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BİRİNCİ CELSE 
Kuşat Saati : 1.30 

REİS : Halil Beyefendi 
KÂTİPLER : Ahmet Müfit Bey (izmit), Hasan Ferhat Bey (Karesi) 

REİS — Ekseriyet var, Meclis açıldı. 
Zabıtname hulâsasını okutuyorum. 

I. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

YİRMİYEDİNCİ İNİKAD 

23 Haziran 1328 Cumartesi 

Reis Halil Beyefendinin taht-ı riyasetinde içtima 
saat l'i 25 geçe vuku buldu. 

Zaptı sabık hulâsası Kâtip Müfit Bey tarafından 
okunarak aynen kabul olundu. 

Encümen-i mahsusunca tetkik edilen Müntefek 
Mebusu Cemil Efendinin mazbata-i intihabiyyesi oku
narak mumaileyhin mebusluğu tasdik ve kabul edildi. 

Karesi Mebusu Hüseyin Kadri Beyin takriri üze
rine Ziraat Bankasınca zürraa teshilât gösterilmemesi 
esbabı hakkında Ticaret ve Ziraat Nezaretinden icrası 
takarrür eden suale Ticaret ve Ziraat Nâzın Aristidi 
Paşa tarafından cevap îtâ olundu ve Karahisar Me
busu Salim Efendinin sualin istizaha kalbi hakkındaki 
takriri reddolunarak îtâ olunan cevabın kifayetine ka
rar verildi. 

Dahilive Nazırının rahatsız bulunduğunu mübey-
yin telgrafnamesi kıraat olunarak ruznamede dahil 
bulunan Arnavutluk meselesi hakkında sualin Pazar
tesi gününe taliki takarrür etti. 

Harîk-i kebirde emlâki muhterik olmasından do
layı bil-mecburiyye mahall-i âhare nakledenlerin be
lediye intihabatındaki hakk-ı kanunilerinin muhafaza
sı hakkındaki lâviha-i kanuniyye üzerinde Heyet-i 
Ayanın icra eylediği tadilâta dair Dahiliye Encümeni
nin mazbatası okunarak kabul olundu. 

Bâdehû, 1328 senesi Muvazene-i Umumiyye Ka
nununun bakiyye-i müzakeresine devam olunarak Ma
liye bütçesinin heyet-i umumiyyesi hakkında cereyan 
eden müzakerenin kifayetine karar verildi ve 

Her nevî rüsum ve vergi hakkında mevki-i tatbike 
vaz'olunmak üzere kaleme alınan kavaninin açık bir 
lisan ile yazılması ve indel-hâce elsine-i mahalliyyeye 
tercüme ile neşrolunması teklifini havi İstanbul Me

busu Zöhrap Efendinin takriri reddedilerek mezkûr 
bütçenin fasıllarına geçildi. 

Elliikinci ve elliüçüncü fasıllar aynen kabul olun
du. 

Ellidördüncü fasıl, Avrupadan avdet edecek olan 
müfettişlerin tahsisatı olmak üzere 156 bin kuruşun 
zammı suretiyle kabul olundu. 

55 inci fasıldan 59 uncu fasla kadar olan mevad 
aynen kabul olundu. 

60 ıncı fasıl hakkında cereyan eden müzakere ne
ticesinde ağnam tahsilatı için Kaymakam ve Mal Mü
dürlerine ita edilmekte olan yüzde yarımın tayyı hak
kında Çorum Mebusu Ali Osman Efendinin takriri 
kabul olunarak işbu faslın tenzilât miktarının Encü
mence tâyininden sonra reye vazı karargir oldu. 

Taraf-ı Riyasetten Pazartesi Ruznamesinde Arna
vutluk vukuatı hakkında Dahiliye Nazırından sual ve 
1328 senesi Muvazane-i Umumiyye Kanununun baki
yeyi müzakeresi dahil bulunduğu bittefhim saat 6'yı 
çeyrek geçe Meclise hitam verildi. 

Reis 
Halil 

Kâtip Kâtip 
Ahmet Müfit Hasan Ferhat 

REİS — Zabıt hakkında bir itirazınız var mı 
efendim? («Hayır» sada'ları) 

HASAN FERHAT BEY (Karesi.) — Geçen gün 
muhterem refikimiz Ali Osman Efendi tarafından 
bir takrir verilmiş idi. O takrirde Ağnam tahsilatı 
yekûnundan bir milyon ,şu kadad kuruş tenzili kabul 
edilerek takrir encümene gönderilmişti. Bu babda 
Meclis-i Âlînin nazar-ı dikkâtini celbedeceğim. Bu 
Meclis-i Âlîde verilen takaarîr kabul edildiği zaman, 
bunun esası kabul edilmez. Yalnız encümence bu 
takririn müfâdı nazar-ı tetkikle mütalaaya alınsın di
ye gönderilir. 
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REİS — Ferhat Bey, zapta ait söyleyiniz. 
HASAN FERHAT BEY (Devamla) — Efendim, 

mokta-i nazarımı arz edeyim. Çünkü zabıtta takririn 
•esası kabul olundu deniliyor. Bu takrir kabul olun
muş değildir. Encümence nazar-ı tetkik ve mütalaa
ya alınsın diye gönderilmiştir. («Zabıt doğrudur» 
«adaları) Şayet encümen bunu nazar-ı mütalaaya al-
mazsa, Meclis-i Âlî, o zaman onun hilâfında bir ka
rar verebilir, '(gürültü ve «hayır» .sadalları) Yoksa, 
Mecliste bunun nazar-ı tetkik ve mütalaaya alınması 
esası kabul olundu. 

REİS — Zaptın bu suretle mühtâc-ı tashih ol
duğunu kabul ediyor musunuz? («Hayır, zabıt doğ
rudur» sadaları) 

ESAT PAŞA (Dıraç) — Bu takrir Meclisçe ka
bul olunmuştur. 

HASAN FERHAT BEY •(Devamla) — Takririn 
Meclisçe kabul olunması, mûtadının Encümence na
zar-ı tetkik ve mütalaaya alınmasıdır. («Hayır» sa
daları) Hattâ bunun emsali vardır. Geçen gün Adliye 
Encümenine bu suretle gönderdiğimiz takrirlerden, 
Encümen, bâzılarını kabul etti, bazılarını etmedi. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — 
O kanuna taallûk eder. Bu öyle değildir. 

HASAN FERHAT BEY (Devamla) — Bu da 
Muvazene Encümenine taallûk eder. Zaten reddo-
lunduktan sonra Encümene gitmesine hacet yoktur. 

İSMAİL OA1N1BOLAT BEY (İzmit) — Ferhat 
Bey biraderimizin bahsettiği mesele, bir kanun lâyi
hasında bir maddenin tâdili için vâki olan teklifler 
hakkındadır. Yoksa, bütçede bir rakamın tayyı için 
verilen takrir kabul edildikten sonra encümene git
mesi ancak hesabı düzeltmek içindir. Yoksa, takri
rin encümence nazar-ı dikkate alınıp alınmaması hak
kında değildir zannederim. 

REİS — Müsaade buyurun, Ferhat Beyin mü-
talaâtı Nizamname-i Dahiliye taallûk ediyor. Mâ-
lûm-u âlînizdirki Nizamname-i Dahilîde kanun lâ
yihaları iki defa ve müstacel olursa bir defa veya
hut Muvazene-i Maliyyeye ve menâfi-i mahalliyye-
ye taalllûk eden kanunlarda bir defa müzakere edilir 
diyor. Bir defa müzakere edilen kanunlarda tâdil 
teklifleri, iki defa müzakere edilen kanunların ikinci 
defa müzakeresinde olduğu surette müzakere edile
rek reye konulur diye Nizamnamede sarahat vardır. 
Binaenaleyh bu da altmışıncı fasılda bir tâdil tekli
fidir. 

Fehrat Beyin şimdi dermeyan ettiği mütâlaat, 
vâkıâ faslın yekûnuna taallûk ediyor, fakat fasılda 

tadîlât icrası hakkındadır. Bu diğer teklifler gibi, ev
velce nazar-ı dikkate alıp reye konularak bilâhare 
encümenden geldikten sonra kat'î surette kabulü için 
reye konulur. Bu hususta Nizamname sarihtir. Hiç
bir vakit bütçe fasıllarında tenzil ve zam teklifleri
nin kat'î surette kabul edileceğine dair Nizamname
de sarâhat-ı tâmme yoktur. Bilakis, aksine sarahat 
vardır. Bir defa müzakere edilen levâyihin tâdilatı-
gerek müstacel ve gerek bütçeye ve menâfi-i mahal-
liyyeye taallûk eden kanunlar olsun- mevâdd-ı müs-
taceledeki tâdiller veçhile olacağı hususunda Ni
zamnamenin madde-i mahsusunda sarahat vardır. 

Mamafih bu takrir kabul edilmek üzere reye ko-
nullmuş ve Meclis-i Âlî, vuku bulan tenzil teklifini 
kabul etmiştir. Şu mütalaa üzerine Nizamname tet
kik edilerek, yalnız takririn nazar-ı dikkate alınması 
suretiyle taksimi dihetini Mecli's-i Âlî kabul ederse, 
hiç olmazsa o suretle tashih edilebilir. Yok, takrir 
kabul edilmiştir, 3/alnız encümence muamele yapıl
ması için encümene gönderilmiş fikrinde Meclis se
bat ederse, bu takrir hakkında ayni suretle muamele 
edilmek zarurîdir. Fakat, her halde, fasıllardan ten
zil veya tezyid hakkında vukubulacak takrirlerin ev
velce nazar-ı dikkate alınıp alınmaması hususu reye 
vazedilmek ve o suretle kabul olunmak lâzım gelir. 

"Bendeniz bundan böyle yapılacak müzakerelerde ten
zil veya zam tekliflerini bu suretle reye koymak mec
buriyetindeyim. Çünkü bütçenin fasıllarına taallûk 
eden tâdil tekliflerinin kati surette kabul edileceğine 
dair Nizamnamede sarahat yoktun 

MEHMET CESRÎ EFENDİ (Trablusşam) — 
Şimdiye kadar teamül nasıldır? 

REİS — Sarâhata karşı teamül olmaz. 
ALİ OSMAN EFENDİ (Çorum) — Reis beye

fendinin ifadelerinden, takririn nazar-ı dikkate alın
dığını anladık. Bendeniz öyle zannediyorum ki tak
rir esas itibariyle kabul edildi. Halbuki takririn na
zar-ı dikkate alınması başka, esas itibariyle kabulü 
yine başkadır. 

REİS — Ali Osman Efendi hazretleri! Fikrimi iyi 
anlamadınız. Bendeniz demiyorum ki reye konulan 
takrir nazar-ı dikkate alınmak suretiyle kabul edil
di. Takrir Meclisçe kabul edilmiştir, fakat şimdi vu
ku bulan mütalaa üzerine diyorum ki bu bir tâdil 
takriridir ve tâdil teklifleri, Nizamnamenin sarahati 
mucibince evvelemirde nazar-ı dikkate alınmak üze
re reye konulur ve kabul edilir ise Encümene gönde
rilir. Bilâhare kabul-ü kafisi icra olunur. Halbuki bu 
takrir Meclisçe kat'î surette kabul edilmiştir diyor. 
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Yalnız, Ferhat Bey, Nizamnamenin sarâhatından 
bahsettiler. Nizamnamenin sarahatine göre diyorum 
iki bundan sonra verilecek takrirleri reye vaz'ederken 
evvelâ nazar-ı dikkate alınmak üzere reye koyaca
ğım. 

ALİ OSMAN EFENDİ (Çorum) — Reis Beye
fendi, encümence bunun aleyhine beyân-ı fikr ye 
mütâlâa edilecek olursa, bendeniz o vakit söz söyle
mek üzere şimdilik sözümden sarfınazar ediyorum. 

OHA'NNES VARTEKS EFENDİ (Erzurum) — 
Hakikaten Nizamname-i Dahilide bu yolda sarahat 
var; fakat şimdiye kadar burada cereyan eden tea
mül, bütçede ve sair müstacel olan kanunların müza
keresinde verilen takrirlerin burada esasının kabul 
edilmesi suretindedir ve takrirler encümene tâdil için 
gönderiliyordu. Şimdiye kadar da hep böyle olmuş
tur. Bendeniz Nizamnamenin bu sarahatini kabul 
ettikten mâdâ, rica edeceğim ki, şimdiye kadar bu 
gibi kabul olunan takrirler esasen kabul edilmiş ve 
bundan sonra Nizamnamenin sarahati tatbik edilsin. 

Çünkü, Ferhat Beyin bu takririnden bendeniz 
başka bir şey hissediyorum. Nizamname-i Dahilî 
Encümeninde böyle bir takrir daha vardur. Nizamna

me-i Dahilînin tâdilinde böyle bir takrir kabul etmi
şiz. Nizamnamedeki sarahati o takrir hususunda da 
tatbik etmek için bugünkü müzakereyi delîl addedip 
ortaya çıkarmasınlar. Bendeniz bu cihetten söylüyo
rum ve ileride Nizamname-i Dahilînin müzakeresin
de biz böyle kabul etmişiz demesinler. Çünkü o ar
tık geçmiştir. («Reye» sadaları) 

REİS — Ferhat Beyin mütalâası veçhile, takri
rin Nizamnameye tevfîkan nazar-ı dikkate alınmak 
üzere encümene havalesini kabul edenler ellerini kal
dırsın. (Eller kalkar) Kabul edilmedi efendim. 

Zabıt, tabiî, aynen kabul edildi efendim. 

ALİ OSMAN" EFENDİ (Çorum) — Müsaade
nizle, zâtıâlîniz buyurdunuz ki, Kanun-u Esâsî 
Ayandadır, nazar-ı dikkatinizi celbederim. Ben de 
bu. hususta nazar-ı dikkati celbediyorum. 

REİS — Bendeniz, bu hususta Hey'et-i Âliyye-
nin nazar-ı dikkatini celbetmiştilm; fakat hiçbir va
kitte Âzâ tarafından verilen takrirleri okutmamaz-
lık edemem, onları okuturum. Hey'et-i Âliyye ka
bul ettiği surette, kabul olunur. Yoksa benim nazar-ı 
dikkatinize arz ettiğim şeyi nazar-ı dikkate alıp alma
mak sizin vazifenizdir. 

IJ. AZA-YI KİRAM MUAMELATI 

İzinler 
/. — Trabzon Mebusu İzzet Beyin, Sıhhi maze

retine mebni, izin talebi. 
REİS — Trabzon Mebusu İzzet Beyin mezuniy-

yet talebine dair takririni okutuyorum. 

Meclis-i Mebusan Riyaset-i Celilesine 
Kesret-i iştigalden olmalıdır ki, gözlerimde kadim 

olan rahatsızlık şu sırada artmış ve bir müddet işle 
iştigal etmemekliğim etibba tarafından tavsiye edil
mekte bulunmuş, olduğundan, gözlerim ifakat 
bulduğu zaman devama ve iştigale başlamak üzere 
mezun addedilmekliğimi Heyet-i Celileden rica ede
rim. 

23 Haziran, sene 1328 
Trabzon Mebusu 

İzzet 

(«Müddet tayin edilmemiş» sadaları.) 
HASAN FERHAT BEY (Karesi) — Encümen, 

bir ay müddet kabul ediyor efendim. 
REİS — Efendim, Mazbata Muharriri İzzet 

Bey biraderimiz pek ziyade çalıştıklarından gözleri 
rahatsız olduğundan bahisle mezuniyet talep ediyor

lar. Ttetkik-i Mezuniyyet Encümenimizde bir ay me-
zuniyyet itasını tensip etmiş, bu suretle kabul eden
ler ellerini kaldırsın. (Eller kalkar.) Kabul olundu. 

2. — Ankara Mebusu Nusret Beyin, sıhhi maze
retine mebni, izin talebi. 

REİS — Ankara Mebusu Nusret Beyin mezuni
yet talebini havi takririni okutuyorum. 

Meclis-i Mebusan Riyaset-i Celilesine 
Reis Beyefendi Hazretleri, 
Duçar olduğum hastalığı tedavi ettirmek üzere 

iki mah müddetle mezuniyet ita buyurulmasını rica 
ederim efendim Hazretleri. 

16 Haziran, sene 1328 
Ankara Mebusu 

Nusret 
REİS — Nusret Bey biraderimiz, rahatsızlığından 

dolayı bir ay kadar mezuniyet talep ediyor. («Kabul» 
sadaları.) Ekseriyyetle kabul edildi efendim. 

MUSTAFA ZİYA BEY (Sivas) — Reis Beyefen
di, bu ekseriyet pek şüpheli. 

REİS — Kâtip Beye sordum, ekseriyet olduğun
da ittifak ediyorlar. 
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İH, _ EVRA1 

1. — Evrak-ı varidenin kıraati. 

REİS — Hükümetten vürud eden atideki leva-
yih-i kanuniyye ve tezakir. ait oldukları encümen
lere havale edilmiştir: 

—• Taşra mcmurin-i Maliyyesinin 1327 senesine 
ait hesabatım tetkike memur edilecek komisyonlar 
ve muhassasatı ve ledel'icab Divan-ı Muhasebattan 
izam olunacak memurin harcırah ve yevmiyesi ol
mak üzere 600 bin kuruşun Divan-ı Muhasebat büt
çesine ilâvesi hakkındaki tezkere-i Sami'ye, 

— Meclis-i Mebusanca derdest-i tetkik ve mü
zakere olan ganaim-i Bahriyye Kanun Lâyihasına 
ait esbab-ı mucibe mazbatasının gönderildiğine dair 
tezkere-i Samiye, 

— Posta ve Telgraf ve Telefon Nazaretince büt
çeye ilâvesine lüzum gösterilen mebaliği havi cet
velin gönderildiğine dair tezkere-i Samiye, 

IV. — MÜZAKERE 

1. — 1328 senesi Muvazene-i Umumiyye kanunu 
lâyihası. (1) 

REİS - Efendim, Dahiliye Nazırı Bey, henüz 
teşrif etmediler, şimdi bütçe müzakeresine başlaya
cağız. 

ESAT PAŞA (Draç) — Mazeretlerine dair bir 
şey yazmadılar mı efendim? 

REİS — Gelecek olsalardı, yazarlardı. Her hal
de içtimain iptidasında gelmediler, elbette gelecek
lerdir. 

Bütçeye başlıyoruz. 

AHMET MÜFİT BEY (İzmit) — Efendim, alt
mışıncı fasıl, geçen gün, müzakere edildiği sırada Ali 
Osman Beyin takririyle Encümene gitmesi tensip 
olunmuştu. Encümen, mütalaasını dermeyan etsin de 
neticesini Makamı Riyaset reye koyacak. 

İZZET BEY (Trabzon) — Evet, altmışıncı faslın 
birinci maddesi, ki ağnam masrafıdır. Ali Osman Bey, 
verdiği takrirde, altmışıncı fasılda kaymakam ve mal 
müdürlerine verilen yüzde yarımın tenzilini teklif et
miş ve Heyeti Umumiye de kabul etmişti. Bu aidat 
yalnız kaymakamlarla mal müdürlerine verilmiyor, 

(1) Evveliyatı 24 ve 25 inci inikad zaptmdadır. 

