
DEVRE : I CİLD : 3 İÇTİMA SENESİ : 1 

T. B. M. M. 

ZABIT CERİDESİ 

Kırk Dördüncü İçtima 

7 . 8 . 1336 Cumartesi 

MÜNDERECAT 

Sayfa 
•1. — ZABTI SABIK HULÂSASI 103 
2. — AZAYÎ KİRAM MUAMELÂTI 105,107 
1. — Adana Mebusu Zamir Beye izin ve

rilmesine dair Büyük Millet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal Paşadan mevrut telgraf. 105 

2. — Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi 
Beyin, Trabzon Mebusu iken şehit olan İzzet 
ve Ziya beylerin sene nihayetine kadar olan 
tahsisatlarının ailelerine itasına dair takriri. 107:108 

3. — Maraş Mebusu Tahsin iBeyin, iznine 
dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi. 108 

4. — Kozan Mebusluğuna Dr. Fikret Beyin 
intihap edilmiş olduğuna dair Dahiliye Vekâ
leti tezkeresi. 108 

3. — İ C R A V E K I L L E R I M U A M E L Â T I 112,122 
1. — Dahiliye Vekili Hakkı Behiiç Beyin, 

izaihnamesinin beyanatı şifahiye telâkki edilerek 
beyanı itimat olunmasına ve istifasının iadesine 
dair Ayıntaıp Mebusu Kılınç Ali Beyle rüfeka-
sının takriri. 112:117 

2. — Dahiliye Vekâleti meselesinin, avdet
lerine talikine dair Büyük Mîllet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal Paşanın telgrafı. 122 

Sayfa 
4. — LÂYİHALAR 106,121 
1. — Anadolu Şimendifer İdaresinin maaşat 

ve masarifatı müteferrikası için yüz kırk beş 
bin liranın 13% senesi bütçesinden sarfı hak
kında kanun lâyihası. 106 

2. — Anadolu ve Bağdat Demiryolları 
nakliyat tarifesinin altı misline iblâğı hakkında 
kanun lâyihası. 106 

3. — Anadolu hattı memurlarının mıüteda-
hil maaşlarının tesviyesi 'hakkında kanun lâ
yihası. 106 

4. — Bağdat Demiryolu hattının maaışat ve 
masarifatı için doksan altı bin liranın sarf» 
hakkında kanun lâyihası. 106 

5. — Gümrüklerden kaçırılırken derdest 
edilen mevat için ahzedileoek cezayi nakdiye 
dair kanun lâyihası. 121. 

6. — Damga resminin tezyidine dair kanun 
lâyihası. 12i' 

7. — Zabıtai saydiye nizamnamesinin bazı 
mevaddmın tadiline dair kanun lâyihası. 121 

8. — Müskirat resminin tezyidine dair ka
nun lâyihası. H21' 

9. — Tuz resminin tezyidi hakkında kanun 
lâyihası. 121' 



I : 44 7 . 8 . 1336 C : 1 

Sayfa 

122 
107 

107 

10. — Müskirat beyiye resminin tezyidine 
dair kanun lâyihası. 

5. — TEKLİFLER 
1. — Canik Mebusu Hamdi Beyin, meşgul 

mahallerden gelen ve Mulhasdbei Hususiyeden 
maaş alanlara umumi bütçeden muavenet icra
sına dair teklifi kanunisi. (2/55) 

6. — TEZKERELER 104,109,112 
1. — Konya vakasından mahkûm edilen

lerin aflarına dair Büyük Millet Meclisi Reisi 
Kemal Paşanın telgrafı. 104:105 

2. — Erzurum'da tahtı nezarette bulunan 
ingiliz kaymakamı Ravlenson hakkında Hari
ciye Vekâleti tezkeresi, 109:1:111 

3. — Memur mebuslardan bir kısmının me
muriyetinin baki kaldığına, diğer bir kısmının 
yerlerine başkalarının tayin olunduğuma dair 
Bitlis Mebusu Resul Beyle arkadaşlarının te
menni takriri hakkında ıBüyük Millet Meclisi 
Riyaseti tezkeresi. 

4. — Mahpus iken askere sevikedilen iskilipli 
Ali oğlu Mustafa ve rüfekasının aifları icap 
edip etmeyeceğine dair Adliye Vekâleti tezke
resi. 

7. — SUALLER VE CEVAPLAR 109,111-
1. — Canik Mebusu Hamdi Beyin, Posta ve 

telgraf muamelâtının esbabı teahlhürüne dair, 

111 

112 

Sayfa 
suali ve Dahiliye Vekili Hakkı Belhiç Beyin 
tahriri cevabı. (109 

2. — Kütahya Mebusu Ragıp Beyle rüfeka
sının, istihbarat için Antalya'ya bir heyet gön
derilip gönderilmediğine dair sual takriri ve 
Hariciye Vekâleti Vekili Muhtar Beyin tahriri 
cevabı. 111:112 

8. — MUHTELİF EVRAK 107,117 
1. — İdi Milli tebrikine dair Karamsar mu

tasarrıflığından, Ayintap fırka kumandanlığın
dan, Erzincan mutasarrıflığından meVrut tel
graflar. 107 

2. — Gürcilerin Batumu işgalinden sonra 
yaptıkları mezalime dair Batum'dan mevrut 
Zihni imzalı telgraf. 117:121' 

9. — MAZBATALAR 122 
1. — Elâziz Mebusu Feyzi Beyin, tahsilat 

idarelerinin lâğvine dair takriri ve Lâyiha En
cümeni mazbatası. 122:123' 

2. — Antalya Mebusu Rasilh Efendinin, 
hilafı şer'i fetva ısdar eden $eyhulislârn Dürri 
zade Abdullah Efendi hakkında bir fetva ısda
rına dari takriri ve Seriye Encümeni mazba
tası, 123 

3. — Aşarın teslise raptı hakkında kanun 
lâyihasî ve Kavanini Maliye ve ıMuvazenei 
Maliye encümenleri mazbataları. 123:134 

BİRİNCİ CELSE 

/Vçılma Saati : 3,00 Badezzeval 

REİS : Reffisi Sistiti GelâMjin Arif Beyefendi 

KÂTİPLER : Haydar Bey (Kütahya), Cevdiet Bey (Kütahya) 

REÎSt SANI BEY — Efendim celseyi açıyorum.. 
Zaptı sabık okunacak (Kâtip Haydar Bey taraifından 
zabtı sıaıbık kıraat edlildli), 

— ıoa — 



İ : 44 7 * 8 . 1336 C : 1 

1, — ZAPTI S 

Birinci Celse 
Reisi Sarii Celâlettin Arif Beyefendinin tahtı riya

setlerinde birinci celse zevali saat iki kırkta inikat etti. 
Zaptı sabık kıraat ve aynen kalbul edildi. Muamelâtı 
itJhamiyenin ilgasına dair Heyeti Vükelâden mevrut 
lâyihai kanuniye Adliye Encümenine havale ve Zile 
kasabasının kasden ihrak edildiği hakkında Tokat 
Meıbusu Nazım Beyle rüfekası tarafından verilen tak
rir üzerine mahallinden tahkikat icra edilmekte bu
lunduğundan on beş gün zarfında izahat verileceğine 
dair.Heyeti Vekile Riyasetinin tezkeresi kıraat ve ka
bul olundu, istanbul'dan Paris'e gönderilen Heyeti 
murahhasaya Müsyü Milran tarafından verilen cevabı 
'»atada müstamel talbirattan dolayı Heyeti Vekilenin 
<ne gibi teşebbüsatta bulunduğunun Hariciye Vekâle
tinden sualine dair Trabzon Mebusu Hüsrev Beyin 
takriri üzerine Hariciye Vekâleti namına Muhtar Bey 
tarafından ve şimdiye kadar Maliyece sarfiyatı vakıa 
ve harcırahlar ve saire hakkında Maliye Vekâletinden 
suali, haivi K'aralbisarı Şarki Mebusu Mustafa ve rüfe
kası Beyler tarafından verilen sual takriri üzerine 
Maliye Vekili Beyefendi tarafından izahat verilmiştir. 
'Konya'da askere verilen ekmek numunesinden bir 
parça takdim edildiğinden Müdafaai Milliye Vekâle
tince bu hususta bir -teşebbüs icra edilip edilmediğinin 
sualini havi Konya mebuslarının takriri Müdafaai 
Milliye Vekâletine havale edildi. İstanbul'da muhtacı 
muavenet olanlara yardim yapılması hakkında Trab
zon Mebusu Hüsrev Beyin ve memuriyetle mebuslu
ğun bazı müstesnalarından sarfı nazar içtima etme
mesi hakkında Saruhan Mebusu Celâl Beyin ve Lâyi
ha Encümeninin ilgasına ve Nizamname! Dahilinin 
bazı maddelerinin tadiline dair Saruhan Mebusu Re
fik Şevket Beyle refikinin teklifi kanunileri Lâyiha 
Encümenine, bu güne kadar İstanbul'dan çıkıp vazi
fesi başına gelmemiş olan milletvekillerinin bedema 
ademi kabullerine dair Burdur Mebusu Suphi Beyin 
teklifi kanunisi müstaceliyetle Lâyiha Encümenine, 
Düveli İtilâfiye tarafından nefi ve tebid edilenlerin 
'ailelerine verilecek tahsisat hakkında Saruhan Mebusu 
Refik Şevket Beyin teklifi kanunisi Lâyiha Encüme-
ine, Kütahya Mebusu Cemil Beyin liva encümeni 
'daimi azası bulunması hasebiyle tahsisatı hakkında ne 
muamele icrası lâzım 'geleceğinin istifsarına dâir Da
hiliye Vekâletinin tezkeresi ve bu meseleye müteferri 
Kütahya Mebusu Cemil Beyin takriri okunarak Ka
nunu Esasi Encümenine havalesi takarrür etti. 

HK HULÂSASI 

Mütarekeden sonra İngilizler tarafından tevkif ve 
nefi edilen zevata muavenet hakkında Elâziz Mebusu 
Hüseyin Beyin teklifi kanunisi Lâyiha Encümenine, 
Fedakarların sureti taltifi hakkında Saruhan Mebusu 
Necati Beyin teklifi kanunisi Lâyiha Encümenine ha
vale edildi. 

Şark Cephesindeki kuvvetlerimizin mütecavizlere 
karşı müdafaa etmemeleri esbabının müstacelen izahı 
hakkında Erzurum Mebusu Durak Beyle rüfekasının 
takriri Müdafaai Milliye Vekaletiyle Erkânı Harbiye! 
Umumiye Riyasetine havale olundu. İdam edilen bazı 
eşhas hakkında Müdafaai Milliye Vekâletinden isti
zahı madde edilmesine dair Kanığın Mebusu Neşet 
Bey tarafından verilen takrir sahibi imza tarafından 
muvakkaten tehir edilmiş ve on dakika teneffüs edil
mek üzere celseye nihayet verilmiştir. 

İkinci Celse 
Reisi Sani Celâlettin Arif Beyefendinin tahtı Riya

setlerinde ikinci celse zevali saat dört buçukta inikat 
etti. Müsyö Milran tarafından İstanbul 'Hükümeti «mu
rahhaslarına verilen cevabi notanın tercümesi Matbuat 
ve İstihbarat Müdiri Umumisi tarafından kıraat edil
di. Erkân, ümera ve mensubini askeriyeye zam icra
sına ait Müdafaai Milliye Vekâletinin mazbatası Ma
liye Vekiü Beyefendinin kabul edilen teklifi mucibince 
Heyeti Vekileye havale olundu. Müteakiben Muha
cirin Müdüriyeti hakkındaki müzakerenin bakiyesine 
devam edilerek Dahiliye Encümeni mazbatasının red
dine ve saireye dair Refik Şevket Beyin takriri ikinci 
defa okunarak reddedildi. Sıhhiye Encümeni mazbatası 
kıraat edilerek kezalik reddedildi. Dahiliye Encümeni 
mazbatası okunup, kabulünden sonra maddelerin mü
zakeresine geçilerek birinci madde kabul edildi. İkinci 
madde olarak Dahiliye Encümenince tanzim edilen 
maddei kanuniye müzakere ediSiiıkten ve bu baotaki 
müzakeratın kifayeti kalbul edildikten ve bu hususa 
dair Tevfik Rüştü ve Nafiz beylerin takrirleri reddo-
lunduktan sonra teklif edilmiş olan ikinci madde kabul 
olundu. Üçüncü maddenin kıraatinden ve müzakerenin 
kifayetine karar verildikten sonra Necati ve Rüştü 
beyler tarafından verilen takrirler kıraat ve mucibince 
Lâyihai Kanuniye Encümenine iade edilmiş ve beş 
dakika teneffüs edlitodk üzere celseye nihayet veril
miştir. 

Üçüncü, Celse 
Reisi Sani Celâlettin Arif 'Beyefendinin tahtı riya

setlerinde üçüncü celse saat altıda inikat etmiş ve vaki 
olan talep üzerine yoMama icra edilmiş ve ekseriyet 
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olmadığından içtima cumartesi günlüne talik edilerek 
zevali saat yedide içtimaa nihayet verilmiştir. 

Reisi Sani Kâtip 
Cellâlettin Arif Mehmet Rasim 

Kâtijj 
Haydar 

REİSİ SANiİ BEY — Zaptı sabık hakkında söz 
söyleyecek var mı efendim? (Yok sesleri) Zaptı sabık 
kabul ediliyor mu efendim? {Eller kalkar) Kabul edil
di efendim. 

6. — TEZKERELER 
1. — Konya vakasından mahkûm edilenlerin afla-

rına dair Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal 
Paşanın telgrafı., 

RBİ'S — Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinden bir 
telgraf var okunacak: 

(Kâtip Haydar Bey tarafından Mustafa Kemal 
Paşa Hazretlerinin âtideki telgrafı okundu): 

Konya 
4 . 8 . 1336 

Büyük Millet Meclisi Reisi Sanisi Celâlettin Arif 
Beye: 

Makine başında mahalline derhal keşide olunacak
tır. 

Konya'nın vaziyetini şayanı memnuniyet buldum. 
Ahali tenvir edilmiştir. Bethahanın ilkaatına alda-
nanlar hatalarını anlayarak tashihi ahlâka başlamış
tır. Konya vakasından sabıkan mahkûm olup evrakı 
hıükmiyeleri lieclittetkik Heyeti âliyelerine takdim 
edilmiş olanların affiyle bu esnada iğbirarın da izale
sini muvafık buluyorum. Vali 'Beyefendi de bu bapta 
hemfikirdir. Cumartesi içtimai umumi yapılacağım 
biliyorum. Sırf bu mesele hakkında karar vermek üze
re yarın içtima ve kararı affı rüfekamla bu muhitten 
çıkmadan evvel tebliğ buyurmalarını Vükelâyi kiram
la Millet Meclisince sureti mahsusada rica ederim. 

Mustafa Kemal 

SOLDAN BİR MEBUS BEY 
efendim? 

Mahreç neresi 

KÂTİP HAYDAR BEY — Mahreç Konya (Mu
vafık sesleri).ı 

VEHBİ EFENDİ (Konya) — Buna müteallik bi
zim bir takririmiz vardır. Lütfen o da okunsun. 

HULUSİ BEY (Karahisarı Sahip) — Af bilâhara 
düşünülecektir. 

'NAFİZ ;BEY (Canik) — Bu bir tekliftir. Paşa 
Hazretleri tarafından vukubulmuş bir tddiftir. Evrak 
gelir, Encümende tetkik edilir. Meclisi âlide mevzuu-
bahs olur. Ya kabul edilir veyahut edilmez. Paşa Haz

retlerinin teklifleri af mahiyetini haiz değildir. (Ehem
miyeti vardlur sesleri). 

VEHBİ EFENDİ (Konya) — Ona ait bir teklifimiz 
var, okunsun. 

REİSİ SANİ BEY — Efendim esas itibariyle bu, 
Nafiz Beyin söylediği surette değildir. Çünkü Konya' 
da, mlalûmuâlinlitz, bir davanı harp mevcut ve bu hü
küm de o divanı harbin hükmüdür. Divanı harbin 
hükmü «hiyaneti vataniye» kanunu gibi değildir. Mec
lisi Âlinizde tetkik gibilerden değildir. Değil mi efen-
dm? Onun için Paşa Hazretleri divanı harbin vermiş 
olduğu bu hükmün affı talebinde bulunuyorlar ve bu
nu Meclisi Âlinize bildiriyorlar. 

(Muvafık, muvafık sesleri.) 
VASFİ BEY (Tokat) — Hoca efendinin bir takriri 

var, o da okunsun., 
REİSİ SANİ BEY — Pek iyi efönldiito okunur. 
MEHMET ŞÜKRÜ ıBEY (Karahisarı Sahip) — 

Efendim divanı harplerden verilen kararlar hukuk mtü-
şavirliğince tetkik edilir. Eğer kürek cezası veyahut 
idam cezasını havi ise bu hükümler vaktiyle, Divanı 
temyizi askeriye gider orada tetkik edilir, idamı müs-
telizâm ofon hükümler Divanı temyizi alskeri müddei
umumisinin tetkikinden geçtikten sonra arzedilir, ira
desinden sorara icra edifcdi. Simidi Mecfei Ali bütün 
kuvveti nefsinde cemetmesi itibariyle bu gibi hüküm
lerin mercii tetkikidir. Af salâhiyet yalnız bu Meclise 
aittir ve bu Meclisi Âlinin heyeti mecmuasındadır. Bir 
şahısta değildir. Binaenaleyh bu hükümler tetkik edil
miş midir ve bu Meclisi Âliye sevk edilmiş midir? 'Bu 
belli değildir. Eğer hüküm gellmiş ise, tetkik edilmiş 
ise, daire! aidesi tarafından Meclisi Âliye affı lüzumu 
sevkedilmiş ise, o vakit böyle bir karar verebliriz. El
de böyle bir şey yok iken ezbere karar vermek zan
nederim doğru bir şey değildir. 

MUSTAFA NECATİ BEY (Saruhan) — Efendi
ler; bilmem ki yanlış tefsir etmek bizim hassamızdan 
mıdır? Paşa hazretleri bir telgraf çekiyorlar ve diyor
lar ki: Konya'ya gittim, vaziyeti ilyi buldum, burada 
tahkikat neticesinde sabit oldu ki birçok zevat muha-

— 104 
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keme altına alınmıştır, ©unların evrakı tetkik edildik
ten sonra af edilmesini muvafık buluyorum. Bunla
rın evrakı size gelecektir. Binaenaleyh bunların vazi
yet icabı aflarını 'temenni edermi diyor. Yani Paşa 
hazretleri affetmiş bulunmuyor. Meclisi Âliye karşı 
bir tavassutta bulunuyor. Binaenaleyh bu tavassutu 
kalbul edip etmemek doğrudan doğruya Heyeti Umu-
miyeye aittir, şahsan kimse vazifedar olupta bir hü
küm vermiş değildir. Heyeti umumiyeye havale edil
miştir. Bu itibarla Heyeti Umumiyemiz bunu kabul 
ve reddedebiliriz. (Gürültüler) Yalnız burada Celâl 
ıBeyin bir teklifi var. 'Dahiliye ve Adliye Encümenince 
tetkik edildikten sonra mesele hal olsun diyor. Bu 
cihet reye konur. Her iki teklif ten eğer Paşa Hazretleri-
ninki kabul olunur ise, af kararını Meclis verir ve bu 
af kararı doğrudan doğruya hâkimlerce ve herkesçe 
de muta bir karar olur. Mesele budur. (Mesele tavaz
zuh etti efendim reye koyunuz sesleri.) 

KÂZIM HÜSNÜ BEY (Konya) — Mevkuf olan 
eşhasın bir çoğu kusursuzdur. Bizim buna kanaati 
vicdaniyemiz vardır. Şimdi şekil itibariyle bu ilâmı 
tetkik edeceğiz diye birtakım adamları bekletip bir 
kat daha mağdur edeceğiz. Geçenlerde Paşa Hazret
lerinin üç beş gün evvel Bursa hakkında çektiği tel
grafı böyle bir yere falan havale etmedik, affı kabul 
ettik. Binaenaleyh buna emsal vardır. Bu telgraf 
üzerine hemşerilerimizin aflarını Meclisten bendeniz 
rica ederim. 

1. — Adana Mebusu Zamir Beye izin verilmesine 
dair Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Ta
şanın telgrafı. 

RElSÎSANl BEY — Yine Mustafa Kemal Paşa 
Hazretlerinin Bozanti'den çektikleri bir telgraf var 
Daha dairei Riyaete tevdi edilmemiş. O da Adana 
Mebusu Zamir Beyin orada lüzumundan ve müda
faa hakkında ifayi vazife edeceklerinden bahsediyor 
ve kendileri için Meclisiâliden izin talep ediyorlar. 
(Muvafık sesleri). 

NAFlZ BEY (Canik) — Efendim bendeniz bun
ların Hiyaneti Vataniye Kanununa veya Kavanini 
Umumiyei cezaiyeye tevfikan mahkûm edildiklerin
den tabii malûmattar değilim. Yalnız bayram müna
sebetiyle Konya'ya gittiğim vakit hakikaten mahkûm 
edilen ve mevkuf bulunan kimselerin kastı cürmü ile 
bu harekâtı ika etmediklerine dair bir kanaat mev
cut idi. Bendeniz bunu Konya'da bütün arkadaşlarım 
ile biftetkik, heyeti umumiyesi itibariyle, kanaati 
Umumiyenin bu merkezde tecelli ettiğini anladım. 
Yalnız Paşa Hazretlerinin telgrafları «af ettim» ma
hiyetini haiz değildir diyorum. (Gürültüler) ve ev
velki maruzatım bu esâs üzerinedir. Bendeniz öyle 
telâkki ettim, onun için öyle söylemiştim. Binaenaleyh 
bu bir teklifitir. Esasen hüküm mahkemeden sadır 
olmuştur. Yani Divanı harp hükmünü vermiştir. 
Gerçi kesibi katiyet etmemiş ise de bu gün meydanda 
bir hüküm var, bu hüküm de kabili aftır. Af meselesi 
de malûmuâlileridir ki Konya muhitinde iyi bir tesir 
icra edecektir. Bizim maksadımız da, halk üzerinde 
hüsnü tesir hâsıl edecek, faidei içtimaiye tevlit ede
cek işleri yapmaktır. (Alkışlar) Binaenaleyh bunu 
Heyeti Umumiye kalbul etsin, affedisin. Yalnız bir 
mesele daha arz edeceğim : Gıyalbiler tabii bundan 
istifade edemezler. Yalnız bu meselede gıyabilerin 
istisnasını teklif ediyorum. 

R E M S A N Î BEY — Müzakere kâfi mi? Kâfi gö
renler ellerini kaldırsın. (Eller (kalkar) Kalbul edildi 
efendim. 

MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarki) — Kimden 
efendim? 

REÎSÎSANÎ BEY — Mustafa Kemal Paşa Haz
retlerinden (muvafık sesleri). 

Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın (eller kal
kar) taibii bir müddet kabul edilmiyor değil mi efen
dim? {©ilâ müddet sesleri). Peki efendim kabul edildi. 
Bazı tebrik telgrafları ve evrakı varide var. (Kâtip 
Haydar Bey Kütahya tarafından okundu). 

2. — AZA Yİ KİRAM MUAMELÂTI 

— 105 — 
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4. — LÂYİHALAR 

1 — Anadolu Şimendifer İdaresinin maaşat ve 
masarifatı müteferrikası için yüz kırk beş bin liranın 
1336 senesi bütçesinden sarfı hakkında kanun lâyi
hası. 

