsisatı mesture 990 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
65 Muhtelif evrak hazinelerinin tas

nif ve tevhidi masrafı 10 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
66 Masarifi mütenevvia 450 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
67 Harcırah 3 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
68 . Aza hakkı huzuru 9 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
69 Kitap ve risale 925 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
70 788 numaralı kanunun tatbiki 

masrafı 1 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

E - Şûrayı devlet bütçesi 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı? 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, unva
nının da insana hürmet telkin ettiği bir müessese
nin bütçesi mevzubahs olurken, bu müesseseden 
beklediğimiz hizmetler ve ibu müessesenin ifa ede
ceği vazifeler hakkında noktai nazarınım dermeya-
nı, zannederim, fa ideden hali olamaz. 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Bu sene iyi çalıştılar. 

Refik Şevket B. (Devamla) — Teşkilatı esasiye 
kanunumuzda, ifa edecekleri vazifeler sayılırken, 
idarî davaları görmek, lâyihalar hakkında müta
lea dermeyan etmek, nizamnameler yapmak, hu
lâsa Devletin hayatile alâkadar olan mesailde mü-
talealarını söylemek gibi yüksek ilim, ihtisas ve 
tecrübe müessesesi olan Şûrayi devletin... 

Hasan Tahsin B. (Elâziz) — Olan değil, olma
sı lâzımgelen.. 

Refik Şevket B. (Devamla) — Bildiğimiz vazi
yette geçen hayatı içerisinde bazı Meclisi memnun 
etmiyecek ahvale tesadüf edilmiş ve Meclis ni
hayet bunun eski kanunun tatbikmdan ve eski teş
kilâttan mütehaddis olduğunu görünce geçen sene 
bir takım tadilât yapmıştır. 

2 2 4 -



t : 67 21-6-1932 C : 1 
Zannediyorum o tadilâtın bir çok i'aideli neti

celeri görüldü. 
Arkadaşlar, Şii ray i devlet müessesesi kadar 

kendi vaziyetini ve memurlarının hayatını kaydi 
hayat şartile temin eden başka bir müesseseye te
sadüf edilmez. Oraya intihap edilenlerin mazhar 
oklukları emniyete emsalinde tesadüf edilemez. 
Bunda da bir hikmeti hayatiye vardır. Devletin 
müsteşarı, devlet işleri bozukluklarının nâzımı ve 
nihayet Devlet ile efrat arasında husule gelecek 
ihtilaf atın yüksek bir görüşle halline memur bir 
müessesenin her türlü tesirattan, her türlü eııdi-
şei hayattan ve her türlü düşüncelerden azade bir 
mevkide bulunmasını nazarı dikkate alan Meclisi 
Âli bunların azalarını bizzat intihap etmek ve 
bunların azalarına vukubulacak her hangi bir it-
tilıamı, mücerret Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin haddci tetkikinden geçirmek suretile kabul 
etmek ve nihayet bunların mesuliyetlerini yük
sek bir mahkeme, Divanı âliye tâbi tutmak sure
tile, müessesenin gerek kuruluşunda' ve gerek 
devamında ne kadar yüksek manevî ve maddî 
mevkii olduğunu ifade etmiştir. Bu ifade karşı
sında Şûrayi devlet mensubu arkadaşlarımızın 
ne kadar büyük ve millet namına ne kadar ehem
miyetli bir yük altında bulunduklarını idrak et
mek elbette kolaydır. 

Onun içindir ki maddî ve manevî mesuliyet
leri deruhde edilen işin ehenımiyetile mütenasip 
olmak noktasından Şûrayi devlet müessesesinde 
manevî mesuliyet her halde diğer emsali memur
ların mesuliyetlerine nazaran çok yüksektir. Bu 
gibi yüksek müesseselerin, hattı hareketleri, ka
rarları hatta beynelmilel misaller addedilebilecek 
kadar ehemmiyetli olur. 

Ook arzu ediyoruz ki kendi mevzuatı ilmiye
mizde tesadüf etmediğimiz filân ve filân Devletin 
Şûrayi devletlerinin içtihatları nasıl bizim için bi
rer mehaz teşkil ediyorsa; Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin intihap ettiği mahkemei âli, yani 
Şûrayi devletin de kararları ayni şekilde diğer 
milletlerin içtihatlarına medar olacak kadar birer 
kiymeti ilmiyeyi haiz olsun ve bunları, onların ha
iz oldukları yüksek mevkiin ve yüksek şerefli 
hizmetlerin tabiî icabından addediyoruz ve bunu 
beklemek hakkını muhafaza ediyoruz. 