I VARİDE 

— 1328 muvazenesine ilâvesi muhtazi mubassa-
sata dair cedvelin gönderildiğine dair tezkere-i Sa
miye, 

— Umum Mahakim-i Şer'iyyede alınacak harcı
rahlara dair lâyiha-i kanuniyye, 

Takrirler 
1. — Siverek Mebusu İsmail Vasfı Bey ve rüfe-

kasının, Diyarbekir - Bitlis - Van tariklerinin tu-
ruk-u umumiyye meyanına ithaline dair takriri. 

REİS — Takrir okutuyorum. 
(Takrir okundu) (1) 
REİS — Bu takriri nazar-ı dikkate alıyor mu

sunuz? Bu takriri nazar-ı dikkate alanlar ellerini 
kaldırsın. (Eller kalkar.) Ekseriyyet olup olmadığı 
anlaşılamadı. Rica ederim ayağa kalkınız. (Ayağa 
kalkarlar.) Takrir nazar-ı dikkate alındı ve encü
mene havale edildi. 

(1) Takrir bulunamadı. 

EDİLEN MEVAD 

bundan kura heyeti ihtiyariyesi de aidat alıyor, na
hiye müdürleri de alıyor. 

Onun için hususiyle tahsildarların tadad ettikle
rinin hesabı da başkadır. Sonra muadditlerin tadad 
ettiklerinin de hesabı başkadır. Maliye Nezareti na
mına gelen Berberyan Efendi ile konuştuk; bu fasıl
dan 700 bin kuruşun tenzilini teklif ediyoruz. Fakat 
bu bir hesabı sahiha müstenit değildir. Çünkü, hesabı 
sahih bulamayacağız. Onun için 700 bin kuruş tenzil 
ettik. 

HAŞİM BEY (İstanbul) — Efendim, bu, masari-
fatı mütehavvile cetveline dahildir. Masarifatı sabite
den değildir. Hesabı sahiha müstenit olmayan şey he
sabı mütehavvile meyanından nasıl tenzil olunur? 
Ağnam masarifi, masarifi mütehavvile cetveline da
hildir. Rica ederim, onu izah buyursunlar. 

İZZET BEY (Trabzon) — Onu tenzil edersek ağ
nam masrafı kifayet etmediği zaman hükümet tah
sisatı munzamme alacak. 

HAŞİM BEY (Devamla) — Böyle bir şeyi masa
rifi mütehavvile cetvelinden tenzilde ne fayda hâsıl 
olur? Kendimizi aldatmakta ne fayda hâsıl olur? 

İZZET BEY (Trabzon) — Biz bunu Heyeti Umu-
miyenin kararına tevfik etmek istedik ve bunun üze
rine 700 bin kuruşun tenzilini teklif ettik. 
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HAŞİM BEY (Devamla) — Tekrar tetkik olun
sun; yanlış hesap Bağdat'tan döner. 

ALİ OSMAN EFENDİ (Çorum) — Efendim, 
takririm nerededir? Takririn üzerinde bir hesap, bir 
rakam vardır, onu bana getirin, o rakamları nereden 
aldığımı söyleyeyim. 

BERBERYAN EFENDİ (Muhasebei Umumiye 
Müdürü) — Efendim, ağnam masarifi için bütçeye 
konulmakta olan tahsisat, ekseriya ağnam hâsılatında 
yüzde üçü nisbetinde olarak hesap edilir. Bu tahsi
sattan verilecek para iki nevidir. Birincisi, ağnamın 
tadadı için istihdam olunacak muvakkat memurlara 
verilecek ücrettir. İkincisi, tahsilatta ikdam ve gayret 
eden ve bunu vakti muayyeninden evvel bakayasının 
arkasını almak suretiyle çalışmalara verilmekte olan 
aidattır. 

Malumualiniz Ağnam Kanunu ikidir; biri, eski, 
biri yenidir. Yeni kanun, her tarafta alelumum mev
kii icraya konulamamıştır. Bazı vilayattan vuku bu
lan mutalebat ve şikâyat üzerine bazı yerlerde eski 
kanun tatbik olunur ve bazı yerlerde de yeni kanun 
tatbik olunuyor. Yeni kanun tatbik edilen yerlerde 
ağnam, tahsildarlar marifetiyle tadad ettirilir ve tah
sildarlara tadadiye olarak ve birer maaş nisbetinde 
birer ikramiye verilir. Masarifi tadadiye ondan iba
ret kalıyor. 

Fakat tahsilat üzerinden de vakti muayyen zarfın
da bakayanın arkasını almak için; yani bir an evvel 
alınmış olduğu tahakkuk ettikten sonra yüzde altmış 
para nisbetinde bir aidat veriliyor. Şimdi, bu tekmil 
fasla koyduğunuz tahsisat, ki 5 700 000 kuruştur, bu
nun tekmilinin nısfı aidat olarak verilmek lazım gel
se, bu miktar 2 058 000 lira eder, bu aidat kamilen 
verilmiyor. 

Bir kere vakti muayyenine kadar olan tahsilat ne 
olursa olsun, eğer vakti muayyeninde bakaya kalmış 
olursa, kimse aidat almıyor. Sonra, mal müdür ve 
kaymakamlara verilen kısmı, aidatın bir kısmı dizi
sidir, üst tarafı tahsildarlara ve nahiye müdürlerine 
ve karye heyeti ihtiyariyelerine, imamlara, papazlara 
filan verilendir. Şimdi bunlardan her sene, konulmuş 
olan tahsilattan kaç kuruş mal müdürüne, kaç kuruş 
heyeti ihtiyariyeye veriliyor diyerek bunu tayin edin 
derseniz, edemem. 

Çünkü, malumualiniz bütçede madde itibariyle 
hesabı tutulur, böyle her bir memura verilen müfre
dat üzerine hesap toplamak mümkün değildir, ade
dini beyan edemem. A.rz ediyorum : Yaptığım hesa
ba göre, bir kere bunun hepsi verilmek lazım gelse, 

bunun yarısı eder. O yarının da kısmı cüzisi, yani alt-
mışüçte biri kadardır. Bu memurlara verilen paralar, 
2 800 000 kuruşun üçte biri; yani 900 000 kuruştur. 

Fakat arz ettiğim gibi, bütün tahsilat üzerinden 
verilmiyor, bakaya kaldığı halde hiçbir şey verilmi
yor. Ancak, mal müdürlerine ve kaymakamlara ve
rilmekte olan miktarı takdir etmek lazım gelirse bu
gün şu yekûn üzerinden 700 bin kuruştan fazla bir 
şey tahmin edemedik. 

FEYZİ BEY (Diyarbekir) — Muhtarlara şimdiye 
kadar verilmiştir. 

BERBERYAN EFENDİ (Devamla) — Şimdiye 
kadar verilenden bahsetmiyorum. Çünkü, bahsetmek 
lazım gelirse bendeniz söyleyecektim ki, mademki bu 
tenzil teklif olunuyor, fakat bu tenzil şimdiye kadar 
verilenleri de istirdat eylemek kabilinden bir karar 
değildir. 

Bilmem ki bu suretle, sarih bir madde-i kanuniy-
ye olmadıkça bunların istirdadı caiz midir? Şimdi, 
bu tenzil edilecek olursa, şimdiye kadar verilenleri is
tirdat eylemek mecburiyetinde kalacağız. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Malatya) — Bu 
işkâlı kaldırmak için geçen gün bendeniz bir kaide 
arz etmiştim. Bu sene para verilmiş dediler, bendeniz 
de kanunun mâkebline şümulü olmaz, binaenaleyh 
bu sene bu kararın teşmil edilmemesi lâzım gelir de
dim. Onun üzerine de Meclis-i âli sükût etti, kabul 
ettiler demek oldu. 

REİS — Bu teklifiniz reye konulmadı ki. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Devamla) — Zâ t ı 
âliniz de sükût ettiniz. Şimdi kaide böyledir, Meclisi 
işgalde bırakmamalıdır. 

Efendim, bu teklifin bu sene verilen paraya, kabil 
değil, şümulü olamaz, ihtimali yoktur, Şayet verilme
miş olanlar var ise, onlara da şâmil olmaz. Hattâ bu 
kanunun, bugünden itibaren icrası lâzım gelmez. Aya
na gitmeli, tasdik olunmalı, İrade-i Seniyyeye iktiran 
eylemeli, o vakit kanun icra edilir. Binaenaleyh, bu 
sene bu kanunun icrasına mâni hiçbir şey yok, onun 
için Meclis-i Âli, hiç endişeye düşmemeli, şüphe et
memeli, bu kararı böyle kabul etmelidir. Öyle bâzı fi
kirler dermeyan ediliyor ki, Meclisin ezhânını tahdiş 
ediyor, ona da lüzum yok. 

AHMET MÜFİT BEY (İzmit) — Efendim, bütçe
de tenzilât icrasını, tabiî, arzu ederiz; fakat bunun 
mâkul bir dairede olması lâzım gelir. Mâlûm-u âli
niz, mevcut kavanin ve nizamata göre, tahsilatın her 
sene, Haziranın 15'inde önü alınır. Bugün Haziranın 
25'idir. Binaenaleyh, Memâlik-i Osmaniyyenin ekser-i 
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Vilâyatında ve belki kâffesinde ağnam tâdâd olunmuş 
ve memurine de lâzım gelen aidat tamamiyle ita edil
miş demektir. Bu hale göre tahakkuk etmiş, sarfedil-
miş bir masrafı biz bugün bütçeden çıkaracak olur
sak, verilen paraların onlardan istirdadına hükmetmiş 
olacağız. 

Çünkü, 1328 senesi bütçesinde bu masraf yazılma
yacak. Halbuki Hükümet bunu sarfetmiş olacak. Son
ra, bittabi, Divan-ı Muhasebat bunu kabul etmeyecek, 
vize etmeyerek ashap yedinden istirdadı cihetine gide
cek. Halbuki, verilen paralar esasen bu kanuna müs
tenittir. Kanunî olarak verilmiş olan bir paranın is
tirdadı cihetine gitmek, zannederim muvafık-ı hakka-
niyyet değildir. Eğer böyle bir tadilât icra etmek isti
yorsak, mevcut olan Ağnam Kanununun aidata taal
lûk eden bir maddesini tadil etmeli hükmü de, bitta
bi, tadilden sonraki bir zamana masruf olur. 

REİS — Bir kere, takririn esası hakkında müza
kere etmek doğru değildir. Çünkü, takrir, esası itiba
riyle kabul edilmiştir. Nitekim, deminden vuku bulan 
müzakere üzerine Meclis, o kabulünü teyit etmişti. 
Binaenaleyh, takririn esasına dair söz söylemeye ma
hal yok. Yalnız bu miktarın tenzili hakkında bir he-
sab-ı kat'i yapmak ve o suretle bütçeden tenzil edil
mek üzere Encümene gitmişti. Şimdi, Bütçe Encü
meni de 700.000 kuruşun tenzilini teklif ediyor. Mak
sat, 700.000 kuruş meselesi üzerindedir. Takrir sahibi 
ise bir milyon yü/hin hu kadar kuruş tenzilini teklif 
ediyor. 

Bu kanunun makabline şümulü olup olmayacağı 
meselesine gelince : Bu husus hakkında nazarı dik
kati celbederim. 1327 senesi bütçesinin, bu bütçenin 
tasdikine kadar mer'î olması hakkında bir madde-i 
kanuniyye kabul ettiydik. Hükümet de o suretle tat
bik ediyor. Bu kanun Meclis-i Ayanda müzakere edi
lip de kesb-i kat'iyyet edinceye kadar vuku bulan 
masarif, tabiî tesviye edilmiş olur. Binaenaleyh, bu
radaki tenzilâtla o kanunu tevfik etmek hususu da 
Hükümete kalır. 

AHMET MÜFİT BEY (İzmit) — Bu halde, bu 
karar da lâğvolur. 

ABDULLAH SABRI BEY (Bursa) — Bir kısmı 
almış, bir kısmı almamış; ne olacak? 

ARTİN BOŞGEZENYAN EFENDİ (Halep) — 
Bendeniz, memur beyden bir şey sual ediyorum. Biz
de iki Ağnam Kanunu kabul edilmiştir denildi. Biz, 
kanunlarımızın vahdetiyle iftihar edip duruyoruz, na
sıl oluyor da bir yerde bir nizam, öbür tarafta başka 
türlü bir mizam tatbik ediliyor, sebebini anlayalım. 

Bize izah etsinler. Burada başka, öbür tarafta başka 
kanun olur mu? 

MEHMET TALAT BEY (Ankara) — Efendim, 
Ali Osman Bey de bilir ki, bu sene bu para sarfo-
lunmuştur; fakat gelecek sene yine Teşrin-i Sanide 
Meclis-i Mebusan açıldıktan sonra söylenmesi lâzım 
^elen şeyi şimdiden berveçh-i peşin söylediler. Tak
rir ve ifadesiyle Meclise anlattılar ki, bu para lü
zumsuz olarak veriliyor. 

Çünkü bunu tahsil edenler en ziyade Muhtaran-
dır, onlara verilsin, Kaymakam ile Mal Müdürlerine 
verilen yüzde yirmi paraya maaşlarının tezayüd et
mesi sebebiyle ihtiyaçları kalmamıştır. Onu almayı-
versinler. Bununla bir teneffuu Hazine vücuda gel
sin makşadiyledir.; 

Ancak bu sene bu paranın sarfedildiğini bildik
leri için gelecek sene istirdat edilmesini hatıra ge
tirmişlerdir. Bunun yalnız gelecek seneye şümulü ol
mak üzere teklif ettiklerini alenen burada kendileri 
de beyan ettiler, zapta öyle geçmiştir. 

Fakat kabul olunduktan sonra iş değişti, bütçe, 
denildiği gibi, makabline şümulü olur veya olmaz, 
bir kanun hükmünde değildir, bir kanun değildir. 
Bütçe her sene Mart iptidasından itibaren bir sene
lik bir kanundur. Bunun içindir ki, Şubat nihayet
lerinde muvakkat bütçe istemeksizin bir santim bile 
sarf edemeyeceğini bilen Hükümet, Şubatın yirmi-
sekizinci günü mutlaka bizden muvakkat bütçe is
temeye mecburdur. 

Yoksa, öyle Bütçe Kanununda makable şümulü 
vardır yahut yoktur diye burada verilen kararları 
Hükümetin tezyil etmemesine veyahut mabihittat-
bik addetmemesine bir çığır açmak kat'iyyen doğru 
olamaz. Biz, bugün filan Nezaretin tahsisatını ya
rıya indirdik desek, öyle olabilir: fakat doğru ola
mazmış. 

Asıl hâkimiyyet-i milliyyenin temarküz ettiği 
bir şey varsa, o da, bu bütçe meselesinde Mebus
ların Meclis-i Mebusanın verdiği kararın tatbiki
dir. Makable mabade şümulü kat'iyyen mevzubahis 
olamaz. Çünkü bütçe bir seneliktir, bir senelik bir 
kanundur. 

Martın iptidasından gelecek senenin Şubatın ni
hayetine kadar hükmü mer'idir. Şimdi asıl Ali Os
man Beyin takririndeki maksat, gelecek sene bu 
aidatı Kaymakamlarla Mal Müdürlerine vermeye
rek, Hazinemande edilmesidir. Yani bundan beş, 
on kuruş istifade edilsin, bu maksada mübteni oldu
ğunu kendi takrirlerinde yazmıştır, şifahen de söy
lediler, zapta da geçti. 
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Hükümeti müşkil bir mevkide bırakmak da ta
biî istemeyiz. Maksat, gelecek seneden itibaren böy
le yapılsın temennisidir. Bu temenniyi Meclis-i Me
busan da kabul etmiştir. Binaenaleyh, takrir, o su
retle Hükümete havale edilirse, - maksat hâsıl olur 
zannındayım. 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Erzurum) — 
Temenni yoktur, karardır. Temenni diye yeni mo
dalar çıkarıyorsunuz. 

REİS — Varteks Efendi, Reisten söz istemeden 
ve söz verilmeden söz söylenemez. Rica ederim, Ni
zamnameye muhaliftir. 

SASON EFENDİ (Bağdat) — Bu takrir geçen 
gün verildi, Meclisçe kabul edildi, encümene gitti. 
Bunun şimdi nesini müzakere ediyoruz? 700 bin ku
ruş mu tenzil edilsin, bir milyon kuruş mu tenzil 
olunsun, burası hesap edilmek üzere encümene ha
vale edilmişti. Encümen de 700 bin kuruş tenzil 
edilsin diyor. Şimdi bunu Meclis kabul edecektir. 

MEHMET CESRİ EFENDİ (Trablusşam) — 
Kabul olundu ya. 

SASON EFENDİ (Bağdat) — Fakat miktarının 
tayini için Encümene havale olunmuştu. Encümen 
de şimdi 700 bin kuruş diye tayin etti. 

ALİ OSMAN EFENDİ (Çorum) — Filhakika, 
bendeniz, bu fasla geldiğimiz vakit İzzet Bey ile ko
nuştum, burada tenzili icabeden şey var dedim. 
Kendileri dediler ki, doğrudur; fakat vakti geçti. 
Sonra bendeniz, teklif etmek istemedim; fakat bari 
gelecek sene bu gibi şeyler kalksın dedim. O esna
da Hükümet memuru olan zat onun 16 Haziranda 
tahakkuk ettiğini söyledi. O halde sarf edilmediği
ni ihsas etti. 

Orada varidat cedveli var, 2 milyon bilmem şu 
kadar lira gösteriyor. Onun üzerine bendeniz bir 
hesap yaptım, yüzde yarımını aldım. Kaymakamlar 
ile Mal Müdürlerine bu iki kısma verilen şey veril
mesin dedim ve o hesabı da bu noktadan yürüttüm. 
Bunun miktarını takririme dercettim. Şu halde bu 
rengi aldı, tahakkuk henüz vaki olmuş, sarf vaki 
olmamış fikriyle bu hesabı yaptım ve benim varidat 
cedvelinde yaptığım hesabı herkes yapabilir. Kimse 
yoktur ki, bütün rakamın yüzde yarımını bulama
sın, oradan aldık ve takrire dercettik. Bendeniz, Ağ
nam Tahrir Memurlarına verilen aidattan bahsetme
dim, o, tabiî, verilir, ondan bahsedilmez. Sonra, 
yine tadada iştirak eden Tahsildarlara verilen pa
rayı da bendeniz nazara almadım, o da bahisten ha
riçtir. 

Sonra iş nedir? Tahsilattan yüzde yarım, Kayma
kamlarla, Mal Müdürlerinindir. Hatta bendeniz o 
fukara Heyet-i İhtiyariyyenin de - ki o kadar Hü
kümetin mesaisine iştirak ediyorlar ve hiçbir men
faat de görmezler - almasına bir şey diyemem. Tah
sil memuru gelir, haydi filanın malını haczedeceğiz, 
gel, filanın kapısında sizin huzurunuzla olacak der; 
kalkar, harmanını bırakır gider, hiçbir şey de al
maz. 

Ben onları da karıştırmadım, onlar da bahisten 
hariçtir. Bendeniz, bakınız, tahsilata fiilen iştirak 
etmeyen zevata yani münhasıran vazife-i tahsiliyye-
yi ifa eden silsile-i memurinden başka zevata bu 
para verilmesin dedim. Siz de tensip ettiniz. 