Ankara ? 7 . VIII . 1336 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti! Celilesine 

Anadolu Şimendifer idaresinde 7 Temmuz 1336 
tarihinden 36 senesi gayeline kadar maaşat ve masa
rifatı müteferrika için yüz kırk beş bin liranın 1336 
bütçesinde sarfı hakkında Umuru Nafia Vekâletince 
tanzim kılınan kanun lâyihası ve esbabı mucibe maz
batası Heyeti Vekil'ede ledettezekkür tasvip edilerek 
berayi müzakere Büyük Millet Meclisi Riyasetine ir
sali takarrür etmiş olmakla ifayi muktazasvnı rica 
ederim. 

Büyük Millet Meclisi Reisisanisi 
Celâlettin Arif 

(Muvazene! Maliye, Kavaninİ Maliye ve Nafıaya 
sadakn)'. 

2. — Anadolu ve Bağdat Demiryolları nakliyat 
tarifesinin altı misline iblâğı hakkında kanun lâyi
hası. 

REİSİSANÎ BEY — Efendim ikinci bir tezkere 
Anadolu ve Bağdat Demiryolları nakliyat tarifesinin 
altı misline iblâğı hakkında (Kâtip Haydar Bey ta
rafından okundu.) 

Ankara : 7 , VIII . 1336 

Büyük Millet Meclisi (Riyaseti Celilesine 

Anadolu ve Bağdat Demiryolları nakliyat tarife
sinin altı misline iblâğı hakkında Umuru Nafia Ve
kâletince tanzim kılınan kanun lâyihası ve esbabı 
mucibe mazbatası Heyeti Vekilede ledettezekkür tas
vip edilerek berayi müzakere Büyük Millet Meclisi 
Riyasetine irsali takarrür etmiş olmakla ifayi mukta-
zasını rica ederim. 

Büyük Millet Meclisi Reisisanisi 
Celâlettin Arif 

REİSÎSANÎ BEY — Yine aynı encümene değilmi 
efendim. (Keza keza sesleri). 

3. — Anadolu Hattı Memurlarının mütedahil ma
aşlarının tesviyesi hakkında kanun lâyihası. 

REİSİSANÎ BEY — Bir tezkere daha var, Ana
dolu Hattı Memurlarının mütedahil maaşatı hakkın
da (Kâtip Haydar Bey tarafından okundu). 

Büyük Mille* Meclisi Riyaseti Gelilesine 
Anadolu hattı rrîemurlarıniû mütedahil maaşları

nın tesviyesi zımnında on altı bin liranın sarfı hak
kında Umuru Nafia Vekâletince tanzirn kılınan ka
nun lâyihası ve esibalbı mucibe mazbatası Heyeti Ve
kilede ledetteezkkür berayi müzakere Büyülk Millet 
Meclisi Riyasetine irsali takarrür etmiş olmakla ifayi 
muktazasım rica ederim. 

'Büyük Milleti Meclisi Reisisanisi 
Celâlettin Arif 

REÎSİSANİ BEY — Yine aynı encümenlere de
ğil mi efendim? 

DR. MAZHAR BEY (Aydın) — Allah diğer de-
vaire de nasip etsin. 

4. — Bağdat Demiryolu hattının maaşat ve masa
rifatı için doksan altı ibin liranın sarfı hakkında ka
nun lâyihası. 

KÂTİP HAYDAR BEY — Bir takrir daha var 
Bağdat Demiryolunun işletme Dairesinin masarîfat 
ve maaşatı hakkında : 

Büyük Millet 'Meclisi Riyaseti Celüesine 

Bağdat Demiryolu işletme idaresinin 7 Temmuz 
1336 tarihinden Ağustos 1336 gayesine kadar maaşat 
ve masarifatı için doksan altı bin liranın sarfı hak
kında Umuru Nafia Vekâletince tanzim kılınan ka
nun lâyihası ve esbabı mucibe mazbatası Heyeti Ve
kilede ledettezekkür tasvip edilerek berayi müzakere 
Büyük Millet Meclisi Riyasetine irsali takarrür etmiş 
olmakla ifayi muktazasını rica ederim. 

'Büyülk Miîlel Meclîsi Reisisanisi 
Celâlettin Arif 

REÎSlSANİ BEY — Yine aynı encümene değil 
mi efendim? (Hay hay sadaları). Tebrik telgraf lan 
var. 
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8. — MUHTELİF EVRAK 

/. — İdi milli tebrikine dair Karahisar mutasar
rıflığından, Antep fıkra kumandanlığından, Erzincan 
mutasarrıflığındn mevrut telgraflar. 

KÂTİP HAYDAR BEY — İdi millî tebrikine 
dair Karahisar mutasarrıflığından, Aykıtap fırka ku
mandanlığından, Erzincan multasarrtflığından... 

REİSÎSANİ BEY — Lâzım gelen cevaplar ya
zılır. 

5. — TEKLİFLER 

1. — Canik Mebusu Hamdi Şeyin, meşgul mahal
lerden gelen ve muhasebei hususiyeden maaş alanlara 
umumî bütçeden muavenet icrasına dair teklifi kanu
nisi. (2/55) 

REİSİSANİ BEY — Efendim Belediye Kanunu
nun müsltacelen müzakeresi hakkında Karesi Mebus
larının (teklifleri var efendim. Bu zannederim. Dahi
liye Eneümenindedir. O halde istirham ederim. Dahi
liye Encümeninden biran evvel Meclisiâlinize gönde-
rilsin. Sonra efendim Muhasebei hususiyeden maaş 
alan memurlardan olup meşgul olan mahallerden ge
len memurinin maaşatı hakkında Canik Mehusü 
Hamdi Beyin teklifi var. 

2. — AZAYI KİRAM 

2. — Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Beyin, 
Trabzon Mebusu iken şehit olan İzzet ve Ziya Bey
lerin sene nihayetine kadar olan tahsisatlarının aile
lerine kasına dair takriri. 

REİSİSANİ BEY — Sonra efendim Gümüşhane 
Mebusu Hasan Fehmi Beyin bir teklifi var, tabii bu 
teklif kendi rüfekamıza ait olduğu için esas itibariyle 
Meclisıiâlinize irsal edilmiştir. Sual yahut istizah ve
yahut teklifi kanuni şeklinde değildir. Diyorlar ki; 
Tralbzon mebuslarından olup şehit. olan İzzet Beye 
ibir nişanei hürmet olarak senei içtimaiyeye mahsus 
tahsisatiarımn ailelerine itası (Muvafık muvafık ses
leri). Kalbul buyuran lütfen ellerini kaldırsın. 

MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarki) —" Tayini 
esami ile olsun. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim 
bu; muvazene harici yeni bir tahsisat teklif olunmu
yor ki tayini esami île reye konulsun. Şehit olan ar
kadaşlarımızın yerine henüz kimse intihap edilmediği 
cihetle bu bapta Meclisin muvazenesi dahilinden sar-

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
'Bursa gibii meşgul mahallerden gelen ve Muhase

bei hususiyeden maaş alan memurin ve mualliminin 
zaruret ve mağduriyetlerine mahal kalmamak üzere 
berveçhi zir maddenin kanuniyetini teklif eylerim. 

Madde 1. — Meşgul mahallerden gelen ve muha-
sdbei hususiyelerden maaş ve zama'imi fevkalâde alan 
memurin ve mualliminin müterakim maaşları ile me
murini saire misillû bir mahalle tayin edilinceye ka
dar işleyecek maaşları Umumî bütçenin Muhasebei 
hususiyelere muavenet faslından tediye olunacaktır. 

Canik 
Hamdi 

REİSİSANİ BEY — Lâyiha Encümenine havale 
olundu. 

MUAMELÂTI (Devanı) 

fedilecek bir paradır. Bu itibarla yalnız kabul etmek 
kifayet eder. Müsaadenizle hu meselenin sureti vuku
una dair izahat vereyim. 

MUSTAFA BEY (Karahisarışarkî) — Madem
ki onlarda kifayeti kabul etmiyor. 

REİSİSANİ BEY — Kesmeyin efendim. 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) (Devamla) 

— Bu meselenin sureti vukuna dairde şu vesile ile 
Meclisi Âliye bazı maruzatta bulunmak lâzım geldi. 
Meclisi Âlinize dahil olmak üzere yedi arkadaş ha
reket edeceğimiz zaman İngiliz donanmasının bir 
kısmı Trabzon limanında ve bir kısmı da Samsun 
limanının önünde bulunuyor ve bütün Karadenizde 
işleyen merakibi bahriyeyi, hatta balıkçı kayıklarına 
varıncaya kadar muayene ediyorlardı. Bu itibarla 
vapurlara binilemedi. Sandallar ve motörlerle kara 
sularına kadar gelindi. Samsun limanındaki muaye
nenin ve şiddetli tazyikin derecesini haber alınca bi-
liztırar karaya çıkıldı. Yolda ani olarak bir eşkiya 
pususuna tesadüf ettik, sırf şekaveti adiye için yol 
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kesmiş bir eşkiya çetesi idi, İstanbul'daki Artin Ke
mal Beyin dediği gibi, Trabzon bagileri kendilerine, 
Hilâfete sadık ahali payesini vermiş şekilde değildir. 
Vakanın sureti vukuuna dair arz edeceğim şey su
reti katiyede Meclisi Âlinizce kanaatbahş olacağı gibi 
Artin Kemal Beye de bir cevabı müskit teşkil edebi
lir. O pusuya düştüğümüz anda. Pontos komitasının 
o havalide dolaşmakta olan siyasî çetesi midir? Zan- I 
nı üzerine bu hadise bize her ne olursa olsun teslim ı 
olmayalım fikrini ilka etti. Bu itibarla mukabele 
ettik ve arkadaşlarımız şehit olduktan ve bizim de 
kuvvei mukamemiz kırıldıktan sonra eşkiya ile kar
şı karşıya geldiğimiz vakitte anladık ki, bunların sırf 
şakaveti âdiye için, Çarşamba'dan Samsun'a avdet 
edecek tüccarların parasını almak için kurulmuş bir 
pusu olduğunu derhal anladık dedik ki, biz menafi 
umumiyei milliye uğrunda bu kadar mezahime kat
lanarak Ankara'ya Büyük Millet Meclisine aza ola
rak gidiyoruz. Falan memleketteniz ve isimlerimiz J 
de falandır. Maksadınız para ise üzerimizdeki parayı 
size verirdik, neden bu canlara kıydınız? Bunun üze- I 
rine müteessir oldular, Siyasî bir çete olsaydı biri- I 
mizi vurupta beşimizi berhayat bırakmazlardı. O ka
dar müteessir oldular ki, bizim üzerimizdeki paraları 
dahi almadılar ve bir daha gözümüze görünmez ol
dular. Orman içerisine girip savuşup gittiler. Yani 
Ali Kemal Beyin dediği gibi bir maksadı siyasi ile 
karşımıza çıkmış bir çete değil idi. Sırf şakaveti âdi
ye için karşımıza çıkmış idi. Bizim mebus olduğu- i 
muzu anladıktan sonra yapmış oldukları hatayı anla
yarak çekildiler. Şehit edilen rüfekadan İzzet Bey I 
otuz sene memur olarak mülk ve millete, hizmet 
etti. (324) senesinden beri bilâ fasıla Meclisi Mebu-
sanda en çok çalışan ve en kıymetli arkadaşlarımız
dan biri idi. Ziya merhum henüz hayata atılmış, 
münevver, faal, zeki bir genç idi, 

Memleket, yani dairei intihabiyeleri bunlara nisa- I 
nei takdir olmak üzere henüz yerlerine kimseyi in- I 
tihap etmediği gibi emsali görülmemiş bir de cenaze 
alayı tertip etti ve cenazelerini de Samsun'da tedfin 
ettirmiyerek sureti mahsusuda Trabzon'a kadar nakil I 
ve isal etti. Meclisi Âli de henüz yerlerine kimseyi 
tayin etmemiştir ve tahsisatları da muvazenede dahil 
ve mevcuttur, Nişanei takdir olmak üzere bunların 
eytamına bu seneki tahsisatlarını versek ne lâzım I 
gelir? Ziya Bey merhum bizden uzak bir mesafede 
şehit düştü. Anlaşmadan eşkiya onun belindeki ke- j 
merini ve portmenindeki parayı almış bulundu. Onun I 
için teçhiz ve tekfin masrafı karşılığı olmak üzere, I 
tabut ve saire masrafı karşılığı olmak üzere, tabut ve j 
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I saire mesarifine rüfekası tarafından yirmi dokuz lira 
yirmi iki kuruş sarf edildi ve Samsun hükümetinin 
bir vesikası da evraka merbut ve mevcuttur, Malû
mu âliniz İstanbul'da eceli mevudiyle vefat eden rü-
fekanın, İstanbul'daki arkadaşlarımız çok iyi bilirler 
ki, tekfinleri Meclis veznesinden yapılıyordu. Bu bir 

I teammüldür. Hatta eceli mevudiyle vefat eden rüfe-
kanın bakiyei matlubatlanm ailelerine vermek de 

[ yine bir teamüldür. 
ı(Muvafık, muvafık sesleri) bunlar kurban olmuş, 

hayatlarını feda etmiş şehitlerdir. (Kabul kabul sa-
daları). 

iREİSİSÂNİ BEY — Müzakereyi kâfi görenler 
ellerini kaldırsınlar. (Eller kalkar) Kabul edildi efen
dim, 

3. — Maraş Mebusu Tahsin Beyin iznine dair 
Büyük Mîllet Meclisi Riyaseti tezkeresi. 

REİSİSÂNİ BEY — Efendim Maraş Mebusu 
Tahsin Beyin mezuniyeti hakkında makamı Riyasette 
bir evrak var (Evrakı Kâtip Haydar Bey okudu): 

4 - VIII - 1136 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Maraş Mebusu Tahsin Bey memuriyeti mahsusa 

ile, azimet ve avdet hariç olmak üzere, bir ay müd
detle Maraş'a izam kılınmıştır. Heyeti Umumiyeye 
arzı malûmat olunması rica olunur. 

Büyük Millet Meclisi Reisisânisi 
Celâlettin Arif 

iREİSİSÂNİ BEY — Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. (Eller kalkar) Kabul edildi efendim. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 

Arzı malûmat ediyor, kabule hacet yoktur. 
4. — Kozan Mebusluğuna Dr, Fikret Beyin inti

hap edilmiş olduğuna dair Dahiliye Vekâleti tezke
resi. 

REİSİSÂNİ BEY — Kozan Mebusluğuna fik-
ret Beyin intihap edildiğine dair Dahiliye Vekâ
letinin bir tezkeresi var. (Tezkere Kâtip Haydar Bey 
tarafından okundu): 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Münhal bulunan Kozan Mebusluğuna bilittifak 

Dr. Fikret Bey intihap olunarak mazbatasının ora
dan gelen mebus Hüseyin Efendiye tevdian irsal kı
lındığı Kozan mutasarrıflığından alman 2-VIII-1336 
şifrede bildirilmekte arzı malûmat olunur efendim. 

Dahiliye V. Vekili 
Dr, Adnan 
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7. — SUALLER, CEVAPLAR 

1. — Canik Mebusu Hamdı Beyin Posta ve telgraf 
muamelâtının esbabı teehhürüne dair suali ve Dahiliye 

.Vekili Hakkı Behiç Beyin tahrirî cevabı: 

REİStSÂNÎ BEY — Canik Mebusu Hamdi Bey 
tarafından verilen takrire Dahiliye Vekâletinin tez-
kerei cevabiyesi var* 

(Kâtip Haydar Bey okudu): 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Telgraf ve Posta muhaberatı hakkında suali mu-
tazammın Canik Mebusu Hamdi Bey tarafından ve
rilen takririn leffiyle varit olan 25 Temmuz 1336 ta
rih ve 69/349 numaralı tezkerei âliyei Riyasetpena-

hileri cevabıdır^ 

2. — Erzurum'da tahtı nezarette bulunan İngiliz 
Kaymakamı Ravlenson hakkında Hariciye Vekâleti 
tezkeresi. 

REİSİSÂNİ BEY — Kaymakam «Ravlenson» 
hakkında Hariciye Vekâletinin mütalaai tahririyesi 
vardır efendim. (Kâtip okur): 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Erzurum'da tahtı nezarette bulundurulan İngiliz 

Miralayı Ravlenson'un Şark Cephesi Kumandanı Kâ-
zim Karabekir Paşa Hazretleri tarafından tebliğ ve 
hakkında beyanı mütalaa edilmek üzere Büyük Mil
let Meclisi karariyle umuru Hariciye Vekâletine tev
di kılman mübadele teklifi lâyik olduğu ehemmiyetle 
tetkik edildi. İngilizler gibi pişivayi medeniyet ol
dukları iddiasında bulunan bir milletin değil, hatta 
Afrika'da yaşayan Hotanto kavminin bize tecviz et-
miyeceği bir tarzı namerdane ve bir kastı vahşiyane 
ile vatanından cebren kaldırılarak nice aylardan beri 
Malta denilen o cehennem âsa adada hapishaneden, 
hapishaneye dolaştırılmak suretiyle hayatı maddiye ve 
maneviyeleri, bi rahmane düşünülmüş pek ince eza
larla söndürülmek istenilen bir çok vatandaşlarımızdan 
bir kaçının olsun tahlis canına imkân bahş eder gibi 
görünen böyle bir teklifi vehlei ulâda kabule meyil 
etmiyecek bir Türk vicdanı mutasavver değildir. An
cak kailinin dahi mektubunda sarahaten zikrettiği 
veçhile bu bapta bir karar ittihazına salâhiyettaar olan 
İngiltere kabinesinin ilim ve rizasına müstenit olmak -

Vekâleti acizi muamelâtının fevkalâde tekessür 
etmesi ve telgraf ve posta muamelâtının da ehemmi
yeti fevkalâdesi hasebiyle dairei mezkûreye ait mua
melâtın Meclise karşı ehemmiyeti fevkalâdesi hase
biyle dairei mezkûreye ait muamelâtın Meclise karşı 
doğrudan doğruya mesuliyeti deruhte edecek bir ve
kil tarafından idaresi zarurî olup bu cihet Heyeti Ve-
kilece de tahtı karara alınarak heyeti aliyelerine arz 
edilmiştir efendim, 

30 Temmuz 1336 
Dahiliye Vekili 
Hakkı Behiç 

ıREİSİSÂNİ BEY — Telgraf ve posta muhaberatı 
hakkında Heyeti Vekilenin bu baptaki tezkeresi de 
tabiidir ki, bugünlerde gelir ve arzolunur. 

veçhile bu bapta bir karar ittihazına salâhiyettar olan 
teklifi mezburun kabulü meyanei mazluminde bir 
müftü enam dahi bulunması ciretiyle âlemi islâmiyete 
karşı müthiş bir sillei hakaret teşkil eden bu cinayeti 
iblisanede faili mübaşir olmasından dolayı nazarları
mızda ebediyen mesul ve mat'un kalması lâbüd olan 
İngiltere Hükümetinin hareketi vakıasını nevüma 
meşru görmek demek alacağından böyle bir mübadele 
umuru Hariciye Vekâletince şayanı tecvuz görüleme
miştir. Hususiyle daha bir çok güzide ve kıymettar 
evlâdı vatanı barındırmakta olan İstanbul'un İngiliz 
işgali ve tahakkümü altında bulunmakta olmasına na
zaran Miralay (Ravlenson) nun ihlâyi sebiline mu
kabil tahliye edilecek bir veya iki kişi yerine ingilte
re'nin İstanbul'da yine bir çok zevatı tahtı tevkif 
ve esarete alması pek mümkün ve hatta kaviyen mez-
nundur. 

Âlemi îslâmı edebiyen ripkai esaret altında in
letmek ve bilhassa Osmanlı Türklerinin mevcudiyeti 
milliyelerini siyaseten imha eylemek gayei hainane-
sini istihdaf eden İngiltere siyaseti hazırasımn en şe
dit ve mutaassıp mürevvici Loid Corctan ziyade (Lord 
Gürzon) bulunduğu cihetle anın da pek yakın akra
basından bir miralayın âtiyen tahaddüs edecek daha 
faydalı bir hal ve vaziyette kullanılmak üzere kıymet
tar bir rehin gibi elde tutulması ve hatta mümkün ol
duğu takdirde bu makule rehinelerin tezyidi mikta
rına sai edilmesi elbette daha muvafık hal ve masla-

6. TEZKERELER (Devam) 
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hat olunsa da bu bapta katî bir karar itası her halde 
Büyük Millet Meclisine aittir. 

2 Ağustos 1336 
Umuru Hariciye Vekili Na. 

Ahmet Muhtar 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim, ben
deniz maatteessüf Hariciye Vekilinin mütalaası
na iştirak edemiyeceğim. Hepiniz biliyorsunuz 
iki bu miralay Ravlenson, İngilizler 16 Marttan son
ra Meclisi Mebusandan 'bazı arkadaşları alıp götür
dükleri zaman irenin olm'ak üzere yakalanmıştı. Bi
naenaleyh, 'bir hâdise üzerine tevkif olunmuştur. 
'Bu hâdise de biliyorsunuz kli, (Geçen gün isimleri 
burada okunmuştur). On iki arkadaşın tevkif edi
lip Malatya nefyd idi. Maatteessüf o sırada yalnız 
o adamı yakalayabildik; o aralık her tarafta teb
ligat icra edilmiştir. Imıgüliz tebaasından kimse var
sa diye. Fakat yalnız o bulunuyormuş, onu tuttu
lar. Şimdi bu adam, evvelce söylenildiği Vecih ile 
Lord Gürzonun küçük kardaşıdır. Binaenaleyh, kıy
metli bir adamdır. Hariciye nezaretli, İngiltere kabi
nesinin malûmatı olmaksızın yapilian bu teşebbüsün 
bir faidesi olmaz diyor. Bendenizce bunun teşebbü-
sünün, katî olarak tabiî söyleyemem, fakat bunun 
(teşebbüsünün müsmir olmak ihtimali varıdır. Sonra 
buna mukabil şayet bir kişi veyahut iki kişi kurtar
mak istersek Hariciye Vekilinin mütalaasına iştirak 
©derim.. Fakat öyle değildir. Mesele 16 Marttan 
sonra İngilizler bütün kavaidi hukukiye ve saireyi 
ayak altına alarak, her türlü taarruzdan masun kal
ması lâzımgelen Meclisi basarak, Mebusan aricadaş-
larımıızı almak suretiyle kavaidi hukuku payimal et
tiler. 'Binaenaleyh, o zaman alınan arkadaşlarımızın 
tekmilini vermek şartiyle biz bunu iade edebilir 
isek gayet kıymettar on iki arkadaşa malik olaca
ğız. 

Peki bunun bırakılmasından ne olacak? Harici
ye Vekili Bey diyor ki: İleride daha iyi bir rehin 
olarak kullanırız. Biz bunu kesenleyiz, ne yaparız? 
Ne rehine? Anlamıyoruz. 

HÜSEYİN BEY (Eiâziz) — İcabederse kese
niz. 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Kahtı ricalden 
bahsettiğimiz bir sırada fevkalâde kıymettar olan 
arkadaşlarımızın buraya gelmesi bizim için bir fai-
dedir. Hariciye nezareti sonra bir mahzur ileriye 
sürüyor, diyor ki: O gittikten sonra İngilizler İs
tanbul'da başka Zevatı da tahtı tevkife alabilir. O 
mevkuf liken »İstanbul'da başkalarını almasında ne 

mâni vardır? Nitekim de alıyor.. Bu da bendenizce 
varit değildir. Çünkü, isterse yine İstanbul'dan ala
bilir. Bu itiraz da varit değildir. Her halde biz, Rav-
lensiona mukabil tevkif ettiğimiz arkadaşlar ki; şun
lardan ibarettir, bunları verirseniz deriz ve bir pren
sip atarız, kabul ederlerse zannederim pek kıymetli 
arkadaşları elde ederiz ve onlar da memlekete bir 
istifade bahşederler. (Kabul etmezlerse sesleri). 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Teşebbüs bi
zim tarafımızdan vaki olmuyor. Teşebbüsü bu adanı 
kendisi yapacaktır. Müracaat olsa olsa İngiliz ka
binesi tarafından bize vaki olacak. Biz resen mü
racaat etrrîiyoruz, Bu adam diyor ki; bana müsaade 
ediniz, İngiltere'ye yazayım, böyle bir şey yapayım 
diyor. Binaenaleyh, bu adam tarafından müracaat 
edilecek (Muvafakat etmezse sesleri). İngiltere Hü
kümeti muvafakat etmezse bize aidiyeti yoktur. 