Arkadaşlar; Şûrayi devleti teşkil eden zevat, 
Devlet hizmetinde ne kadar yüksek hizmetler, va
zifeler görmüş olurlarsa olsunlar, kendileri ne 
kadar tecrübe ve vukuf ile muttasıf bulunurlarsa 
bulunsunlar nihayet insan olmak vasfından hiç bir 
zaman azade olmazlar. Yani onlar da ittihaz et
tikleri mukarreratta hatadan salim değildirler. 

Nitekim Türkiye Büyük Millet Meclisinin İstida 
encümeninden geçipte bazen tashih bile edilen 
ve tashih edildiği dağıtılan cetvellerde tav
zih olunan Şûrayi devlet mukarrerati; Şûra
yi devletle Büyük Millet Meclisi İstida 
encümeni arasında bir noktai nazar ihtilâfı vü

cûdunu göstermektedir ve bu Şûrayi devletle 
Büyük Millet Meclisi arasında bir mesele mevzuu 
teşkil etmektedir. Benim noktai nazarıma göre 
teşkilâtı esasiye kanunu icraî ve kazaî vazifeleri 
Türkiye Büyük Millet Meclisinden ayırarak yine 
kendi namına icrayi kaza eden anasıra tevdi ettiği 
için; gerek mehakimi kazaiyeden, gerek Şûrayi 
devletten kazaî mahiyette verilen kararlarda Bü
yük Millet Meclisinin yeniden tadilât yapması; ben
ce teşkilâtı esasiyeye münafidir. Bu benim şahsî 
içtihadımdır, en bariz kaza hataları bile vukubul-
duğu zaman nihaî mukarrerat karşısında ne 
yapılıyorsa ayni mahiyette de ancak ve ancak bu-
kararlarm ittihazında içtihadın, serbest kanaatin, 
ilmî ve kanunî kanaatin tesiri haricinde başka es
bap ve avamil varsa bundan dolayı kanunî muahe
zede bulunmak doğrudur. Yoksa mücerret bir hü
küm ittihazı için verilen kararı tadil etmek benim 
kanaatimce doğru değildir. Ancak bütün bu esas
lı mütaleayı arzetmekle beraber şeniyet halindo 
görülen ve görüldüğü için üzerinde işlenmesi lâ-
zımgelen bir mevzuu bu münasebetle dermeyan et
mekte farizadır. O da, tahakkuk ediyor 
ki her hangi bir hakkın sübutu ve 
ademi sübutu için hakkın idarî veya adlî olması 
mahiyeten ancak mercii rüyet noktasından haizi 
ehemmiyet olup zati hak noktasından haizi ehem
miyet olmamasına ve bu hakkın mehakimde 
görülmesile Şûrayi devlette görülmesinde bida-
yeten ve nihayeten hiç bir fark olmamasına 
göre tutulan usullerde bendeniz kendi hususiye
timizin, Kendi Devletimizin ve ihtiyacımızın ica
bına göre bir yeni hattı hareket takip edilmek 
lâzmıgeldiği kanaatinde bulunuyorum. O da bir 
derece ile verilen kararların hatalı olması ve bu 
hataların tashihi yolunun kabil olmamasının tev
lit ettiği neticelerdir. Geçen gün bilmünasebe 
İstida encümenine gitmiştim. Arkadaşlarla bu 
mevzu üzerinde sureti hususiyede görüştük. Ar
kadaşların; nazarî ve kanunî şekilde cereyan 
eden müzakerattan bir takım misaller getirerek, Şû
rayi devlet tarafından ittihaz edilen şu ve bu gi
bi kararlar her halde Türkiye Büyük Millet Mec
lisine gelmiş olan yanlış bir karar üzerinde T. 
B. M. Meclisinin lakayt kalmasının doğru ola-
mıyacağı mütaleasında sureti kafiyede ısrar et
tiklerini gördüm. Maamafib bendeniz şaıhsan ıkazaî 
meselelerin yeniden ikinci defa olarak rüyet ma
nasını tazammun eden bir şekil ile - T. B. M. Mec
lisi marifet ile değil - T. B. M. Meclisinden çıka
cak bir kanunla, tertip olunacak yeni bir şekil 
ile bu mukarreratın ikinci bir defa gözden geçi
rilmesini temin etmeğe zannederim ki ihtiyacı katî 
hâsıl olmuştur. 