MEHMET TALAT BEY (Ankara) — Bu seneye 
mi yoksa sene-i âtiyeye mi ait olarak söylediniz? 

ALİ OSMAN EFENDİ (Devamla) — Teklif 
ne yolda, iken, nereye intikal edildi. Sonra yine yol 
da oraya geldi, onu söyledim. Şimdi denilebilir ki, 
canım, nasıl olur. Ağnam Talimatı, ki bir kanun 
mahiyyetini haiz değildir. Ve bütün rüesa-yı memu
r in i mülkiyyeyi sarsıp derhal parayı tahsil ettirip 
İstanbul'un emrine âmâde bulundurmak emeliyle ha
reket edilen bir zamanın mahsulüdür. 

Siz o zamanın mahsulü olan birçok şeylere 
bugün itibar etmiyorsunuz, onu da Devri Sabık mah
sulü diyorsunuz, öyle olduğu halde, sonra, bunu, 
mamulün bih addetmek istiyorsunuz; bunu da na
zar-ı dikkatinize arz edebilirim. Saniyen denilebilir 
ki canım, bir Talimat, bir Nizamname var iken, bu 
para nasıl tenzil olunur? Diyebilirim ki, Meclis bir
çok defalar nizamî olmayan şeyler hakkında ve bir 
Talimat ve Nizamname yapılmadan birçok teşkilat
ta birçok matalıbe para vermişiz. Hiçbir kanun, hiç
bir nizam yok, öyle olduğu halde yekkalem, al pa
rayı diyorsun. 

Biz bunu öyle yaptığımız halde, tenzilât cihetine 
gelince, bunun hakkında Nizamname, talimat var 
diyoruz. Burada tevazün nerede? Evet, Hükümet is
tediği vakit şu kadar para istiyorum diyor. Ne imiş? 
Filan iş için hani nizam, hani kanun? Yok. ettiği
miz vakit, burada bir şeydir, filan zamanın asarından 
kalma bir şey değildir. Onun ahkâmına halel geldi
ğini istemem diyorsunuz. Evet, onu kabul ediyor
sunuz da, böyle bir şeyi neden kabul etmiyorsunuz? 
(«Kabul ettiler» sadaları) Bendeniz kabul edenler için 
demiyorum, buna muteriz bulunan zevata söylüyo
rum ve tekrar nazar-ı dikkatinize arz ederim. Her 
hüküm sizindir, Encümenin değil, ekseriyetindir. 
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MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nazırı Vekili) 
— Efendiler, bu meselede zannederim ki Hükümet
le Meclis-i Mebusan arasında esas itibariyle fark ve 
ihtilâf mevcut değildir, yalnız tatbikat itibariyle bir 
fark vardır ki o farkı nazar-ı dikkate almanızı rica 
ederim. 

Kaymakamlarla, Mal Müdürlerinin ve onlarla 
birlikte Heyet-i thtiyariyyenin ve Muhtarların aidatı 
olan yirmi para kanun ile müeses bir haktır. 

Ağnam Talimatnamesi, Ağnam Nizamnamesi 
dediğimiz nizamname, bir kanundur. İrade-i Seniy-
yeye iktiran etmiş, senelerden beri mer'i ve muteber 
bir kanundur. Bu kanun ile iktisabedilmiş bazı hu
kuk vardır. 

Bugün o itiksab edilen hukuku reddetmek ister
seniz, ona karşı bizim diyeceğimiz yoktur. O halde, 
Ali Osman Efendinin dediği gibi, her hak ve hü
küm sizindir. Fakat vereceğiniz hükümler ve isti
mal edeceğiniz haklar maziye değil, âtiye şamil ol
mak lâzımdır. Ağnam Talimatnamesinin gelecek se
ne için değiştirilmesini biz arzu ediyoruz. Bu mad 
dede tayyını istediğiniz şeyin tayyedilmesini de ka
bul ediyoruz. 

Fakat bu sene elimizde mevcut olan ve Kanun-u 
Esasi mucibince kanun kuvvetini haiz olan ve İra-
de-i Seniyyeye iktiran eden 1328 senesi bütçesi mu
cibince vermiş olduğunu/, tahsisatı almış olan kim
selerden Kaymakamlardan, Mal Müdüründen veya
hut Heyet-i ihtiyariyye ve Muhtardan istirdat etmek, 
zannederimki hak ve adalete muvafık, bir hareket 
olmaz. 

Eğer bugün istirdada karar verecek olursanız bu 
memlekette rnüesses hiçbir hak mevcut değildir de
mektir. Fakat sene-i âtiye için kanunu bu kabul edi
len esasa göre tadil ve tanzim etmeyi kabul ediyo
ruz. 

MEHMET TALAT BEY (Ankara) — Zaten mak
sat da odur. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — O hal
de aramızda hiç ihtilaf yok demektir. 

Beyhude münakaşa temadi etmiştir. Gelecek se
ne için tenzil etmeyi biz kabul ediyoruz. Bu sene 
için tenzil etmemeyi siz kabul ediyorsunuz. İhtilâf, 
bu suretle bertaraf olmuştur. («Reye» sadaları) Ri
ca ederim, istirdata karar verildi mi,' verilmedi mi 
Reis Bey? 

REİS — Müsaade buyurun efendim, Kaymakam
lara, Mal Müdürlerine verilmiş olan aidatın tenzili 
hakkında Ali Osman Efendi tarafından verilmiş olan 

takrir kabul edilmişti, yalnız miktarının tayini hu
susu encümene havale edildi, encümenden bugün 
iniyor ve 1.200.000 kuruş tenzilini Ali Osman Efen
di takririnde teklif ettiği halde, Encümen, 700.000 
kuruş tenzil edilmesi lâzım gelir diyor. Yani demek 
istiyor ki Kaymakam ve Mal Müdürlerine verilmiş 
olan aidat 700.000 kuruştan ibarettir. Bunun tenzili 
icabeder. 

Binaenaleyh şimdi o takrir kabul edilmiştir. Ol 
veçhile tenzilat ifası ile beraber re'ye koymak lâzım 
geliyor. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Şimdi, 
esas takrir, bu seneye ait olamaz. Gelecek sene için
dir. Onun mikdar-ı hakikisini, ne Ali Osman Efendi 
ve ne de Muvazene Encümeni tayin edebilir. Mikta
rını, elimizdeki cedavil mucibince tayin ederiz. Ye-
diyüz bin midir, 1 milyon 200 bin midir, ne ise sene-i 
atiye için bunun bütçeden tenzili tarikini kabul edi
yoruz fakat bu sene bu masarifin kâffesi tediye edil
miş olduğu için bunun bir santimini bile tenzile mu
vafakat etmekte mazuruz. 

ALİ OSMAN EFENDİ (Çorum) Tediye edil
diğini nereden biliyorsunuz? 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) - Çünkü 
Ağnam tahsilatı bitti. 

ALİ OSMAN EFENDİ (Çorum) — Haziran 
16'da tahakkuk ediyor dediniz. Bu altı gün için mi? 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Yok ca
nım, Haziranda tahakkuk etmez, Mart, Nisan, Mayıs 
ve Haziranda tahakkuk eder. 

MEHMET BAHAEDDİN BEY (Halep) — 
İzzet Beyin verdiği izahata nazaran Maliye Memuru, 
Berberyan Efendi ile bilmüzakere 700.000 kuruşun 
tenziline muvafakat edilmiştir. Zabıtta mevcuttur. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Yanlış 
söylemiş, bu sene için değildir, gelecek sene için
dir. 

MEHMET BAHAEDDİN BEY (Halep) — 
Şimdi verdiği izahata göre efendim, zabıtta mevcut
tur. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Etmiş ise 
bile, yanlış söylemiş. 

MEHMET TALAT BEY (Ankara) — Ne için 
yekdiğerimizi anlamaz gibi davranıyoruz, ona hiç 
aklım ermiyor. Meclis-i Âlinin nazar-ı dikkatine arz 
edeceğim bir nokta var: Ali Osman Efendi birade
rimiz, iptida o maddeye dair söz istediler. Dedi
ler ki, Kaymakamların maaşları evvelden 800 - 900 
kuruş iken 1 500 - 2 500 kuruşa çıktı. Mal Müdür-
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leri 4'er, 5'er yüz kuruş alırlarken biner kuruşa 
çıktı. Binaenaleyh böyle yüzde yirmi para Ağnam 
aidatı almaya ihtiyaçları kalmadı. Bundan sonra 
sene-i atiyeye şamil olmak üzere bu verilecek aida
tın tenzilini talep ederim dediler. 

Zabıt okunsun, rica ederim bu böyledir. Sonra 
onun üzerine takrir ver denildi, takriri dara geldi, 
bunu yazdı. Bu takrir re'ye konup okunurken Mec
liste gürültü vardı, insaf-ı âlinize müracaat ederek 
söylerim. Takririn mûtadını tamamiyle işittiniz mi? 
(«İşittik» sadaları) Yalnız okundu, işitilmeyerek ka
bul edildi. (Gürültü) Şimdi tekrar bu müşkilâatı iza
le edecek bir suret-i hal var. 

Rüfeka-yı kiramdan sorulur, bu seneye ait olmak 
üzere mi kabul ettiniz? Yoksa sene-i atiyeye ait ol
mak üzere mi kabul ettiniz? Bu sorular, ona göre 
tashih olunur., 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim, re'ye iş
tirak etmiş olan âza-yı kiramın işiterek re'y verdik
lerinde hiç şüphe yok. Bu hususta tereddüde mahal 
yoktur. Binaenaleyh gelecek sene bu aidatın veril
memesi hakkında bir takrir verilebilir. Fakat fasıl
dan tenzilât ifası için verilen takrir gelecek seneye 
şâmil olmak üzere re'ye konamaz. Ali Osman Efen
di tarafından verilen takrir, bu bütçenin faslından 
tenzilât için verilmiştir ve o suretle re'ye konulmuş
tur. Gelecek sene bu paranın verilmemesini arzu 
eden âza-yı kiramın başka yolu vardır. 

Kanunun bu maddesinin tadili için bir takrir ve
rirler, encümene havale edilir, kanun Meclis-i Âlide 
müzakere edilerek tadil edilir ve o aidat, gelecek 
sene çıkacak olan o kanun mucibince verilmez. Fa
kat 1328 senesi bütçesi müzakere edilirken fasıllar
da tenzil icrası için verilen takrir, o faslın yekûnun
da tenzil takriridir ve bu takrir de kabul edilmiştir. 
Deminden, Nizamnameye tevfiki için Ferhat Bey 
biraderimiz tarafından serdedilen ve taraf-ı aciza-
nemden ilâve edilen mütalaat üzerine tekrar re'ye 
konulmuş, tashihi de nizamnameye tevfikan Meclisçe 
kabul edilmemiş. Binaenaleyh takrir kabul olunmuş
tur. 

ABDURRAHMAN EFENDİ (Şam) — Para
lar sarfolmuş ise nasıl istirdat olunur? 

ALİ OSMAN EFENDİ (Çorum) — Efendim, 
tahsisat-ı munzamme etsin. 

REİS — Müsaade buyurun, benim için yapa
cak bir şey kalmıyor. Encümenin tenzilini teklif et
tiği 700.000 kuruşu faslından tenzil ile re'ye koy
maktan başka bir şey kalmıyor. («Nazır kabul etmi

yor» sadaları) Rica ederim Nazır Bey kabul etmi
yor, dediler ki, hükm ve karar Meclisindir. Nazır 
Bey, sonra bu faslı Ayanda tashih ettirebilirler ve o 
tashih ile biz de o meseleyi hallederiz. 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nazırı Vekili) 
— Canım, şimdi bu takrir ekseriyet kazanmışsa, tas
hih edilmiş olur. 

ARTAS YORGAKİ EFENDİ (İstanbul) — Mü
zakeresinde bulunduğumuz işbu teklifi kabul ede
cek olsak bile, Nazır Beyin verdiği izahata ve ka
nunun tayinatına göre bu aidat kanunen bir hakkı 
müktesep olmakla beraber, şimdiye kadar bu mük
tesep olan hak eshabı kimlerse onlara verilmiş oldu
ğundan biz kabul etmesek bile, mademki verilmiş bir 
paradır ve bu paranın istirdadı kabil değildir. De
ğil Meclis karariyle hükmen bile kabil değildir. Sep-
keden bir hizmet mukabilinde kanun dairesinde ve 
zevat-ı malûmeye verilmiş bir paradır. 

Meclisimiz tenzilini isteyecek olsa bile, nesini 
tenzil edebilirsiniz. Bu, verilmiş bir paradır. Mecli
simiz, nihayet, verilmiş olan bu paranın hükmen geri 
alınmasını teklif edebilir; fakat böyle bir teklif ka
nunî olmamakla beraber, esasen Meclisimizce mü
talaa olunamaz. Bu takrir gayri variddir. Nazır Be
yin ifadesi veçhile gelecek sene yapılırsa, yapılsın. 
Bu teklifin müfadından bu sene sarf-ı nazar edil
mek tabiî ve mecburidir. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Evvelemir
de böyle bir karar mevcut bu kararı biz cerh edebi
liriz. 

HACI ŞEFİK BEY (İstanbul) — Efendim, zaten 
bu karar, verilen bu paranın gelecek senenin hesa
bından tenzili hakkındadır. (Gürültü) 

REİS — Şefik Bey, müsaade buyurun. Bunlar 
söylendi ve cevapları da verildi. Sizinki bir içtihat, 
diğer Âzanınki de diğer bir içtihat değil mi efen
dim? Onun için tekrara mahal yoktur. 

MEHMET UBEYDULLAH EFENDİ (Aydın) 
Şefik Beyin sözüne karşı verilen cevaplar mebusla
rın işitmiş olduklarında, anlamış olduklarında, karar 
vermiş olduklarında kendilerine hiçbir yanlışlık is
nadı vaki olmaması gayretiyle verilmiş cevaplardır. 
Şurada bu mesele yanlış olarak işitilmiş ve yanlış 
olarak karar verilmiş, Meclis bir hata etmiş olabi
lir. Ne için, bile bile, Ayana yanlış olarak göndere
lim? 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Malatya) — 
Efendiler, kerem ediniz, «Ve kem min gaaibin kavlem 
Sahihan, ve âfetühü minel fehmissakîmi» Dikkat bu-
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yurun çok doğru bir sözdür, işitenler vardır. Bu 
hata, söyleyenin değildir, dinleyenindir. Geçen gün
kü verilen karar da doğrudur. Bendenizin ifade etti
ğim (kanun makabline şamil olmaz) tabiri, o da doğ
rudur. 

Maliye Nazırı Vekili Beyefendinin söylediği, o 
da doğrudur. Binaenaleyh, yanlış anlayıp da, ne ken
dinizi mevki-i işkale bırakınız ve ne de Makam-ı 
Riyaseti endişeye bırakınız. Bunu böyle geçelim, ge
lecek seneden itibar edelim. Başka çaresi yoktur. Ne 
kadar münakaşa etseniz faydası yoktur. 

ARTIN BOŞGEZENYAN EFENDİ (Halep) -
Reis Beyefendi, benim sualimin cevabını vermedi. 
Kanunun çalışlığı neden ibaret ise, onu bize anlat
sınlar. 

KARABET PAŞAYAN EFENDİ (Sivas) -
Efendiler, bir kere bir çıkmaz yola sapmışız, öyle 
bu takriri kabul etmekle, mademki bu paralar ve
rilmiştir, istirdat olunamayacak. Şu halde bu bizim 
için çıkmaz bir sokaktır, bir sokak bulmak için bu
rada müsaadeli bir yerimiz vardır. Burada Masa-
rif-i Gayr-i Melhuza açık bir yerdir. Mademki bu 
sene icra olunmuştur, gelecek sene olmaması için ve 
bu seneninkini ilâve etmek için masarif-i gayri mel-
huzaya zammederiz, buradan alırlar. Mesele de bu 
suretle hallolunur. Buranın müsaadesi vardır, bunu 
artıralım. 

HASIM BEY (İstanbul) Maksat, noksan ol
ması keyfiyycti değil, o tahsisat her zaman artar. 
Şimdi, Kaymakamlara, Mal Müdürlerine aidat-ı tah-
siliyye verilmesin deniyor. O halde nereden verebile
ceksiniz? Tahsisatı istediğiniz kadar artırabilirsiniz, 
bu sene zaten verilmiştir, gelecek sene verilmez. 

KARABET PAŞAYAN EFENDİ (Sivas) — 
Gayr-i melhuz olan masarife ilâve ederiz gider. 

İSMAİL HAKKI BEY (Bağdat) — Efendim, 
şimdi Meclis-i Mebusan bir karar verdi, o kararın 
muktazasıyla amel etmek vaciptir. Diğer taraftan 
da bu, gayr-i kaabil-i icradır. Çünkü, iktisap olun
muş birçok hukuka taallûk ediyor ve iktisap olunan 
hukuk da Kanun-u Esasi muktezasınca bütçe kanu
nunun müddeasına ahkâmına aittir. Şu halde, Mec
lis-i Mebusanın vaziyetini tayin etmek lâzım gelir. 
Bir sene tatbik olunmayan kararı gelecek sene tatbik 
etmek, Reis Beyin dediği gibi, doğru olmaz. Çünkü, 
Bütçe aKnunu bir seneye aittir. Bu sene bütçe müza
keresi esnasında verilen bir karar gelecek sene büt
çesine taallûk edemez ve bütçenin müzakeresi es
nasında verilecek karar mevcut olan bir kanunu tağ
yir edemez. • 

Çünkü, bir kanun, Meclis-i Mebusan ve Ayan
dan geçerek tasdik-i Şahaneye iktiran eden bir kül-
liyyedir. Yalnız Meclis-i Mebusanın karariyle tadil 
edilmez. Şu halde Meclis-i Ayandan istimdat etmek, 
Meclis-i Ayan vasıtasiyle vaki olan bu hatayı tashih 
ve tamir etmek lâzım gelecektir ki, bu da benim 
fikrimce doğru değildir. Meclis-i Ayanın böyle bir 
şey yapıp yapamayacağı da muhakkak değil, saniyen 
Meclis-i Ayanın bütçe hususundaki selâhiyeti, ta
sarruf cihetine şamil olan kararları bozacak bir ma-
hiyyette değildir. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — 
Hükümet tarafından teklif olunursa? 

İSMAİL HAKKI BEY (Bağdat) — Hükümet 
tarafından belki teklif olunur. Bu da meşkuk bir şey
dir. Binaenaleyh, Meclis-i Mebusana terettüp eden 
diğer bir şey var; Meclis-i Mebusan bir karar ittihaz 
etmiş, bu karar zaten bir kanun mucibince meşruan 
aidat ahzetmiş olan memurlardan haklarının istir
dadına şamil olamaz. Binaenaleyh, hiç olmazsa itti
haz ettiğimiz şu kararın, bir karar olmakla beraber, 
iktisab-ı hak etmiş olanlara, şümulü olmadığına dair 
bir takrir veriyorum, lütfen kabul ediniz. 

REİS — Efendim, zaten tenzil olunacak şey tah
minidir, bunun tenzilinde ne fayda vardır? 