IBİR MEiBÖS — Yazmakta da hiç bir mahzur 
yoktur. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Hiç olmazsa 
tmgilitere'niln noktai nazarını anlamış oluruz. Onun 
için Hariciye Vekilinin mütalaası varit değildir. 

HARİCİYE V. VEKİLİ MUHTAR BEY (İstan
bul) — Heyeti Celileniz Hariciye Vekâletinden bir 
mütalaa talep eylemişti. Vekâlet de mütalaasını ke
mali samimiyetle ve esbabı mucibesiyie arz etti. 
Her hususta olduğu gibi bu hususta da kararı katî 
itası Meclise ait bir keyfiyet olduğundan mütalaamı 
ayrıca müdafaaya lüzum görmüyorum. Yalnız Şük
rü 'Bey Ibiraderimıizin söylediği bir ikî noktayı izah 
etmek isterim. (Buyurdular ki; Hariciye Vekâleti böy
le bir teşebbüsün müsmir olamayacağı zihabında 
bulunuyor. Yanli bu teklif İngiltere kabinesi tarafın
dan kabul edilmeyecektir 'diyor. Bu mütalaayı Ha
riciye Vekâleti söylemiyor. Eğer şimdi kıraat edilen 
mütalaanameyi eyice 'dinlemiş 'olsaydı, 'bu tereddü
dün, mübadeleyi teklif eden Ravlesin tarafından 
vuku bulduğunu iteyakkun buyururlar ve bu itirazı 
serde lüzum görmezlerdi. Eğer İngiltere Hükümeti 
hakikaten bizim orada bulunan ve kendasininki gibi 
bir kişi olmayıp on iki ve hattâ yüzlere baliğ olan 
pek kıymettar ırüfekamızı vermeyi arzu ede idi tek
lifi kendisi yapardı. Çünkü İngiltere Hükümetinin 
bizimle münasebatı resmiyesi olmamakla beraber 
her ne suretle olursa olsun bir teklifi bize edilecek 
vesaite malik offlduğu da inkâr edilecek değildir. Bi
naenaleyh, bendenizin zİhabıma nazaran bu endi
şe! zatî ile yapılmış bir tekliften ibarettir. Binaena
leyh, Hariciye Vekâleti mütalaasında İsrar ediyor. 
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Her halde kararı kati Meclisi âlinize aiâir. (Ka- | 
bul, kabul sesleri). 

ALİ ŞÜKRÜ BBY (Trabzon) — Efendim, zan- : 
nederim ifadem yanlış anlaşıldı. Bizim Malta'da on 
ü!ki değil, bir çok kıymettar arkadaşlarımız var. Bu 
'doğrudur.; Fakat bendeniz Ravlensin'in keyfiyeti 
tevMfihin neye müstenit olduğunu arz etmiştim. Ya
ni Meclisi Mehusandan hu on iki kişinin alınması 
üzerine tevkif olunmuştu. Binaenaleyh, zaten bir şah
sa mukabil 'bir şahıs mübadele edilebilir. Onun bir 
adamı bizim 'iki adamımıza bedeldir demek gibi bir 
küçüklüğü ka'bul etmem. Fakat prensip itibariyle siz 
hukuku 'beynelmleli ayaklar altına aldınız. Her tür
lü taarruzdan masun bulunması lâzitmgelen Meclisi 
Mebusana girdiniz ve on iki arkadaşımızı aldınız, 
ona mukabil biz de bu adamı tevkif ettik. Bu hak
sızlığı tamir ederseniz yani, Mıeclisi mebusandan 
'almış olduğunuz on iki arkadaşı verirseniz biz de 
bunu iade ederiz, deriz. Teşelbbüs doğrudan Rav-
tfensin tarafından vukua gelecek. Ravlensinin İngil
tere Hükümetine müracaatine karar vermesini bi
zim için ka'bul dtmek zait bir keyfiyet değildir, in
giltere karar verir, bu esas üzerine bizden isterse 
biz de seni bırakacağız diyeceğiz. Buna razı olur
sa arkadaşlarımızı kurtarmış oluruz. Farzedıelim »ki, 
İngiltere Hükümeti kabul etmedi. O vakit bugünkü 
vaziyet alâhalihi kalır. Bundan ne çıkar? Fakat mu
vafakat eder de o arkadaşlarımızı kurtarır isek za
rar mı ©deriz? 

MEHMET ŞÜKRÜ BBY (Karamsarı Sahip) — 
Bendeniz de Ali Şükrü Beyin söylemek istediklerini 
söyleyecektim. Binaenaleyh, kabulünde hiç bir mah
zur yoktur. , 

HARİCÎYE V. VEKİLİ MUHTAR BEY — Bu
nun kabulü, İngiltere Hükümeti tarafından sureti 
njameşruada yapılan haksızlığın meşruiyetini zım
nen tasdik demektir. Bu nokltai nazardan caiz de
ğildir efendim. 

2. — Kütahya Mebusu Ragıp Beyle rüfekasının, 
istihbarat için Antalya'ya bir heyet gönderilip gön
derilmediğine dair sual takriri ve Hariciye Vekâleti 
Vekili Muhtar Beyin tahrirî cevab. 

RElîSİSAlNfiİ BEY — Efendim, Antalya'ya bir 
' heyet izamı hakkında Hariciye Vekâletine verilen 
takririn cevabı var efendim. (Kâtip Haydar Bey, 
okuldu) :' 

; (REİSİSANİ BEY — (Hariciye Vekâletinin mü
talaasını reye (koyuyorum. Kabul edenler lütfen el-

j lerini ikaidırsm. (Eller kalkar). Kabul edildi efen
dim. 

3. — Memur mebuslardan bir kısmının memuri
yetinin baki kaldığına, diğer kısmının yerlerine baş
kalarının tayin olunduğuna dair Bitlis Mebusu Resul 
Beyle arkadaşlarının temenni takriri hakkında Büyük 
Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi. 

REİSİSANİ ©EY — Mebuslukla memurluk hak
kındaki takrire Heyeti Vekilenıin cevabı var efen
dim. 

ı(Kât!ip Haydar Bey tarafından okundu) : 
Ankara : 31.8.1336 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Oelilesine 
'Bitlis Mebusu Resul Beyle rüfekası ve ayni meal

de Kayseri Mebusu Osman Beyle rüfekası tarafın
dan Meclise takdim ve 14 Temmuz 1336 tarih ve 
305 numaralı tezkerei samilerine leffen tevdi olu
nan takrir suretleri Heyeti Vekilede mütalaa olun
du. Hem memuriyet ve hem de mebusluğun bir za
tın uhdesine cami caiz olamayacağı hakkında He
yeti Vekilenin 'VS Haziran 1336 tarih ve 37 numaralı 
karan bilûmum vekâletlere tamıimen tebliğ kılın
mış idi. Sahibi takririn müracaatı vakıaları üzeni
ne mezkûr kararın bir sureti mumaileyhime berayi 
tefhim irsal kılınmış ve şimdiye kadar mezkûr karar
name ahkâmına tevfikan muamele icra edilegelmek-
ıte olduğunun da mumaileyhime tebliği tekarrür et
miş olmakla ifayı muktazasmı rica ederini., 

Büyük Millet Meclisi Reisi Sanisi 
Ceiâlettin Arif 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisan Sahip) — 
İçtima ettiğini görüyoruz. Görmememiz lâzımgelirdi 
bu tezkere mucibince.... 

(BİR MEBUS — Tamimin sureti merbut olması 
lâzımıgeliirdi. , 

REtSİSANİ BEY — Sual sahiplerine verilimiş-
târ.-

Büyük Millet Meclisi 'Riyaseti Celiiflesine 
Büyük Millet Meclisini Avrupa'da temsil edecek 

ve Meclis namına teşebbüsatı diplomasiyede bulu
nacak bir zümrenin ve işbu zümre ile Meclisi Âlı 
arasında 'irtibatı temin ve ihbar ve listShsar vazifesi
ni ifa için Antalya'da hir Heyetin vücudu lâzım ol
duğundan (bahisle bu bapta bir gûna teşebbüsat vu-
kulbuiup 'bulmadığı hakkında suali havi Kütahya 

7. — SUALLER VE CEVAPLAR (Devam) 
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Mebusu muhteremi Ralgip Beyle rüfekayi Mramı ta
rafından Riyaseti Cemilerine verilip tebliğ buyuruian 
takrir mütalaa edüMi. Müstağni: arz ve faeyan oldu
ğu üzere Merkezi Hilâfet ve saltanatın suveri ma-
lûmede teşdidi işgali üzerine ıhüküm ve nüfuzu kül
liyen sakat olan Babı âli Düvei mütelfe ile akdi 
sulh etmiş olsa dahi Rumeli ve Anadolu ahalisine 
isıfciklâü sıiyasi şöyle dursun imkânı hayat faile bırak
mayan fair suiıü silâh kuvvetiyle redde meclbur ve 
azim ibulunan IBüyük Millet Meclisi Hükümetli mü-
tarekename ahkâmına rağmen hayli zamanden beri 
bütün cephelerde Düveli muazzama! itilâfiye ve mü-
şarefce ile fiilen halâ harpte bulunuyor. Versay ve 
Senıjermen muahedbnameleri Müttefikini sabıkamızın 
dahi bizimle iaıdei münaselbat etmelerine şimdilik bir 
mania teşkil ettiğinden isveç, isviçre ve İspanya gi-
ibü taazı (bitaraf Devletler müstesna oHmak üzere, mu-
hasım 've müttefik Mcürnle Devletler nezdindb Bü
yük Millet Meclisinin resmen sefir bulundurmasına 

4. — Mahpus iken askere sevkedilen İskilipli 
Alioğlu Mustafa ve rüfekasının afleri icap edip et
meyeceğine dair Adliye vekâleti tezkeresi. 

REİSİSANİ BEY — Efendim, mahbus iken as
kere sevkedilen Alioğlu Mustafa ve sairenin afleri 
hakkında bir karar verilmek üzere Evrakın irsal 
edildiğine dair Adliye vekâletinin bir tezkeresi var. 

(Kâtip Haydar Bey, okudu) : 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Mahkûmen mahpus iken bakiyei müddeti cezai-
yelerini seferberlik hitamında ikmal etmek üzere 
Cephei harbe sevkolunan ve elyevm ikmali müddet 
zımnında Çorumda mahpus bulunan İskilipli Alioğlu 
Mustafa ve Mecitözünde Aşkâğıtlı kariyesinden 
Ösmanoğlu Şükrü ve Sarayözü kariyesinden Buz-
vanoğlu Mehmet ve Kuduzan kariyesinden Sadık-
oğlu Ali Rızaoğlu Muharrem ve Lâçin kariyesin-

1. — Dahiliye vekili Hakkı Behiç Beyin izahna-
mesinin beyanatı şifahiye telâkki edilerek beyanı 
itimat olunmasına ve istifasının iadesine dair Antep 
mebusu Kılıçali Beyle rüfekasının takriri. 

REİSİSANİ BEY — Dahiliye vekili Hakkı Behiç 
Beyin hakkında yüz on dört imzalı bir takrir var
dır. (Kâtip Haydar Bey tarafından okundu) •: 

ve ibinıatenaleyh, takrirde mevzubahso'lao (Teşebbüşatı 
diplomasiyle) tabirinin delâlet ettiği mahiyette umu
ra tevessül etmesine imkân mevcut değildir. Memle
keti bir taraftan silâh İle müdafaa eden Hükümetin 
diğer taraftan garp Ve şark memalikinde «müdafaai 
hukuk için gayriresmî surette mümkünülifa teşebbü-
sıaitı ihmal etmeyeceği hedifaî olup ancak bu bapta te
vessül ettiği tedlalbk ve vesaitin olduğundan Meclisi 
Âlimin şimdilik dlaü mahzurat olabilecek tafsilât ta
lebinden sarfınazarla Hükümetinin bu baptaki faa
liyetine serbestîi Cereyan 'bırakmasını rica ve ihbar 
ve istihbarat umurunun da ait olduğu Matbuat ve 
istihbarat müdüriyeti umumiyesince son zaman
larda pek sayam şükran bir ihtimam ve gayret 
ile ifa edilmekte olduğunun heyeti aliyelerince de 
teslim buyurulacağını ümit ederim. 

2 Ağustos 1336 
Umuru Hariciye Vekili Na. 

Ahmet Muhtar 

den Çam Hasanoğlu Ali çavuşun Alioğlu Mustafa 
ve Yusufoğlu Mehmet ve Budakoğlu Mehmet ve 
Mustafaoğlu Mutiullah yedlerindeki vesika müste
niden aflerini talep ve istida eylemektedirler ve her 
ne kadar bu vesikalar terhis tezkereleri olduğuna 
göre hüsnü hizmete delâleti katî değilse de mer
kumunun şu vesika nazaran afleri icap edip etme
diğini takdir büyük Millet Meclisine ait bulundu
ğundan ifayi muktazası ikmal ve temmül buyurul-
mak üzere evrakı müteferriası Büyük Millet Mec
lisi Riyaseti Celilesine takdim kılınır. 

4 Ağustos 1336 
Adliye Vekili 
Celâlettin Arif 

REİSİSANİ BEY — Adliye encümenine gönde
relim. (Müstaceliyetle sesleri). Müstaceliyet kararı
nı kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. (Eller 
kalkar). Kabul edildi efendim. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Dahiliye vekili Hakkı Behiç Beyin keyfiyetsiz-

liğinden naşi izahnamesini beyanatı şifahiye maka
mında telâkki ve izahatı kâfi ad ile beyanı itimat edi
lerek istifanamesinin iadesiyle ruznamei müzakerata 
geçilmesini ve takririn tayini esami ile reye vazım 
teklif eyleriz 

6. — TEZKERELER (Devam) 

3. — İCRA VEKİLLERİ MUAMELATI 
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An/tep 
Kılıç Ali 

Gümüşane 
Hasan Fehmi 

Üsküdar 
Salâhattın 

Mersin 
Hüseyin Hüsnü 

Kütahya 
Cevdet 
Maraş 

Mehmet Habip 
Siirt 

Okunamadı 
Ergani 

İbrahim Hakkı 
Dersim 
M. Zeki 
Lâzistan 

Esat 
Saruhan 

Ömer Lûtfi 
Mardin 
Vehbi 

Mardin 
Derviş 
Biga 

Hamdi 
Siirt 

Hail Hulki 
Elâziz 

Hüseyin 
Mardin 
Nedip 

Mardin 
Esat 

Gümüşane 
Hasan 

Lâzistan 
Ziya Hurşit 

Yozgat 
Rıza 

Batum 
Ahmet Akif 

Kütahya 
Besim Atalay 

Bursa 
Operatör Emin 

Anıtep 
Ragıp 

I : 44 7 , 8 . 

Eskişehir ı 
Eyüp Sabri i 

Saruhan 
Mahmut Celâl ı 

Diyarbekir 
Kadri Necip 

Saruhan 
Reşit 

Kütahya 
Cemil 
İzmir 
Enver 

Malatya 
Sıdkı 
Genç 

Hamdi 
Dersim 
Ramiz 

Kırşehir 
Okunamadı. 

Genç 
Ali Asaf 

Bolu 
Okunamadı 

Saruhan 
Reşat 

İstanbul 
Ahmet Muhtar 

Yozgat 
Ahmet 
Ankara 

Ömer Mümtaz 
Antep 

Okunamadı 
Siirt 
Nuri 

Kângırı 
Seyit 

Kastamonu 
Rüştü 

Bayazıt 
Süleyman Sudi 

İzmit 
Sırrı 

Elâziz 
Naci 

Diyarbekir 
Kadri 
Çorum 
Dursun 

— 1 
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Erzincan 
Okunmadı 

Çorum 
Fuat 

Trabzon 
Hüsrev 

Erzurum 
Süleyman Necati 

Menteşe 
Tevfik Rüştü 

Kütahya! 
Şeyh Seyfi 

Olti 
Yasin 

M. Sabri 
Diyarbekir 

Hamdi 
Tokat 

Mustafa 
Ayın 

Mazhar 
İçel 
Ali 

Mithat 
Maraş 
Refet 

Kayseri 
Ahmet 

Ertuğrul 
Halil İbrahim 

Bolu 
Fuat 

Elâziz 
Feyzi 
Van 

Hakkı 
Erzurum 

İsmail 
Konya 

Okunmadı. 
Yozgat 

Feyyaz Âli 
Tokat 

İbrahim 
1 Niğde 

Mustafa Hilmi 
Erzurum 

Okunmadı. 
Bolu 

Yusuf 

13 — 

Kayseri 
Okunmadı. 

Bayazıt 
Şevket 

Ertuğrul 
Mustafa Kemal 

Saruhan 
Mustafa Necati 

Saruhan 
Refik Şevket 
Kastamonu 

Abdülkadir Kemali 
Siirt 

Dersim 
Tevfik 
Genç 
Şükrü 
Sivas 

Mehmet Hayri 
Gümüşane 

Mehmet Şükrü 
Mardin 
Trabzon 

Mehmet Recai 
Konya 
Arif 

Kozan 
Dr. Mustafa 

Sinop 
Rıza Vamık 

Çorum 
Ferit 

Şarkî Karahisarı 
Mesut 
Çorum 
İsmet 
Niğde 
Vehbi 
Burdur 

İsmail Subhi 
Biga 

Hamit 
Kozan 

Dr. Fikret 
Yozgat 

Mehmet Hulusi 
Bitlis 
Nuri 

Antep 
Şahin 
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İstanbul 
Dr. Adnan 

İzmit 
Hamdi 

Eskişehir 
Hüsrev Sami 

Malatya 
Reşit 

Bayazıt 
Mehmet 

Urfal 
Haydar 

Muş 
Kadri 

İsparta 
Hasan Hüsnü 

Kütahya 
Haydar 
Elâziz 
Rasim 

Kângırı 
Tevfik 
Niğde 

Mustafa 
Bitlis 
Resul 

Saruhan 
İbrahim Süreyya 

ŞÜKRÜ BEY — İşte tayini esami ile yapılmış. 
Böyle şey hiç görmedim. 

REİSİSANI BEY — Efendim, tayini esami 
ile reye konulmasını teklif edilmiştir. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Efendim, istizah karşısında istifadan sonra tekrar 
tayini esami ile itimat etmek bilmem doğru mu
dur? Bu Meclisi Âlinizin takririne vabeste bir me
seledir. Yalnız arzedeceğim bir nokta vardır. Efen
dim, tahriren verilen ve müteaddit muhtelif istizah
lara karşı verilen cevaplar kâfi değildir efendim. 
Bunu kâfi telâkki ederek ruznameye geçmek yeni 
bir bidat icat etmektir. Ben bunun aleyhindeyim. 
(Alkışlar), (Çok doğru sesleri). 

BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Hepiniz 
bilirsiniz ki, bahçelerde bir çiçek vardır. Dokunun
ca bozulur. Bizim Dahiliye Vekili Beyefendi de 
«dokunma bana küserim sana» çiçeği gibi hemen 
küstü ve istifa ediverdi. Sual ve istizah hakkı, Le
histan Meclisi Mebusanının vetü hakkına dönme
sin her gün lüzumlu, lüzumsuz bir istizah ile bir iş 
yapmanın imkânı var mıdır? 

Efendiler : daha bir hafta evvel itimat reyi ver
diğimiz, bir hafta evvel iş başına getirdiğimiz bir zat 
hakkında böyle bir istizaha hiç lüzum yoktur ve 
katiyen muvafık değildir. Zannediyorum biz dahil 
ve hariçte ne kadar hüsnü tesir yapmak istiyorsak 
burada kavi bir Hükümet teşkil ettiğimizi herkese 
göstermemiz icabeder, Buranın Hükümeti ne kadar 
kavi olur, biz bir hafta evvel verdiğimiz sözde ne 
kadar sebat edersek şüphesiz kendi mevkiimizi de, 
Hükümetin mevkiini de, gayemizi de o dereceye ka
dar tarsin etmiş oluruz. 

MUSTAFA NECATİ BEY (Saruhan) — Efen
dim mesele yalnız Dahiliye vekilinin meselesi olsay
dı bendeniz o kadar müteessir olmayacaktım. Fa
kat memleketi düşman tarafından çiğnenmiş bir İz
mirli olmaklığım itibariyle kalbimden kopan feryadı 
dinlemenizi istirham ederim, tasavvur buyurulsun 
ki bu memlekette en mühim âmil muvaffakiyet, in
tizam ve asayişi dahilinin muhafazasıdır. Üç ay-
danberi memleketin her tarafında görülen isyanları 
bastırmış olan Hükümetimiz arzu ediyor ki mem
lekette intizam ve sükûnu daimi olsun, bunun için 
de elinden gelen her türlü vesaite ıtevessül etmiştir. 
Maatteessüf Dahiliye vekâletinin tecellisinden midir? 
Nedendir? Hangi arkadaşımız bu işe teşebbüs ederse 
derhal hücum başlıyor. İlk teşebbüste Cami Bey 
gibi ilmi yüksek, hakikaten vatanperver bir arka
daşımızı getirdik, daha iki ay geçmeden, henüz esas
larım vazetmiş idi; bir hücum başladı ve namüte
nahi hücumdan sonra istifa etti. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Cami Bey kendisi istifa etti. 

MUSTAFA NECATİ BEY (Saruhan) — Sözü
mü kesmeyiniz. Ben söyledikten sonra söylersiniz 
yerine vatanperverliği sabit fedakâr çalışkan bir ar
kadaşımızı bir hafta evvel intihap ettik. Henüz prog
ramını çizmeden sekiz tane sual takririyle hücum 
edildi. (Gürültüler). 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Sual bir hakkı kanunî değil midir? 

MUSTAFA NECATİ BEY (Saruhan) — Mecli
si Mebusan nizamnamei dahilisinin 44 ncü sayıfa ve 

, 102 nci maddesinde sarahat var. Mademki kanunen 
söylüyorsunuz. Ben de kanunen söylüyorum, madde 
diyor ki: bir istizahın tayin olunduğu celse üzerin
den üç celse geçmeden veya bir hafta mürur etme
dikten sonra diğer bir istizah zam ve ilhak edilemez. 
Henüz bir haftadanberi Dahiliye vekâletine gelmiş 
olan bir zata dört istizah takriri veriyoruz. Maddei 
kanuniye elimizde bulunduğu halde kanunî hareket 
etmiyoruz. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Ayrı ayrı maddeler. 