Arkadaşlar, geçen sene ne olduğunu bilmiyo
rum. 6, 8 ay evvel bir tadilât yapıldı. Bu tadi
lât her kanun gibi muaıh'her kanun mukaddem ka
nunun mükemmili ve ihtiyacatı hakikiyeye en 
mutabık olanı olmak noktasından tabiatile Şûra
da bazı iyilikler, süratle iş görmeler intaç etmiş-
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tir, intaç etmesi lâzımgelir. Geçen gün tevzi 
edilen evrakı varide listesinden yine haber alıyo
ruz ki Hükümet tarafından Şûrayi devlet için 
yeni bir kanun lâyihası gönderilmiştir. Bu ka
nun lâyihasının münderieatmı bilmiyoruz. Eğer 
6, 7 ay, bir sene evvel yeni muaddel şekilde 
çıkan bu kanunu eskisi ile beraber heyeti mec
muasını kaldırarak yeni bir kül halinde teklifte 
bulunuyorlarsa çok şayanı şükrandır k i ; bu nok
ta bizim için şimdiye kadar Şûrayi devletin va
zifesinde ne dereceye kadar muvaffak olduğunu 
ve mukarreratında ne dereceye kadar isabet etti
ği veya etmediği noktasında bize bir kanaat hâsıl 
ettirecektir. Bu suretle bu kanunun hatasız 
bir şekilde çıkması imkânını görüyoruz. Bu mü-
taleai umumiye içerisinde bilhassa Şûrayi devlete 
ait ufacık bir tenkidimi de arzetmeği bir vazife 
bilirim. O da; Şûrayi devletin usulü muhake
mesi yoktur. Şûrayi devlet tarafından davetler, 
tebliğler, muhakemelerin nasıl olacağına dair 
usule ait ahkâmın noksanlığını gördüğüm için 
bendeniz muhtelit veya her hangi bir encümende 
cereyan eden müzakerede bulunmuştum. Bu ka
nunun tatbikma ait olmak üzere bir nizamname
nin neşrü ilân edileceği musarrahtır. 

Binaenalyeh Türkiye Büyük Millet Meclisin
den çıkan bu kanunun tatbiki için nizamname 
yapmağa mecbur olan bu müessese kendisine tah
mil edilen bir vazifeyi zannederim şimdiye ka
dar ifa etmesi lâzımgelirken bu nizamnameyi çı
karmış değildir. Mahkemelerimiz, şûralarımız, 
meclislerimiz kanunun tatbikinde nümunei imti
sal olmak vazifesile mükelleftirler. Bunun heye
ti umumiyesi mevzubahs olurken teşkilâtı esasi
ye kanununda mevzubahs olan Devlet hizmetle
rinde ihtisas, tecrübe, ilim evsafı ile mütemayiz 
yüksek zevattan müteşekkil olan bu heyetin bu
na fevkalâde ehemmiyet vermesi lâzımdır. Bu 
hususta mükemmel ve mütekâmil bir kanunun ih
zarı vecibesine kani olan bir adam bulunuyorum 
ve bu meyanda, o kanunun çıkması belki zamana 
tevakkuf eder, mevcut kanunun iyi işlemesini temi
ne medar olacak olan nizamnamenin çıkmamışsa 
biran evvel çıkarıl masını da Şûrayi devlet heyetin
den sureti mahsusada rica ediyorum. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Muhterem ar
kadaşlarım, bendeniz bütçe münasebetile Refik 
Şevket Bey arkadaşımızın temas ettiği çok esaslı 
bir meseleye Bütçe encümeni namına arzı cevap 
edecek değilim. Gümüşane mebusu olarak şahsî 
mütaleamı arzedeceğim. 

Bahsedilen mesele, Büyük Millet Meclisinin 
salâhiyeti umumiyesinin şümul ve tatbiki meselesi
dir. Bu iş bütçe münasebetile halledilecek işlerden 
olmadığı gibi bendenizce esasen en ufak bir tered
düt ve tevakkufu dahi icap etmiyen işlerdendir. 
Fakat Refik Şevket Bey arkadaşımızın bu mesele 
hakkında eğer bir tereddüdü varsa, bunun halli 
doğrudan doğruya teşkilâtı esasiye kanununun! 