ALİ OSMAN EFENDİ (Çorum) — Arkadaşım 
tarafından vaki olan talep doğru değildir. Meclisin 
karar-ı kat'îsi vardır. Evet, hakkı mükteseptir, sarfe-
dilmiştir demek olamaz. Hükümet memuru henüz ta
hakkuk etmeyen miktarı olduğunu ihsas etti, 16 Ha
ziranda tahakkuk edecek bir şey. 

AHMET MÜFİT BEY (İzmit) - Tahakkuk etti 
ve sarf olundu. 

ALİ OSMAN EFENDİ (Devamla) — 16 Hazi
randa bunun tahakkuk ettiğini söyledi ve bunun sarf 
edilmediğini ihsas etti. Şu halde, bunu sarfedilmiştir 
addetmiş zannederim, sarf olunmayan parayı sarf 
edilmiş göstermektir. Ondan sonra nasıl oluyor efen
dim? Bilmem, bir karar ittihaz ediyoruz. Ondan son
ra tekrar rücu etmek istiyoruz. Meclisin Hükümete 
karşı ittihaz ettiği karardan rücu etmesi nasıl vaki 
olabilir? Sıra geldikçe tevazünden bahsederiz. Hükü
mete karşı biz bir kararımızda eğer musir ve sabit 
kalmazsak, soma tevazün nerede kalır? 

YUSUF FAZIL BEY (Asir) — Efendim, bir aza, 
bütçe müzakeresinde tezyid veya tenkis için rey vere
mezse bütçeyi ne için müzakere ediyoruz? Mademki 
bir mebusun bütçede tezyit ve tenkis hakkında reyi 
vardır, binaenaleyh, bütçeyi bu suretle müzakere et-
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meliyiz. Mademki müzakere ediyoruz, her mebusun, 
ya tenkis, ya tezyidi hakkında söz söylemeye hakkı 
vardır, başka türlü bütçe müzakere icra olunamaz. 

HACI ŞEFİK BEY (İstanbul) — Reye koyunuz 
Reis Bey, bununla akşam edeceğiz. 

SALİM BEY (Karahisarısahip) — Ali Osman 
Efendinin verdiği takrirde tenzil talep olunuyor; ih
tiyar meclisi ve muhtaran alsın diyor. Fakat bu ta
hakkuk etse de mal müdürü, muhasebeci, onlar tah
sisatını evvelen alırlar. 

Şimdi onların alacakları hisse tamamen sarfedil-
miştir. Yalnız sarfedilemeyen cihet, muhtarlara veri
lecektir. Zaten muhtarlara katiyyen verilmiyor. Bu 
tahsisat tenzil edilirse kaymakam, mutasarrıf da al
mış olacak, istirdat da olunmayacak. 

Yine muhtarlara gardedilmiş olacak. Biz, hatamı
zı niçin itiraf etmeyelim. Mademki verilen kararın 
hata olduğu anlaşıldı, mademki anlaşılmadan, iş te
nevvür etmeden karar verilmiş, şimdi ondan dönmek
ten niçin sıkılalım? Şimdi, anlaşılmış bütün rüfekayı 
kiramın fikri tenevvür etti, bu karardan dönmek da
ha evladır. 

TEVFİK LATİF BEY (Prizren) — Efendiler, bu 
mesele bir sureti salimede hallolunmak lazımdır, Bir 
kere, verilen takrirde tayin olunmuş bir rakam da 
mevcuttur, onun için bu 700 bin, 800 bin tenzile ben
deniz de taraftar değilim. 

Çünkü burada 1 milyon 200 bin kuruşun tenzili 
talep olunmuş, Meclisçe de bu tenzil kabul edilmiş
tir. Verilen takrirde pek güzel yazılmış ve miktar da 
tayin edilmiştir. Bunun, her halde tenzili lazım gelir. 

Fakat bunun tenzili kaabil midir, değil midir? Bu
rada arkadaşlarımızdan bazıları diyorlar ki, 16 Hazi
randa tahakkuk edermiş. Binaenaleyh, henüz sarfedil-
memiş kısmı olabilir diye bir yol bulmak istiyorlar. 
Bu para velevki sarfedilmiş olsun yine tenzil edile
mez. Çünkü bu, kanun ile iktisap edilmiş bir haktır. 
Hatta buna karar versek, bu adamlar mahkemeye 
müracaat etseler, pekâlâ bu haklarını alabilirler. Çün
kü evvelce kanunla iktisap edilmiş bir haktır. 

Onun için bu sarfolunup olunmaması suretlerinin 
bu babda tesiri yoktur. Onun için, her halde bu ka
rardan, salim bir surette rücu edilmek lazımdır. Ben
deniz de bu rücuu Meclisçe kabul edilen paranın 
mücerret hükümetin hatasından dolayı tekrar zammı
nı teklif ediyorum. Bir de takrir verdim. Çünkü, hü
kümet izahat vermedi. Bu, sarfedilmiş bir paradır ya
hut kanunen iktisap edilmiş bir haktır. Bu takririn 

kabulüyle tekrar zammolunabilir. Onun için Ayana 
iftikar etmeyiz. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — 
Tenzil keyfiyeti Ayandan geçerek İradeye iktiran 
ederek katiyyet kesbetmedi ki şimdi zam teklif edi
yorsunuz. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — 
Ayandan gelir, tekrar Meclisten çıkar. 

İSMAİL HARİRİ EFENDİ (Havran) — Ali Os
man Efendinin söylediği söz (işitilemedi) paranın mec
muundan tenzil etmek için dedim ki, paranın kay
makamlardan, mal müdürlerinden, söylediğim gibi, 
bir de karye heyetine verilmesi. Halbuki bir defa., de
mişti. Sonradan mal memuru müdafaa edecek veya
hut bu para şimdiye kadar verilmiş olmalıydı. 

Haziranın 16'sına, 15 inci gününe kadar olmalıy
dı. Bu takrir, haliyle kalktı. Okunduğu vakit Mecliste 
bir telaş vardı. Takriri kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsınlar denildi. Eller kalktı, sonra zatıaliniz dik
katle baktınız ve buyurdunuz ki, mademki bu, ge
lecek sene için temenni ediliyor, nasıl ki bu sene ha
liyle bırakılıyor, bu, yalnız bir şeydir, bu bütçe için 
söylenecek sözler ancak zammolacak bir miktar için 
olmalı. Mademki böyle bir karar verildi, şimdi bu 
tamir olunmalı. Bu, başka surette tamir olunmaz. Bu 
halde mecmuundan da tenzil olunmalı. Sonra, Mali
ye memurları gelir müdafaa ederler. Yani demek is
tiyorum ki, zatıaliniz böyle tefhim buyurdunuz, öyle 
oldu. 

REİS — Evet, pekâlâ zabıtta da zaten öyledir. 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nazırı Vekili) 
— Demin arz ettiğim bir noktaya tekrar nazarı dik
katinizi celbedeceğim. Biiiyorsunuz ki bugün tetkik 
etmekte olduğumuz bütçe esasen Kanunu Esasinin 
maddeyi mahsusası mucibince mevkii tatbike vazolun-
muş ve icra edilmiş bir bütçedir. Kanunu Esasi di
yor ki, Meclisi Mebusan feshedildiği takdirde hükü
met bir seneyi tecavüz etmemek üzere geçen sene 
bütçesinin ahkâmını meri tutar. Biz de bu maddeye 
istinaden yeni bütçeyi eski bütçeye tatbik ediyoruz. 
Siz de burada toplandığınız vakit bir maddei mahsus 
ile eski bütçenin ahkâmını yeni bütçenin kabul ve tas
dikine kadar meriyetine karar verdiniz. Binaenaleyh, 
bugün eski kararı nakzetmek istiyorsunuz. Eski bütçe
ler ahkâmı meri ve muteberdir. 

Mademki bu meriyet ve itibar hem Kanunu Esa
si mucibince, hem de sizin burada kabul ve tasdik 
etmiş olduğunuz bir maddei mahsusa mucibince sarf 
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Bu meseleye dair takrirler var, takrirleri okuya
cağız. Onlardan nazarı dikkate alınanlara göre karar 
verilir. 

Meclisi Mebusan Riyasetine 
Ağnam aidatının kanunu mahsusuna ve Kanunu 

Esasi mucibince musaddak ve zaten tatbik olunan 
1328 senesi bütçesine göre meşruan sarf edilmiş ol
masına binaen, Ali Osman Efendinin takririnin bu su
retle iktisabı hak ve ahzı aidat edenlere şümulü olma
masını teklif eylerim. 

Divaniye Mebusu 
İsmail Hakkı 

SEYYİT BEY (İzmir) — Takrirlerin hepsi okun
sun. Münderecatmın ne olduğunu bilmiyoruz; anla
yalım. \ 

Meclisi Mebusan Riyaseti Celilesine 
Ali Osman Efendinin takriri üzerine Meclisçe ten

ziline karar verilen mebaliğ sarfedilmiş veyahut ka
nun dairesinde bütçeden evvel kanunen iktisap olu
nup tağyiri gayri kaabil ve hakkı müktesebe taalluk 
etmiş olduğundan mücerret hükümetin beyanı haki
kat edememesinden tevellüt eden şu hatanın tamiri 
zımnında tenzili kabul edilen mebaliğin fasla zammı
nı teklif ederim. 

Prizren Mebusu 
Tevfik 

Riyaseti Celileye 
Şifahen arz ettiğiniz malumata ve Maliye Nazırı 

Vekili Beyefendinin de ifadelerine göre altmışıncı fa
sıldan 700 bin kuruşun tenzili, sarf olunan bir para
nın eshabı matluptan bigayri hakkın istirdadını icap 
edeceğini ve bu da mugayiri kanun bulunduğuna bi
naen fasılda muharrer miktarın aynen kabulü ve Ali 
Osman Efendi tarafından muta takrir müfadının se-
nei atiye bütçesinde nazarı itibara alınmasının karar 
tarzında hükümete tebliğ edilmesini teklif ederiz. 

İzmit Mebusu Karesi Mebusu 
Müfit Ferhat 

Meclisi Mebusan Riyasetine 
Kaymakam ve malmüdürlerine verileceği veyahut 

verildiği tahmin edilen 700 bin kuruşun altmışıncı 
fasıldan tenzili ve Maliye Nezaretinin bu aidata mü
teallik olarak sarfettiği mebaliğe mahsus olarak teklif 
edeceği zamaimin kabulünü teklif eylerim. 

Yozgat Mebusu 
Şakir 

ettik ve kanun mucibince sarf ettiğimiz bir parayı is
tirdat etmeye zannetmem ki siz icbar edesiniz. 

Binaenaleyh, sizinle ittifak ediyoruz. Gelecek se
ne bu tenzilatı yapacağımızı va'd ve temin ediyoruz. 
O halde rica ederim bu mesele bu suretle müsaade 
ediniz de reye konsun gitsin. («Reye» sadaları) 

ALİ OSMAN EFENDİ (Çorum) - Artık karar 
katiyyete iktiran etmiştir, rücu edilemez. 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim, neyi reye 
koyalım? 

MEHMET TALAT BEY (Ankara) — Kanunî 
olan şu teklifi. 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nazırı Vekili) 
— Benim teklif imdi. 

REİS — Efendim, takrirler var. Takrirleri okuyup 
reye koyacağım. 

MEHMET SABRİ BEY (Bursa) — Efendim, fas
lı reye koyunuz. Onun içinden hepsi çıkar. 

ALİ İLMİ BEY (Kozan) — Mesele zaten bitmiş, 
Meclisi Alinin kararına iktiran etmiş. Demin de Fer
hat Bey biraderimizin okuduğu zabıtta münderiçti. 
Nasıl olur da bu mesele tekrar müzakere olunur? Ka
rar ne üzerine verilecektir? Eğer sarfiyat vuku bulan 
tenzilat ile sarf edilmiş denilirse, alanlar zaten eshabı 
maaştır ki istirdatı asadır. 

AHMET MÜFİT BEY (İzmit) — Hangi hakka 
istinaden istirdat ediyorsunuz? Neyi istirdat ediyor
sunuz. Böyle haksız lal mı olur? (Gürültü) 

REİS — Müsaade edin de söylesin. 
ALİ İLMİ BEY (Devamla) — Bendeniz reye ko

nacak bir şey görmüyorum. 

AGOP BOYACIYAN EFENDİ (Tekfurdağı) — 
Meclisi Ali karar verdi. Sonra, hükümet bir tahsisatı 
munzamme istesin. 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nazırı Vekili) 
Eğer mesele tahsisatı munzamme meselesi olsay

dı, o kolay olurdu. Mesele o değil. Mesele, alelamya 
para meselesidir. Para indiriliyor. Beşbin kuruş, ya
hut beş milyon kuruş; ne olursa olsun defterdara, mal 
müdürlerine verilen paranın indirilmesi ve onlara ve
rilen para tahsisen indirilmek isteniyor. Bu, tahsisatı 
munzamme ile hallolunacak mesele değildir. 

HACI ADİL BEY (Dahiliye Nazırı - Gümülcine) 
— Hem de kanunidir. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetini reye 
koyuyorum. («Kâfi» sadaları)' 
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man Beyin takriri veçhile bu seneye ait olmasını tek
lif ederim. 

Asir Mebusu 
Seyyit Yusuf Fazl 

Riyaseti Celileye 
Maliye Nezaretinin 1328 senesi tahsisatı altmışıncı 

faslın 1 inci maddesinde ağnam masarifinden tenzili 
teklif olunan takrir mucibince istirdatı lazım gelen 
miktar kadar meblağı yetmişdördüncü fasılda masa
rifi gayri melhuzaya zammolunmasıyla tevazün hâsıl 
olup, Meclisin vermiş olduğu karar dahi kendi hük
münce kalır. 

Sivas Mebusu 
Doktor Paşayan 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nazırı Vekili) 
— Müfit ve Ferhat Beylerin takririni reye koyunuz. 

(Müfit ve Ferhat Beylerin takriri tekrar okundu) 
REİS — Bu takriri reye koyuyorum. Kabul eden

ler lütfen ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Ekseriyeti 
azime ile kabul olundu. O halde faslı, da reye koyu
yorum. 

ABBAS FERACİ EFENDİ (İstanbul) — Bu tak
rir fasılda vardı. Takrir kabul olununca da fasıl da 
kabul olundu. 

ABDULLAH SABRİ BEY (Bursa) — Dün Ka
dıköy Rıhtımı hakkında bir şey sormuştum, hükümet 
memuru cevap vermedi. O da bu fasılda idi. 

REİS — Rica ederim efendim, zaten takririn ka
bulü ile fasıl aynen kabul edilmişti. 

VE CEVAPLAR 

.velki izahatımın mütemmimi olmak üzere evvela bazı 
izahat arz edeceğim, sonra saillerimin vuku bulacak 
suali üzerine yine lazım gelecek cevapları vermeye 
hazırım. 

Zannediyorum ki, geçen seferki mâruzâtımda ha
diseyi İpek civarındaki bir taarruzla neticelendirmiş 
ve o taarruz hakkında alınacak vesaik-i resmiyyeden 
de âtiyen bahsedeceğimi söylemiştim. Binaenaleyh, 
harekâtın şimdiki vaziyetini iyice tasvir edebilmek için 
vakayi hakkında ufak bâzı mâruzâtta bulunacağım. 

Mayısın 18'ini 19'una îsâl eden gece İpek'e taar
ruz edildiği haber verilmesi üzerine Fıkra-i Mürette-
be, Yakova'dan ve dört koldan İpek'e doğru hareket 
etti, «Baban» ve «Cadı» tepelerini işgal etti ve yolu
na devam etti. Ve yürüyüş kolları, muntazam bir su
rette «İstenik» civarındaki tepelerde birleşerek yollar
da 500 kadar tahmin olunan eşkıya ile müsademe 
ederek gece saat 3'te Fırkanın iki alayı İpek'e dahil 

Riyaseti Celileye 
Mugayiri kanun olması hasebiyle kabiliyeti tatbi-

kiyesi görülemeyen dünkü kararın senei atiyeden iti
bar edilmek üzere tashihini teklif eylerim. 

Ankara Mebusu 
Talat 

SEYYİT BEY (İzmir) — Müfit Beyin takriri ile 
Talat Beyin takriri, ikisi de birdir. 

Meclisi Mebusan Riyasetine 

Ağnam mahsulatından kaymakam ve malmüdür-
lerine verilen aidatın tenzili hakkındaki takrir kabul 
kararına iktiran etmiş ve Encümence bittetkik 700 
bin kuruşun tenzili tensip edilmiş olduğundan ben bu 
kararın hilafına ikinci bir karar ittihazı muvafıkı 
mantık olamayacağından, Maliye Nazırının hakkı 
müktesebi olarak memurine verilen aidatın istirdatı 
veyahut itası hakkında Meclisi Ayana müracaat ede
bileceğinden tenzil kararının reye vazını teklif ede
rim. 

Amasya Mebusu 
Hasan Rasim 

Riyaseti Celileye 
Bütçe müzakeresi esnasında tezyit veya tenkis için 

verilen takrirler o senenin bütçesine ait olması iktiza 
eder. Yoksa diğer senelere ait olması kabul edilirse 
bütçenin müzakeresi zait sayılır. Binaenaleyh, Ali Os-

V. — SUALLER 

Cevaplar 
/. — Berat Mebusu Süreyya Bey ve rüfekasmın, 

Arnavutluğun bazı havalesinde kesbi vahamet eden 
iğtişaşat hakkındaki sual takririne Dahiliye Nazırı 
Hacı Adil Beyin cevabı. (1) 

REİS — Şimdi, Dahiliye Nazırı Beyefendi suale/ 
cevap verecekler, bilahara bütçe müzakeresine devam 
ederiz. 

HACI ADİL BEY (Dahiliye Nazırı - Gümülcine) 
— Efendim, Mebusanı Kiramdan altı zat, geçen sefer 
arz ettiğim izahata mütemmim olarak bazı mülahaza 
serdi ile sual takriri vermişler. Zaten o vakit de arz 
etmiştim. Ahvalin alacağı cereyana göre indel'icab 
Meclisi Alinize cevap ve izahat vermek, tenevvür et
mek benim de vazifemdir. Onun için bugün yine ev-
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olur, bir alayı da İstenik civarındaki tepelerde geçit
te geceyi geçirdi ve İpek'ten gelen müfreze ile birleşe
rek tesadüf ettikleri pek çok eşkıyayı tart ile onlar 
da İpek'e girdiler. İpek, o gece taarruza uğradığı va
kit, hakikaten şiddetli bir müsademeye mâruz kal
mıştı. 