MUSTAFA NECATİ BEY (Devamla) — Ma
lumu âlinizdir ki Nizamnamei dahilimizin sarahati 
mucibince her mebusun istizah «takriri vermeğe salâ
hiyeti vardır. Fakat şu arzu edilirki istizah takrirleri 
memleketin menafii esasiyesini haleldar edecek şe
kilde olmasın. Henüz memleketin asayişi temin edil
miş, harici vukuat dolayısiyle son zamanlardaki ga-
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libiyet sebebile Adana vakıası, Etem Beyin muvaffa
kiyeti dolayısiyle asayiş temin edildiği böyle bir 
sırada dahildeki anarşiye yeni baştan meydan ver
mek... gürültüler... (Anarşi yoktur, hangi anarşi, 
sözünüzü geri alınız sesleri) Rica ederim Anarşileri 
unuttunuz mu? Düzce'de, Bolu'da çıkan anarşileri 
unuttunuz mu? Elan da çıkacak diyorlar. Eğer mem
lekette intizamın teessüsünü arzu ediyorsanız evvela 
sükûneti mutlakayı tesis etmeliyiz. Lalettayin her hu
susta bir istizah takriri verecek olursak sükûneti mut
lakayı evvela biz ihlal etmiş oluruz. Memlekette ge
rek harice karşı ve gerek dahildeki kardeşlerimize 
karşı Meclisin kuvvetli ve müttehit olduğunu anlatmak 
için her halde bir hafta evvel müttefikan karar ve
rerek intihap ettiğimiz Vekillere karşı bizim istizah 
takriri vermekliğimiz lazım gelmez. (Alkışlar) Bu 
hareketle biz ne göstermiş oluyoruz? Evet biz her an
da, her vakitte istediğimiz gibi hareket ederek vekil
leri düşürebiliriz kanaatında bulunuyoruz. Şu halde 
yeni birisini getireceğiz, iki gün sonra onu da düşü
recekler bu memlekette asayiş programını, intizam 
programını çizecek, bu memleketin siyaseti umumi-
yesinde doğrudan doğruya rey verecek olan bir na
zırı, bir vekili lalettayin bir hafta sonra düşürmek her 
halde doğru bir hikmet olamaz. Binaenaleyh takrir
de münderiç olan esasatın kabulü lazımdır. Çünkü 
Dahiliye Vekili hasta bulunması hasebiyle Meclise 
gelememiş, istizah takrirlerine tahriren cevap vermiş 
biz (114) arkadaş bunu kâfi gördük, muvafık bulduk. 
Kendisine itimat reyi, veriyoruz. Ve istifasını redde
diyoruz. Bu teklifin doğrudan doğruya reye konma
sını teklif ve talep ederim. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Madem ki vazifesi başına gelemiyor, bu doğru de
ğildir. 

VEHBİ EFENDİ (Konya) — Dahiliye Vekili Hak
kı Behiç Bey, ben istemiyorum, diyor, istifa ediyo
rum diyen bir zata elbette sen duracaksın deyip bun
da ısrar etmekteki manayı bir türlü anlayamıyorum. 
ıBununla beraber benden evvel buraya çıkan refiki
miz; Hakkı Behiç Beyin haysiyetini düşünüyor da 
Meclisin haysiyetini düşünmüyor. Efendiler, Meclisin 
de bir haysiyeti vardır. Meclis haysiyetini muhafaza 
ederse her şey intizama girer. Fakat dünkü gün veri
len bir istifayı geri aldırmak için herkesi ayrı ayrı 
tenhaya, bir köşeye çekerek imza ettirirsek Meclisin 
intizamını muhafaza edemeyiz. Meclis intizamını mu- ; 
hafaza edemeyince harice karşı da intizam göstere- j 
mez. Bir hafta veya bir gün evvel tayin ederiz, bir I 

gün sonra noksanını bulursak çeker indiririz. (Şiddet
li alkışlar) O salahiyet bizdedir. Haftada da bir isti
zah, hatta her gün bir istizah yapmaya salahiyetimiz 
vardır. Bu salahiyetten bizi kim menedebilir? 
Bununla beraber efendiler, şahıs tayininde tayini esa
mi olamaz. Tayini esamiyi kanun menediyor. Bu, 
reyi hafi ile olur. Çünkü şahıs tayinidir, aza intiha
bıdır. Binaenaleyh eğer intihap yapılacak ise reyi hafi 
ile olmasını teklif ediyorum. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim zanne
diyorum ki yirmi, yirmi beş günden beri Mecliste 
Heyeti Vekile hakkında bir asabiyet var. Şahıs mev-
zubahs değildir. Umumiyetle Heyeti Vekile hakkında.. 
Çünkü Heyeti Vekileye ait buraya ne gelirse Mecli
sin büyük bir kısmının asabiyetini mucip oluyor. Ar
kadaşlarımızın söylediği ve yekdiğerimizin ciddi gö
rülen sözlerinin bendenizce çoğu varittir. Mesela ha
kikaten istizah hakkımızı inkâr etmiyorum. Diğer bir 
arkadaşımızın dediği gibi, icabederse her gün, her 
dakika hatta her gece bile istizah yapabiliriz, o hak
kımızdır. Yalnız bir şey var ki istizahımızı biraz ileri 
götürüyoruz. İstizah edilecek maddeler var, edilme
yecek maddeler var. 

MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarki) — Edilmeye
cek maddeler reddedilir. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Müsaade buyu
run. Heyet istiyor ki, arz ettiğim asabiyet ilcasiyle, 
Heyeti Vekile gelsin, daima karşılarında ispatı vücut 
eylesin. Bendeniz bunun saikını düşünüyorum. Ha
kikaten bu fena bir adettir. Bu asabiyet devam ettiği 
müddetçe, zannederim ki, Heyeti Vekileden hangisi 
olursa olsun hakkiyle ifayı vazife edemez. Vaziyetten 
emin olmayan bir heyet vazifei hakikiyesini yapamaz. 
Fakat Meclisin de asabiyette bir hakkı vardır. Ben
deniz bunu arıyorum, tabii herkesle ayrı ayrı görü
şüp noktai nazarlarını anlamadım. Yalnız umumi bir 
fikir edindim. Görüyorum ki Heyeti Vekile - Maat
teessüf Adliye Vekili Bey de kızacak - kuyudu kanu-
niyeden kendisini kurtaramıyor. :Bu vaziyetin icabatı-
na göre cezri, yani esaslı işler görmüyor ve 'bugüne 
kadar görmedi. (Gürültüler) Rica ederim riyakârlığa 
hiçbir vakit tenezzül etmem. Maliye Vekili Bey ar
kadaşımız intihap olunalı daha dört gün oldu. Bize 
dört beş kanun gönderdi ve her kanundan şu mem
leketin hazinesi istifade edecek. Fakat bugüne kadar 
İcra Vekillerinin bu tarzda derdimize merhem olacak 
bir şey yaptıklarını görmedik. Fakat ben bunu onla
rın çalışmadıklarına atfetmiyorum, hamiyetlerinin 
fıkdanına atfetmiyorum. Bilakis zannediyorum, eski 
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bir itiyat var. Mesela : Açık söyleyelim, Cami Beyin 
fazlına, ilmine hepimiz hürmet ederiz. Fakat 
diyordu ki; elimde bu kanun bulundukça başka tür
lü hareket edemem. Efendiler, düşünmelidir ki biz 
İhtilal devrinde yaşıyoruz. Bu devre göre iş görmek 
mecburiyetindeyiz. Yoksa başka türlü hareket imkânı 
yoktur. Hatta devam itibariyle bile korkuyorum ki 
Babıâli zihniyetini devam ettiriyoruz. Onun için şim
di bendeniz bu meselenin daha hat bir şekil almasını 
arzu etmiyorum ve Meclisten, arkadaşlarımın tama-
miyle samimiyetinden eminim. Kendilerinden temen
nim şudur : Heyeti Vekile, ki kendi itimatlarını haiz
dir, bunların hakikaten memleketin menâfimi muhil 
bir halleri görülmedikçe sık sık istizaha davet etmeye
lim ve Heyeti Vekileden de temennimiz şudur ki; bu 
vaziyetin ehemmiyeti, nezaketini takdir buyursunlar, 
ana göre çalışsınlar ve ona göre bize kanunlar gön
dersinler ve biz onların harekâtını görelim ve onları 
karşımıza daima çağırmak istemeyelim. Bize kendile
ri görünsünler. 

Sonra Hakkı Behiç Beye gelince, yani müstafi 
olan Dahiliye Vekâleti meselesine gelince : Zannedi
yorum ki Vehbi Efendinin dediği doğrudur, istifa 
eden bir zata; geliniz, oturunuz denmez. Fakat yüz 
on dört imzalı bir takririn vücudu bunu gösteriyor ki 
bu arkadaşlar, yani takriri imza edenler veyahut im
zaya pişva olanlar, Hakkı Behiç Beyi ilzam etmiş ol
maları muhtemeldir. Binaenaleyh buhran hâsıl etme
mek için 114 imzayı muhtevi olan bu mühim tak
riri, arkadaşlar arasında ufak bir zıddiyet olmasını 
istemediğimden, bunu nazarı dikkate almalıyız. (Gü
rültüler) Müsaade buyurun efendim. Yalnız bir şey 
var ki Hakkı Behiç Beyin vermiş olduğu tahriri iza
hat ihtimal ki kabul edilebilirdi. Fakat arz ettiğim 
veçhile pek asabi bir şekilde yazılmış ve Meclisin de 
asabiyetini pek çok artırmıştır. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Hastadır. 
ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Madem ki Dok

tor Bey hasta olduğunu söylediler, o halde hastalığını 
kabul ederiz ve bir daha herhalde lazım gelen iza
hata şifahen cevap versin ve istizaha karşı asabiyet 
gösterip, ben bunu yapamam gibi bir istiğna göster
mesin. inşallah umurunda muvaffak olur. 

REM SANİ BEY — Efendim müzakerenin kifa
yeti hakkında bir takrir vardır. Müzakereyi kâfi gö
renler ellerini kaldırsın... Müzakere kâfi görüldü efen
dim. Takriri tayini esami ile reye koyacağız. 

VEHBÎ EFENDİ (Konya) — Tayini esami ile ol
maz Reis Beyefendi, reyi hafi ile olur. 

REM SANI BEY — Rica ederim, müsaade bu-
buyurunuz, talep edilen, yeniden diğerinin intihabı 
değildir. Yalnız intihap meselesidir, intihap meselesi 
de reyi hafi ile değil... 

(MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
istifa yoksa itimada da lüzum yoktur. (Gürültüler... 
Şiddetli gürültüler...) 

REM SANt BEY — Şimdi efendim ortada bir 
takrir var. Bunu reye koyuyorum. Mesele bundan 
ibaret. 

MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarki) — Efendiler, 
istizaha davet edilince Dahiliye Vekili gelip istizaha 
cevap vermeksizin, işarı tahririsi üzerine, itimat veya 
ademi itimat beyanı mevzubahs olamaz. Bu takrir hiç
bir hükmü haiz değildir. Zira bir nazırdan istizah 
olunduğu vakit huzuru Meclise gelerek kendisinden 
istizah olunan keyfiyete cevap verecek, onun üzerine 
takrir sahibi müdafaa edecek. Azayi muhteremeden 
herhangi birisi isterse beyanı mütalaa edecek. Onun 
üzerine müzakerenin kâfi olup olmadığına karar ve
rilecek ve ondan sonra reye konacak bu istizahlar bu
rada dururken, kanunu esasinin 38 nci maddesi de 
bu veçihle musarrah iken, bunun hilafında nasıl olu
yor da itimat beyan olunuyor. Rica ederim, vukubu-
lan istizahlar ya mesuliyeti mucip ise? Şimdi itimat 
ettiğimiz zat geçti, gitti ne oldu bu? Yeri gelince, mil
let kendi mukadderatına hâkimdir diyoruz. Kendimi
zi bütün milletin efal ve amaline hâkim kılıyoruz. 
Sonra bihakkın murakabeye değil, âdi suale de mey
dan vermiyorsunuz. Her ne olursa harbi bahane edi
yorsunuz, bilmem neyi bahane ediyorsunuz. Rica ede
rim, nazır orada yatacağına buraya gelse de bir saat 
cevap verse bundan ne zarar gelir? Mamafi bu tak
rir, kanunun tarif ettiği takrirlerden hiçbirisi değil
dir. Ne istizah ve ne sual takriridir. Binaenaleyh şa
yanı kabul değildir. (Gürültüler) Gürültü yapıp sö
zümü kesmek kimsenin hakkı değildir. Reis Bey 
muamelei kanuniyenin icrasını rica eylerim. Öyle lafla 
kürsüden inmiyorum. 

REM SANt BEY — Kesmeyiniz, devam ediniz 
efendim. 

MUSTAFA BEY (Devamla) — Rica ederim dü
şününüz, burada şahıs mevzubahis değildir. 114 im
za ile hilafı kanun olarak takrir veren arkadaşlara 
doğrusu teessüf ederim. 

NAFİZ BEY (Canik) — Arkadaşlardan bazıları 
imzalarını geri alıyorlar. 

MUSTAFA BEY (Devamla) — Öyleyse teşekkür 
olunur. Ben Hakkı Behiç Beyi tanımam, hatta öm-
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rümde bir defa meclisinde bulunup merhaba demiş 
bir adam değilim. Fakat yaptığınız şu muamele bu 
Kanunu Esasiyi taban tabana zıttır, memlekete karşı 
ayıptır, günahtır. Mamafih bu istifaya ne denir? Or
tada koca bir istifa var. Efendim ifayi vazife ede
cekse istifasını geri alsın. (Şiddetli gürültüler) 

REİSİ SANI BEY — Şükrü Bey, istemiyorsanız 
dışarı çıkarsınız. Kâğıtlar dağılacak. Rica ederim ba
ğırmayınız. Nizamnameyi tatbik edeceğim, nizamna
me mucibince ihtar ediyorum. Sonra tevbih ve daha 
sonra Meclisten dışarı çıkarırım. 

HACI MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Reis 
Beyefendi usulü müzakere hakkında söyleyeceğim. 
Biz rey toplanması hakkında karar vermedik. 

REİSlSANÎ BEY» — Cebeyi açıyorum. 
2. — Gürcülerin Batomu işgalinden sonra yaptık

ları mezalime dair Batomdan mevrud Zihni imzalı 
telgraf. 

REİSl SANİ BEY — EfendÜm Batomdan OM 
tarikiyle gelmiş 'bir telgraf. (İşitmiyoruz sadaları). Ba
tomdan OÜfci tarikiyle gelirmiş bir telgraf vardır. Fakat 
esas itibariyle Büyülk Millet Meclisine ait olduğu için 
telgrafı .okuyacağız. 

Büyülk Mit et MecIMnde Şavşat Mebusu 
Ahmet Efendiye 

OltJ 
Gürcüler 'Batomu işgal etiler etknez, ilk ibraajt ola

rak Cemiyeti tslârniyeyi dağıttılar ve azalar aleyhinde 
taıkilbata başlayarak firara mecbur ettiler, ©ilâ kaydü 
şart iltihakı kabul etmeyerek İslâm Güreülstanı fikrin
de ı'srar ettüğimden dolayı sancak Beyi zade Mehmet 
Beyi vurdular. Memıiş zade Isa Beyle hemşiresini hane
lerinden kuvvei müselliha ile çıkarıp sürmek üzere 
Ardıhana şevkettiler. Gürcü Hükümetini kabul et
mek üzere ahalimin süngü altında reylerini almak te-

REtSÎ SANİ BEY — (114) imzalı bir takrir var, 
onu reye koyuyorum. (Şiddetli gürültüler) 

MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarki) — Kanunu 
Esasi ahkâmına mugayir olan o takriri reye koymaya 
hakkı âliniz yoktur, hilafı kanundur. 

RBİSt SANI BEY — (Şükrü Bey bağırmakta de
vam ettiğinden) Şükrü Bey söz söyleyecekseniz kür
süye gelip te söyleyiniz. Bağırıp Meclisin sükûnetini 
ihlal etmeyiniz. Mamafih müzakerenin kifayetine ka
rar verilmiştir. (Gürültüler pek ziyade şiddetlendi) 

Celseyi beş dakika tatil ediyorum. 

Şavşat Mektebi Müdürü 
Zihni 

AHMET FEVZİ EFENDİ OBaitom) — Bütün is
lâmiyet bu gün ;buraya nazarını çevirmiştir. Hepimiz 
(bilmeliyiz Ibu Meclis Meclisi âlidir ve hayırlı neticeler 
verir ve hayırlı işler yapacak'tiir. ıBültÜin Marnlar bu iti
kattadır. Binaenaleyh bizim durmalınız caiz değildir. 
Şimdi O'Mden aldığımız telgrafta ne diyor? Biliyorsu
nuz, bendeniz evvelkii ahvalden bahsedeceğim. Yani 
biz gelmezden evvel Batamıda ne hadiseler zuhur et
ti? Batam ahalisi doksan üçte olsun, ibu seferberlikte 

• — — « m s * * - » * » » -

İKİNCİ (CELSE 

Açılma Saati : 4 3 Badezzeval 

REİS : ReM Sani Cehılettin Aktif [Beyefendi 

KÂTİP : Haydar Bey (Kütalıyia) 

8. — MUHTELİF EVRAK (Devam) 

i şebbüsüyle ibızı merkezi kazaya topladılar. Beni mu
halefet ettiğimi bahanesiyle hapsettiler. Bu ahval, ne 

i kadar müessir bir tazyik ve tehdit altında olduğumu
zu arza kâfidir. Anavatan büyükleri meclisine umum 

I ahalîmiz 'samimiyetle dehalet ettiklerinden iblâğına be
ni memur ettiler.. Âtide perişan edilmekten müteessi-
ren büyük bir 'korku altında olduğumuzu Büyük Mil. 
let Meclîsine bildirmemizi umum ahali rica ediyorlar. 

I Cümlemiz «Miattayız. 
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o'isun, şimdi olsun Türkiye Hükümetine sadakatini fi
len izhar ve ispat etmüştir. Bizilm hesabımız Türkiye 
ile ille beraberdir diyorlar. Türkiyesiz biz yaşayama
yız. (Brajvo sadalan). Türkiyesiz bir ne can, ne salta
nat, ne hayat, ne isitikiâliyet isteriz. Olursa bizilm din 
'kardeşlerimizle beraber ve Türkiye ile (beraber (biz hür 
yaşamak isteriz diyorlar ve bunu filen de ispat edi
yorlar. (Alkışlar) ve edeceklerdir. Katiyen emin ola
lım ki ©atam ahalisi hilç bir hıristiyan Devletin ida
resine girmek istemezler. Fakat vicdanen 'bizle de lâ
zım gelen şey nedir? Her halde o adamlara, oradaki 
dün kardeşlerimize muavenet edeceğiz. (Edeceğiz sa
dalan). Çünkü mademki bu kaidar tazyik altında, bu 
kadar korku altında, kendi vicdanlarını saıtmryoriar 
ve bizden vaz 'geçmiyorlar, 'bizi istiyorlar, 'bizim de 
onlar bizden her neki talep ediyorlar, o kuvveti ver-
ttiekliğîmiz lâzımdır değil mi?. (Lâzımdır sadalan). Şu 
Ihalde biz onlara eğer kuvvet vermezsek Batomu kay-
be'tmiyoruz, 'böyle düşünmeyelim. ©altomu kaybetmi
yoruz, bir ordu kaybediyoruz. Sonrda dört tane cephe 
kaiylbediyoruzkii, bu gün bir ordu ile muhafaza ektiği
miz cepheyi yarın beş ordu ile muhafaza edemeyece
ğiz. Fakat ne olursa olsun Baltomu elde edersek, Ba* 
Dom ahalisi o vaziifeyi 'size 'bırakmayacak. Ermeni ve 
Gürcülere karşı kendileri «duracaktır. O şeci kardeşle
rimiz artık sizi Anadoluda rahat bırakacaklardır. Ar
tık salamlarını ben size takdim ediyorum ve muavenet 
bekliyorlar. (Alkışlar), 

HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ MUHTAR BEY 
(İstanbul) — Mütarekeden sonra elviyei selâsede hâ
sıl olan vaziyet hakkımdaki malûmatını şimdi Bastona 
Mebusu muhteremli ismini tahattur edemediğim (Ah
met Efendi sadalan). Kardeşimiz izah etti. Bunun için 
beyhude ıvak'tinizi izaa etmemek üzere bu cihetler 
halkk'nda izahat ve tefsilât vermeyeceğim. Yalnız mü
saade buyuruılursa bu üç sancağın vaziyeti hukukiye-
sine dair bir iki söz söyleyeceğim. Esasen elviyei se-
lâis'enin vaziyeti hukukiyesi Heyeti Celiienizce ma
lûmdur. Mema'likli Osmatniyenin cezayi mütemmüme-
sinden olan Ibu üç sancak Rus mufaarebei zailesi ni
hayetinde tazminatı harbiyeye •mukabil olarak mu
vakkaten Rulsyaya terkedilmişti. Muharebei umumiye-
nin bizim lehimize inkişaf eden safhasında akdolunan 
(Brdst Litovsk) muahedesiyle bu üç sancak maderi va
tana rüeu etmiş ve fakat muharebenin icalbettiği pren
siplere riayetkar olidüğunu her vesile ile izhar et
mek isteyen Hükümeti Osmaniye, bunumla kanaat et
meyerek, bir defa da alhalHinin ârayi umumi'yesine mü
racaata lüzum 'görmüş ve türkçesi bullunlmayan, Fran
sızca söyleyeceğim (Plebisit) usulüne müracaat ederek 

yani (Ârayi umumiye) (Reyi am sadalan). Usulüne 
müracaalt ederek (Türkçesi var sadalan). Bunu bende
niz de biliyorum, ayni mânaya dleğidir. Ayni mâna
ya olmadığı için bu kelimenin, bilenleree medlulü iyi
ce anlaşılsın diye söyledim, bu gibi lüzumsuz İtirazata 
mahal yoktur zannediyorum. 

BİR MEBUS — İtiraz etmiyorum efendim. 
MUHTAR 'BEY (Devamla) — Haltta Ankara Bü

yük Millet Meclisi teşekkül ettiği vakitte bu Batom-
dan gelen mebusları kabul etmek sur eltiyle, buranın 
Devlet'i Osman iyenin bir cüzi bulunduğunu da, ikinci 
bir defa olarak, tasdik etmiş bulunuyorsunuz. Hal böy
le iken, İngilizlerin Bioılşeivizm© karşı Kafkasyada icat 
ve ihtira ettiği tertibat ve tezvirait neticesi olarak, bu 
üç sancaktan Batum sancağı İngilizlerin hilekârane 
bir surette tertip ettikleri bir ulsul dairesinde, Gür
cü kuvayi askeriyesine, geçen temmuzun iptidaisında, 
işgal' ettirilmiştir. Yanü İngilizler bir taraftan ahalii is-
lâmiyeye, oranın işgali idaresine riayetkar oldukla
rını söylemek suretiyle, iğfal ettikleri halde, diğer ta
raftan Gürcü kuvvetlerini trenlere bindirip kapılarını 
kapadıktan ve trenlerin haricine İngiliz askeri koya
rak, sevkedilen kuvvetlerin, Gürcü kuvvetleri olma
yıp, İngiliz askeri bulunduğuna inandırdıktan sonra, 
oratfa esasen müteşekkili bulunan ku'vayi millyenin 
hasat münalsebefiyle dağınık 'bir surette işleriyle meşgul 
bul'unduklarından istifade ederek geitirmiş, bu suretle 
Batum eyaletini istilâ etmiştir. Bu haber Ankara Bü
yük Millet 'Meclisli Hükümetine vasıl olunca, tabii 
doğrudan doğruya muhabere imkânı olmadığından, 
bu keyfiyetim, derecesi sıhhatini iktiza eden ve müm
kün olan mahallerden tahkik ettirdi ve aldığı malû-
maltlta filvaki buranın, şimdi arz ettiğim surette, Gür
cü kuvvetleri tarafından işgal edildiği kanaati hâsıl ol
ması üzerine derhal bir protesto göndererek, şu mua-
mdlei hak şikenaneye karşı şiddetle itiraz etti. Mü
saade buyurursanız f ransızca yazılmış olan bu pro
testonun türkçesini okuyayım : 

Güroüsstan Hükümeti Cuimlhuriiyesine 
Türkiye Hükümeti ©atomum Gürcü kuvvetleri ta

rafından işgalü kemali hayret ve nefretle istihbar ey
ledi. Bu keyfiyet siyaseti âlemin yeniden tanzimli em
rinde esas ittihaz 'edilmesi umumiyetle kabul ve tes
lim edilmiş olan hak ve adalet umdelerine külliyen 
mugayirdir. (18718) senesinde Devleti Osmariiyeden si
lah kuvvetiyle tefrik edilmiş olian Kars, Ardıhan san
cakları ile beraber ©atom sancağı da bir taraftan 
(Breslt Litovsk) afciltnamesli diğer taraftan Gürcüstanın 
da bizzat 'dahil bulunduğu Kaffcaysa Cumhuriyeti ile 
•Babıâli arasında münakit Tralbzon mukavelesiyle Ma-
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deri vatana rücu eıtmıiş ve ımualhlharan alhalii mahalliye 
'keyfiyet rücuu ârayi umumiye iiie teyit eylemiştir. Hal 
böyle iken Kafkasya'da hüfcümiferma 'Oİ!an tezebzüp-
ten bilistif ade Batomun Ibağdeten zapt ve İstilâsı ada
leti beynelmilel mefhumuna ezberi cihet münalfi ol
makla beraber pek bariz bir ıhajrök'eti nalmerdaıne teş
kil öder. Binaenaleyh Türkiye ıBüyük Millet Meclisi 
Hükümetti hareketi vakıayı kemali şiddetle protesto ey
ler ve Gürcüstan Hükümetinin emperyalizm siyasetine 
tebean hodbehod ihdas etçiği şu vaziyetten dolayı za
ruri bulunan netayici vaJhlimıe mesuiyetimin Türkiye 
Hükümetine raci olmayacağını kendisine ihtar eyler. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Bittabi ümit ede
ceğiniz veçhile Hükümet bir kuru protesto ile iktifa 
etmeyecektir. Ancak şurası da kabili inkâr değildir ki, 
Adana ve garp cephesinde fevkalâde meşgul olan 
Hükümet oraya muntazam bir kuvvet sevketmök mec
buriyetinde bulunuyor. Fakat buna mukabil mahiyeti
nin bu gün ne olduğu izahını talep dtmemenizi rica 
edeceğim, bazı hususi tedabire tevessül etmiştir. İnşal
lah vakti hululünde iktiza eden şiddetl'i vesaite müra
caatta bu asırdide hukuku Ibu suretle teyit edecektir. 
'(Alkışlar), 

ıBİR MEBUS BEY — Tarihi lütfediniz. 
MUHTAR BEY — 25 Temmuzdur. 