vatandaşlara bahşettiği geniş bir hakkı tazammun 
eden maddesinin tarzı tatbik veya tefsiri yolunda 
vereceği bir takririn Teşkilâtı esasiye encümeninin 
tetkikile neticenin tayin edilmesine tevakkuf eder. 
O da malûmu âlileri her vatandaşın her türlü müş
külünden, gördüğü haksızlıktan veya kendi telâk
kisine göre zayi olan hakkından dolayı doğrudan 
doğruya Millet Meclisine arzuhalla müracaat et
mek hakkıdır. Nizamnamemizde bu maddenin tat
bikini gösteren hükümler mevcuttur. Arkadaşımız 
diyorlar ki, Mahkemei temyizden çıkan mukarre-
rat nasıl buraya gelmiyorsa, şikâyet edilmiyorsa 
Şûrayi devletten çıkan ve kazaî mahiyeti haiz olan 
kararlar üzerinde de Millet Meclisine şikâyet vaki 
olmasın, olan şikâyetler nazarı dikkat ve mütalea-
ya alınmasın anladığım budur. Bir kere Mahkemei 
temyize ait olan davalarla Devlet Şûrasına giden 
davalar arasında mahiyeten farklar vardır. Devlet 
Şûrasına vuku'bulacak müracaatlarda mutlaka 
bir tarafın Devlet dairelerinden birisinin 
bulunması lâzımdır. Yani resmî ve idarî mukar-
rerat aleyhine şikâyet edilmelidir ki Devlet şûra
sına gitsin. Binaenaleyh vatandaş istidasını Mecli
se takdim ettiği zaman o istida; şu vekâlet veya 
müdüriyeti umumiyenin ittihaz ettiği şu karar beni 
madur etti veyahut hakkımı vermedi şeklindedir. 
Bu itibarla Mafhkemei temyizden çıkan mukarre-
ratla, Devlet Şûrasından çıkan mukarrerat arasın
da fark vardır. 

İkincisi, Meclisi Âli, Mahkemei temyizin mu-
karreratmı bozamaz. Fakat bu mukarreratm ava-
kibi, netayici için de sakit değildir. Meselâ karar, 
cezaî ise afle karşılar ve şimdiye kadar hatayı adlî 
diye tashih ettiğimiz kararlar zannederim sayılamı-
yacak kadar çoktur. 

Bizim teşkilâtı esasiyemizin Meclise hatta icra 
üzerinde dahi bilkuvve bahşeylediği salâhiyeti bir 
tarafa bırakırsanız, Refik Şevtket Bey arkadaşı
ma hatırlatırım ki icra ile teşriî salâhiyetin ta-
mamile tefrik edildiği devirlerde dahi gene vatan
daşların Millet Meclisine her hangi bir muamele 
için müracaat hakları kaibul edilmiş ve o zamanda 
dahi bu kapı açık bırakılmıştır. Dünyada bir ka
nun tasavvur edilebilirmi ki onda Millet Meclisinin 
salâhiyeti Şûradan ileri geçemez densin. Şikâyet 
üzerine, yanlış teşhis konmuş ise Millet Meclisi, bu 
yanlış teşhis üzerinde bir karar veremesin. Böyle 
bir kanun tasavvur edemiyorum. 

Şûranın çok esaslı bir salâhiyetle tetkik edip 
vâsıl olduğu netice hakkında Büyük Millet Mec
lisi meselâ Arzuhal encümeni bunun hilâfına bir 
karar verebilir. Bu karara bir ay zarfında itiraz 
edilir. Heyeti umumiyeye gelir. Heyeti umumiye 
Şûranın kararına doğru veya yanlıştır der. Şûra, 
Refik Şevket Beyin işaret ettikleri veçhile, vesa
ik üzerinde neticeyi tayin ettiğine göre vatandaşın 
vaktile elde edemediği ve fakat hakkını izhar ede
cek vesaiki itiraz sadedinde Meclisi Âliye arzederse 
neden bu vesika, tetkik harici kalsın? Esasen bu
rada bu mesele üzerinde bir karara vâsıl olmak 
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mümkün olmamakla beraber bu hususta hakikî bir 
teklif te yoktur. Yalnız böyle bir mütalea derme-
yan edilmiştir. Söylenmiş olan bu mütaleadan, va
tandaşlar nezdinde Millet Meclisine müracaata 
artık lüzum yoktur, Şûradan çıkan nihaî karardır 
gibi yanlış ıbir telâkki ve suitefehhüme meydan bı
rakmamak için söz söyledim. Çok rica ederim bu 
hususta kanunî sahada yürünsün, teşkilâtı esa
siye encümeni tetkikat yapsın, ondan sonra müna
kaşa edilsin. 

Şûrayi devlet reisi Mustafa Reşat B. — Muh
terem efendiler, evvelemirde Refik Şevket Beye
fendinin söylediği şeylere temas ederek bir iki söz 
arzetmek isterim: Refik Şevket Beyefendi Şûra
yi devlet heyeti hazırası hakkında taltifkâr sözler 
sarfettiler. Kendilerine şahsım ve arkadaşlarım 
namına teşekkür ederim. 

Büyük Millet Meclisi 11 aylık sayimizi takdir 
buyurur, insanlığın vüsü dairesinde çalıştık. Bun
dan sonraki mesaimiz de Meclisi Âlinin hakkımız
da göstereceği itimada bağlıdır. 