Bahusus, Fırkanın yaklaşması üzerine o civarda 
bulunan eşkıya, biraz daha ziyade şiddet göstererek 
İpek ve civarındaki tabya ve istihkâmı sukut ettirmek 
için uğraştılar. Fakat askerin mukavemeti üzerine ona 
muvaffak olamadılar. 21 Mayıs'ta Metroviçe'den de 
Mürettep bir Fırka hareket etmişti, o da Metroviçe' 
den tpek'e doğru yolda tesadüf ettiği tek tük eşkıya 
ile çarpışarak o da salimen 23 Mayıs'ta İpek'e dahil 
oldu ve 25 Mayıs'ta artık İpek ile Yakova arasında 
âsâr-ı emn-ü sükûn tamamiyle teessüs etmiş bulun
du. Artık eşkiyanın, yol kesmek mürûr-u ubûru 
mcn'etmek gibi bir hali görülmedi. Tabiî, aralıklarda 
25 Mayıstan beri teessüs eden şu sükûn-u umumiyi 
ihlâl edecek surette bu aralarda tek tük müsademe
ler olmadı değil. Meselâ, «Yonik» tepelerini tamamiy
le elde etmek için o taraflarda vukua gelen harekât-1 
taarrıızivyeclc müsademeler vukua geldi. «İstenik» ci
varlarını tathir etmek için, sonra Malisya'ya giden 
boğazları ve hâkim tepeleri tutmak için keza müsade
melere girişildi. Fakat bu müsadematın cümlesi, o 
hâkim tepelerin asker tarafından işgaliyle neticelendi 
ve Cenab-ı Hak'ka ham-ü-senâ olsun ki, bütün bu 
müsadematta, tarafeynden akan kan, hakikaten birta
kım bedhahlarımızın mübalâğa ettiği gibi öyle binler, 
ikibinler, onbinler derecesinde değildir. 

Her iki taraftan maktul ve mecrûnîni için istatis-
tikimsi bir şey yaptırdım, her müsademede bir taraf
tan iki diğer taraftan bir maktul, yahut bir taraftan 
on diğer taraftan yirmi mecruh olmak şartıyla yekûn-u 
umumisi, nihayet ikiyüzü bile tecavüz etmiyor. Daha 
evvelce de arz etmiştim ki, Hükümet bir harekâta mü-
bâderet edenleri kavi-i leyyin ile dahi yola getirmek 
istedi ve evvelce de arz ettiğim gibi, heyeti nâsıhalar 
tertip etti, hattâ İpek'ten çıkan heyeti nâsıha da ora
nın en muteber zevatı, Müftü Efendi, Müderris Efen
di, eşraftan bâzı zevat dahil idiler. Onlar, içtimagâh-
lara kadar giderek bu hareketlerin iyi bir hareket ol
madığını söylediler ve nasihatlarda bulundular. Fakat 
bu nasâyih, tesir etmedi. Hattâ o kadar tesir etmedi 
ki, Fırka-i Mürettebesinin İpek üzerine hareketi sı
ralarında Yonik ve İstenik civarında bulunan rüesa-yı 
fesede, bu heyeti nâsihayı 200 silâhlının taht-ı tehdi
dinde olarak dağlara beraber sürüklediler ve bunları 

Rogve'ye kadar götürdüler ve Rogvelilerin gösterdik
leri âsâr-ı sadakat üzerine oradan tahlîs-i girîbâne mu-
vakkak oldular ve 30 Mayıs'ta İpek'e avdet ettiler. 
Hakikaten menafi-i vataniyye ve revâbıt-ı Osmaniy-
yeyi muhafaza ve temin için bu heyetin gösterdiği fe
dakârlıklara lisân-1 Hükümetten teşekkür edilmesi lâ
zımdı. Hükümet, bu vazifeyi de yaptı; o tarihten beri 
isyanın avâmil-i hafcîkıyyesi olanlara ve ebnâ-yı se
bile teaddî ve tecavüz edenlere karşı harekât-ı aske
riyede bulunuluyor. Fakat, evvelce de arz ettiğim veç
hile, bunlar mahzâ sükûn ve emniyeti ve intıbat ve 
asayişi muhafaza etmek için Hükümetin vazife şek
linde olarak yaptığı harekâttan ibarettir. 

Kuvâ-yı askeriyyenin vürûdu üzerine, tabiî, sevk-ı 
haşyet ile bâzı ahali dağlara firar etmişlerdi. Askerin 
mürur ve ubûr ettiği yerlerden onlara derhal heyeti 
nâsıhalar çıkarıldı ve arası çok zaman geçmeksizin 
onlar kendi karyelerine gittiler; ziraat ve felâhatlarıy-
la güçleriyle meşgul olmağa başladılar. Şimdi, Metro-
viçeden İpek'e kadar olan yol, arz ettiğim gibi, taht-ı 
emniyyete alındığı gibi, Yakova ve Prizren cihetine 
de asayiş temin edilmiştir. Zaten Prizren cihetinde sü
kûn ve asayiş, inzibat ve emniyet haleldar olmamıştı. 

Eşkıya, İpek'e karşı muvaffakiyet temin edemeyin
ce ve Fırkanın gelmesiyle oralarda tahassun edemeye
ceğini görünce Vulçetrin cihetinde biraz kargaşalık 
ihdasına kıyam ettiler ve İsa Bolatin'in orada rüesa-
dan aldığı talimat üzerine o civarda bulunan firari
leri kendi başına toplayarak bazı taaddiyat icra 
edeceği haber alındı. Bunun üzerine Fırka-i Mürette-
be bir miktar asker ayırdı, o asker ile İpek'ten Met-
roviçe'ye doğru yürüdü ve Metroviçe cihetinde bulu
nan İsa Bolatin'in karyesİyle o havalideki eşkiya ta-
hassungâhlarını tamamiyle onlardan tahliye etti. Ha
diseye, Vulçetrin'de, eşraftan Hüsnü Beyin, eşi.rrâ ile 
ile birleşmiş olan katil firarilerinden birisi' tarafından 
kulesinin. yakıHması ile iptidar edilmiştir ki, bu kule 
memleketten yarım saat mesafede bulunuyordu. Hattâ 
buna dair Meclis-i Mebusan Riyâset-i Celilesine ve 
Nezârete Vulçetrin'den gelen telıgrafnamalerde ki, Be
lediye Reisi ile Müderrisin ve eşraftan 19 zâtın imzası 
vardı, serlevhasında «isyan, zulüm, yangın, katil gibi 
vahşiliklerle efkârı cebren kendi lehlerine çevirmek, 
namusuyla yaşamak İsteyenlerle Hükümete zahîr 
olanlara kahren kendi işlerini yaptırmak istiyorlar» 
fıkraları mevcut bulunuyordu. 

İsa Bolaljrı'in o havaliyi karıştırdığı anlaşılması 
üzerine, bu havalide emniyet ve sükûnu muhafaza ve 
fesadın sirayetini men'etmek için zaten bidâyet-i vu-
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kuattan beri o havalide bulunan Kosova Valisi ile 
Kolordu Kumandanı, Metroviçe, Vulçetrin ve Priş-
tine cihetlerine geldiler. 'Beraberlerinde bulunan asker 
vasıtasıyla o havalide sükûn ve emniyeti tesis etliler 
ve muti ve münkaad, işiyle gücüyle meşgul olan aha
liyi de irâha eylediler. Şu halde Şimalî Arnavutluk'taki 
vakayi-i askeriyye, arz ettiğim gibi mücerret tedabir-ı 
mania ve tedâbîr-i dâfia ittihaz ederek, diyebilirim ki', 
'oralarda sükûn ve intizam tekarrur etmeye başladı. 

Bugün orada evvelden beri mürettep olan kuvvet
ten mâdâ on bini mütecaviz mavzer, gerek Vulçetrin 
ve İpek civarında ve gerek Prizren'e kadar olan İpek 
Sancağı dahilinde sırf bu emniyeti, bu asayişi tesis ile 
meşgul bulunuyor. Bu sırada, evvelce ittihaz olunan 
mukarrerat-ı ıslahiyye dahi, tatbik edilmekten geri kal
mıyor. Askerin nezareti tahtında olmak üzere, Nahiye 
merkezlerinde yapılması lâzım gelen mebânî yapılıyor. 
Hattâ, Ordu Kumandanı ile Vadi bu tedâbîre mütem
mim olmak üzere daha bazı mukarrerat ittihaz ede
rek teklif ettiler. O teklifler de, M ediş-i Mahsus-u 
Vükelâca müzakere olundu, onların da îcâbâtı der-
dest-i icradır. Bazı büyük olan Nevâhîyi ikiye taksim 
etmek, sonra, İpek-Metroviçe yolu, turuk-u umûmiy-
yeden mâduttur. O turuk-u umûmiye biraz batâetle 
inşa ediliyor; ona karşı Yakova-Prlzen ve Îpek-Yakova 
yolunu nezâret-i askeriyye altında inşa etmek'teklifin
de bulunuyor ki, gerek Cihet-i Mülkiyye ve gerek Ci-
het-i Askeriyye bu da derdest-i müzakeredir. 

'Meselâ Vali ve Kumandan, tedâbîr-i mütemmime-
den olmak üzere, cevâmi-i şerifesi olmayan yerlerde, 
cevâmi-i şerife inşa etmek, Yak ova Rüştiyye-i Aske-
riyyesini yeniden inşa etmek rüesâ ve eşraf evlâdın
dan bazılarının İstanbul'a celbiyie talim ve tedrisle
rine çalışmak, telsiz telgraf istasyonları tesis etmek, 
gurebâ hastaneleri yapmak, seyyar tabib yetiştirmek 
gibi bazı tekâlif ve tedâbîrde daha bulunuyorlar ki, 
bunların bir kısmı bütçenin imkânı dairesinde peyder
pey yapılması, tatbik edilmesi mümkün olan şeylerdir. 

Bunlardan başka Ordunun oralarda daima talim ve 
taallümüne dikkat etmekle beraber, heybet ve azame
tini göstermek için mebâni-i askeriyyenin bir an evvel 
inşa edilmesi ve Ordunun kışın çadır altında kalma
yarak iyi bir halde kalması için lâzım gelen daha bir
takım tedabir vardır ki, bunların bir taraftan bütçeye 
taallûku olmakla beraber, diğer taraftan da lüzuma 
karşı Maliye Nezâretiyle Harbiye Nezâreti ve Meclis 
arasında suver-i tesviyesi taharri olunmaktadır. ıBu va
kalar hakkında zannediyorum ki, çizdiğim şu ufak muh
tıra yahut harita zihninize ufak bir malûmat iika et-

miş olur. Arkadaşlarınızdan ve o havali Mebusların
dan bazı zevat, geçenlerde bendenize müracaat ede
rek bazı suâller sormuşlardı. Tabîî, Mebus ile bir Na
zırın hasbihâli daima müfiddir ve bundan tarafeyn de 
istifade eder. 

Acaba o sırada o zât tarafından Hükümete karşı 
bir matalip dermeyân edildi mi diye sual ettiler. O 
dakikaya kadar Hükümete karşı o zâtın dermeyân et
tiği husûsât hakkındaki malûmatın Yakova'ya hücum 
gecesi o hücumun beher hane için üç silâh talebi vesi
lesiyle vukuundan ibaretti. Yani, eşkiya en ziyade si
lâh meselesine ehemmiyet vermişler ve kendilerine si
lâh, verilmesini talep etmişlerdi. 

'Bilâhare oraya bir hey'et-i nasıha gitti, bu hey'et-i 
nasıha da onlarla temas etti, bunların Yak ova taaru-
zundan sonra İpek'e olan hücumlarında birtakım raa-
tâlibi sepkedip etmediği hakkında vuku bulan tahkika
tın neticesinde müteaddit defalarda olmak ve herbiri-
nin vasıtası ayrı ayrı bulunmak üzere istinrâç ettiğim 
bazı matalip daha vardır ki, onları da bir malûmat 
olmak üzere arz etmeyi muvafık görüyorum. Bunla
rın matalip olmak üzere Hükümete dermeyân ettikle
ri şeylerin başına yine birinci derecede silâh meselesi 
geçiyor ve sonra ikinci olmak üzere aff-ı umûmî ilâ
nını, istemiyorlar, öyle bir aff-ı umûmî istiyorlar ki, 
verildiği gün, bütün Rumeli kıtasında ne cürüm kal
sın, ne mücrim 

Sonra bunlar askerliğin o mıntıka, vilâyet dairesin
de icrası talebinde bulunuyorlar. Öyle bir talep ki, 
is'af edildiği gün, Devlet-i Osmaniyyenin yegâne nok-
ta-i istinadı olan Orduda bilmiyorum, o sıfat-ı vah-
det-İ Osmanİyye nasıl bir renk İktisap edecek? Bun
lar tashih-i sin muamelesinin de mütemadiyen deva
mını i ctiyo r^ar Oyle bir1 talep ki bilmiyorum." bir 
adamın kaç yaşında olmak üzere kaç defa hâl-i mede
nîsini tebdil edecek. 

Sonra bunlar büyût-u muhterika bedelâtının ken
di keşif ve tahminleri, kendi talepleri dairesinde taz
minini talep ediyorlar. Öyle bir talep ki, bilmiyorum, 
Hazinenin hangi faslı, hangi maddesi buna para ye
tiştirebilecek. Çünkü bu mutâlebat arasına, Şemsi Pa
şa devrinde yanan evlerin bedelâtını da ithal ediyor
lar. Sonra bunlar Musâlaha-i Dev Komisyonlarının 
eski tarzda devamını istiyorlar. Eskiden Musâlaha-i 
Dem Komisyonu nâmiyle içlerinde yerli âza bulunan 
birtakım komisyonlar varmış. Bilâhare .Zat-ı Hazret-i 
Padişahinin Kosova'ya teşrif-i şahaneleri sırasında 
teşkil olunan komisyonlardan birçok su-i tefehhümat 
ve belki de bazan su-i istimalâtı neticesi olarak yerli 
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azanın ihracı karargir olmuş ve o suretle bir nizam
name neşrolunup, yerli âza bunlar arasından çıkarıl
mış idi. Onlar yine bu yerli azanın o komisyonlara 
tekrar ithalini istiyorlar ki, bu teklif teemmül olunur, 
tetkik olunur, o kadar mucib-i münakaşa olacak bir 
teklif değildir. 

Fakat mucib-i münakaşa olmayacak bir teklif da
ha ilâve olunmak için bunlar mektep ve yol inşasını 
da talep ediyorlar. Tabiî işbu tekâlif arasında mucib-i 
münakaşa bulunmayan bir teklif de bulunmak lâzım 
gelir. Sonra yine bu da belki doyurmayacak, belki de
nilecek ki, bunlar öyle matalip ki, insanı isyana teş
vik etmez. Acaba bunların matalib-i hakikiyyeleri ne
dir? Buna nasıl nüfuz edilebilir? Evvelce de arz etti
ğim Veçhile bu gibi yerlerden tereşşuh edecek seraire 
nüfuz müşkil olmakla beraber, bunlara karşı Hükü
met gayet ihtiyatkârane bulunmalı. 

Çünkü kim olursa olsun, tebeasından birisi hakkın
da gayet ağır birtakım sui- zanlar, su-i tefehhümler 
isnadında bulunmaktan bilhassa Hükümet çekinmeli
dir. Bendeniz bu gibi şeylerde isnadattan kat'iyyen iç
tinap ederim. Fakat tâmîk edilirse, tahkik edilirse, 
artık tahakkuk mertebesine varırsa denilir ki, Heyet-i 
Nâsıhadan avdet eden bâzı mevsuk-ul kelâm zevatın 
ifadatına nazaran suret-i hafiyyede hiss-i hamiyyetle-
rinden, hiss-i vatanperverîlerinden istifade ederek ken
di aralarına sokulan adamların onların arasında bu
lunduğu sırada cereyan eden ifadata nazaran, mese
lâ bunlardan Vulçclrinli Hasan Bey, Heyet-i Nâsıha 
hazır olduğu halde müçtemi bulunan azaya diyor ki, 
«Hiç korkmayınız, Orduda bulunan zâbitanın nısfı 
b izimle beraberdir. 

Üsküp'ten bu cihete doğru olan nıkaat-ı hâkime 
kamilen tutulmuştur. Koçanik elimizdedir. Asker, er
zak, mühimmat sevk edemez. Sevkıyat ise müdaha-
lât-ı ecnebiyyeye muciptir. Onun için harekât-ı taar-
ruziyyeye başlayalım. İhtida İpek mıntıkasını ıskat 
edelim, askerin eslihasını alalım. Yakova'da da aynı 
hâli tatbik ederek Prizren'i işgal edelim. Kosova sah
rasına gidelim, orada umumî bir içtima aktedelim. 
Oradan Selânik'e akın edelim. Gün bugündür» Aca
ba bunun altında da ne var? Bunun altında ne gibi 
yaldızlı ve parlak bir emel var? Sonra, yine içlerinden 
bâzılarına da diyor ki «Geçen sene biz İsmail Kemal 
Beyin riyaseti altında Mecliste muhalif bir Fırka teş
kil etmiştik. Onlarla yaptığımız müzakerede eğer 
ikinci intihapta kazanamazsak, umumî bir fesat, bir 
iğişaş çıkaracağız. Hükümeti düşürmeye zaten karar 
verdik» Bu da bir söz. 

Çünkü ne yapalım ki, geçen gün halet-i ruhiyyeye 
dikkat ettim, diyorlar ki, bunların matlab-ı hakikileri 
nedir? Bunlara dair ne düşünüyorsunuz, ne işitiyorsu
nuz, ne görüyorsunuz? Sonra bunlar resmî olarak 
Yakova Kaymakamına da 10 Haziranda bir beyan
name veriyorlar. O beyannameyi bizim gazetelerimiz
den birisi de, bir vesika-i tarihiyye olmak üzere ga
zetesine yazmış. Muharriri için ne hazin bir vesika. 
Bu gazetede bu vesika, bu beyanname için Düvel-i 
Muazzama Konsoloslarından bâzılarına gönderilmiş 
suretiyle yazılıyor. Fakat bunu ben resmî olarak 
telakki etmiyorum ve öyle bir mânâda söylemiyorum. 
Bu gazetenin serlevhasında öyle yazılmıştır. Benim 
bildiğim, bunun bir suretinin Yakova Kaymakamlı
ğına, resmen diyelim, gönderilmiş olmasıdır. Bunda 
(Arnavutların istihsâl-i Meşrûtiyyette yaptıkları hiz
met, gösterdikleri sadâkat bütün âlem-i medeniyyetin 
ve bilhassa eflkâr-ı umûmiyye-i Osmaniyyenin malû
mudur. Arnavutlar Hilâfete, Osmanlılığa bir habl-i 
metîn İle ilelebet merbut kalacaklardır. Hiçbir kuvvet 
Arnavutların bu babdaki hissiyatını zerre kadar du-
çar-ı tezelzül edemez ve edemeyecektir). Buraya kadar 
olan beyanâtı bütün arkadaşlarım, bendenizi sebkat 
eden Nazırlar, bütün bu kürsüye çıkan Rüfeka-yı 
Muhtereme, bütün samimiyyetleriyle tekrar ettiler ve 
bendeniz bunu dâha bu beyanname verilmezden pek 
çok gün evvel seyahatımdan avdetimde bu kürsüye 
çıktığım vakit kemâl-i samimİyyetle yâdettim. Evet, 
öyledir. 

Bugün o çalışanların mesaisine rağmen Arnavutla
rın kalbinde câygîr olan his, Makâm-ı Saltanat ve Hi
lâfete karşı sadâkattan başka bir şey değildir. (Alkış) 
İOnun için bunu bu beyannamede bir vesika diye te
rakki etmiyorum. (Arnavutların livâ-yı ihtilâli kaldır
maları yalnız Arnavutlük'un mukadderatını derpiş 
ettiklerinden dolayı değil. Osmanlılığı, düştüğü girî-
ve-i izmihlalden kurtarmak için olduğunda efkâr-ı 
umûmiyye-i Osmaniyye şüphe etmemelidir. 