MAHMUT ÖELÂL BEY (Saruhan) — Bendeniz 
efendiler, bu meselle (hakkında çok söz söyleyerek He
yeti muhteremenizi tasdi etmek için gelmedim. Fakat 
görüyorutn ki, ve ayni zamanda kendıi ruhumda ken
di kalbimde de o heyecanı hissediyorum ki, Batuîm, 
Ofti, mdkadldeis kalfkastan babsolündluğu zaman Mec
lis gayri ihtiyari geleyana geliyor. Oradan sahih ve 
mevsuk haberler bekliyor. Şark efendiler, her halde 
bizim için tahlis edilmesi lazım gelen bir memleket-
•tür. Orada milyonlarca ırkdaşımız, milyonlarca dinda
şımız vardır. Kendilerine imdat etmekliğimiz talebin
de bulunduklarını şimdi burada okunan 'bir telgraf si
ze ihbar ediyor. Halbuki, efendiler, biz omlardan im
dat bekliyoruz. Emsallerimizi tevhit ettiğimiz gibi 
kuvvetlerimizi de tevhit etmek azmi katisinde bulunu
yorlar. Meclisin bidayeti küş adından 'beri Nalhçivan-
dan 'gekriiş, Erzuru'mdan bildirilmiş, bir çok telgraflar 
var. Burada Erzurum havalisinde muntazam kuvvet
lerimizin olduğu ımevzuibaihîs oluyor. Ben 'bunlarım hep
sine inanmak isterim. Heyeti Vekilenin oradan sahil 
malûmat alıp almadığım da öğrenmek isterim. Çün
kü : Oradan verlen malûmatın hepsinıio vuzuh île 
bize hakikati izhar elttiğine maalesef kânii bulunaımıyo-. 
rum. 

Heyeti Vekile bittabi oraya ait siyasî vezaifini ifa 
ediyor. Fakat bu gün siyasetin hiç bir para etmedi
ğini içimizde anlayamayacak hiç bir fert kalmamış
tır. Maalesef kuru protestonun, kuru -lâfın beş para 
etmediği bir devirde bulunuyoruz. Şark; efendiler, 
bizim halaskarımız bulunacak ve biz bütün âlemi 
islâmın halaskarı bulunacağız. (Alkışlar). Tekrar edi
yorum; emellerimiz, mefkurelerimiz birdir. Bu bir
lik uğrunda emellerimizi, kudretimizi kuvvetlerimiz
le tevhit etmek iktiza eder. Ben, alenî olmasa da, 
hafî bir celsede Hükümetimizin ne düşündüğünü 
sarahaten söylemesini teklif ediyorum. Bu hususta 
tenevvüre şiddetle muhtacız. Rusya Çarizrn siyase
tinin umumî umdelerinden bir kısmını ifa için Ana-
doluyu çiğneyerek Bahrisefide inmek istediği zaman, 
biz pek müdhiş ve elemli bir an geçiriyorduk. Ve 
buna mâni olmak, için milyonlarca şehit verdik. 
Ezcümle Çanakkale muharebatı bizim gayemizin ta
hakkuku uğrunda ihtiyar edilmiş müeahedelerden-
dir. Biz cenabı hakkın azametinden ümitvarız Bizim 
bu gayemiz tahakkuk edecektir, (inşallah sadalan). 
Buna şüphe yoktur. Fakat o gayenin pek yakında 
husulü için el birliği ile çalışmak mecburiyeti vardır. 
Hulâsa efendiler, şark bizim için gayet ehemmiyetli 
bir mevkidir. Onu kurtaracağız. Türkler hürriyet ve 
istiklâllerine malik olacaklardır. Buna binaen Heye
ti Vekilenin bizi, isterse alenî, isterse hafî, bir cel
sede tenvir etmesini teklif ederim. (Muvafık sada
lan). 

BÎR MEBUS BEY — Bu bapta esasen bir tak
ririmiz vardır. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Celâl Beyin teklifini reye koyunuz. 

ESAT BEY (Lâzistan) — Efendiler, bendeniz 
Lâzistan livası mebusu olmak hasebiyle memleketi
miz Batuma civardır ve Batumla da alâkam vardır. 
Onun için Batumun ahvali umumiyesine ve ahalii 
islâmiyenin evvel ve âhir duçar olduğu mezalime va
kıfım. 1293 muharebesinden sonra ahalii islâmiye 
Rus istilâsına uğramak dolayısıyla pek elim ve pek 
feci mezalime duçar oldu. Fakat buralar ahalinin rı
zası hilâfında teslim edilmişti. Ahali bundan son de
rece müteessir ve müteellim olmuştu. 

Fakat faydası yoktur. Bunların Rus idaresine 
geçmesiyle Devleti Osmaniyeye olan rabitai diniye 
ve maneviyesi katiyen haleldar olmamıştır. Bilâkis 
mezalim gördükçe, fecayia maruz kaldıkça onların 
Hükümeti Osmaniyeye olan fartı ubudiyeti tezahür 
ve tezayüd ediyordu. Vaktaki cihan harbi zuhur et-
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ti. Harp neticesinde Elviyei seîâsenin istilâsı zamanı 
geldi, Arayi umumiyeye müracaat edildi. Derhal o 
ahalii islâmiye bütün arasını Hükümeti seniyeye ver
mek suretiyle ubudiyet ve merbutiyetini, teyit eyle
di. Orduyu Osmaninin oraya duhulü kemali debde
be, kemali hürmetle alkışlandı. Orduyu islâmın hu
rucundan sonra ise ahali son derece yeis ve eleme 
duçar oldu. 

Çünkü ingiliz oraya birtakım kuvvetler şevketti. 
Orada bulunduğu müddetçe birtalkım nifak ve şikak 
ikamdan hali kalmadı. Demin Muhtar Beyefendinin 
buyurdukları gibi, islâmlara orada bulunduğu zaman 
gayet hayirhah bulunur. Bir taraftan Gürcü hiristi-
yanlarla nifak çıkarmaktan hali kalmıyordu. Gürcü 
'beylerinden nasılsa birtakımı elde edildi. Para kuv
vetiyle, onlar da o tarafa iltihak ettiler. Bu gün ar
kadaşımızın kıraat ettiği bir telgrafnamede onun im
ha edildiğini yazıyor du ki, bu bizim için pek bü
yük bir tebşirdir. Gürcüstanda Sancak Bey namiyle 
maruf bir aile vardır. Bu aile Memleket rüesasın-
dandır. Fakat ahalii islâmiyenin salâbeti diniyesine 
ve ubudiyetine balkınız ki, kendi karabetine, kendi 
beylerine katiyen ehemmiyet vermeyerek, bilâkis on
ları telin ederek, ondan ayrılarak hattâ onun imhası
na çalışıyorlardı ve bu defa'ki onun imhası da onla
rın tedbiri ve fedakârlığı sayesinde husule geldiğine 
hiç şüphe yoktur. Yalnız Gürcüler, İngilizlerin desi-
sekârane tesvilâtı muhassalası ve neticesi olarak, Ba-
tuma ithal edildi. Ahalii islâmiye yakın vakta kadar 
hukuklarını muhafaza ediyorlardı. 

ahaliyi tenvir ve irşat etmek için oranın ahvali ma-
halliyesine vâkıf pâk, temiz nasiyeli zevat gönder
mek ister. Bu suretle onların kuvvei maneviyesi tez
yit edilmiş olur. Bunu pek lâzımlı gibi görüyorum. 
Şimdi bunlar ikide bir yazdıkları telgraflarda biz 
her türlü fedakârlığı yapıyoruz, fakat siz de muave
net ediniz diye feryat ve figan ediyorlar. 

Bunun için lâkayit kalmak caiz değildir. Hükü
met, birtakım tedabiri lâzimede bulunduk diyorlar, 
ne gibi tedabiri lâzimede bulunmuşlardır. Tedalbir 
faal ve ciddî olmalıdır. Mecliste celsei haffiyede mi 
olur aleniyede mi olur. Ne suretle tensip olunursa 
o suretle izah edilmelidir. Bunun için heyeti tatmin 
edecek izahat verilmesini teklif eylerim. (Pek güzel 
sadaları). 

ALÎ ULVÎ BEY (Burdur) — Teşekkür ederiz. 
OPERATÖR EMÎN BEY (Bursa) — Her iki 

teklifin de reye... 
HAMDULLAH SUPHÎ BEY (Antalya) — Reis 

Beyefendi bendeniz, gelen telgraf üzerine yapılacak 
üç şey hatırlıyorum. Bir kaç kelime ile arzedeyim. 

REÎSÎSANÎ BEY — Buraya kürsüye buyuru
nuz. 

HAMDULLAH SUPHÎ BEY (Antalya) — Efen
dim evvelâ mukabil bir telgraf çekeriz ve kendileri
nin çektikleri bütün ıztıraplara karşı olan alâkaları
mızı bildiririz. 

ikincisi : En yakın yardımı yapabilecek bir mev
ki vardır. Şark kumandanlığı, telgrafı müstacelen 
oraya yollarız. Âcil bir tetbir ancak oradan çıka
bilir, 

Üçüncüsü: Müdafaai Milliye Vekâleti ve Erkâni 
Harbiye riyaseti bir heyeti askeriye göndererek ora
daki harekâtı tanzim ve idare etmek mümkün mü
dür, değil midir, tetkik etsinler. Meseleyi birde ve
kâletlere havale ederiz, başka yapılacak bir şey yok
tur zannederim. 

MAHMUT CELÂL BEY (Saruhan) — Heyeti 
urnumiyesinden malûmat istiyoruz efendim. 

REÎSÎSANÎ BEY — Efendim, Durak Beyle rü-
fekasının Heyeti icraiyeye havale edilmiş bir sual 
takriri vardır. O vesile ile Heyeti icraiye evvelâ 
umum Şark hakkındaki fikrini ve lâzım gelen ma
lûmatı Meclisi âlinize arzederler değil mi efendim? 
(Pek alâ sesleri). Bu hususta ayrıca bir karar ittiha
zına lüzum yoktur. (Ne vaikit? Sadaları). Reis Paşa 
hazretleri avdet buyursunlar, tabiidir avdetlerinden 
sonra bu mesele hakkında da lâzım gelen izahat ve
rilir. Şimdi efendim vekâletlerden bazı evrak gel
miştir. Onları okuyacağız. 

Fakat o kuvvete karşı mukavemet edemeyecekle
rini anlayarak ailelerini yaylalara göndermek ve ken
dileri müdafi bir vaziyette bulunmak suretiyle mem
leketin hukukunu muhafazaya kalkıştılar. Elan ora- ' 
da müdafaa ediyorlar. Fakat düşünelim ki, efendi- , 
ler, silâha, topa, mermiye karşı yalnız muhabbet ki- I 
fayet etmez. Bunlar gerçi iaşelerini temin ediyor ve 
çarpışıyorlar, fakat ellerindeki mermi ikâfi değildir. 
Ve bunlar azalmıştır. Aldığımız malûmata nazaran ! 
gayet muzlim bir mevkide bulunuyorlar. Bunlara bi
zim her suretle muavenet etmekliğimiz lâzımdır. Ba
kınız ki, Büyük Millet Meclisinin açıldığı vakit ke
mali samimiyetle bu Meclise iştirak ettiler ve alkış
larla Meclise kabul ettik. Bu suretle de Hükümeti 
seniyeye merbutiyetlerini filen dahi teyit ve ispat et
miş oldular. Bunlara son derece muavenet etmek lâ
zımdır. Yalnız muavenet top, mermi göndermek kâ
fi değildir. Oranın harekâtı askeriyesini tanzim ve i 
idare edecek bir heyeti askeriye ister. Ondan sonra 

— 120 — 



I : 44 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Antalya) — Reis 
Beyefendi, tekliflerimiz reye konulmak lâzım değil 
midir? 

REİSİSANl BEY — Efendim Hükümet izahat 
verecekı 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Antalya) — Efen
dim o zamana kadar telgraflarına bir cevap verme
yelim mi? 

RBİSİSANİ BEY — Meclisi âliniz arzu buyu-
rursa o başka. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY — Bir şey yazmak
la ne kaybederiz? Bilakis kazanırız. 

REİSİSANİ BEY — Efendim tensip buyurulur 
mu bu suretle bir cevap vermek? (Hay hay sesleri). 

HAMDULLAH SUPHİ BEY — Efendim pek 
güzel. Kâzım Karabekir Paşaya olan havalesi kabul 
buyuruluyor mu? 

5. — Gümrüklerden kaçırılırken derdest edilen 
mevat için ahzedilecek cezayi nakdiye dair kanun 
lâyihası. 

REİSİSANİ BEY — Gümrüklerden kaçırılırken 
derdest edilen rüsumu istihlâkiyeye tabi mevattan 
ehzedilecek cezayi nakti hakkında Umuru maliye 
vekâletince tanzim kılınan kanun lâyihası ve esbabı 
mucibe mazbatasının Heyeti Vekilece tasvip edildi
ğine dair tezkereyi (Kavanini Maliye ve Muvazenei 
Maliye) encümenlerine havale edelim. 

6. — Damga resminin tezyidine dair kanun lâ
yihası. 

REİSİSANİ BEY — Damga rüsumunun tezyidi 
hakkında Umuru Maliye Vekâletince tanzim kılınan 
kanun lâyihası ve esbabı mucibe mazbatasının He
yeti Vekilece ledettezekkür tasvip edildiğine dair tez
kereyi de kezalik (Kavanini Maliye ve Muvazenei 
Maliye encümenlerine) havale edelim. 

7. — Zabıtai Sıhhiye nizamnamesinin bazı me-
vaddının tadiline dair kanun lâyihası. 

REİSİSANİ BEY — Efendim diğer bir tezkere 
var. Zabıtai sıhhiye nizamnamesinin bazı mevaddı-
nın tadili lüzumuna dair Maliye Vekâletince tanzim 
kılınan mevadı kanuniye ve esbabı mucibe lâyiha
sının Heyeti Vekilece ledettezekkür tasvip edildiğine 
dairdir. Bunu da aynı encümenlere (Kavanini Mali
ye ve Muvazenei Maliye encümenlerine) havale 
edelim. 
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REİSİSANİ BEY — Efendim, Kazım Karabe
kir Paşaya olan havalesini kabul ediyor musunuz? 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Müsaa
de buyurun Reis Beyefendi, Hükümetçe verilecek ce
vaptan sonraya kalsın. 

REİSİSANİ BEY — Bendeniz de o suretle mu
vafık görüyorum. Rüfeka şimdiden cevap yazılması
nı arzu buyuruyorlar. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Telgra
fa cevap olmak üzere Makamı Riyasetten Meclis na
mına bir cevap yazılsın. 

Dr. MAZHAR BEY (Aydın) — Verilecek cevap, 
madem ki muavenet edemeyeceğiz, (yalnız aldık) 
kabilinden olacak. Binaenaleyh izahatın neticesini 
beklemek lâzım gelir. 

8. — Müskirat resminin tezyidine dair kanun lâ
yihası. 

KÂTİP HAYDAR BEY — Müskirat resmi mi
risinin tezyidi hakkında Umuru Maliye Vekâletince 
tanzim kılınan mevadı kanuniye ve esbabı mucibe 
lâyihasının Heyeti Vekilece ledettezekkür tasvip edil
diğine dair tezkere var. (Gürültüler, o yok sadala-
rı). 

Müsaade buyurun encümene gidiyor. Zaten di
ğer kanunlar da encümene gidiyor. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Reis Beyefendi encü
men mazbatasını bugün tevdi ediyor. 

KÂtTİP HAYDAR BEY — Layihai Kanuniye 
geldi efendim. 

BİR MBBUS BEY — Madem ki gelmiştir, der
siniz ki lüzum yok. 

9. -— Tuz resminin tazyidi hakkında kanun layi
hası. 

REİSİ SANİ BEY — Efendim tuz resminin tez
yidi hakkında Umuru Maliye Vekâletince tanzim kı
lınan kanun layihası ve esbabı mucibe mazbatasının 
Heyeti Vekilece ledettezekkür tasvip edildiğine dair 
tezkere vardır. Bunu da (Kavanini Maliye ve Muva
zenei Maliye encümenlerine) gönderelim. 

7 . 8 

4. — LAYİHALAR (Devanı) 
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10. — Müskirat beyiye resminin tezyidine dair 
kanun layihası. 

REİSİ SANİ BEY — Efendim diğer bir tezkere 
vardır o da (toptan veya kiyye ile müskirat satılan 
dükkân ve mağazaların beyiye resmine tabi tutulma
sı ve beyiyelerinin tezyidi hakkında) dır ki bunu da 
(Muvazenei Maliye ve Kavanini Maliye encümenle-

2. — Dahiliye Vekâleti meselesinin avdetlerine ta-
likına dair Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal 
Paşanın telgrafı. 

REİSİ SANI BEY — Efendim Mustafa Kemal 
Paşa Hazretlerinin bir telgrafı vardır. Onu da oku
yacağız. 

(Kâtip Haydar Bey, telgrafı okudu) 
Büyük Millet Meclisi Reisi Sanisi Celâlettin 

Arif Beyefendiye 
c : 3 8 - 336 şifre 
Bugün 4 . 8 . 1336 saat 9 sonra Konya'dan 

Pozanti'ye ve 5 . 8 . 1336 akşamı Pozanti'den Kon
ya'ya trenle hareket edilecektir. Cumartesi günü An
kara'da ve Meciste bulunmaya gayret edeceğim. Yev-

1. — Elâziz Mebusu Feyzi Beyin, tahsilat idare
lerinin lağvına dair takriri ve Layiha Encümeni maz
batası. 

REİSİ SANİ BEY — Efendim tahsilat idareleri
nin lağvı muvafık olmadığına dair Layiha Encümeni 
mazbatası var, okuyoruz : 

(Kâtip Haydar Bey, Layiha Encümeninin mazba
tasını okur) : 

Riyaseti Celileye 
Aldıkları azim miktardaki tahsisata rağmen tari

hi teşekkülünden bu ana kadar matlup ve muntazır 
olan fayda temin edilemeyen tahsilat idarelerinin lağ
vı hakkında Elâziz Mebusu Feyzi Beyin Heyeti Umu-
miyeden mühavvel takriri bilmütalaa varidatı Dev
letin tahsil ve cibayetine memur olan bir heyetin şu 
zamanda ilgası cihetine gidilerek emri mühim tah
silatın alelekser ümmi ve naehil kimselerden intihap 
edilen muhtarana ve taksimatı hazıraya nazaran ge
niş addedilecek bir nahiye muhitinin emniyet ve asa
yişinin teminiyle beraber vezaifi müteaddidei mülkiye 
ve adliye ile meşgul olan müdirana tahmil ve tevdii 
tasavvur edilen faideye bedel mazarret bahş olarak 

rine) gönderelim. Kabul buyuruluyor mu? Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. (Eller kalkar) Ka
bul edildi efendim. 

BÎR MEBUS BEY — Efendim müskirat tamamen 
menedilmiştir. 

REİSİ SANİ BEY — Efendim. O da Encümen
dedir. Temenni edelim ki biran evvel arkadaşlarımız 
tetkik buyursunlar. 

mi mezkûrde Ankara'ya yetişmek mümkün olamazsa 
Dahiliye Vekâleti meselesinin hallinin avdetime tali
kini rica ederim. ' 

Büyük Milet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal 

(Muvafık, muvafık sadaları) 
REİSİ SANİ BEY — Taliki kabul edenler lütfen 

ellerini kaldırsınlar. 
BİR MEBUS BEY — Bu hususta söz istiyorum. 
REİSİ SANİ BEY — Müsaade buyurun anlama

dım. Ellerinizi kaldırdınız, çabuk indirdiniz. Sonra 
birisi söz söylemeye başladı anlaşılmadı. Efendim ta
liki kabul edenler lütfen bir daha ellerini kaldırsınlar. 
(Eller kalkar) Kabul edildi efendim. 

münasip olamayacağından nevahi teşkilatının hini ic
rasında daha esaslı surette pişi teemmüle alınmak 
üzere şimdilik işbu teklifin nazarı dikkate alınmasını 
ve keyfiyetin Heyeti Umumiyeye arzı tezekkür .kı
lındı. 

Layiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Kırşehir Yozgat 
Müfit Süleyman Sırrı 

Kâtip 
Antalya 

Ali Vefa 

KÂTİP HAYDAR BEY — Bu hususa dair Elâziz 
Mebusu Feyzi Beyin mühavvel takriri vardır, oku
yorum. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Maaş ve masrafları takriben senevi sekiz yüz bin 

liraya baliğ olan tahsilat idarelerinden şimdiye ka
dar layikiyle istifade edilemediği ve bilakis bunlar da 
milletin başına bir bela kesildiği cihetle bu idarenin 
lağviyle vazifelerinin nevahi müdüraniyle muhtarana 

3. — İCRA VEKİLLERİ MUAMELATI (Devam) 

9. — MAZBATALAR 
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tevdii ve yedlerindeki esli'hai emiriye ile cephaneleri
nin mavazı lehinde istimalini teklif ve arz eylerim. 

7 Temmuz 1336 
Elâziz Mebusu 

Feyzi 
(Muvafık, muvafık doğru sadaları) 
REÎSÎ SANİ BEY — Encümenin fikrini kabul 

edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. (Eller kalkar) En
cümenin fikri kabul edildi efendim. 

2. — Antalya Mebusu Rasih Efendinin, hilafı şer 
fetva ısdar eden Şeyhülislâm Dürrü Zade Abdullah 
Efendi hakkında bir fetva isdarına dair takriri ve Se
riye Encümeni mazbatası. 