Refik Şevket Beyefendi bir lâyihadan bahset
tiler. Heyeti celileye takdim edilmiş bir kanun 
lâyihası vardır. Mütedahil bir çok işlerin çıkarıl
masını teshil edecek (Parliyatif) şekilden istifade 
ederek iş çıkaracağız. 

Encümen dedi ki; bunlar kâfi değildir, esaslı 
tadilât yapmak lâzımdır. Usulü muhakeme nokta
larını da tetkik etmek lâzımdır. 

Biz ise; umumî lâyihayı Meclisi Alinin gelecek iç
tima devresine yetiştiririz fakat bu lâyiha acildir, 
kabul ediniz dedik. Kabul edildi ve çıktı. Ye
ni kanun (Prosedür) kanundur. Heyeti celile-
nize Hükümetten gelmiştir. Yalnız nizamname
den bahsettiler, halbuki usulü muhakeme mese
lesi nizamnanie ile halledilecek mesele değildir. 
Kanunun bir Caddesinde deniyor ki ; Şûrayi dev
let nizamnamd yapacaktır. Fakat bunu mesaisini 
tanzim için yapacaktır. Biz nizamnameyi yaptık, 
diğer taraftan da bu kanun lâyihasını hazırladık 
fakat bu lâyiha ihtimal ki Meclisi âlinin kânunu
sani çalışma zamanında neticelenebilir. 

Binaenaleyh yeni nizamnameyi, yeni kanun 
çıktıktan sonra yaparız dedik. Belki bu da bir 
kusur idi. Eğer hakikaten öyle ise af buyurulsun. 

Yani yeni kanuna nazaran nizamnameyi yap
mak düşüncesiledir ki onu tehir ettik. Sonra zanne
derim, usulü muhakeme hususu esasen nizamname-
ile temin edilemiyecektir. Bu, olsa olsa yeni ka
nunun işidir. 

Refik Şevket Beyefendinin temas ettikleri bir 
nokta daha vardır ki, Hasan Fehmi Beyefendi bu 
noktada izahat verdiler. Bu, belki yüzde bir mü
nakaşa zemini teşkil edebilir. Lâkin bunun içinj 
yapılmış bir esas yoktur. Beyanatım, elimizde! 
mevcut teşkilâtı esasiyenin vezaifi kazaiyeye mü
teallik hususatile bu hususatlardan çıkan manaya 
taallûk eder. Bunu da ben değil Heyeti Celileniz 
takdir edecektir. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane ) — Onunla teş

kilâtı esasiye kanunu vazıı alâkadardır. 
Şûrayi devlet reisi Reşat B. — Mesai hakkında 

bir emriniz varsa o hususta maruzatta bulunayım. 
Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) — Bu seneki 

mesainiz mucibi şükrandır. 
Hasan Tahsin B. (Elâziz) — Yapılan şey iş de

ğil, ancak evrak çıkarmağa münhasır kalmıştır. 
Refik Şevket B. ( Manisa ) — Şûrayi devlet 

reisi Beyefendiden çok isterdim ki reisi bulundu
ğu müessesenin ittihaz ettiği işlerin kendi noktai 
nazarlarından olan mahiyeti hukukiyesi hakkın
daki mütalealarmı dermeyan etsinler; kendi ruh
larında tebellür eden kanaati bildirsinler. 

Şûrayi devlet reisi Mustafa Reşat B. — Söyli-
yebilirim. 

Refik Şevket B. ( Devamla ) — Evvelki söz
lerim sırf kendi noktai nazarımı teşkil eder. Hasan 
Fehmi Beye cevap vermiyeceğim. Çünkü bura
da benim için yeni bir teklif mevzuu yoktur. Ar
kadaşlarımızla belki bir noktai nazar ihtilâfı var
dır. Meselenin heyeti umumiyesi halledilmiştir. 
Teşkilâtı esasiyede sarahat mevcuttur. Yalnız be
nimle Hasan Fehmi Bey arasındaki mesele hak
kında izahat verebilirler. 

Reis — Teşkilâtı esasiye kanunu hakkında müza
kere cereyan edemez. Esasen onun hakkında teşkilâtı 
esasiyede ahkâm mevcuttur. Bu hususta müzake
reye geçilmesi bile bazı şartlara bağlıdır. 

Zülfü B. (Diyarbekir) — Deavi dairesine bu 
sene ne kadar evrak gelmiştir, ve ne kadarı çık
mıştır. 