Arnavutlar Jöntürk Hükümetinin-tâbire dikkat 
isterim-takip ettiği ve bütün âlem-i medeniyyetin mû-
cfb-i nefreti olduğu siyaset-i sakîmenin er-geç hâk-i 
pâki vatanı pây-i' âdâ ile çiğneteceğinden, beş-on türe
dinin uğruna koskoca Osmanlı İmparatorluğunun 
inkırazına doğru bir sür'at-i berkıyye ile yuvarlandı
ğını gördüklerinden mantığın hükümran olmadığı yer
lerde mantık ile istihsâl-i hukukun kaafoil olamayaca
ğına da kaani olduklarından ve ihtiyâcât-ı mahalliyye 
Me münasip birtakım kavânîne şiddet-i lüzumlarından 
dolayı silahlarına müracaata mecbur kalmışlardır. 
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Arnavutlar ihtiyâcât-ı imahallliyye ile mütenâsip 
'birtakım kavânîne şiddet-i lüzumlarından dolayı si
lahlarına 'sarılmaya mecbur kalmış. Ben bunu yine res
mî olmak üzere topladığım matâliple karşılaştırıyo
rum. Bakıyorum, bir kere silah îtâsı talebi var. Sonra 
aff-ı umûmî var. O da bir kanun ile olacak. Çünkü 
Medlis-î Umûmîden geçecek. Sonra askerliğin, men
sup olduğu, mıntıka, o Vilâyet dahilinde îfâsı var. Bü-
yût-u rnühterika bedelâtının tesviyesi vesaire var. Bi
lirsiniz ki, bu büyût-u mühterika birtakım harekâtın 
neticesidir. Bu bizim hakkımızdır. 

ıBu bîr tazminattan ibarettir denilebilir. Fakat ihti-
yâcât-ı mahalliyye ile mütenasip birtakım kavânîne 
şiddet-i lüzumlarından dolayı Meclisli Mdbusana kar
şı da, Hükümete karşı da, her şeye karşı da yalnız si
lah nutku ve mantığı ile iktifa etmiş bulunuyorlar. 
(Hükümet-i haziranın, Kanun-u Esâsînin ahkâm-ı mü-
nîfesini ayaklar altına alınarak milletin en büyük, en 
mukaddes bir hakkı olan ihtihâb-ı Mebusana müdaha
le etmesi bu baıbda hatır ve hayâle gelmedik birçok 
ıgayr-i kanunî icraatta bulunulması ve elyevm mevcut 
bulunan Mebusların kısm-ı küllisinin milletin bir mi-
sâl-i müşahhası değil, Hükümetin gayr-i meşru evâmi-
rini ifa etmek vazifesiyle mükellef birer Hükümet 
memurundan başka bir mahiyeti hâiz olmadıkları vâ
kıf -ı ahvâl ollanlarca malûmdur.) Müsaade buyurunuz, 
şimdi bk kere, burada esbâb-ı hakîkıyye-i ihtilâli tas
vir etmek için serdolunan rnüddeayâtı tetkik edelim. 

Birçok elfâz-ı umûmi'yye var ki, bunları zaten daha 
Meşrûtiyetin ilânı (gününden ihtida ederek şimdiye ka
dar pek çok defalar işittik. Uçuruma gidiliyor. Bir 
sâha-i hevinâke doğru uçuluyor. Bir sür'at-i berkıy-
yeyle yuvarlanıyoruz vesaire vesaire. Delâil-i mantı-
kıyye ile te'mîn-i hukuk için tevessül olunan tarîk, 
acaba bunlar mıdır? Bu ifâdât ile midir? İhtiyâcât-ı 
mahalliyyeyi, ihtiyâcât-ı umûmiyye-i Osmaniyye ile 
mezcederek istihsâl-i hak için tevessül olunan tarîk 
bu mudur? öyle aleramyâ söylenmiş kelimeleri itiba
riyle belki parlak addolunacak sözler midir? Ve sonra 
bu beyanname Arnavutluk'ta neşrediliyor ve bu Hü
kümete gerçi Frenkçe Jöntürk Hükümeti diyorlar. 

Fakat bunu yazanlar, oradaki o (Jöntürk Hüküme
ti) tabirini o mânâ ile yazmıyorlar. Bunu yazanlar 
memleketteki Hükümeti bilhassa dahilde zayıf göster
mek, ona hiç ehemmiyet vermemek ve Arnavutluk 
hissiyyât-ı umûmiyyesinde Hükümetin mevkiini tezlîl 
etmek kasdiyle söyllüyorJar ve sonra yine birçok el-
faz-ı umûmiyye ile güya fikirlerini yazdıktan sonra en 
son fikirlerini bir yere mezcediyorlar da, diyorlar ki, 

(İhtiyâcât-ı mahalliyye üe mütenasip birtakım kavâ
nîne şiddet-i ihtiyaçları) varmış. 

Biz o kanunlar hakkında ne bu kürsüde söylenmiş, 
ne bir teklife tesadüf ettik, ne de ihtilâl edenler tara
fından derme çatma toplanmış şu malûmattan bir şey 
istihsal edebildik. Sonra Hükümet-i hâzıra Kanun-u 
Esâsînin ahkâm-ı münîfesini ayaklar altına alarak mil
letin en mukaddes bir hakkı olan intihâbât-ı Mebu
sana müdahale etmiş, bu Meclis milletin kısm-ı külli
sinin mümessili değilmiş. 

'Bunu kim söylüyor? Efendiler, bunu söyleyenle
rin imzası var. Vulçetrinli Hasan, Yakovalı Bayram 
Cur, Prizrenli Yahya, Yakovalı Ahmet, Prizrenli Şeyh-
Zade Musa, Prizrenli Şaki, Yakovalı Rıza, Vulçetrinli 
Rıza, Prizrenli Rifat, Vulçetrinli Zeynullaih, Priştine-
İİ Cemal, Priştineili Damat Ahmet, Prizrenli Aziz, Vul
çetrinli Abdunrahman, Bolatinli İsa, Metroviçeli Fer
hat, Vulçetrinli Mançukzâde Recep Priştineli Bbube-
kir. 

Vali kendiliğinden re'sen bir telgraf yazdı. Bu 
son ismini söylediğim zâtın Üsküp'te bulunduğunu 
söylüyor. Kendisi sıfatı mazbut bir zattır. İmzasının 
konulması işin îzâmı için olduğu tahakkuk etmiştir 
diyor. Bunu da istidrâden arz ederim. 

Efendiler, müsaade buyurunuz da, biraz da size 
kemâll-i samfmiyyetle ve fakat Mebus sıfatıyîe söyle
yeyim ki, ben içinizde bulunmak şerefine nail oldum 
ve yine içinizde bulunmak şerefini ihraz ederek sizinle 
(beraber düşmeyi kalkmayı arzu ederim. Fakate bura
da bütün hayât-ı içtimaîsini, hayât-ı idarîsini, hayât-ı 
şahsîsini feda ederek toplanmış olan bu kitleye hiçbir 
vakit Hükümet memuru, Hükümet bâzîçesi olmak iti
bariyle muamele etmek hissini taşıyan bir Hükümet 
tasavvur edemem ve n H ü k ü m e t mutasavver rVlmarhğı 

içindir ki, onun tasavvurunu hatıra getirmemekle be
raber o Hükümette ne ben, ne de arkadaşlarım bir 
dakika duramayız. (Alkışlar) 

Ne ben ve ne de arkadaşlarım ve ne de bizim içi
mize dahil olmayan bir Hükümet velev ki Mebus ve 
Ayan olmasın, o hamiyyetli zevat dahi hiçbir vakit 
duramazlar. Acaba burada toplanan Meclisi- Mebu-
sanın ahval-i hayatiyyesi teşrih olundu mu? Acaba 
onların mazileri medar-ı maişetleri, ne için bu Mebus
luğu aldıkları, neden dolayı buraya geldikleri tahar
ri edildi de mi bu yazıldı? Bunları size yemin ile te
min ederim ki, ben müdâhene sıfatiyle söylemiyo
rum. Ben, hiçbir vakit bir Mebus tasavvur edemiyo
rum ki, kendisinden ehil, kendisinden vatanperver bir 
Mebus, daire-i intihabiyyesinden kahren ve cebren 
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intihap edilmemek istenilsin de kendisi onun yerine 
intihap olunmak suretiyle şu kapıdan içeri girsin. 
He.rbirerleriniz bulundunuz ve gördünüz, İşte, Arna
vutluk'tan gelen Mebusları da istişhat edeceğim. Evet, 
Fırkanın bir programı var, Fırkanın bir propaganda
sı var. Fırka, meşru ve makbul propagandalarda bu
lunabilir. Meşrutî Hükümet, yalnız biz değiliz, inti-
halb-ı Mebusanı yalnız biz yapmıyoruz, İntihab-ı Me
busan her yerde yapılır, acaba böyle dediğim gibi, 
namuslu, hamiyyetli. vatanperver ve her halde Me
busluğa lâyık olan bir adamı ezerek, çiğneyerek ken
disi buraya gelmek gibi bir ihtirası hangi birimize bu 
adam isnat ediyor. Arnavutluk'ta intihabat için tazyî-
kat yapılmış deniliyor. Arnavutluğun Sancakları da 
malûmdur, işte Üsküp Sancağı, işte Pristine Sancağı 
için söyleyeceğim. Eşraftan birinin en hamiyyetli bir 
adamın yarım saat mesafedeki bir kulesini mücrim
lerin birisi gelir, zarla yıkar. O fıkraları okudum, 
Meclis-i Mebusanda da vardır, telgrafları bulur okur
sunuz. Yine eşraftan, hanedandan onbeş imzalı bir 
telgraf var; usât, yangın, zulüm, katil gibi vahşilikler
le efkârı cebren kendi lehlerine çevirmek, namusuy
la yaşamak, Hükümete zahîr olmak isteyenleri kah-
ren kendi işlerine âlet etmek istiyorlar. Bu böyle ol
makla beraber, Geylân'da intihabat icra olundu. Ek
seriyyet Fırkasına zahir olanlar, olmayanlar daha 
taayyün etmedi. Çünkü gelmek istemiyorlar, çünkü 
gelmiyorlar. Dayakla, kötekle bilmem ne ile kim dö
vülür? Bugün Mebus intihap edilmek için Arnavut
luk'ta kim kamçı ile dövülebilir, hangi Arnavut'un 
izzet-i nefsi ona tahammül eder? 

İpek Sancağına geçelim : İpek Sancağından ben 
geçerken söylüyorlardı ki, Zeynel Bey için ittifak-ı 
umumî vardır. İşte Zeynel Bey mebus intihap olunmuş, 
buraya geliyor. O vakit daha ne ihtilâl vardı, ne bir 
şey vardı, hattâ Zeynel Bey, ben istemem, benim ye
rime filan zâtı gönderin demiş de, olmaz demişler. 
«Mademki onu istiyorsan, besa veriyorsun, biz, hem 
onu intihap ederiz, hem de seni» demişler. Prizren'de 
ne gibi suüstimalât ile, ne gibi şeyler ayaklar altına 
alınmış. Yahya Ağanın Mebus olmaması sebebiyle mi 
böyle olmuş? îşkodra'da ne yapılmış? Berat'ta, Er-
giri'de, Reşadiye'de, Arnavutlu'k'u teşkil eden diğer 
sahalarda Gürice'de ne yapılmış, Manastır'da ne ol
muş, Üsküp Sancağında ne olmuş? Herkes izzet-i 
nefis nedir anlamamış mı? Bâzı adamlar eline kırba
cı, kamçıyı almış herkesi döve döve bu -kitle-i hamiy-
yeti buraya getirmiş, öyle mi? Orada gayr-i mü slim
ier ekseriyyet fırkasına rey vermişler, onları kim taz
yik etmiş? 

Bugün Priştine dahilinde, hem de hayvanlar çalı
nıyor, hayvanlar öldürülüyor. Bâzı böyle vakayi ek
sik olmuyor. Yine böyle birçok içtimaî vakayi ile 
kendilerinin gayretleri ezildiği halde, bugün altmış 
sırf müntehib-i sânisi ekseriyet Fırkasına rey veriyor
lar, rey vermek istiyorlar. Bunları da mı ekseriyet Fır
kası tazyik ediyor yahut ekseriyyet Fırkasını kendisine 
zahîr gören Hükümet mi bunları tazyik ediyor? Ni
hayet, vâkıf-ı ahvâl olanlar bunu biliyorlarmış, (dört 
seneden beri Meşrutiyyet-i mübeccelemize karşı) - dik
kat buyurmanızı istirham ederim - (Hükümet-i hazi
ranın vuku bulan taarruzunu hukuk-u millete bir dar
be, irticaa doğru bir hatve telâkki ettiğimizden) Efen
diler, bunu söyleyenlere, irticaa doğru bir hatve diyen
lere hakiniz. Nihayet - yani irtica - (bu hareket) ve 
Hükümetin öteden beri her hususta takip ettiği siya-
set-i salkimenin er geç bu zavallı memleketi inkıraza 
doğru yuvarlandığından, umum Osmanlılığın hukuku 
namına hakiki bir Meşrutiyetin tesisini temin mak
sadına binaen vukubulan meşru hareketimizin başka 
bir suretle telakki edilmemesini rica eder ve beyana
tımızın hilafına olarak neşriyat ve işaatı kemal-i şid
det ve nefretle reddederiz diyorlar. 

Dört seneden beri Meşrutiyyet-i mübeccelemize 
karşı Hükümet-i hazıra taarruz etmiş, dört seneden 
beri birçok Hükümetler gelmiş, geçmiş, birçok kabine
ler gelmiş, geçmiş milletimizin muvafıkınca da, mu-
halifince de cazımdan addolunan zevat bu Hükümeti 
idare etmiş. Sonra dört seneden beri hiçbir şey ya
pılmamış. Onların fikrine göre hiçbir güzellik ya
pılmamış. Halbuki, zavallılar farkında değil, millet 
o kavaid-i Meşrutiyyete öyle ilerliyor, öyle bir terak
ki ediyor ki, öyle fir feyz alıyor ki, kim ne derse 
desin, memlekette fikir, marifet, irfan, servet, ticaret 
hepsi ileri gidiyor ve millet her şeyin iyisini kötüsünü 
anlıyor. İşte onların asıl hoşuna gitmeyen irtica-i ha
reket budur. Millet, hayırhahı bedhahından ayırıyor, 
onun için kendi arasına menfaat-ı şahsiyyesini gözete
rek girmek isteyenlere yüz vermek istemiyor. Benim de 
aldığım netice bu ve bu neticeyi aldığımdan dolayı
dır ki, istersem Hükümette olayım, istersem aranızda 
olayım, istersem aranızda dahi bulunmayayım be
nim millete büyük bir hizmetim yoktur ki, iftihar ede
yim. Şu kadar senelik hizmet gibi iftiharlardan, bun
ların hepsinden tecerrüt ediyorum; fakat Abdülhamit 
zamanında bile vermekten imtina edilemeyen zarla ve 
zorla yine verüen vesaikten olmak üzere elimde bi Hu
kuk şahadetnamem var, onunla dokuz haneli bir 
köyde dahi temin-i maişet edebilirim. Demek isti-
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Bugünkü Ordu, Osmangazi zamanından, Orhanga
zi zamanından aldığı özü muhafaza etmiş bir Or
dudur. Devri istibdat bile onu lekeleyemedi. Or
duyu Abdülhamid'in siyaseti bile lekeleyemedi. O Nûr, 
Sahib-i Mevlid'in dediği gibi, o Nûr-u Nübüvvet 
nasıl ki devirden devire intikal ettiyse, bu askerlik 
nuru da Orhangazi'den beri o öz ile asırdan aşıra in
tikal etti. (Alkışlar.) Birkaç tane genç zabit, bazı ef-
kâr-ı mahdûde esbabından kimseler birtakım hare
kâta kıyam etmiş olabilir; fakat onlar da bugün bal-i 
nedamette bulunuyor. Acaba bu Meşrutiyet, Orduyu 
da mı kazandırmadı? Sonra hürriyet-i kelâmı, hür-
riyyet-i matbuatı da mı vermedi? Matbuat Kanunu
nun takyidâtı ve sairesi, mesail-i feriyyedendir, onları 
bırakıyorum. 

Belki Şahin Bey, Matbuat Kanunu geldiği vakit, 
biraz, Hükümetin, tazyik etmiş olduğunu söyleye
cek, bunlar mesail-i feriyyedendir Onları bırakalım. 
Fakat esas itibariyle böyle Hasan Beylere, Hüseyin 
Beylere bu hürriyet-i kelâmı kim verdi? Hatta bu hür-
riyyet-i icraatı bile kim verdi? 

Evet, ne garip tecelli ki, Hükümetin icraatı için ir
ticaa doğru bir hatvedir diyenler, Hasan Bey olu
yor, Yahya Ağa oluyor, Bayram Çur Bey oluyor, 
Yakovah Rıza Bey oluyor. Ve hareketlerinin meşru 
olup olmadığına dair olan kısmına gelince : Bu bab-
da yalnız efkâr-ı umumiyyeyi istişhad edeceğim ve 
size de Hükümete de her taraftan yağdırılan telgraf
ları yadettireceğim. 

Efendiler, Şimali Arnavutluk'un hali böyle. Ar-
navutluk'un bir kısmında, daha, ufak tefek hadiseler 
var; fakat ufak tefek deyişim, küçültmek için değil, 
küçük olduğu içindir. Ben, küçük görüyorum. Hazi
ranın onu idi, Draç Mutasarrıflığından bir teigrat ai
dim, «İşkodra'dan Tiran'a doğru olan telgraf teli kı
rıktır, o tarafta da bir müsademe vukuundan bahs-
olunuyor, hatta on bin, onbeş bin Malisor o hava
lide içtima etmiş diye söyleniyor. Ne yapayım?» di
yor. Hatırıma iki tedbir geldi. Tedbirin biri Çetine 
Sefareti vasıtasıyla o taraftan, işkodra'dan bir cevap 
almak idi. İkinci derecede, bahren bir kayık çıkartıp, 
evvela Şenkin'i yoklamak ve Şenkin'den İşkodra ara
sının mahsur olup olmadığını anlamak. Bugün İşkod-
ra'da biinayetillahi taala makine gibi işler mükemmel 
Fırka-i Müstakillemiz var. Onun için Mah Suyu ke
narında, o havalide 10 bin, 15 bin Malisorun içtima 
edip de isyan ettiklerine dair olan haberi kayd-ı ih
tiyatla telakki ettim. Ve derhal evvel be evvel tahki
kata giriştim. 

yorum ki ve aldığım neticeyi, kanaati her türlü iş
ten tecerrüt ederek alıyorum ve bana öyle bir ka
naat geliyor ki, ne olursa olsun bu Meşrutiyet, bu 
memleketi ilerletiyor ve hiçbir vakit darbe vurmuyor. 