REÎSÎ SANÎ BEY — Efendim Sabık Şeyhülislâm 
hakkında Seriye Encümeninin bir mazbatası vardır. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim, sa
hibi gelsin. Teklif sahibi Rasih Efendidir. Onun gel
mesine talik olunsun. (Takrir okunsun sadaları) 

(Kâtip Haydar Bey, Rasih Efendinin takririni 
okur) : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Milleti huruç Alessultan ile ittiham fetvasını ıs

dar eyleyen Şeyhülislâm Dürri Zade Abdullah Efen
di hakkında bir heyeti ilmiye tarafından bir kararla 
ita olunan fetvanın hilafı hakikat ve vaki verildiği
nin ve hilafı hakikat fetva itasına içtisar eyleyen bir 
Şeyhülislâmın ne gibi cezayi seriye müstahak olaca
ğının bir fetva ile bilâdı Islâmiyeye ilanım teklif ey
lerim. 

13 Mayıs 1336 
Antalya 

Rasih 
(Bu hususa dair Seriye Encümeni mazbatası okun

du) : 
Hadise vakıa nefsülemre muvafık olsa da, olma

sa da istifta edildiğinde meselei şeriyesi bildirilmek 
icabatı şeriyeden olduğu gibi beynelmüslimin fitne ve 
fesat ikaı ve mümininin yekdiğere taarruz ve tecavü
zü ile naili maksat olmalarına sai bulundukları mu
hakkak olan düveli muhassamanın böyle bir fetva 
ihtira ettirmesi dahi ağlebi ihtimal bulunması ve 
maahaza taşra müfti ve ulâmai kiramı ve Memaliki 
Salhaneye neşredildiği bildirilen ve vakıa gayrimuta-
bık, olan fetvanın hükmünü iskat ettiği cihetle fesadın 
kali- menafim celbinden evvela olacağına dair olan 
emri şaria ittibaen vazı makasıda ihtimam olunması 
ve bu noktadan seran tayini muameleye Encümeni 
Şeriyece lüzum görülmediği müttefikan teemmül edil

miş olmakla Makamı Riyaseti Celileye takdimine ka
rar verildi. 

Diyarbekir Maraş 
Mehmet Hamdi Refet 

Amasya Kayseri 
Riza Mehmet Âlim 

Kırşehir 
Ahmet Müfit Mustafa 

Niğde 
Mustafa Hilmi 

REM SANİ BEY — Söz isteyen var mı? Tek
lifin sahibi burada yok. (Hacet yok sadaları) O halde 
Encümenin noktai nazarını kabul edenler ellerini kal
dırsınlar. 

REFİK ŞEVKET (BEY (Saruhan) — Sahibi tak
rir madem ki esbabı mucibe ve şeriyeye istinat ede
rek. (Gürültüler) Bu takriri vermiştir. Binaenaleyh 
bu onun gelmesine talik edilmelidir. 

RBİSÎ SANt BEY — Seriye Encümeninin maz
batasını reye koyuyoruz. (Gürültüler) (Başka, başka, 
anlamadık sadaları) 

REİSİ SANt BEY — Başka neyi koyuyoruz efen
dim? (Refik Şevket Beyin teklifini sadaları) 

REM SANÎ BEY — O geçti efendim şimdi Se
riye Encümeninin mazbatasını diyorum ve reye ko
yuyorum. 

3. — Aşarın teslise raptı hakkında Kanun Layi
hası ve Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye encü
menleri mazbataları. (1) 

MALÎYE VEKİLİ FERÎT BEY (îstanbul) — 
Reis Bey müsaade buyurulur mu efendim? Ruzna-
mede üç kanun müzakere edilecek. Fakat nedense 
bilmiyorum Maliyeye ait bir kanun vardır ki birkaç 
defa ruznameye ithal edildiği halde yine teahhur 
etti. Halbuki gayet müstacel bir kanundur. Binaen
aleyh onun takdimen müzakeresini teklif ve istirham 
eylerim. 

REM SANÎ BEY — Kabul ediliyor mu efendim 
aşar işi? (Hay hay sadaları) Kabul edildi efendim. 

VEHBÎ EFENDİ (Konya) — Reis Bey söz iste
rim. 

KÂTİP HAYDAR BEY — Muvazenei Maliyei 
Umumiyei Mazbatasını okuyacağım. 

REÎSÎ SANİ BEY — Muvazenei Maliyenin Maz
batası matbudur. 

(1) 4 numaralı matbua zaptın sonuna merbuttur. 
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FERİT BEY (Çorum) (Müvazenei Maliye Encü
meni Reisi) — Efendim Aşarın teslise raptı hakkında
ki Kanunu, Hükümetin teklifi Kavanini Maliye En
cümeninin teklifi ile beraber müzakere ettik. 

Yalnız bir noktada ihtilafımız oldu diğer bütün 
noktalarda gerek Hükümetin gerek Kavanini Maliye 
Encümeninin nazarı birdir. On beşinci maddesinde-
dir ki, tabii o da madde madde müzakere edildiği 
zaman görülecektir. Aşar tekasitinin, Maliye Vekâleti 
paraya fevkalâde muhtaç olduğundan, iki taksitte 
toplanmasını teklif ediyor. Kavanini Maliye Encü
meni, elde mevcut Aşar Kanununa tevfikan beş tak
sitte alınmasını teklif ediyor. Müvazenei Maliye En
cümeni bunun ikisinin ortasını buluyor üç taksitte 
toplanmasını ileri sürüyor ve Hükümet, yani Maliye 
Vekili Beyefendiyle Muvazane; Maliye Encümeni 
de bu hususta ittihat ediyor. Binaenaleyh esas itiba
riyle ihtilâfımız yoktur. Bu itibarla da kanunun 
heyeti umumıiyesinin kabulünü ve maddelerin müza-
'keresiîii teklif eylerim. 

BİR MEBUS BEY — Efendim bu yalnız para 
meselesi değildir. Aşar meselesidir. Aşar 'demek köy
lünün kaldırdığı mahsulün yüzde on ikisini elinden 
almak demektir. Onun için bunu Ziraat encümenine 
göndermedikçe müzâkeresi doğru olamaz. 

BÎR MEBUS !BEY — Ziraat encümenince müza
keresi doğru olamaz. 

BÎR MEBUS BEY (Devamla) — Bu kabul edil
mediği takdirde sözüm mahfuzdur. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Efendim, ziraat encü
menine gitmesine lüzum vardır, 

FERİT BEY — Efendim aşar meselesinin ziraata 
pek büyük bir taallûku vardır ve aşar, itiraf etmek 
lâzımdır ki, memleketimizde en ziyade halkın üze
rine tahmil edilmiş bir yüktür. Bunun muhtacı tadil 
olduğunu, refikimle beraber, bendeniz de itiraf edi
yorum. Fakat bu gibi vergilerin zamanı tadili şu 
bulunduğumuz sıra değildir. 

IBİR MEBUS BEY — Tadil etmediniz mi? 
FERİT BEY (Devamla) — Bir vergi, esasından 

tadil edildiği zaman şüphesiz yenisini tatbik edinceye 
kadar aradan bir zaman geçecektir ki o zaman, bir 
zamanı teşevvüştür. Halbuki biz bu gün vergilerimiz 
üzerinde böyle esaslı tadilât yapmamağa karar Ver
dik. Çünkü bu günkü ihtiyacatı maliyemiz bunlarla 
oynamağa katiyen müsait değildir. Binaenaleyh aşa
rın gerek tespit suretine, gerek tahmin suretine teb
diline veyahut arazi vergisine kalbi, bunlar gayet 
azim ve derin mesaili maliyedir ki bunlarla inşallah 

karşımızda bulunan düşmanla kozumuzu paylaştık
tan ve istikbalimizi temin ettikten sonra uğraşacağız. 
Binaenaleyh istirham ediyorum; Ziraat encümenine 
lüzum olan ıslahat meselesini şimdilik talik edelim. 
Bu gün elde mevcut mükellefiyet kanunlarımızı ıs
lah ederek, azamî onların muavenetini celbedecek 
suretlerini kabul ederek, müstaceîen bütçemizi tavzin 
ettirmek, bizim içlin hayatî bir meseledir. Çünkü bu 
gün teşebbüs ettiğimiz maksada muvaffak olabilmek-
liğimiz, ordumuzun kemaline vabestedir. Ordumuzun 
muvaffakiyeti, ancak dahilde teşkilâtı (dahiliyemizin 
mükemmeliyeti ve bilhassa teşkilâtı maliyemizi de lâ
zım olan kavi bir hale ifrağ etmekle olacaktır. Bina
enaleyh rica ediyorum, esaslı bir surette yapılacak 
tadilâtı zamanı münasibine terkedelim. Şimdi yapa
cağımız şeyleri müstaceîen yapalım, bütçemizi tevzin 
ettirecek esbabı taharri edelim. 

VEHBÎ EFENDİ (Konya) — Efendim bir kanu
nun vazından maksadı aslî adalettir. Ben bu kanun
da adalet görmüyorum, sebebi; zahire para ederken 
köylülerin ismini okumuyorduk, şimdi mahreç temin 
etmedik. Zahire para etmediğini anlayınca köylülere 
zimmet kaydedeceğiz. Köylü aşar vermekle mükellef 
oduğu gibi, vermiş olduğu aşan satın almakla da 
neden mükellef olsun ve köylü buna neden mecbur 
olsun? Bu, Maliye nezardtiyle bir mubayaadır. Bey' 
dir riza şarttır, tarafeynin rızası. Şu kanunda diyor 
ki; köylüler isterse alsın, isterse almasın. Tespit ©dip 
köylülerden zorla parayı alacağız diyor. Peki Maliye 
nezareti ne yapsın? Ucuz versin, ihale etsin. Bu gün 
zahirenin kilesi yüz kuruş, bu zarar değil mi? Sefer
berlik bize pek alâ öğretti ki ahalinin elindeki mal 
daima Hükümetindir. Ahalide kalsa yine Hükümetin 
demektir. Onun için ahaliye, mutlaka siz bunu alacaksı
nız diye icbar etmek bence zulümdür, Adalet değildir. 
Binaenaleyh, Maliye nezareti ne yapsın? Bunu sat
manın çaresine baksın. Ucuz versin, satsın. (Zaman 
kalmadı ki sadaları). Hani bir şey söylerler, Ticaret 
edecek bir şey varsa köylülerin ismi yok, yük gö
türmek zamanı varsa bunlar köylülere münasiptir, 
götürebilirler. Bu yükü efendiler, götürecek hali kal
madı. Hemen yaptığı yerden kalkamıyacak bir halde
dir. Bunun için rica ederim, Maliye nezareti bunu 
satsın amma köylülerin vergili nisbetinde mümkün 
mertebe bir şey edelim hattâ şimdi gerçi bu bahis 
münasip değilse de bu iane falan meselelerine de 
bir hitam verelim. Vergiye zammedelim, fakat şun
dan bundan iane meselesine bir hitam verelim. Bu 
meselede Maliye nezareti her halde satmalıdır. Köylü
lere tahmil etmemelidir. Sonra köylülere tahmil edil-
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diğinde muhtarların köylülere yapacağını 'bilir misi
niz? Hani müstellizlerin yapacağı zulmün beş mislini 
köyün heyeti ihtiyariyesi yapacaktır? Fukara ahaliyi 
onların yedi zulmüne teslim etmektir bu. Riica ede
rim, Maliye nazırı bu kanunu geri alsın. Satmanın 
çaresine baksın. (Alkışlar, doğru, doğru). 

BİR MEBUS BEY — Simidi efendim, Maliye 
Vekâletinin teklif ettiği bu teslis kanunu, aşarın sa-
tılamadığı takdirde yapılacak muamelenin tespitin
den 'ibarettir. (Gürültüler). Müsaade edimiz. Ziraat 
miktarını kemafissabık tahsildar tayin etsin. (Gürül
tüler). Kesmeyiniz efendiler, bu ziraî bir meseledir. 
Ziraat Encümenine havalesini teklif ederim. 

'BÎR MEBUS — Ziraat Encümenine havale edi
lip edilmediği reye konmadı (Doğru «adaları). 

RBfStSANÎ BEY — Peki efendim, Ziraat encü
menine havalesini kabul ediyor musunuz. (Hayır sa-
daları). 

Bağırmağa lüzum yok, elinizi kaldırınız (Elleı 
kalkmadı). Kabul edilmedi. 

FERİT BEY (Çorum) — Şimdi efendim, Mali
ye Vekâletinin bu kanunu teklif etmekle hakikaten 
şayanı takdir bir harekette bulunmuş olduğunu ka
nunu tetklik edersek anlarız. Bir kere bir kısmını 
tamamiyle ihale ediyor ve ihalesinde de senei sabı
kanın miktarını haddi lâ'hik olarak kabul etmiyor. 
Ondan dün miktara mecalisii idarece verilen haddi 
lâyık kararlarını kabul ediyor. Sonra bir kısım mema-
lîkte de aşarın aynen ihalesini kabul ediyor. Bu her 
iki surette satılamayan aşarı da teslise raptediyor ve 
bu tesliste esas olarak 1329, 1330 ve 1335 senelerini 
esas tütüyoruz. Bununla yapılan hesaba nazaran se
nei sabıkanın nısfını tutmuyor, demek ki, bir kere 
köylünün lehindedir. Sonra zimmet kaydi meselesine 
gelince, bunu ahalinin lehime yapıyoruz. Çünkü 
her ne kadar ucuz satarsak satalım, tabiî nısfından 
aşağı da sattığımızı kabul edersek, mültezim elbette 
kendi verdiği parasının temettüatını tahsil etmek mec
buriyetindedir. Bir kere temettüat ta bizim kaydede
ceğimiz zimmet miktarının fevkinde olacaktır. Şu 
halde ikisinin arasındaki farkı köylüler kazanmış olu
yorlar.. Kezalifc buyuruluyor ki, bu, köylülere yük
tür. Heyeti ihtiyariye bu köylülere mültezimlerden 
daha ziyade ikaı zulüm ediyorsa, bu miktarı köy
lüler kendileri tevzi edecek değiller ki, tesliste üç se
ne aşarından tahassül eden miktarı Maliye Vekâleti 
tespit edecek, yani mensup olduğu ve devairi maliye 
tevzii edecek ve o miktar zimmet kaydedilecektir. 
Onun için bundan fazla bir şeyi Heyeti ihtiyariyenin 

almasına imkân1 yoktur 'ki, mültezimler gibi ifcar zulüm 
edebilsinler. Her halde ihale, zimmet kaydından 
daha ziyade köylünün aleyhindekiir. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Efendim, bu kanunda 
adalet yoktur. Çünkü bu teslis hesabı için evvelâ 1'329 
seneleriyle 1330 ve 1335 seneleri esas tayin edilir. 
Malûmu âliniz bu 13'29 ve 1330 seneleri Balkan har
binden sonra ve Harbi umumiye duhulden evvel olan 
senelerdir ki, bu senelerde Anadolu vilâyatı bu har
bi umumî senelerinde uğradığı zayiata uğramıştır. 
Balkan Harbinde Hükümet Anadoludan lüzumu 
miktar asker şevkine muvaffak olamadığı zamanlar
da idi ki, o hezimet baş göstermişti. Binaenaleyh, nü-
fusen Anadolu o kadar mutazarrır değil ve olan za
yiatı da gelen muhacirler telâfi etmişti. 

IBU noktai nazardan, o senelerde ziraat noktai na
zarından bir tedenni ve tenezzül yoktu. Biz ise o 
•senelerin hasılatını esas ittihaz ederek bu teslis esa
sını bina etmek istedik. Sonra harp seneleri içerisin
de ziraat edecek olan efradın serhadlerde; ordular
da bulunmasına mukabil esarın yükselmesinden ve 
zürraın kendi ma'işetlerinü tedarik etmek ihtiyacından 
dolayı kadınlar işe sarılmış ve bir taraftan hububatın 
'glayi esarı onları i'tma ederek harbi umuminin son 
senesinde zeriyat bir parça fazla olmuştur. Fakat 
1335 senesinde o tesirle olan zeriyatla, Yunan işga
linden ve Adana'nın Fransızlar tarafından işgalin
den ve Anadolunun badelmütareke maruz kal
dığı fecayiden sonra ziraat bütün bütün tedenni et
miştir. Binaenaleyh, 1330 senesi aşarı 1335 senesi ile 
de kabili kıyas değildir. Şu hesapla yapılan şeyler de, 
kanunda esasen adalet yoktur. Onun için kanunun 
Heyeti umumiyesinin reddi için beyanı mütalea ekli
yorum. 

Sonra efendim, Konya Mebusu Efendi Hazretle
rinin buyurdukları gibi, bir kere memurini maliye bu 
teslis hesabı üzerine her köy için takdir ve tahmin 
edeceği miktarı köylülere zimmet kaydedecektir. 
Fakat 'bu zimmeti efradı aile üzerine tevzi etmek He
yeti ihtiyariyeye kalıyor. O heyeti ihtiyariye, Maliye 
Encümeni mazbata muharriri beyin buyurdukları gi
bi, mültezimlerden daha ziyade insafsızdırlar. Ahali 
kendi hakkında insafsızlık eden heyeti ihtiyariyeye 
karşı mahkemelere gidipte tazallümü hâl edemeye
cekledir. Ve nitekim de edemiyorlar. Binaenaleyh, 
bu yük, tamamen fakir ahali üzerine yükletilmiştir. 
Bunda adalet yoktur. Bir verginin, bir teklifin acilen 
tahsili temin edilemez, Her halde kabili kabul ola
maz. Binaenaleyh, bunun reddini teklif ederim. 
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ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim, Kon
ya mebusu muhteremi ve diğer refikimiz bu kanunun 
adaletsiz olduğundan bahsettiler. 'Bendeniz de ayni 
kanaatteyim. 'Binaenaleyh, arkadaşlarımın söylemiş 
oldukları sözlere hiç bir şey ilâve etmeyeceğim. Yal
nız diyeceğim 'ki, bu ve buna mümasil kanunlar 
Meclisten! geçirilmek istenildiği zaman pek haklı 
olarak deniyor 'ki; bu idare makinesi ne ile döner? 
Bu da doğru bir şey. Fakat bu idare makinesini bu 
kadar senedenıberi döndürenler gibi döndürmeyelim. 
Şimdi bu gün hakikaten bizim çok paraya ihtiyacı
mız vardır ve bunu da bulmak mecburiyetindeyiz. 
Fakat parayı köylüden ziyade - -biç almıyalım demi
yorum - biraz da para kazananlardan, zenginlerden 
ve sâireden alalım. Meselâ, tngilterede bir kanun var; 
irat vergisi diyorlar. Ve bunlar senede meselâ, 2C0 
lira kazanandan, on para almıyor. Onun fevkinde 
olan kazancın beher lirasından bir şilin alıyordu. 
hatırımda kalan öyle. ©ir adam ne kadar zengin olur
sa o kadar fazla vergi veriyordu. Binaenaleyh, kendi 
ihtiyacı maişeti nispetinde para kazanan bir adam
dan da on para almıyordu. Şimdi biz bu gün ihtiya-
catımız var ve Maliyenin Vekili Beyefendinin buyur
dukları gibi, bu ihtiyaçları istifa etmek için her hal
de esaslı kanunlar yapmağa vaktimiz ve zamanımız 
müsait değildir. Fakat her halde zannediyorum ki, 
Memleketin bu günkü ahvaline muvafık bir surette 
vergi kanunu yapılabilir ki, bu da «Vatan Vergisi» 
namı altında ıriütezayit bir şekilde vergi almaktır. Bu 
vergiyi; ister köylüye, ister zengine iktidarı nispetinde 
tevzi etmektir. Bütçe açığımızı kapamağa çalışmalıyız. 
Yoksa öyîe semere! mesalisin'i elinden! alır şekilde almak 
caiz değildir. Kanunda bir şey daha var, bir şeyi 
noksan görüyorum; Biliyorsunuz vilâyatı şarkiye bu 
harp zamanında en ziyade zarara duçar olmuştur. 
Trabzon, Erzurum, Van, Bitlis ve saire (Ya vilâyatı 
garbiye sadası). Bir defa temsil ettiğim Trabzon vi
lâyeti ziraat itibarîyle bir ziraat memleketi değildir 
ve daima ihtiyacını' hariçten celbeder. Köylünün ek
tiği kendisine ancak iki ay kifayeit eder, etmez. O da 
mısırdır. Tabiî geçen sene bendeniz dairei intihabi-
yemde bulunduğum zaman gördüm ki, muhaceretten 
avdet etmiş, güçbelâ dilenmek suretiyle temini mai
şet etmiş ve harpte üç evlât kaybetmiş, on iki yetimi
ni besleyen bir kadından aşarını almak için ahırda 
bulunan tek danasını gözümün önünde sattılar. Bina
enaleyh, Trabzon vilâyetinden gerçi aşar almak ada
lete tamamen münafidir. Gerçi harbin son senesin
de toplanan Mebusan bir kanun yapmıştır ve bu ka
nunda müsakkafat vergisini affetmişti. Halbuki ben

ce bunlar caiiz değildir. Bir şeyden olanı alacağız, 
olmayandan tabiî almayacağız. Meselâ bir akar var, 
o akarda» vaktiyle 30 lira alınırken şimdi altmış li
ra alınıyor. 

Sonra temettü vergisi alınmıyor. (Gürültüler). 
Müsaade buyurun, Niçin bunlardan alınmıyor demi
yorum. Bu vaktiyle yanlış düşünülmüş, köylüye 
yardım için aşarı da affetmek lâzım iken maatteessüf 
zenginler iltizam edilmiş, aşar sahipleri emlâk sahip
leri iltizam edilmiş gibi bir şeydir. Şimdi iben heyeti 
aliyenizden rica ediyorum. Esasen ziraat memleketi 
olmayan ve mahsulâtı ancak kendisine iki ay kifayet 
edebilen Trabzon vilâyetiyle, vesaiti ziraiyesi mah-
volan Erzurum ve sair vilâyatı şarkiyeden aşarı affe
delim ve bunu başka yerdeki zenginlere tahmil ede
lim. (Pek doğru sadaları). 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendi
ler, Bu kanunu tedvin etmekle aşar kanununu tadil 
veya mevkii meriyetten kaldırmış olmuyoruz. Görü
yoruz ki, birinci maddesi, tamamen ne maksatla 
vazedildiğini tayin ediyor. Aşar, alelusul aşar kanunu 
mucibince müzayede edilecek, bir kusanında, askeri 
olmayan mevakide para ile müzayede edilecek, para
nın azına çoğuna bakılmayarafc, talip mültezim zuhur 
ederse ona ihale edilecek, Fakat talip zuhur etmeyen, 
ne nakden ve ne de aynen talibi zuhur etmeyen ku
ra ve yahut kasaba aşarını Hükümet ne suretle idare 
edecektir? Bu kanun bunu gösteriyor. (Emaneten 
idare olsun). Zaten Kavanini Maliye encümeninin 
ilk hatırına gelen şekil bu şekildi, başka yoktu, Fakat 
efendiler, harp .senelerinde iki sene memur tayin ede
rek memlekette aşarı idare ettirdik. Fakat yine pekâ
lâ biliyoruz ki, aşar köylüden çıktı, Fakat Hazinei 
maliyeye yüzde yirmisi dahi girmedi ve bütün bu 
suiistimalâtın derecesini her birerlerimiz görmüşüzdür. 
Vakıa bu kanunda 'adaleti mutlaka yoktur. Fakat ya
pılan hesaplar o kadar dakiktir ki, adaleti nispiye 
vardır. Bir çok köyler üzerinde sinini sabıka bedelle
riyle, bu kanunun tarifatına tevfikan bu sene teslis 
suretiyle zimmet kaydedebiıleceğimıiz miktar üzerinde 
epeyce tevakkuf ettik. Bir çok hesaplar yaptık ve 
binnetice bu hesaplar ile gördük ki, teslis ile zimmet 
kaydedeceğimiz miktar, senei sabıka miktarından 
çök aşağı, nısfından dahi aşağı düşüyor. 