Şûrayi devlet reisi Mustafa Reşat B. — Efen
dim, müsaade buyurursanız 1931 senei kâmilesini 
nazarı dikkate almıyalım. Geçen sene ağustos 
bidayetinden itibaren hazirana kadar olan on bu
çuk aylık bir mesai üzerinde maruzatta buluna
yım. Bu yolda bir hesap yaptık ve filhal kabili 
arzu takdimdir. Meclisi Alinin malûmudur ki ge
çen sene encümene gelip kanunumuzu tadil et
tirmek istediğimiz zaman mütedahil olarak hayli 
işimiz vardı. Bu iş 7 800 adedine baliğ oluyordu. 
Geçen senenin ağustos iptidasından bu senenin ha
ziran onuna kadar olan zamanda 4 785 iş daha gel
miştir ve hepsi 12 585 yekûnunu bulmuştur. Bu 
yalnız davayı idaridir. Bu yekûn içinden on bu
çuk ay zarfında 8 202 dava neticelendirilmiş ve 
ilâma raptolunmuştur. Bakiye olarak 4 383 iş 
kalmıştır. Demek ki haziranın onuna kadar iki 
sülüsü neticelendirilmiştir. Bir sülüs iş karşısın
da bulunuyoruz. 

Şurasını arzedeyim ki : elimizdeki işlerden hiç 
birisi tebliğ ve tebellüğ muamelesini itmam ederek 
heyeti umumiyenin kararına hemen arzedilmek 
üzere toplanmış şekilde değildir. îş, üç günden 
fazla beklettirilmemektedir. Bu 4 383 iş birinci ve 
ikinci tebliğdir, ikinci tebliğden geliyor, mua
meleye tâbi oluyor. Yani ilâma raptediliyor, çıkı
yor. Elde heyeti bekliyen iş yoktur, heyetin bek
lediği iş vardır (Kâfi. çok güzel sesleri). 

Reis — Şûrayi devlet bütçesinin heyeti umu-
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miyesi hakkında başka söz istiyen var mı? Teşki
lâtı esasiye kanunu mevzubahs olmıyacaktır. 

Ahmet Süreyya B. (Aksaray) — Şûrayi dev
let bütçesinin tetkiki esnasında tesadüf ettiğim bazı 
muamelâta dair söz söyliyeceğim. 

Reis '— Buyurun. 
Ahmet Süreyya B. (Aksaray) — Efendim, Şû

rayi devlet bütçesinin tetkik ve müzakeresi esna
sında bütün Devlet, millet hayatına ve inkilâp 
tarihine, Meclisin salâhiyeti mutlakasma taallûk 
eden mühim bir cihete temas edildi. 

Bu cihet bir teşkilâtı esasiye meselsi mahiye
tinde telâkkiye çok müsait olan bir noktadır. An
cak teşkilâtı esasiye kanununun şu veya bu hük
münün tefsiri talep ve mütaleasmda bulunan bir 
arkadaş böyle bir talepte bulunacaksa ne olacak
tır? Şûrayi devletin, bu yüksek müessesenin faali
yeti, hayatı umumiyesi içerisinde, bu zeminde gö
rünen şekiller vardır, Heyeti Celilenizi yormuş ol
mamak için çok muhtasar ve doğrudan doğruya 
arzediyorum ki bana şimdi ismini hatırlamadığım 
fakat derhal suretini bulup gösterebileceğim bir 
Şûrayi devlet kararı gösterdiler. Bu kararın esba
bı mucibesi şudur: Diyor ki - zannederim ki Refik 
Şevket Bey biraderimizin de kastettikleri budur -
B. M. Meclisi, teşkilâtı esasiye kanununun ruhuna 
göre ka-za ve icra ve teşri salâhiyetlerini nefsinde ee-
meden ve tecezzi kabul etmez bir teşekküldür. Fakat 
ayni kanunla, bunlardan icra salâhiyetini kanunun 
filân filân maddelerile şu şekilde İcra Vekillerine 
bırakır ve kaza salâhiyetini de mehakime ve teşek
küllere tevcih eder. Binaenaleyh artık Meclis ka
zasız ifayı vazife ettiğinden Şûrayi devletten de 
çıkmış, intihal derecedeki mukarreratın bir defa 
daha Meclisin İstida encümeninden geçirilerek 
tetkik ve rüyet edilmesine ve Meclis heyeti umunıi-
yesinin onun üzerinde karar vermesine cevaz yok
tur, diyor. İşte efendiler, B. M. Meclisinin nazarı 
dikkate alacağı nokta budur. Şûrayi devlet reisi 
muhtereminin, bu telâkkinin ,gerek mevcut teşki
lâtı esasiye kanununa ve gerek Devletin, diğer ka
nunları ahkâmına tevafuku noktai nazarından mü-
talealannı serdetmesi lâzımdı. Bu hususta kendile
rine tekaddüm ederek, müsaadelerde noktai naza
rımı arzediyorum: Refik Şevket Bey de bu kanaat
tedirler. 