Soma ben bakıyorum ki, acaba dört sene zarfın
da Arnavutluk'ta hiç de bir şey yapılmadı mı Bu
nu tahmil-i minnet olarak söylemiyorum, kemal-i sa-
mimiyyetle söylüyorum. Arnavutluik'a biz bakmalıyız, 
Arnavutluk için biz çalışmalıyız. Arnavutluk bizim 
serhaddimizdir. Arnavut kavmini, Arnavut millet-i 
necibesini hakikaten müfid, nafi bir hale sokmalı
yız. Bunlar müttefakan aleyhtir. İşte bunun içindir 
ki, biz de yapıyoruz ve yapmak istiyoruz ve yapma
ya çalışıyoruz. Bu zavallı millet bana iktidar verdi, 
beni gönderdi. Bütçesinden 500 bin lira ifraz etti. 
Tahsisat-ı nafıası, tahsisat-ı ilmiyyesi, tahsisat-ı ma
arifi bunların hepsi yarım milyon lira tuttu. Aca
ba ihtiyacat-ı mahalliyye ile mütenasip kavaninden 
maksat nedir? Bilmiyorum ki, o kanunları da Arnavut 
Mebusları düşünsünler, lazımsa teklif etsinler. Eğer 
öyle bir kanuna lüzum varsa biz de yaparız. 

Sonra diyorlar ki, dört seneden beri Meşrutiyete 
darbe vuruldu, Bu diyenler arasında Meşrutiyyetper-
verler de var. Halbuki affolundu, birçok aflar ol
du, Bunların içlerinde bir tanesi affolunalı henüz iki 
ay oluyor, bunların içlerinden Yakovah Rıza Bey 
affolunalı daha iki ay olmadı, acaba yapılanları gör
müyorlar mı? Evet, daima fena cihetler görülebilir 
ve hakikaten de böyle fena cihetler görülmelidir ve 
biz de bunları gösterdikleri fena cihetleri göstermele
rine müsaade edelim ve onlardan istifade edelim. 

Elbette fenalık da olabilir; fakat düşünmeyelim 
mi, insaf etmeyelim mi ki, bu Devr-i Meşrutiyyet, 
Devr-ı sabık-ı Mutlakıyyetten ne kadar enkazı düş-ü 
hamiyyetine yüklendi, ne kadar pürüzlü işleri üze
rine aldı, ne kadar mühim mesail-i içtimaiyye yük
lendi, bunları tefsil etmeyeceğim. Çünkü başınızı ağ
rıtacağım, öyle hissediyorum. Herbiriniz bu tarihte 
yaşadığınız için bunları bilirsiniz. Nihayet göze hiç
bir şey görünmese bile, bugün mevcudiyyet-i Ösma-
niyyeyi dahilen ve haricen muhafaza eden bir Ordu 
da yetişmedi mi? Bu Ordunun eski hali ne idi, şimdi
ki hali nedir? 

Efendiler, kemal-i samimiyyetle şurada söylüyorum 
ve tekrar edeceğim. Belki bazısının içinde bir ukde 
var ve belki Ordu sözünü işitir işitmez hatırınızdan 
bazı şeyler geçecek, onları bilmek için söylemiyorum. 
Bugünkü Ordu, lekesiz Osmanlı Ordusudur. (Şiddetli 
alkışlar.) Bunu kemal-i samimiyyetle söylüyorum. 
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REŞİT ALİ BEY (Havran) — Bunu yazan vali 
mi efendim 

HACI ADİL BEY i(Devamla) — Hayır, Draç Mu
tasarrıfıdır. Oradan gelen mesmuattan bahsediyor. 
Telgraf telleri filan kırılmış, telaş etmiş, tabiî böyle 
haberler daima izam edilir. Birisi diğerine söylerken 
ilave edilir, öteki ona ilave eder. Onun için Validen 
tahkikat icrasına lüzum gördüm. Sonra Validen ce
vap aldım ve Draç Mustasarrıfına da, mahsus adam
lar çıkarttım. Cevap aldım, netice anlaşıldı. Jandar
ma için cephane şevkine memur olan bir müfreze-i 
askeriyye miktarı 3-4 yüz kadar talimin olunan eş-
kiya tarafından cephaneyi almak için pusu kurulmuş 
ve müfreze dilarane mukavemet etmiş, hatta Müf
reze Kumandanı Yüzbaşıyla bir Mülazım şehid ol
muş, diğer taraftan da hayli zayiat olmuş. Selimiye'
den nihayet imdat yetişmiş. Bu, Selimiye ile Mah Su
yu arasında oluyor. Eşkiya bunun üzerine firar et
miş, dağlara çekilmiş ve Akçahisar taraflarından da 
bu haber üzerine Mah Suyu kenarına kadar gelerek 
karşılıklı bir müsaddeme yapılmak esbabına tevessül 
olunmuş; fakat mikdar-ı kuvvet ve arkada ne hare
ket olduğu malum olmadığı için ihtiyat edilmiş. İşkod-
ra Vali ve Kumandanı Mah cihetine doğru serian 
kuvve-i tenkiliyyeyi hareket ettirdi ve Akçahisar ve 
Tiran taraflarında askerlerde yine bir iki taraftan 
Mah Suyuna doğru lazım gelen tedarik-i tenkiliyyede 
yahut kim var, kim yok diye taharriyatta, istikşafatta 
bulunmak için hareket ettiler ve ihtiyatlı bulunmak 
üzere sevkolunan Fırka-i askeriyyeden bir miktar as
ker de seyr-i seri ile ayrddı, Elbasan üzerinden hare
ket etti ve şu bir iki üç gün zarfında tamaımiyle ha
valide temin-i sükûn edilmiş olacağına emniyyet-i kal
bi yyem vardır. 

Bu cihet, sizi ziyade telâşa düşürmesin. O havali
de de mademki Arnavutluk'ta böyle kıyamlar talep
ler varmış, Debre'de de şöyle kıyamlar, talepler var
mış diye bir parça kendimizi gösterelim fikrinden ile
ri gelmiştir. Orada namuslu, hamiyyetli birçok zevat 
vardır. Nasıl ki her yerde bu yolda vuku bulan hare-
kât-ı iğtişasiyyeye karşı nasihat için heyetler çıkıyor, 
bakınız esaret derecesinde fedakârlıklarını bile gözle
rine alıyorlar. Yine bakınız, kendi memleketlerinden, 
Vulçetrin'den yine ondokuzu ittifak ediyor da böyle 
bir telgraf geliyor. 

Bendeniz bunların hepsinin mevcudiyetine kaani-
im ve bunların mevcudiyetidir ki, kalbimin kudretini 
tamamiyla artırıyor. Bendeniz eminim ki, o havalide 
dahi hiç mühill-i sükûn bir şey kalmaz. Bu mesele , 

izah edildi; çünkü bu meselenin bu makabli, bir Mali
sor meselesi var. Bunu Malisor meselesiyle birleştire
rek tasvir ettiler. Onbinlerce Malisor dediler. Bu me
seleyi Merditalı'lar ile karıştırdılar ve bidayeten alı
nan haberlerde Mat Malisorlanna varıncaya birçok 
kuvvet bu meseleye teşrik edilmek merkezindeydi. 
Fakat, ne Mant Malisorlarının ve ne de geçen sene 
İsyan edip de Karadağ ve sair yerlere geçen Malisor-
ların bir meselede iştiraki var. O taraflarda birtakım 
dağlılar var ki, katle korbin gibi, zaten Hükümet ida
resi oralarda teessüs etmemiştir, bu hakayiktendir. 
Bunlar için söz söylenmeye bile değmez. Bunlar dai
ma Merdita havalesine gelirler, giderler; ara sıra mü-
saddemeler yaparlar ve ara sıra da cephane ve erzakı 
alırlar. 

Bu havaliye yavaş yavaş idarî Hükümeti sokarak 
Hükümeti tesis etmek suretiyle oralarda bu haller kal
kacaktır. Hamdölsun, Malisorlarda öyle meseleler 
yoktur ve Malisorler için olmayan sebep de yoktur. 
Çünkü gayet mâkul ve mantıkî olan bütün ihtiyaçları 
tanıamiyle istifa edilmiştir. Yani o geçen sene yapı
lan şeyler yapılmıştır, sonra Merditalılar'da da öyle 
mucib-i endişe olacak bir cihet yoktur. Bu cihetin de 
birkaç gün zarfında hal-i tabiî-i sükûnunu alacağın
dan ümid varım. Yine icap ederse bu kürsüde her va
kit emirlerinize amadeyim, izahat da veririm. İstifade 
ve tenevvür de ederim. Böyle kemâl-i kuvvet-i kalble 
ve kemâl-i samimiyyetle olan mâruzâtımı siz de lüt
fen dinlersiniz, Başka söyleyecek bir sözüm de yok
tur. (Alkış) 

ESAT PAŞA (Draç) — Reis Beyefendi, usul-ü 
müzakere hakkında bir şey teklif edeceğim. Bende
niz derim ki, bu meseleyi bir aile meselesi gibi mü
zakere edelim. Türkçesi hafî yapalım. Olabilir ki, biz 
birtakım şeyler söyleyeceğiz ve bu meseleyi tanıamiy
le açmalıyız, tamamıyla müzakere etmeliyiz. Bir aile 
halkı gibi. Onun için bunu hafî yapmakhğımızı tek
lif ederim. Bunda ne Kabineyi tenkit ve ne de Kabi
neyi sükût ettirecek hiçbir maksat yoktur. Sırf bu 
meseleye bu dedikodulaar bir çare-i tesviye bulmak 
için müzakerenin hafi olmasını teklif ederim. 

REİS — Efendim, celse-i hafiyye teklifi için Ni-
zamname-i Dahilî mucibince 15 âza tarafından teklif 
vâki olmak ve o teklif de Mecliste müzakere oluna
rak kabul edilmek lâzım geliyor. 

TRAYAN NALİ EFENDİ (Manastır) — 15 imza 
kaydı yoktur. 

REİS — Müzakerenin hafiyyen cereyanı için 15 
imzalı bir takrir ile teklif olunmak kaydı sarihtir. 
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Nizamnameyi açıp okuyabilirsiniz. Vükelâdan biri 
tarafından yahut 15 âza tarafından bir takrir ile cel
se-i hafiyye talebi vâki olacak, ondan soma Meclis 
celse-i hafiyye akd ile, bunun hafiyyen müzakeresi 
lâzım gelip gelmediğini müzakere edecek. 

SEYİT BEY (İzmir) — Efkâr-ı umumiyyeyi ten
vir ve tatmin lâzımdır. Onun için müzakerenin olması 
lâzımdır. 

iSÜREYYA BEY (Berat) — Nazır Beyefendi Haz
retleri tarafından Arnavutluk'un o derece asudeni si
ni emnü emân olduğu gösterilmiştir ki, bendenize 
adetâ Anadolu Vilâyât-ı Şahanesindeki halk tebdili 
hava için Arnavutluk'a gidecek gibi geliyor. Halbuki 
bizim gördüğümüz ve bildiğimiz ahval bunun aksini 
ispat ediyor. Arnavutluk bugünkü günde 70 - 80 bin 
askerin taht-ı tazyik ve şiddetinde bulunuyor, Bu 
kaabili inkâr değildir. Bugün İpek cihetlerinde ve 
sair birtakım cihetlerde az çok birtakım heyecanlar 
var. Arnavutlar, vâkıâ umûmiyyetle öyle isyan etmiş, 
kıyam etmiş bir halde olmadıkları muhakkaktır. 

Fakat hali istikada bulundukları da kabili inkâr 
olmayan hakayiktendir. Arnavutların hiss-i sadakat
lerine dair verilen izahatı her türlü şevk Ve şüphe
den vareste olmak üzere telakki ederim. Arnavut
lar bihakkın Saltanat-ı Seniyyeye ve Makam-ı Hilâ
fete şiddetle merbutturlar. Bu hiss-i sadakati hiçbir 
hal ve hiçbir bühtân-ı makal tağyir edemez. Yalnız 
anlamak lâzım gelir ki, Arnavutluk bugün öyle bir 
hâl-i heyecandadır ki, her taraf müşteki ve her taraf 
bir ateş-i şiddet ve tazyik tahtında bulunuyor. Bu
nun esbabını araştırmak lâzım gelirse, zannederim 
ki, Nazır Beyefendi Hazretlerinin buyurdukları gibi 
değildir. Bendeniz öyle tasavvur ederim ki, bugün 
Arnavutluk tasvir ettikleri gibi âsûde değildir. 

Arnavutlar müştekidir ve şikâyetleri şiddet ve 
zulüm ve taaddidendir ve bu taaddîler, tabiî, Hü-
kûmet-i Merkeziyyenin malûmat ve talimatıyla vuku 
bulmuyor. Bu, birtakım küçük memurların kesb-i 
temerküz etmiş bir idarenin taht-ı tesirinde oluyor. 
Bendeniz öyle tasavvur ediyorum ki, Arnavutlar böy
le adaletten ve mülâyemetten berî olarak şiddet ve 
tazyik tahtında idare olundukça bunlar tamamiyel 
Devlete münkaad olsalar bile hoşnut olamazlar. Zira 
İnkıyad için kuvvet kâfidir. Fakat hoşnudiyyet için 
hüsn-ü idare lâzımdır ki, o, bugünkü günde mefkud-
dur. 

Arnavutluk'un isyanı ve heyecanı nereden başla
mıştır? Nazır Beyefendi onu bendenizce izah buyur-
madı zannederim. Arnavutlar en evvel silahlarının 

alındığından şikâyet ettiler. Ve bu silahları alındığı 
sırada fevkalâde cebir, şiddet gösterilmiştir. Ve bu 
kürsüde bunlar tamamıyla tezkâr edilmiştir. Muahha-
ran isyan eden Malisorlar hîn-i avdetlerinde silah 
taşımak hakkıyla avdet etmişler, sonra Hükümet 
Merditalilere 2 bin küsur tüfenk tevzi etmiştir. Mer-
ditali'lerin öteden beri Devletin kavânînine râm ol
muş itaat etmiş bir mahluk olmadıkları herkesçe 
malûmdur. 

"Hükümet bunlardan ne suretle teminat alarak bu 
tüfenkleri dağıtmış ve hâl-i şakâavette bulunan eşha
sın tüfenkleri alınmadığı halde erbâb-ı namus, ada
let ve asayişi temin etmeksizin her türlü eslihadan 
tecrit etmiştir. Binaenaleyh, arnavutlar dün gece tev
zii adalet edilmediğinden ve büyük bir adaletsizlik 
ve müsavaatsızlık gösterildiğinden en evvel şikâyete 
başladılar. Bu şikâyet muahharan eşhasın memuri
nin sû-i idaresinden dolayı biraz vüs'at peyda etmiş, 
ezcümle İpek Mutasarrıfından, Kumandanından, 
şundan bundan şikâyet etmişler. 

Zannederim ki, yine bu kürsüde geçen bu «İpek 
Mutasarrıfının oraya gitmesi caiz değildir» denilmiş 
ve hissi intikamla meşbu olmak ihtimali vardır, bina
enaleyh, «o memuriyyeti icra edilmemek icap eder» 
diye arkadaşlardan bir zat burada söylemişti. Sonra, 
vaktiyle kayınpederini Arnavutların paraladığı bir zâtı 
Kumandanlıkla oraya göndermişler. Şimdi, Arnavut
lara karşı yapılan sevkiyat-ı askeriyyenin başında o 
vardır., 

Arnavutlar, her şeyi hoş görmekle, itilâf bir ahalıi 
olmadığı herkesçe malûmdur. Hususiyle bunların şe-
hid-ül hısâm ve intikama fevkalâde haris oldukları 
malûmHıır Bunları böyle hırs ve intikama sevkede-
cek vesaiti istimal etmek zannederim ki Hükümet-i 
merkeziyyece şâyân-ı kabul ahvalden değildir. Ma
mafih yapılmış. Onu Hükümet ne yolda muhakeme 
etmek ve ondan dolayı bir fikir ve mütalaa peyda 
etmek lâzım gelirse, bu Hükümete ait bir meseledir, 
intihabet için buyurdular. 

Tabiî intihabat için kimse bir şey söyleyemez, 
zira hepimiz bugün Mebus olduğumuz için, mebus
luktan mahrum olanların cümlemiz hakkında gide
cekleri azv-ü-isnâdı tabiî bizim kemâl-i şiddetle red-
detmekliğimiz lâzım gelir. Lâkin şunu bir hakikat ol
mak üzere arz etmekliğim lâzım gelir ki Hükümetin 
en evvel esliha meselesinde, lisan meselesinde, hu-
rûf meselesinde icad ettiği tedbirler hakîkaten Ar
navutluğun hayat-ı siyasiyye ve içtimaiyyesine fev-
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kalâde rahneler açmıştır. Hükümet dini, diyaneti şu 
asr-ı medeniyyette vasıta ve mania ittihaz etme
mek lâzım gelirken bir fetvayı şerifle hurûfun mu
hilli diyanet olduğunu ilân etmiş ve bu büyük bir 
tefrikayı mucip olmuştur. Arnavutlar da tabiî bu hu-
rûf-u cedîdenin lehinde ve aleyhinde bulunanlar var
dır fakat o kendilerince halledilecek mesail-i içtiha-
diyyedendir. 

RAHMİ BEY (Selanik) — Fetvayı kim ver
miş? 

ISÜREYYA BEY (Devamla) O fetvanın da birçok 
ecvibesi vardır. Bendenizi söyletmeyiniz fetva nasıl 
verilmiş, ne yolda verilmiş ve o fetvanın hangi kitap
lara kabili tatbik olunmuş bulunduğunu ve ne yolda 
efkâra binaen verildiğini de söyleyebilirim. 

(RAHMİ BEY ((Selanik) — Arz edemedim efen
dim, bendeniz fetvadan bihaberim, bu fetva keli
mesini hiç tişitmedik, onun için bu hususta malûmat 
almak istiyorum. Bu fetva nerededir? 

'SÜREYYA BEY i(Devamla) — Bu fetva, bu hu-
rüf-u milliyyenin adetâ istimali gayr-i caiz olduğuna 
dair ve ona mâni olmak üzeredir. Bu hurûfu is
timal edenlerin nazar-ı Şer'de menfur olduğunu be
yan eden fetvadır; bu, elimizde vardır efendim. Sö
züme itimad buyurmazsanız yarın bütün Meclise 
takdim ederim. 

SADIK EFENDİ (Denizli) — Bu fetva nereden 
verilmiş? 

SÜREYYA BEY (Devamla) — Makam-ı Fetva
dan olsa gerek. Zannederim bu asr-ı medeniyette öy
le bir fetvanın istihsâline lüzum gösterilmek o ka
dar hoş bir şey değildir. Bu teşettüte, bu iftiraka 
Hükümetin rızâsı olmasa gerek. Nasılsa bu böyle 
olmuştur. 

İSMAİL HAKKI BEY (Bağdat) — Makam-ı 
Fetvadan verilen bir fetvanın mahalli tenkidi Mec
lis-! Mebusân kürsüsü değildir, (gürültü) 

REİS — Efendim müsaade buyurun. 
SÜREYYA BEY (Devamla) — Efendim, fetvanın 

şâyan-ı tenkit olup olmadığını söylemiyorum. Efen
diler yalnız şu asr-ı medeniyyette böyle bir fetvanın 
vücudu bendenizce tefrikadan başka bir şeye yara
maz. (Gürültü) 

AZİZ EFENDİ (Prizren) — Fetvâ-yı şerif renk id 
edilemez. 