Fakat bu miktarı kabul etmekte menfaati hazi
ne gördük. Çünkü emanete memur koymaktaki suiis-
timalâttan bunu daha enfa addettik, ve heyeti umu-
miyesi hakkında bundan başka da çarei hal bulama
dık. Emanete Maliye muvafakat etmiyor. Encümeni-
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ıriiz de ayni surette o noktai nazara 'iştirak ediyor. 
Emaneten cinayeti caiz olmadığı bu suretle taayyün 
ettikten sonra, tesJÜsden başjka Heyeti Oelile bir su
reti tesviye biliyorsa bilen 'buyursun, söylesin. (Ema
neten idare). Bu itibarla Muvazenei Maliye encü-
meniyle aramızda yalnız beşinci maddeye ait bir ihti
lâf vardır. O da ehemmiyetsizdir. Taksit müddetleri
ne aittir. Heyeti umumiyesinin kabuliyle maddelere 
geçilmesini teklif ederim. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — 
Efendim, rüfekayi kiramın bazıları bazı mesaili hu-
susiyeden bahsettiler. Evvelâ ona ait maruzatımı arze-
deyim. Şükrü Beyefendi iki teklifte bulundular. Biri
si vilâyatı şarkiyede cibayet edilecek aşarın terke-
dilmesi ikinci, aşarı bu suretle köylü üzerine tahmil 
etmektense zenginlerden vergi alınması meselesi. 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Umumiyetle 
halktan. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (Devamla) — 
Buyurduğunuz veçhile umumiyetle halktan kendi 
servetleri nispetinde vergi alınmasını söylediler. Vi
lâyatı şarkiyenin aşarının tamamiyle ilga edilmesi 
meselesi - bendenizin kanaatimce - gayrimümkündür. 
Vaktiyle muharebe! umumiyeyi müteakip neşredil
miş bir kanun ile temettü, emlâk ve arazi vergileri 
ilga edilmiş ve aşar vergisi ipka edilmişti. Bunu bir 
zaruret görerek, bir zaruret hissederek tabiî ifa etmiş
lerdi. Çünkü aşarda refedilecök olursa o zaman vilâ
yatı şarkiyenin bütün memurini kamilen ya merkez
den veyahut diğer vilâyetlerden beslemek lâzımgelir-
dt Ya memurini kaldırmak veyahut oraya para 
göndermek icap ediyordu. Bu şüphesiz gayri müm
kündür. Çünkü oranın inzibatını idare edecek olan 
memurini Hükümet oradan kaldırılacak olursa Hü
kümeti Osimaniyenin oradaki vaziyeti adeta meşkûk 
bir hale inkiflâp etmiş olacaktır bu esası düşünerek 
evvelce aşar bırakılmıştı. Fakat bendeniz temettüün 
de haksız olarak istifa edilmediğini görerek Heyeti 
âliiyenize bir lâyihai kanuniye teklif ettim. Yani ahali 
aşarı verdiği halde temettüü niçin vermemiştir? Şüp
hesiz bu gayri makuldü. Bu itibarla bunun da tadil 
edilmesini Heyeti âliyenizden istirham ettim. Lâyi
ha! kanuniye Encümeni âlinizde. İnşallah çıktığı 
zaman bu adaletsizlik orta yerden kaldırılmış olacak
tır. Heyeti mecmuasiyle zaten pek zengin olmayan 
vilâyatımızda bu vergileri de kaldıracak olursak bü
tün teşkilâtımızı buraların hasıiatiyle idare etmek 
lâzımgelecekttir. Bu gayrikabildir. İkincisi diyorlar 
ki; bu aşarı ilga ederek onun yerine servet üzerine 

vergi koyalım ve bu servet vergisiyle âşarm getirece
ği iradı tekabül ettirelim. Efendiler bu; irat men
kul dediğimiz ıbir vergidir ki, tabiî bunun hakkımda 
lâzımgelen tetkikât yapılacak ve memleketimizde ka
bili tatbik olabilecek bir şekilde Heyeti al'iyenize 
arzedilecektir. Fakat bu aşar meselesine müteallik 
bir mesele değildir. Çünkü mükellefin hukukan kanu
nen vermesi lâzımgelen aşar vergisini yine tediye ede
cek ve ayni zamanda Devletin ihtiyacı gayet çok ol
duğundan dolayı, herkesin kendi serveti nispetinde 
bütçeye, beytülmale yardım etmesi ayrıca düşünebi
lecek ve tezekkür edilecektir. Yani bunlar bir birine 
merbuit meseleler değildir. Birbirinden tamamen ayrı 
meselelerdir. Emaneten idare meselesi mevzubahs 
oldu, Kavanini Maliye encümeni Mazbata muharri
ri ibeyin izah ettiği veçhile, emaneten idareden pek 
çok suiistimlât hadis olduğu gibi, bir çok memurları
mızı fuzuli olarak hırsızlığa alıştırmış olduğumuz 
gibi bunun nihayetinde de Hazine daima bundan 
mütezarrır oldu. Binaenaleyh, şu halimizde, şu vaziye
timizde bendeniz emaneten idare taraftarı değilim. 
O sebepledir ki, yine evvelce olduğu veçhile, iltizam 
usulünü takip etmeği, fakat aynen veya nakten ihale 
olunamayacak mahallerde teslise müracaatı heyeti 
al'iyenize teklif ettim. Diyorlar ki, bu teşebbüs te 
adaletsizdir. Bendeniz bu adaletsizdir fikrine 'de işti
rak etmeyeceğim. Bir kere ıslâhatı maliye noktai na
zarından adaletsiz değildir. Efendiler ikincisi; haki
katen bu âşarm hâsıl edeceği' varidat noktai nazarın
dan yine adaletsiz değildir. Efendiler, Nihayet bir 
nokta vardır ki, onu da, gayet mühim olmak üzere, 
Vehbi Efendi Hazretleri ileriye sürdü. Halkımızın 
üzerine bu gün tarhetmekte olduğumuz iane ve saire 
suretindeki bu mükellefiyetler haksız bulunduğu için 
onları ıslâh etmek, onları da meydandan kaldırmak, 
lâzım olan bu ıslâhatı kalbul etmek hiç bir zaman 
adaletsizlik almayacaktır. Birer birer arzedeceğim: 
Islahatı Maliye no'ktai nazarından, bilirsiniz ki, aşar 
diye bir vergi, Ibir bizde ıbir de Çinlilerde vardır. Bu 
gün tatbik edilen şu aşar, bu suretle ötedenberi mü-
teamel olarak vazedilmiş olan bu aşar, bütün memaliki 
islâmiyede diğer daha sebil usullere raptedilmistir. 
Hattâ Hükümeti Osmaniye bu teslisi islâh etmek üze
re zamanı kadimde zaman zaman tahmise müracaat 
etmiş ve tahmise müracaat eden memleketler Hükü
metten idamesini musırran talep etmişlerdir. Çünkü 
bakınız efendiler, aşar nedir? Aşar memleket ahalisi
ne az çalışsın, çok çalışsın ikisinin arasında fark ve 

terakkiyatı ziraiyeyi gözetmeksizin onun mahsulün
den Hükümetin istifade etmesi değildir. İki çiftçi 
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•tasavvur ediniz 'biri çalışır, diğeri çalışmaz, biri tarla- j 
sini gübreler, ibütün sayini oraya sarfeder. Diğeri | 
çalışmaz, neticede ne olur efendiler? Az çalışandan ı 
da yine ayni öşrü alırız, çok çalışandan da. B'inaena-
leyhı bir çok memleketlerde efendiler bu aşar usulünü 
arazi vergisi usulüne kalbötmişlerdir. Arazi vergisi 
usulü bir kere zürra, araziyi zer etsin etmesin, o ara
zinin vergisini vermek mecburiyetinde kalacağından 
dolayı çalışmak mecburiyetinde kalır ve ondan sonra 
çalışmayan tenJbeller de bir az mutazarrır olur. Bina
enaleyh adaleti maliye noktali nazarımdan bilhassa arazi 
vergisini tatbik etmek lâzım gelir ve arazi vergisini tat
bik etmekte yalnız bir mesele vardır ki o da afatı se
maviyedir. IBu mesail nazarı dikkate alındığından do
layı Hükümeti Osmaniye bu zamana kadar ve aha
limizin henüz kâfi miktarda mahsulât zer etmediğin
den dolayı aşar vergisini idame etmiştir. Fakat aşar 
vergisi hakikatte, arazi vergisine nisbetle, memlekette 
idamesi lâzım olmayan bir vergidir, bu her halde bir 
ıslâhata muhtaçtır. Çalışkan memleketlerde daima tah
min Ve teslis usulüyle 'bu verginin ıslahım taîep etmişler
dir, veyahut (Kadastro) usuUyle bu1 verginin ıslahı usulü
nü teklif etmişlerdir. Bendeniz zannetmiyorum ki 
bu vergiyi teslise raptetmekle esasından bir adaletsiz
lik takip etmiş olalım. Bu dakikada verginin kıymeti 
veya keyfiyet itibariyle teslise raptedilmesinde bir 
adaletsizlik olduğunu zannetmiyorum. Efendiler; 
bir kere Muvazenei maliye encümeninin beyan bu
yurdukları veçhile, biz burada teslis usuliyle ahaliye 
bu vergiyi zimmet 'kaydettiğimiz zaman, mültezimin 
esasen iltizamda kendisine tefrik edilmek lâzım olan 
şey, bir kere kendi hissesinden bir kalem tayyediyoruz. 
Zannediyoruım ki hepimiz zaman zaman bu aşar 
mesailiyle iştigal etmişizdir. Burada ekseriyetle nısıf 
deı ecesinde mültezimlerin bir kârı vardır. (Zararları 
çok oldu sadaîarı). Mahsulümüzün feyizli ve be
reketli olduğu zamanda bu kâr daha ziyadedir. Şim
di efendiler, biz bedeli teslis ile ahaliye kaydettiğimiz 
zaman mültezimin kazandığı miktarı bu işin içerisine 
idhal etmiyorum, yalnız üç sene zarfında ihale edil
miş miktarları cemedip... 

VEHBÎ EFENDİ (Konya) — Zarar edenleri de 
söyleyiniz. 

MALÎYE VEKİLİ FERİT BEY (Devamla) — I 
Hoca efendi; zarar edenleri de söyliyeceğim ve bu I 
senenin zarar edip etmiyeceğinıi de söyliyeceğim. Mül
tezimin hissesine isabet eden mliktarı (Müsaade buyu
runuz).. Ortadan kaldırarak yalnız bedeli iltizamın 
vasatisini ahaliye zimmet kaydedeceğiz. Efendiler, 
bu suretle adaletsizlik kısmen zail olmuştur. Çünkü 
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mültezim gidecek olursa bunda daha ziyade adaletsiz
lik olur. Eğer memlekâtimizde feyiz ve bereket ol
maz ve geçeri seneler bundan daha iyi olursa o za
man adaletsizlik olur. Halbuki böyle değildir. Efen
diler bu sene hamdolsun memleketimizin her tarafın
da feyiz ve bereket vardır. Bakınız haber aldığımız 
yerlere ait hesalbatı okuyayım. Geçen sene Antalya li
vasının bedeli sabıkı 5 milyon 291 bin kuruş, bedeli 
lâhiki V2 milyon 323 bin kuruştur, iki mislinden faz
ladır, diyece'ksiriiz ki buraları sahildir. Binaenaleyh 
ihracatı vardır. Size Çorum livasını söyleyeceğim. 

BİR MEBUS BEY — Çorum'u söyleme Erzu
rum, Bitlis'i söyle. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Çorum'un be
deli sabıkı 37 912, bedeli lâhiki 63 083 liradır. 

İBİR MEBUS BEY — Aydın livasiyle Denizli ka
zalarını söyleyiniz. 

MALİYE VEKÎLİ FERİT BEY — Aydın ve De
nizli oradaki vaziyet icabı, aşarın ihalesi ne emane
ten ne de iltizamen kabil değildir. Bu suretle arz 
edişimizin esbabından biri de, böyle muhtelif mem
leketler var ki buraları ihale kabil olmayan yerlerdir. 
Eğer böyle teslis suretiyle yapacağımız hususatta bir 
haksızlık olacak olursa emin olunuz efendiler, ben o 
haksızlığı katiyen kabul etmem. Ahalinin üzerine va
ki olacak fazla parayı behemahal tenzil etmek üzere 
lâzım gelen lâyihai kanuniyeyi derhal heyeti âliye-
nize takdim ederim. Bu suretle ahali üzerinde hiç
bir tazyik olmasını ben de arzu etmem. Yalnız bir 
mesele vardır. Demincek arz etmiş olduğum veç
hile, şurada Kayseri ile Niğde livasında hafif bir nok
san olmuştur. Fakat bu noksanda yine bedeli sabık 
ile bedeli lâhik arasındaki fafk, yalnız bir iki karye
de hadis olan bir vukuat neticesidir. Yoksa Niğde 
livasının bedeli sabılkı 20 bin, bedeli lâhiki 20 bin 506 
liradır. 

Orada da noksan mevcut değildir. Şimdi efendi
ler, şüphesiz ki Heyeti Vekile memleketimizin vazi
yeti hazırasını müdriktir ve memleketimizde nakli
yatın fıkdanından, ademi imkânından dolayı mahsu
lât noktai" nazarından zürraımızın, tüccarımızın ma
ruz bulundukları müşjkülâtı tamamen müdriktir. Bu
nu hal ve fasletmek için sevafıile müntehi olan yol
ların tamiratına muktazi paraları esirgemeyerek ver
miştir. 

'Şimendifer rnevkilerinden birisini mümkün bir sü
ratle kuşat etmekte ümidimiz vardır. Efendiler bu
gün memleketim'izde vesaiti nakliyenin azlığından do
layı esarda büyük bir tenezzül vardır. Nazarı dikka-
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ti âlilerini celbederîm ki esarın kıymetinde bu derece 
mahsus bir tedenni olduğu halde yine bedeli lâhiki 
bedeli sabıkından yüksektir. 

Tasavvur buyurunuz, eğer fiyatlar eski halinde de
vam etmiş olsa idi, bu seneki hâsılatımızın neticesi 
bugün ne kadar Cezayüd etmiş olurdu? İnşallah da
ha ziyade tenalkus etmeyecektir. Bu suretle ahali be
deli teslise raptedilmekten dolayı mutazarrır olma
yacak, bilâkis bundan müstefit olacaktır. Ümidim ga
yet kavidir. Yalnız ne olacak efendiler? Hükümet 
emanet vasıtasiyle bu gibi aşarı idare etmek suretiyle 
hem ahalimizi, hem Hazinei maliyemizi zarardan kur
taracaktır. Binaenaleyh bunda adaletsizlik yoktur. Son
ra üçüncü olmak üzere size diğer bir cihet daha arz 
edeceğim : 

O hususta Heyeti Âliyeniz, bu adaletsizlik yerine, 
ıbilâkis adalet görecektir ve Heyeti Vekilenin şu tarz
da vergi aknalk hususundaki isabetini takdir edecek
tir. Efendiler, biz Istaribul Hükümetinin bu hainane 
harekâtı dolayısiyle hadis olmuş bu ikilikten dolayı 
memleketimizde bütün intizamsızlıkları, kanunsuzluk
ları refetmek istiyoruz. Efendiler, böyle yalnız otu
rup dua etmekle olmaz. Daima bu kanunsuzlukları 
refetmek için Hükümetin iktisabı kuvvet etmesi, ma
liyesine sahip ve hazinesinin dolu olması lâzımdır. 
Memleketin bazı cihetlerde gayet fuzuli tarhedilen 
ianelerin ortadan kalkmasını istiyorsanız, memleketi
mizde eğer bu suretle kavanini mevzuaya muhalif 
ahalinin bir talkım tdklifat ile mükellef olmasından 
'kurtarılmasını istiyorsanız efendiler, Hükümeti takvi
ye ediniz. Şimdi Hükümetin takviye edilmesi lâzım 
olduğu zamanda Hükümet kendi maliyesini adalete 
en karip bir suretle takviye etmekle uğraştığı zaman
lar, bedeli teslis suretiyle ahaliye zimmet kaydedil
mesini, arz etmiş olduğum veçhile, zahiremizin daha 
'kıymetli bulunması, ikinci taraftan mültezimlere tef
rik edilmesi tabiî bulunan hissenin de ortadan çıkar
tılarak yalnız bedeli iltizamın teslisi suretiyle, mute
dil bir usul talkip edilmesi suretiyle mutedil bir halde 
olmasından dolayı kalbül buyurmanızı rica ediyorum. 

Efendiler yani demek istiyorum ki Hükümetin tes
lis ile takip ettiği şu yol muhtelif cihetlerden aha
linin üzerine adaletsizlik değildir. 

'Bugünkü vaziyeti itibariyle, bilhassa istihdaf ettiği 
gayenin kuds'iyeti itibariyle adalete en karip bir yoldur 
efendiler. 

REİStSANİ BEY — Müzakerenin kifayetine da
ir takrirler var efendim. 

Riyaseti Celileye 
Müzakerenin kifayetiyle takririn reye vazını tek

lif eylerim, 
7 Ağustos 1336 

Kütahya Mebusu 
Cemil 

'(Ret, kabul sadaları) 
REİStSANİ BEY — Müzakereyi kâfi görenler 

lütfen ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Kâfi görüldü 
efendim. 

ıŞimdi efendim kanunun heyeti umumiyesin'in red
di hakkında bir teklif vardır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Teslis suretiyle ahaliye zimmet kaydedilmesi hak

kında Maliye Vekâleti tarafından ve Encümeni aidin-' 
den vürut eden kanun lâyihasının reddini teklif eyle
riz. 

7 Ağustos 1336 
Konya Ankara Amasya 
Vehlbi Şakir Rıza 

(Ret, ret sadaları) 

MASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Reis Be
yefendi kanunun heyeti umumiyesi kalbül edildi. Ar
tık reddine dair... (Gürültüler) Evvelâ takrir reye 
konmaz. Müzakere edilir. (Hayır, hayır sadaları) So
nunda kanunun heyeti umumiyesi tekrar reye konulur. 

RIEÎSÎSANİ BEY — Yalnız müzakerenin kifa
yeti reye konuldu. 

(HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Nizam-
namei Dahili tetkik buyurulacak olursa, hatırı âciza-
nemde kaldığına göre, müzakerenin kifayetiyle mad
delere geçilmesi birden reye konulur. (Hayır, hayır 
sadaları) Kanunun heyeti umumiyesi hakkındaki ret 
takriri müzakere hitamında (Gürültüler) reye konu
lur. 

IREİStSANt BEY — Mevcut olan takrir yalnız 
heyeti umumiye müzakeresinin kifayetini teklif ile 
maddelere geçilmesinden bahsetmiyor. 

IBÎR MEBUS BEY — Efendim bendenizin bu hu
susta bir takririm vardır. 

REİStSANİ BEY — Evvelce zatı âlinizin takri
rinden başka diğer takrir vardı. Onu okuduk değil 
mi efendim? Esas itibariyle müzakere kâfi görüldü. 
Eğer bu kanunun heyeti umumiyesi reddedileeekse 
zannederim madde madde okunmasına lüzum yok
tur. (Tabiî şüphesiz sadaları) Onun için ciheti reye 
koyacağım. 
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MALÎYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — Ka
bul olunmazsa ne yapacağız? Reddolunursa, kabul 
olunmazsa ne yapacağız? Alan olmazsa ne yapacağız? 
(Gürültüler) (Emaneten idare edeceğiz sadaları) 

BİR MEBUS BEY — Reis Beyefendi bu hususta 
müzakerenin kâfi olmadığı anlaşılıyor. 

(Söz isteriz sadaları) 

iR)ElSl)SANİ BEY — Müsaade buyurunuz efen
dim. Ne yapayım? Ben bu kararı vermedim. Meclis 
müzakereyi kâfi gördü. Hepiniz birden söylerseniz ta
biî bir şey anlaşılmaz, birer birer söyleyiniz. 

'MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarkî) — Ufak bir 
şey söyleyeceğim, 

IRBİSİSANİ BEY — Buyurun buraya. 
MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarkî) — Hayır bu

radan söyleyeyim, kısa söyleyeceğim. Bir kanunun 
müzakerei umum'iyesi hitam buldu mu, Meclis bu 
'kanunun reddine veya kabulüne dair karar verilecek 
değil, maddelerin müzakeresine geçilip geçilmeyece
ğine dair karar verilecek. Maddelerin müzakeresine 
geçilmesi kabul olunursa tabiî kabul edilmiş olur. 
Yok eğer maddelerin müzakeresine geçilmemesine 
karar verilirse o kanun reddedilmiş olacaktır. Nizam-
nami Dahili de böyle yazıyor. 

REİSİSANİ BEY — Haydar Beye hitaben : Şimdi 
efendim diğer takriri okuyun, maddelere geçilmesine 
dair Mardin Mebusu Necip Beyin takriri vardır. (Hay
dar Bey okudu) : 

IB'üyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Aşarın teslise raptına dair olan lâyihai kanuniye-

nin heyeti umumiyesi halkkında cereyan eden müza
kere kâfi olmakla maddelere geçilmesini teklif eyle
rim. 

Mardin 
Necip 

REİSİSANİ BEY — Bu teklifi kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın efendim. (Ret sadaları) Efendim 
rica ederim maddelere geçilmezse tabiî reddedilmiş 
demektir. Şimdi efendim maddelere geçilmesini ka
bul edenler ellerini kaldırsın, piler kalkar) Kabul 
edildi efendim. Maddelere geçiyoruz, 

ıMadde 1. — Ahvali hazıra dolayısiyle Maliye Ve
kâletince ihalesi takarrür eden mahallerde aynen ve 
diğer yerlerde nakden ihale olunamayan senei ha'li-
ye aşar bedeiâtı kefaleti müteselsile ile ahaliye nakten 
zimmet kaydedilecektir. 

FERİT BEY (Çorum) — Maliye Vekâletince ke
limesinden sonra (aynen) kelimesinin ithali lâzımdır. 
«Ahvali hazıra dolayısiyle Maliye Vekâletince aynen 

ihalesi talkarrür eden mahallerde aynen» denilmeli
dir. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim maddenin şek
linden teslis suretiyle tahakkuk edecek bedelâtın su
reti katiyede zimmet kaydedileceği anlaşılıyor. Ben
deniz anlıyorum ki öyle değildir. Teslis suretiyle ta
hakkuk edecek bedel ile iltizama talip bulunursa iha
le edilecek midir? Şu halde iltizama talip bulunduğu 
surette ihale edilecekse, bu teslis suretiyle tahakkuk 
edecek bedellerde senei sabıka bedelâtının nısfı dere
cesinde olacaJktır. Binaenaleyh köylüye zimmet kay
dedilecek bedelât pek az olacaktır. Demindenberi mü
nakaşa ettiğimiz şeyler zail oluyor demektir. Yani bu 
izah edilsin. 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Söz isterim efendim, 
bana söz vermiyorsunuz, 

ıRBlSİSANÎ BEY — Niçin vermeyeyim efendim? 
Size bir garazım mı var? Niçin söz vermeyeyim? 

LÜTFİ BEY (Malatya) — tptidasındanberi ver
mediniz, 

REİSİSANİ BEY — Söylediğiniz zamanda He
yeti umumiye müzakereyi kâfi gördü. 

LÜTFİ BEY (Malatya) — On tanesine söz verdi
niz, bana vermediniz, 

REİSİSANİ BEY — Rica ederim geliniz isminizi 
burada görünüz. Elinizde bir kara var, onu hericesin 
yüzüne sürmek işitiyorsunuz. 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Öyle tahkire mahal 
yok. 