Hasan Tahsin B. (Elâziz) — Bütçe hakkında 
konuşuyoruz. 

Ahmet Süreyya B. (Devamla) — Mademki adlî 
salâhiyeti kazaiye; teşkilâtı esasiye kanununun 
muayyen maddelerile hükkâma ve adlî mehakime 
verilmiştir, bilfarz Mahkemei temyiz hukuk da
iresinden haddi intihaide çıkan bir kararı B. M. 
Meclisinin bozamıyacağı, bozamamak vaziyetini 
kendi kendine koyduğu teşkilâtı esasiye kanunile 
müberhendir. 

Halbuki efendiler; Şûrayi devlet için, idarî 
mahiyetteki kaza salâhiyetini istimal eden bu 
müessese için, böyle bir memnuniyeti ve böyle 

bir hakkı istimalden ihtiyarî mahrumiyet mana
sını tazamnıun eden başka bir hükmü teşkilâtı 
esasiye kanunu ihtiva etmektedir. Binaenaleyh 
adlî kazaya ve onun imtiyazlarına kıyasen Şû
rayi devletin bu zihniyetle böyle karar vermesi, 
hukuku ibat üzerinde bir tesir ika edecek karar
lara devam etmesi doğru değildir. İşte bu kana
at ile dir ki Şûrayi devlet muamelâtına sari bir 
tenkidi mülâhaza olarak arzediyorum. Eğer teş
kilâtı esasiye kanununun 8 inci, 54 üncü ve 82 
nci maddeleri nazarı itibara alınırsa benim bu 
fikir ve kanaatimin derecei isabeti ve kanuna 
tetaibuku tamamen taayyün eder. Arzettiğim gibi 
adlî salâhiyeti kazaiyeyi Meclisi Âli Adliye teş
kilâtına ve hâkimlere bırakmış ve haddi zatinde 
haiz olduğu salâhiyeti zatiyesini takyiden bu hu
susta bir karar almaktan kendini meneden ah
kâm koymuştur. Fakat diğer husus için, yani 
Şûrayi devlette görülecek idarî mahiyette ki; 
vatandaşla, fertle, Devlet arasındaki ihtilâfa-
tın görüleceği bu idarî mahkemelerden çıkacak 
mukarreratın B. M. Meclisinde tetkik ve son 
kararlar ittihaz edemiyeceğine dair bir hüküm ve 
sarahat kabul etmemiştir. Böyle bir hüküm mev
cut değildir. Halbuki Şûrayi devletin arzettiğim 
gibi çıkmış, ellerde bulunan aksi fikrin mürev-
vici resmî kararlar vardır. Bu teşkilâtı esasiye 
kanunu ahkâmına muvafık değildir. Mademki 
bütçesi müzakere ediliyor. Bu müessese bu hu
susta teşkilâtı esasiye kanunu ahkâmına muvafık 
bir zihniyet takip etsinler. Eğer aksi kanaatte 
bulunuyorlarsa o kanaatlerini müdafaa etmelidir
ler. 

Reis — Bütçenin heyeti umumiyesi hakkında 
başka söz istiyen var mı. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Mevcut olan me
sele, mevcut Şûrayi devlet müessesesinin He
yeti umumiyece hâsıl olacak kanaate göre, me
selâ şimdi arkadaşımız mevzubahs etti, diyor 
ki; Şûrayi devletin kararı vardır ve o kararda 
deniliyormuş ki ; Meclisin İstida encümeninin 
Şûrayi devletin kazaî kararlarına dokunmağa hak
kı yoktur. Şimdi Şûrayi devlet bütçesinin kabulü 
demek o telâkkinin devamına müsaade etmek de
mektir. Halbuki burada cereyan eden müzakere
den sonra bilhassa bendenizce bu mesele kesbi 
katiyet eder. Bendenizce bu hususta Şûrayi dev
let reisi Bey dinlenmeden karar almağa ve mad
delere geçmeğe imkân yoktur. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane ) — Hayır efen
dim, Meclis tamamen serbesttir ve mutlaktır. 
Serbestisini muhafaza ediyor. Öyle bir mesele 
geldiği zaman görüşülür. 

Reis — Şûrayi devletin böyle bir kararı varsa 
Meclisi Alî icabını yapar. 

Bütçenin heyeti umumiyesi hakkında başka söz 
istiyen var mı- Fasıllara geçilmesini kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
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Birinci kısım — Güzlerde müşterek muhassasat 
Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

F. 
73 

Reis 
F. 
74 
Reis 

F. 
75 

Reis 

F. 
76 
Reis 

F. 
77 

Reis 
F. 
78 
Reis 

F. 
79 

Reis • 
F, 
80 
Reis -

F. 
81 

Reis -

Memurlar maaşı 
— Kabul edilmiştir. 

Müstahdemler ücreti 
— Kabul edilmiştir. 

Muvakkat tazminat 
— Kabul edilmiştir. 

ikinci bap - Masarif 

Mefruşat 
— Kabul edilmiştir. 

Levazım 
— Kabul edilmiştir. 

Müteferrika 
— Kabul edilmiştir. 

Masarifi mütenevvia 
— Kabul edilmiştir. 

Harcırah 
— Kabul edilmiştir. 

788 numaralı kanunun tatbiki 
masrafı 

— Kabul edilmiştir. 

Lira 
177 888 

Lira 
4 680 

Lira 
10 620 

Lira 
50 

Lira 
4 500 

Lira 
500 

Lira 
1 390 

Lira 
900 

Lira 

200 

F - İstatistik umum müdürlüğü bütçesi 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz ist iyen 
var mı? (Hayır sesleri) Fasıllara geçilmesini kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Birinci kısım - Cüzlerde müşterek muhassasat 
Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

F. 
84 
Reis 

F. 
85 
Reis 

F. 
86 
Reis 

F. 
87 
Reis 

F. 
88 
Reis 

F. 
89 
Reis 

Memurlar maaşı 
— Kabul edilmiştir. 

Müstahdemler ücreti 
— Kabul edilmiştir. 

Muvakkat tazminat 
— Kabul edilmiştir. 

ikinci bap - Masarif 

Mefruşat ve demirbaş 
— Kabul edilmiştir. 

Levazım 
— Kabul edilmiştir. 

Müteferrika 
— Kabul edilmiştir. 

Lira 
17 904 

Lira 
9 900 

Lira 
2 772 

Lira 
300 

Lira 
2 650 

Lira 
480 

j \ Lira 
90 Masarifi mütenevvia 450 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
91 Harcırah 300 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
92 Ücretli muhabere ve mükâleme 

masrafı 150 
Reis — Kabul edilmiştir. 

ikinci kısım - Cüze mahsus muhassasat 
F. Lira 
93 Kitap ve risale 6 150 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
94 Beynelmilel istatistik ensti

tüsüne yardım 900 
Reis — Kabul edilmiştir. 

G - Diyanet işleri reisiliği bütçesi 
Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 

var mı? (Hayır sesleri) fasıllara geçilmesini kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Birinci kısım - Güzlerde müşterek muhassasat 
Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

F. Lira 
98 Memurlar maaşı 524 386 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
99 1683 numaralı kanunun 58 inci 

maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 6 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. ' Lira 

100 Merkez müstahdemleri ücreti 3 720 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
101 Vilâyat müstahdemleri ücreti 13 860 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

102 Muvakkat tazminat 5 268 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
103 Müstahikkini ilmiye maaş ve tah

sisatı fevkalâdesi 36 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

ikinci bap - Masarif 
F. Lira 

104 Merkez mefruşat ve demirbaşı 50 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
105 Merkez levazımı 760 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

106 Merkez müteferrikası 250 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
107 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 200 

Reis — Kabul edilmiştir. 
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108 Vilâyat levazımı 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
109 Vilâyat müteferrikası 

Reis — Kabul edilmiştir. 

Lira 
2 300 

Lira 
500 

Üçüncü bap - Masarifi müştereke 
F. 

110 
Reis 

Lira 
3 320 Masarifi mütenevvia 

Kabul edilmiştir. 

F. 
111 Harcırah 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . 

112 Resmî telefon masarifi 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
113 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 50 

Reis — Kabul edilmiştir. 

Lira 
2 000 

Lira 
50 

İkinci kısmı - Cüze mahsus muhassasat 
F. Lira 

114 Kuranıkerim ve ehadisi şerife ter
cüme ve tefsir ücretlerile bun
ların ve hutbelerin tabı ve neşir 

masrafı 4 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Müteferrik masarif 
F. Lira 

115 788 numaralı kanunun tatbiki 
masrafı 110 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

116 Geçen sene düyunu 1 890 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
117 Eski seneler düyunu 2 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
Bu gün müzakeremiz hitam buldu. 
Meclis yarın saat 14 te toplanacak ve bütçe 

müzakeresine devam edecektir. 
Kapanma saati : 17,30 

T. B. M. M. Matbaası 