IREİSİSANİ BEY — Tahkir etmiyorum, siz beni 
tahkir ediyorsunuz, 

'RiAGIP BEY (Kütahya) — Görülüyor ki ahvali 
hazıra dolayısiyle bazı mahallerin aşarlarının ahalii 
kuraya zimmet kaydında mecburiyet vardır. Ahvali 
hazıra dolayısiyle, anlaşılacağı üzere en ziyade cephe
lere yalkın olan yerlerde bu mecburiyet hâsıl oluyor. 
Binaenaleyh bugün cephelerde hakikaten aşarı kim 
alır? Aşarı kimse ne alır, ne satar. Alınmanın imkânı 
yoktur. Köylü zahireyi ne yapsın? Kime satsın? Onu 
bedele tahvil etsin, o bedeli Hazineye olan borcuna 
karşı versin. Nereye satsın, kim alır kim satar? Köy
lü için, binaenaleyh cephelerde zahirelerin satılıp alın
ması imkânı yoktur mümkün olmadığından dolayı köy
lüye bedelen değil aynen zimmet kaydının daha mu
vafık olacağını bendeniz teklif ediyorum. Burada be
delât yerine aynen kabul edilmeli. (Aynen, aynen sa
daları) ve köylüden Hükümet tarafından aynen tah
sil edilerek Hükümet icabına bakmalı. (Aynen sada
ları) 
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MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — < 
Efendim bendeniz de benden evvel söz söyleyen ar
kadaşımı teyiden söz söyleyeceğim. Köylü bizde her 
şeydir. Fakat hiçbir şey olmayan yine köylüdür. Ver
gi veren, vatanı müdafaa eden, bütün omuzlarına 
memleket sıkleti çöken köylüdür. Fakat yine ezilen 
köylüdür, işleri yapılmayan, yolları yapılmayan yine 
'köylüdür. Mahkemelerden Hükümetten kovulan yine 
'köylüdür. Vergi vermek.. (Sadede sadaları) lâzım 
geldiği zaman bütün yükü köylünün üzerine tahmil 
ederiz. Şimdi bu köylünün hürriyeti haricindedir. îk-
tisaden arz ve talep kaidesi hâkimdir. Bir şey ister 
alır, istemez almaz. Binaenaleyh köylü talip olmuyor
sa, bunu almak istemiyorsa «bunun bedeli budur, sen 
bunu cehren alacaksın» demek hürriyete muhaliftir. 
Biz ancak satamıyorsak onu üç kışıma ayırıyoruz. Ay
nen yapılacak yerlerde aynen veriyoruz. Pek güzel. 
Bedelen satacağımız yerlerde müzayede yaparız, o da 
güzel. Satılamayan yerlerde, vesaiti nakliyesi bulun
mayan yerlerde teslise rabtedip bedelen vermek isti
yoruz. Teslise raptederek bedelen vermektense, tes
lise raptederek aynen verelim. Çünkü o adamların ve
saiti nakliyesi yoksa, vesaiti nakliyesi olmamak do-
layısiyle bunu satamamak yüzünden bir zaruret içeri
sinde bulunuyor. Bunu ona bedelen vermek haksızlık 
olur. Binaenaleyh aynen verelim. Aynen getirsin, tes
lim etsin. Binaenaleyh bedelen olması doğru değildir 
aynen olmasını teklif ederim. Bendeniz bu hususta bir 
takrir de vereceğim. 

VEHBÎ EFENDİ (Konya) — Efendim Maliye Na
zın Beyefendiden bir sual soracağım. 1329 - 1330 se
nelerinde 60 haneli bir köy bugün münkariz olmuş, 
on hane kalmıştır. 1329 - 1330 senelerindeki aşar on 
haneli bir köyden nasıl cibayet edilecek? Sual bir. tkin- ! 
ci bir suali daha var zannedersem; bu kürsüye gelip 
dua edelim, oturalım diye kimse demedi. Hemen çalı- ' 
şalım ve1 milleti çalışmaya sai edelim deniyor. Bu kür
süde ve lâkin dua ile oturalım diyen olmadı. Beye
fendi hazretleri dua iîe oturmak olmaz diyor. Bu sö
zü sarfeden olmadı zannederim. Üçüncü bir mesele; 
benden evvel söz söyleyen iki arkadaşımın fikrine işti
rak ederim ki; herhalde aynen değil, bedele raptı hem 
Hükümetçe hem ahalice enseb olan budur. Mademki 
kanunun heyeti mecmuasını kabul ettik. Fakat bede
len sözü yanlıştır. «Aynen» konsun. 

LÜTPİ BEY (Malatya) — Şimdi biz ihale oluna- I 
mayan köylerin tesis bedeliyle ahaliye zimmet kay
dedilmesini kabul ediyoruz. Fakat evvela bu, iltizam i 
ve ihale usulüne külliyen münafidir ve tahakkümî bir İ 
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maddedir. Zira niçin şimdiye kadar aynen ve bede
len ihale olunamadı? Ya tohum sabıkından noksan, 
ya zürra dağılmış, herhalde bir esbabı mucibei nok-
saniyeti var ki bundan dolayı bedeli sabıkı buluna
mıyor. Heyet ihalede daima bedeli sabık arar ki bu, 
ötedenberi tatbik ektiğimiz bir usuldür. Bedeli sabıkı 
(bulamayan köyleri geriye bırakırlar. Sonra bunlar 
için bir de bedeli nisap aramalı, bedeli nisabı ara
mak için evivelâ bir esbabı mucibei noksaniye hak
kında bir mazbata yaparlar. (Birinci madde hakkın
da söyleyiniz sesleri) Birinci madde hakkında söylü
yorum. İhale olunamayan köylerin ne sebeple ihale 
olunamadık'ları bir kere tahakkuk etsin, esbabı muci
be ne idi ki ihale olunamadı. On köy ihale oluna
madı. Ne için ihale olunamadı? Elbette bir esbabı 
mucibei nöksaniyet vardı ki olunamadı. Ne bedelen 
talip bulabildik, bu halde esbabı mucibei noksaniyeti 
nazarı dikkate almaksızın şimdi teslis usulüyle nasıl 
zimmet kaydedeceğiz? Bu; zulüm sarih. Bunun için 
bunu bedeli nisapla bilmüzayede köy ahalisine, itiba
rı malî aranılmaksızın, mademki kefaleti müteselsi-
leyi kaibul ediyoruz, talebi üzerine kefaleti müteselsile 
ile kendilerine ihale edebiliriz. 

(Hayır bahışediverin sesleri) Hayır niçin edilmi
yor? İtibarı malî aramıyoruz. Teslis usulünde itibarı 
malî aranmaksızın o suretle ahalinin gösterecekleri 
rağbet üzerine kendilerine ihale edebiliriz. Yoksa böy
le teslis usulüne rabıtla ahaliye zimmet kaydı, tahak
kümî bir maddedir. Mesele böyle. Sonra herhangi bir 
köy olursa olsun mademki ahalisine zimmet kayde
diyoruz. Şu halde esbabı mucibesi izahatlı bir tahri
rat gelsin, onun üzerine zimmet kaydedelim. Yoksa 
alelamya böyle zimmet kaydedemeyiz. Esbabı muci
be anlaşılmalı şimdi efendim harbin sahai meddücez-
rini teşkil eden Erzurum, Van, Bitlis vilâyeitlerinde 
bulunan köylerin kaza ve nahiyelerin bugün herhan
gi birisine gidecek olursak evvelce otuz haneli bir köy 
bugün on hane de kalmamıştır. 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Diyarbekir'le Elâzizl 
saymıyorsunuz, 

LÜTFÎ BEY (Devamla) — İhtimal ki çok köyler 
var ki hiç ahalisi yok. Şimdi bunları ne suretle 1329 
- 1328 senelerinin bedelini bedeli aslı itibar ederek 
teslis ederek mi yapalım? Orada üç dört hane varsa 
onları da bu suretle mi mahvedeceğiz? (Bir ses) «On
ların çocuklarını satmalı» Onun için ahali bunu vere
mez ve bu ahaliye bir zulmü sarih olur. Bu zulmü sa-
riha da biz vasıta olmuş oluruz. îndellah, indennas 
mesuliyeti bizim üstümüzde kalır. Arzu ederseniz 



t : 44 7 . 8 . 1336 C : 2 

(böylece kalbul edin, isterseniz arz ettiğim veçhile; iti
bari malı aranılmaksızm ahalinin kefaleti müteselsile 
ile müracaatı halinde peyleri kabul edilsin. Bu su
rette tadilini teklif ediyorum. Zaten teslis de aramı
yor, mademki teslis de aranmıyorsa bedeli nisapla, on
ların aklının kestiği nispette, vukubülacak müracaat
larında, onların peylerini kabul etsinler, itibari malî 
aramasınlar, kefaleti müteselsile ile, müracaat edip is
tediği bedeli bulursa itibari malî istiyoruz. Yok ken
di istediği bedeli bulmazsa, ka'bul ederse zimmet kay
dediyoruz, 

FERİT BEY (Çorum) — Köylü talip olursa za
ten kefaleti müteselsile ile ihale edilir. 

LÜTFÎ BEY (Devamla) — İhale edilirse ahali
nin rızasına bırakmalı. Hangisi pey verirse o pey ile 
ahaliden de, mültezimden de talip olan olur. Şu hal
de biz bedeli sabık aramayacağız. Haddi lâyık araya
cağız. Haddi lâyık ile de bulacağımız bedeller her ne 
ise işte odur. Yoksa mutlaka teslis usulüyle ahaliye 
zimmet kaydı bir barı azimdir. Bunu ahali veremez bu
nun için bu maddenin bu-suretle tadil reyinde bulu
nuyorum, 

MALÎYE VEKİLİ FERİT BEY — Efendim zaten, 
malûmu âliniz aşar nizamnamesi icabı, ahali kendi
leri talip oldukları zamanda kefaleti müteselsile ile 
kendilerine ihale edilir. Binaenaleyh biz bu suretle 
icadetmiş olmuyoruz. Zaten köylüler kendi köylerini 
iltizam etmek istedikleri, bu şekilde olarak talip ol
dukları zaman, kefaleti müteselsile ile kendilerine ve
rilir. 

ISOLDAN BİR MEBUS BEY — Teslis mecburi 
tutulur, 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Evet efendim 
teslis mecburi tutulur. Niçin? Evet efendiler, şimdi bu 
aşarın bizim memleketimizde şekli mükellefiyet ola
rak kabul edilmesinden neşet etmiştir. Eğer biz de 
arazi vergisi olmuş olsaydı bu mesele Heyeti Âliye-
nizin muvacehesine gelmezdi. Yalnız herhangi bir 
memlekette harp dolayısiyle o memleketin mahsulü 
harap olmuşsa, onun için bir mazbata yapılır, tetki-
katı l'âzime ifa edilir ve o vakitler tenzil edilir. Bina
enaleyh bir kanun yapmaya lüzum olmazdı. Bizde 
aşar olduğundan dolayı bu şekilde oluyor. Eğer aha
linin arzusuna göre ihale edilmek lâzım gelecek olur
sa, Hazine bilâ lüzum fevkalâde mutazarrır olacak
tır. Meselâ Ankara vilâyeti sahnei harp olmamıştır. 
Olmadığı halde biz Ankara ihalesinde müşkülâta du
çar oluyoruz. Şimdi şimendifer mi yok? Var. Eğer bir 
mahreç açılacak olursa Ankara mahsulü gayet suhu

letle sev'kolunacak ve satılacaktır. Binaenaleyh mah-
ısul fena olmadığı halde bile bazı esbap dolayısiyle 
bu suretle müşkülâta tesadüf ediyoruz. Bedeli teslis 

I ile bunu ahalii kuraya kefaleti müteselsile ile zim-
! met kaydedelim. Fakat buyurdukları veçhile, bazı afat 
j dolayısiyle bir takım noksan tahaddüs etmiş ise, za-
\ ten aşar nizamnamesinde olduğu veçhile, bundan şu 
i halleri, şu vaziyetleri tabiî nazarı dikkate alınacak

tır. Çünkü mültezimler bazen iflas ederler, onların 
da hakları vardır. Onların da halleri tetkik edilecek 
ve böyle mutazarrır olan köylerin mutazarrır olma
sına katiyen müsaade edilmeyecektir. Fakat bütün bu 
şekli ayrı tetkik edece'k, her köy hakkında ayrı bir 

! usul takip edecek olursak efendiler, aşar ihale edil
meyerek, Devletin istinat ettiği en büyük vergi, en 
büyük varidat bu suretle heba ölüp gidecektir. Bina-

! enaleyh mesele şeklin ademi intizamındadır. O ade
mi intizamın vukubulmamasını şu suretle temin etmek 
istiyoruz. Fakat zarar vaki olacaktır. O zararı, tek
rar arz ediyorum, biz telâfi edeceziz. (Ne ile s'adaları) 
O kanunu yapmış olmakla beraber, o zararlar hususi 
olduğundan, onları tetkik edeceğiz ve terkika mecbu
ruz. Zarar etmek bizim vazifemiz değildir. Fakat he-

I yeti umumiyesini bugün hali tabiîsinde terketmek ve 
mutlaka emanete vazetmek mecburiyetinde kalacağız 
ve emin olunuz emanet usulünü ortaya koymuş olur
sak köylülerimiz istifade etmeyecek, arada bir takım 
usule riayet etmeyen adamlarımız müstefit olacaktır 

j ve nihayetinde köylüler hem iki kat mutazarrır ola-
j ca'k ve hem de Hazinei beyti'lmal mutazarrır olacak

tır. Binaenaleyh bendeniz kabulünü teklif ediyorum. 

IREİSİSANİ BEY — Efendim müzakere kâfi mi 
efendim? Müzakereyi kâfi görenler lütfen ellerini kal
dırsınlar. 

BİR MEBUS — Maliye Vekili izahat vermeden 
; bendenizin takririm de vardır. 

DR. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Mun-
zamiyeti kanuniye itibariyle bazı hususu zikredece
ğim. (Gürültüler) 

DURAK BEY (Erzurum) — Reis Beyefendi ben
denizin bu hususta bir takririm var. 

IREİSİSANİ BEY — Zatı âlinizin takriri kanunun 
nihayetinde vazedilecek bir takrirdir. 

DURAK BEY (Erzurum) — Hayır beyim, bende
nizin dediğim yerlerde bunun kabiliyeti tatbikiyesî 
yoktur. Onu ispat edeceğim. (Doğru sadaları) 

REİS BEY — Müzakereyi kâfi gördüler. 
(Tevfik Rüştü Beye hitaben) Bir takrirle bildiri

niz efendim. 
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DURAK BEY — Ahaliye nakten zimmet kay
dının kabiliyeti tatbikiyesi yoktur. Esbabı mucibesi-
ni izah edeceğim, müsaade buyurulur mu efendim? 
(Hay hay sadaları) 

Aşar bedelatı kefaleti müteselsile ile ahaliye nak
ten zimmet kaydediliyor. Halbuki bunda bir tarafın 
mutazarrır, diğer tarafın müstefit olduğunu görüyo
rum. Mesela şimdi Ankara'ya yakın şurada bir köy 
tahmin edelim. Buraya Hükümetin, mesela kaç ku
ruş takdir edecekse, o fiyattan vereceği bir karar ile 
zimmet kaydetmesi ve oraya köylü malını getirip 
ihtimal ki o fiyatla satar ve 'bu suretle de belki za
rarını telafi edebilir. Fakat burada (Yabanova) da 
yapacağı müracaat üzerine zimmet kaydetmesi ve 
o adam zaten bir kile zahireyi ancak buraya kadar 
otuz, kırk kuruş vererek burada satacak, tabii bu ci
hetten köyler mutazarrır olacaktır. Buna şüphe yok
tur, bunda adalet yoktur. Sonra bendeniz vilayatı 
şarkiyenin istisna edilmesini rica etmiştim^ Çünkü 
vilayatı şarkiyede kabiliyeti tatbikiyesi hiç yoktur. 
Efendiler, arz edeceğim, müsaade buyurunuz. Çün
kü vilayatı şarkiyenin ve bilhassa mebusu olduğum 
Erzurum'un maalesef harap edilen hanesi (75 000) 
dir efendiler. Bunları istatistik üzerine arz ediyorum. 
Bunların köyleri ekseriyetle yoktur. Mesela bir köy
de bugün ziraat yapılıyor. Bir tarlasını bir köy alı
yor, üç tarlasını diğer bir köy alıyor. Kime zimmet 
kaydediyoruz? 

MALİYE VEKİLİ BEY — Erzurum aynen iha
le edilmiştir. Geliniz de tadat edeyim. 

DURAK BEY (Devamla) — Erzurum'un ihalesi 
başlamadı efendim. 

MALİYE VEKİLİ -* Erzurum'un ihalesi başla-
.madı mı efendim? 

REİSİSANİ BEY — Hükümet söylüyor başla
mış demektir. 

DURAK BEY (Devamla) — Bendeniz bu husu-
.sun kabiliyeti tatbikiyesini görmüyorum. 

REİSİSANİ BEY — Rica ederim, müzakere kâ
fi görüldü. Tekrar müzakere edilemez. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Beyefendi 
muhtelif köyler arasında fark var buyuruyor. Fakat 
dikkat buyurmuyorlar ki, muhtelif köylerin bedela
tı sabıkai ihalesi arasında fark vardır ve zaten bu 
kıymetler meclisi belediye ile ticaret odasında takdir 
olunacak ve alınacak miktar üzerine takdir edilecek
tir. Bir köy iltizam edildiği zaman mültezim o kö
yün şimendifer mahalline göre nakliyatını da hesap 
eder de o köyü ona göre iltizam eder. 

REİSİSANİ BEY — Müzakereyi kâfi görenler 
ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Kabul edildi. Şimdi 
efendim tadil teklifleri var, onlar okunacak. 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Birinci maddede muharrer (kefaleti müteselsile) 

fıkrasının tayyını teklif ederim. Zira hiç kimseye 
aharın borcu için rızası hilafına kefil olması teklif 
olunamaz. 

7 Ağustos 1336 
Sanman Mebusu 

Refik Şevket 

(Zaten aşar nizamnamesinde var sesleri) 
Riyaseti Celileye 

'Birinci maddedeki «ahvali 'hazıra dolayısiyle» ta
birinin tayyını ifadei kanuniyenin münakkahiyeti 
için teklif ederim. 

iMenteşe Mebusu 
Dr. Tevfik Rüştü 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
FERİT BEY (Çorum) — Bunu aynen encümen ka
bul ediyor efendim. 

(Kâtip Haydar Bey Kütahya Mebusu Ragıp Be
yin tadil teklifini okur); 

Riyaseti Celileye; 
Birinci maddedeki (bedelen zimmet kaydolunur) 

yerine (aynen zimmet kaydolunur) suretinde tadilini 
teklif ederim. 

Karahisarı Saihjp Sivas 
Mehmet Şükrü Taki 

Kütahya 
Ragıp 

Riyaseti Celileye 
Maraş ve Urfa sancaklariyie Ayıntap sancağı 

sekiz mahtan 'beri Fransızların istilası altında bulun
duğundan bir çok kurranın mezruatı düşman tarafın
dan imha edilmiş hatta bazı kurranın mevsimi zira-
atte ahalisi bile dağılmış olduğundan senei haliyede 
bu suretle mahsulatı ziraiye istihsal edilemeyen kur
ranın usulü teslisten istisnasını teklif eylerim. 

, Ayıntap Mebusu 
AbdürraJhman 

BİR MEBUS BEY — Bu tadile ait değildir efen
dim. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Düşmanlarla mücahede mecburiyetinde bulunan 

pek çok ahali 1336 senesinde hiç ziraat edemediği 
gibi ziraat edenlerin mahsulatı düşman istilasına ma
ruz kalarak habbei vahide elde edememişlerdir. Bu 
gibi haddi zatinde, milletin muavenetine muhtaç 
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olanlara yeniden sinini sabıkaya bakarak ayrıca be
deli sülüs tarhı adalete muvafık olamayacağından 
bu kabil zürrain. zarardan vikayelerini teminen işbu 
kanuna berveçhi ati maddenin ilavesini teklif ede
rim. 

Madde —- Her ne sebebe mebni olursa olsun 
1336 senesinde mahsulatı ziraiyesi olmayanlar işbu 
vergiden muaftır. 

7 Ağustos 1336 
Ayıntâp Mebusu 

Hafız Mehmet Şahin 
KÂTİP HAYDAR BEY — Bu da öyle zanneder

sem efendim. 
'FERİT BEY — Bunlar maddenin tadiline ait de

ğildir. 
Riyaseti Celileye 

Ahvali hazıra dolayısiyle aşarın ihalesi icra edi
len mahaller şüphesiz mahsulatın mahreç ve mahalli 
sarfı bulunamayan yerlerdir. Şu halde zimmetine 
nakten kaydedilecek parayı köylü nereden temin ede
cektir? Binaenaleyh köylüyü nazarı dikkate alarak 
«nakten» kelimesinin tayyı ile «aynen» ilavesini tek
lif ederim. 

Sinop 
Hakkı Hami 

BİR MEBUS — Bu mealde iki takrir var zaten. 
REİSİSANİ BEY — Şimdi efendim tadil teklif

lerini birer birer reye koyacağım. Yalnız evvela en
cümen «ahvali hazıra dolayısiyle» tabirinin tayyını 
kabul ediyor efendim. 

TAHSİN BEY (Aydın) — O halde ne sebeple 
bir aşarı teslise raptediyor? 

FERİT BEY (Çorum) — Efendim, o tabir, esba
bı mucibedir. Maddei kanuniyeye girmesi doğru ola
maz. 

REİSİSANİ BEY — Şimdi efendim, evvela Tev-
fik Rüştü Beyin takririni reye koyuyorum. (Ahvali 
hazıra) tabirinin tayyını kabul edenler ellerini kal
dırsın. (Eller kalkar) Kabul edildi, tayyedildi. Diğer 
iki takrir var ki, «nakten» yerine «aynen» diyorlar 
değil mi efendim? 

MUSTAFA NECATİ BEY (Saruhan) — Aynen 
olursa efendim zürra mutazarrır olur: Malumu ali
niz 1329 - 1330 senelerinde zahirenin kıymeti gayet 
az Mi. Miktarı ise fazla idi. Şimdi teslise tabi tuttuğu
muz gibi bedelen olduğu gibi, halbuki aynen yaptığı
mızda o zamanki mezruat pek fazla idi. Ahaliyi yı
kar. Onun için aynen olmasından ziyade nakten ol
ması icabcder. 

REİSİSANİ BEY — Şimdi efendim «nakten» 
kelimesinin tayyına ait takrirler reye konacak. Ka
bul edenler ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Kabul 
edilmedi. 

Refik Şevket Bey «kefaleti müteselsile» kaydının 
tayyını teklif ediyorlar. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. (Eller kalkar) Kabul edilmedi. 

KÂTİP HAYDAR BEY — Hakkı Hami Bey si
zin de teklifiniz reddediliyor. 

REİSİSANİ BEY — Ahvali hazıra dolayısiyle 
tabiri tayyolunduktan sonra Maliye Vekâletine iha
lesi takarrür eden (aynen ihalesi takarrür eden) den
sin, zatıâliniz birtakım kıtaatın bundan istisna edil
mesini teklif ediyorsunuz değil mi efendim? (Evet 
sadaları) 

REİSİSANİ BEY — Şimdi efendim maddenin 
aldığı şekil okunacak. 

(Kâtip Haydar Bey okudu) ' 
Madde 1. — Maliye Vekâletince aynen ihalesi ta

karrür eden mahallerde aynen ve diğer yerlerde nak
den ihale olunamayan senei haliye aşar bedelatı ke
faleti müteselsile ile ahaliye nakden zimmet kaydedi
lecektir. 

• 
.BİR MEBUS BEY — Efendim bu hususta bir 

takrir vardır. 
REİSİSANİ BEY — Efendim takririniz sonra 

okunacak. Efendim bu yazıldığı gibi kabul edenler 
ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Kabul edildi. 

REİSİSANİ BEY — Pazartesi günü içtima etmek 
üzere celseyi tatil ediyorum. 

(Zevali saat yedi buçukta içlümaa nü hay et veril
miştir.) 
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