ISÜREYYA BEY (Devamla) — Efendi hazretleri 
anlamadınız. Hâşâ, ne fetvanın medlulüne ve ne de 
vücûduna bir suretle itirazım yoktur, bendenizin iti
razım şu zamân-ı medeniyyette böyle bir fetvayı , 

icat ve izhar edenleredir. Onun için müsaade buyu
run sözümü ikmal edeyim. 

M E H M E T SADIK BEY (Denizli) — Fetva hak
kında kat'iyyen söz söyleyemezsiniz. 

SÜREYYA BEY l(Devamla) — Yalnız benim iti
razım bu asr-ı medeniyyette böyle bir fetvayı icat ve 
izhar eylemek caiz değildi derim. Tefrikayı mucip idi 
diyorum ve bunda ısrar ederim ve bu siyasete muva
fık değildir. Benim ısrarım işte bundan ibarettir. 

iŞimdi, Arnavut mekteplerine gelince; hükümet 
birçok mevâîdde bulunmuş ve o mevâîd kısmen in
faz edilmemiş, birçok mektepler fuzûlî bir surette ka
patılmıştır. 

AZİZ EFENDİ (Prizren) — Hayır kapanma
mıştır. 

'SÜREYYA BEY (Devamla) — Olabiilr ki, efen
di hazretleri, Prizren'de kapanmamıştır. 

AZİZ EFENDİ (Prizren) — Hükümete iftira et
me. 

'SÜREYYA BEY (Devamla) — Ben iftiracı de
ğilim, sözünü reddederim. Ben müfteri değilim ve 
bunu ispata her zaman hazırım. (Gürültü) 

HACI ŞEFİK BEY (İstanbul) — Bu zaman-ı me
deniyyette fetvanın tatbik edilip edilemeyeceği bah
sini bu meclis dinlemez. (Gürültü) 

SÜREYYA BEY (Devamla) — Ondan bahset
miyorum, anlamadığınız şeye karışmayın rica ede
rim. (Gürültü) öyle ise, mademki böyle birtakım 
ahvâl üzerine ne için bahis ve münazara edeceğiz? 
Arnavutluk varsın yansın, yıkılsın, sizin istediğiniz su
rette bir siyaset takip olunsun, Arnavutluğun bugünkü 
haline sebep hep siyaset-i hâzıradır ve birtakım ef-
kâr-ı safîfedir, başka bir şey değildir, bunu her zaman 
ispata hazırım. (Gürültü) Artık devama da hacet 
yok, Arnavutluk varsın yansın, yıkılsın. 

REİS — Devam ediniz. 

SÜREYYA BEY /(Devamla) — Ben kelâmıma 
devamdan rücû ediyorum. Varsın bunu naksi te
siri Arnavutlukta hâsıl olsun, bendenizin sözüm bun
dan ibarettir. (Gürültü) 

REİS — Müsaade buyurun, bahse öyle bir ce
reyan... 

SÜREYYA BEY (Devamla) — Sözüme mâni ol
mak istediler, ne demek bu? Böyle bir asr-ı medeniy
yette fetva ile iş görülmez. (Gürültü) 

REİS — Bahse öyle bir cereyan verdiniz ki, Şi
malî Arnavutluk ile Cenubî Arnavutluk burada mü
sademe ediyor. 
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ISÜREYYA BEY (Devamla) — Ona şüphe mi var 
efendiler, anlamadım işe karışıyorlar, itiraz ediyor
lar. Müsaade buyurur musunuz bir çift söz ilâve 
edeyim. 

ıREİS — Fakat itidalinizi muhafaza buyurunuz. 
Bendeniz bahsi bu cihete intikal ettireceğinizi hiç 
zannetmezdim. Bakınız Şimalî Arnavutluk Mebus
ları ile Cenubî Arnavutluk Mebusları birbirinin aley
hinde gidiyor, bahse böyle bir cereyan vermek mu
vafık mıdır? 

ISÜREYYA BEY (Devamla) — Artık onu ken
dileri düşünsünler. Bendeniz öyle bir bahiste bulun
mak arzusu etmezdim. (Gürültü) 

REİS — Efendim, Dahiliyye Nazırı bey, sonra 
cevap verirler, Süreyya Bey sözünü ikmâl etsin. Sü
reyya beyefendi itidalinizi muhafaza etmek üzere 

kürsüye buyurun. 

SÜREYYA BEY »(Devamla) — Böyle itirâzat ile, 
yok mektep kapanmamış filan gibi beyhude gürül
tülerle söze devam etmeye mahal yok. Mekteplerin 
kapandığını ispat etmek için her türlü delâil elim
dedir, bunu inkâr edenler tamamiyle iftira ediyorlar. 

AZİZ EFENDİ (Prizren) — Muzır ise kapanır. 
REİS — Efendim, sual soracak olanlardan kim 

isterse buyursun. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Söze baş
lamadan evvel muhterem refiklerimden bir ricam var; 
ifadâtımı dimağı milliyet elektriği ile hâl-i işbâa 
gelmiş bir tarafgirin beyanatı gibi değil... 

İSMAİL HAKKI BEY (Bağdat) — Bugün sual 
takririnde vâzml imza sekiz on kişi vardır, daha öbür 
gün kırk imza ile bir takrir veririz. Kırk kişinin de 
'hsklc-ı kelâmı olması Meclisi işgaldir. Böyle bir me
sele ki, ruzname-i müzakerâtta da dahil değildir. 

SÜREYYA BEY ((Devamla) — Öyle bir mesele 
dahil olmazsa hangisi dahil olur? Bu Meclisi Arna
vutluk meselesi işgal etmezse, hangi mesele işgal 
eder? 

İSMAİL HAKKI BEY ı(Bağdat) — Bu babda söz 
yoksa bizim lüzumumuz kalmıyor. Bu mesele, bir 
mesele-i umûmiyye, bir mesele-i hayâtiyye ise, biz 
kulak misafiri olamayız. Bizim de söylenen sözlere 
cevap vermeye hakkımız vardır. Müzakere olunan 
bu mesele, Meclisin, yani milletin ya malıdır, yahut 
değildir. Malı olmadığı hâlde yalnız bir kişi lâf söy
lesin. Yok, milletin malı olacak ise ehemmiyyetli, 
esaslı bir mesele ise hepimizin hakk-ı kelâmımız 
vardır. İstizaha kalbedin, hepimiz söyleyelim. 
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MEHMET ŞAHİN BEY (Çamhk) — Gariptir ki 
böyle mühim bir meselenin müzakeresi esnasında bu 
mesele ihdas olunuyor. Hakk ı istizahınız vardır, isti
zah takriri verirsiniz, suâli istizaha kalbedersiniz. 
Şimdi böyle bir mesele-i mühimme mevzû-u bahs 
olunurken, bu teklif dermeyan olunur mu? Bende-
nizce bu meselede fazla söz söylettirilmemeli, efkâr-ı 
umumiyyeyi tenvir etmeli. Efkâr-ı umûmiyye tenev
vür etmek istiyor. (Gürültü) 

(RAHMİ BEY (Selanik) — Bendeniz bu suâlin 
istizaha kalbini teklif ediyorum, '(«tahriren» sadaları) 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Efendiler, 
deminden arz ettiğim üzere ifadâtımın dimağı milli
yet elektriği ile hâl-i işbâa gelmiş bir Mebusun ifâ-
dâtı gibi telâkki etmemenizi muhterem refiklerimden 
rica ederim. Muazzez memleketimizin herhangi ye
rinden gelmiş bir bitaraf Mebus gibi, meselâ Ye-
men'den veya Sivas'tan gelmiş bitaraf bir Mebus gibi 
mütalaa beyan edeceğim. Bunu, Allah şahittir, Da
hiliyye Nâzın muhteremi, gerek evvelce, ve gerek bu 
ıkere hüsn-ü niyyete mukaarin olarak bize birtakım 
tafsilât ita buyurdular. Bu îfâdâtı câlib-i memnuniy-
yettir, inkâr edilemez fakat ne ben ketmedeyim ki 
ifadelerini mucib-i kanaat bulamıyorum. Gönül ister
di ki Nâzır-ı muhterem asıl marazdan yani vak'anın 
esasından ve o marazın ilelebet nüksetmeyecek bir 
surette ciddî tedâbirinden bahsetsin. Yoksa vak'anın 
bir tarihçesini, marazın seyrini göstermekle iktifa 
buyurmasın. 

'Şimdi ne denilirse denilsin, ister küçük, ister bü
yük denilsin, Arnavutlukta bir kıyam, bir iğtişaş mev
cuttur. Burası inkâr edilemez ve tabiî hiçbir kimse 
dimin dururken ailesini, evlâdını rahatını bırakıp ta 
kıyam etmez, elbette bu kıyamın bir sebebi, bir mu-
hariki bir müsebbibi vardır. (Bir değil, birçok» sa
daları) 

DİMİTRİ ZAFİROPULOS EFENDİ (Çatalca) 
— Ecnebî paraları. 

İMBHMET ŞAHİN BEY (Devamla) — Arz ede
yim. Menâbi-i muhtelifeden vâki olan tereşşuhâta ve 
gazetelerin rivâyâtına ve bizzat Nazır beyefendinin 
ifâdâtına göre bunun üç dört sebebi varmış; ben, 
bunlara sebeb-i hakîkî demem. Ben hakiki sebep
leri sonra söyleyeceğim. Bunlardan birincisi, Arna
vut'lar intihapta tazyîka uğramışlar. İkinci sebep, 
Arnavutlar, İtalya tahriki veyahut bir ecnebinin eser-i 
iğvâsı olarak kıyam etmişler. Üçüncü sebep, Arna
vutlar, mektepler gibi âsâr-ı Maarife, yollar gibi âsârı 
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Nâfıya karşı kıyam etmişler. Bu sebepleri birer birer 
tahlil edip fikrimce sebeb-i aslî ne ise onu da arz ede
ceğim ve suret-i tedavisini göstereceğim. Birinci se
bep, Arnavutların bu kıyamı, ecnebi veya İtalya'nın 
eser-i tahrikiymiş. Evvelâ ben isterdim ki, benden ev
vel Hükümet bunu resmen tekzip etsin ve bunu tek
zip etmediğinden dolayı teessüf ederim. Çünkü, ev
velce de söylediğim üzere, Arnavutlar, vatanın göğsü
dür. Biz biliriz ki, asıl vücuttan ayrılır ise yaşayamaz. 
Bunu kemâl-i kanaatla söylüyorum ki, ecnebî ve İtal
ya tahrîkâtıyla kıyam edecek Arnavut bulamazsınız. 

TRAYAN NALİ EFENDİ (Manastır) — Bravni 
Bey var. 

MEHMET ŞAHİN IBEY (Devamla) — Melekler 
içinde de bir şeytan çıktı, çıkalbilir ya; hattâ ismini 
bile ağzıma almak istemediğim o alçak, İtalya'ya bir 
ricam var, vâkıâ düşmandan rica garip görünecek
tir; isterse sözümü iki günde ispat ettirebilir, Arna
vutluk sahiline çıksın, Arnavutların İtalya'ya karşı 
beslediği hissi o vakit anlar. Her bir Arnavutun eli bir 
süngü olur, emîn olunuz, İtalya'nın kalpgâhına bata
caktır, vallah bu kafidir. (Alkışlar) 

Demek oluyor ki, bu birinci sebep hiç varit değil
dir ve ben bunu bütün Arnavutların hissiyatına ter
cüman olarak bu kürsüde alenen ilân ediyorum. 

it kinci sebebe gelince : Arnavutlar, intihapta taz
yik görmüşler ve bu tazyik üzerine kıyam etmişler. 
Vâkıâ intihap, bir milletin en iptidai, en esaslı, en ha
kiki, en taarruz kabul etmez bir hakkıdır. Hiçbir 
kimsenin o hakka dokunmağa haki olamaz. Bu hak
kı lâyıkıyla istimal edemeyen bir milletin Meşrutiy-
yetten bahsetmesi gülünç olur. Fakat biz bunu görme
dik ve bilmeyiz. İnsan, kendisine kıyarken bunu söy
lemek lâzım gelse, daire-i intihâbiyyemde böyle bir 
şey sebkat etmemiştir diyebilirim. Fakat bu lâ-
zımâttavzih bir meseledir. Hükümet, bizi lâyıkı veç
hile tenvir etsin. 

lüçüncü sebebe gelince: Nazır Beyfendinin ifade
lerinde tenakuz görüyorum. Arz edeyim: Evvelce 
buyurmuşlardı ki, Arnavutlar, mekteplere, yollara 
karşı kıyam etmişler. Şimdi de bir muhtıra ile yol 
istiyorlar, diyorlar. Bir yerde biraz düzeltiyorlar, 
diyorlar ki, o göstermiştir; asıl maksat yol istemek' 
tir. Demek oluyor ki Arnavutlar, mektepler gibi 
âsâr-ı Maarife ve yollar gibi âsâr-ı Nâfıaya karşı kı
yam ediyorlar. («Tekmil Arnavutlar için söylenmedi» 
sedaları) Bir kısmı dediler, kabul ediyorum. Ancak, 
dedikleri kadar da ufak bir kısım olmadığı.. 

HACI ÂDİL BEY (Dahiliye Nâzın) — Benim 
söylediğim şeyleri çok tenkit etmeyin, cevabını veri
rim, tekrar buyurmayın. Dedikleri diye zahmet bu
yurmayınız demek istiyorum, tekrar izah ederim. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Devamla) — Bende
niz, zât-ı âlîlerini haksız çıkarmak ve ilzam etmek 
için söylemiyorum. Keşke ben kaani olsam, ben de 
bunu istiyorum. Benim burada maksadım, Devleti
me, milletime, vatanıma hizmet etmektir. 

HACI ÂDİL BEY (Dahiliye Nâzın) — Karde
şim, demek istiyorum ki, bendenize ait jfadatı o ka
dar uzatmayınız. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Devamla) — Belki 
bendeniz, iyi Söz söylemiyorum, fakat benim ifade
lerimden anlaşılıyor ki, Arnavutlar, mektepler gibi 
âsâr-ı Maârife ve yollar gibi âsâr-ı Nâfıaya karşı 
kıyam etmişler. Yok efendiler, iş öyle değil. Arna
vutlar yollardan değil, yolsuzluklardan kıyam etmiş
lerdir. Müsaadenizle bunları birer birer izah ede
ceğim. Çünkü, evvelce de söyledim, bu yara deşil-
meyinıce, tedavi edilemeyecektin ve Hudâ neferde 
gangren olacaktır. Bunu korktuğum için söylüyorum. 
'Bu sefer Arnavutluk vak'asını ihdas eden, hudûsuna 
bâdî olan esbab ve olursa olsun, muvakkat ve talî 
birtakım şeylerdir. Bence, Arnavutluk meselesinin esas 
marazını Hükümet teşhis edememiş ve bu gidişle 
zannederim edemeyecektir. Nazır Beyefendi Hazret
leri gibi, ilim ve fazlı herkesçe müsellem olan bir zâ-
itm İfhaım gazetesini açıp da, dörltı bıeş kişün'in gûyâ 
Arnavutluk namına söyledikleri sözü bize söyle
mesini istemezdim. Arzu ederdim ki, bu marazın 
hâd bir şekil alan hastalığın defi ve âtiyen adem-i 
nüksü esbabını bize lâyıkıyla anlatsın, biz de kaanî 
olalım. 

AZİZ EFENDİ (Brizren) — O maraz nerede
dir, söyle Şahin Beyefendi? 

IMEHMET ŞAHİN BEY (Devamla) — Şimdi 
efendim, marazı da söyleyeceğim. 

AZİZ EFENDİ (Prizren) — O maraz, üç dört 
^kişinin şahsıdır. (Alkış) 

MEHMET ŞAHİN BEY (Devamla) — İstedik
leri kadar alkışlasınlar; sizin de fikriniz hatâdadır. 
Eğer üç, dört şahıs Arnavutluk'un şu kısm-ı mühim-
mini kıyam ettirecek kadar kuvveti hâiz iseler vay 
hâlimize! Onu da anlayamamışsınızdır. Arnavutla
rın nazarında dört kişinin ne ehemmiyeti var? Bütün 
hatâ bendenizce İdarede, kanunda, usûlde. Muhiti, 
tabâyii, zamanı nazar-ı dikkate almayarak hareket 
etmekliğimizdir. Kanun-u tekâmüle riayet etme 
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mekliğimizdedir. Hizmet-i idarede tegaafül ettiği-
mizdedir. İstanbul gibi, bu kadar seneden beri ka
nunun, Hükümetin bütün kuvveti altında boyun 
eğmiş ahalî ile iki bin seneden beri hürriyetini ve 
bütün hukukunu, hattâ fazla olarak muhafaza et
miş bir kavmi bir tutmak istiyoruz. İstanbul'da bir 
rüvelver taşıyanlar hakkında ceza vaz etmek doğru 
olur ve hüsn-ü netice verir; burada bir adamın rü
velver taşıması ne ihtiyaçtır, ne de doğru bir şeydir, 
ona istediğimiz cezayı verebiliriz; fakat aynı usûlü 
Arnavutluk'ta da tatbik istiyoruz. Şunu istitrad ka
bilinden olmak üzere arz edeyim ki, ben silâh taşı
manın lehinde değil, aleyhindeyim. Bu yirminci 
asır da silâh taşımak doğru değildir; fakat nerede? 
Medîne-i medeniyyet olan yerlerde; yoksa, Hükü
metin inzibat namına acizden başka bir şey gösterme
diği bir yerde, kan ve intikam dâvaları sû-i itiyat
ları iki bin seneden beri hükümfermâ olduğu bir 
yerde değil, orada Arnavutların elinden silâhını al
mak, onun hayatını, malını, ırzını almaktan beter
dir. Denilecekki, «Jandarma vaz etmek istiyoruz, on
lar, jandarmaya karşı kıyam ediyorlar». Beni bir de
fa kıyama mecbur ederlerse veyahut mecbur olursam, 
jandarmayı değil, seni bile isterim. Hükümetin in
zibat namıma acizden baışlkla bir şey göstereımıediği bir 
yerde, silâh toplamak nasıl mâkul olur? Şimalî Ar-
navutluk'a nispeten bizim taraf çok âsâyişlidir, gi
bidir. Emin olunuz ki Hükümet, hattâ Galip Beyin 
sözüne imtisâlen o nîm muhalif demişti, ben de 
iNîm Hükümet diyecdgiım, Nîm Hükümet, kasabala
rın içine inhisar ediyor; kasabanın haricinde Hükü-
metsizlik, bütün Hükümetiyle hükümfermâdır. Bir 
köyden öbür köye gitmek için adetâ vasiyet yapmak
tan başka çare 3'ok. Yan}'a kasabasından çiftliklere 
gitmeden evvel, evlâdınızla vedalaşmak lâzım. Şimdi 
birer birer cinâyatı tâdâd etsem uzun olur. İki ay 
zarfındaki Dahiliye Nâzın Muhtereminin oraya gidip 
geldiği zaman zarfındaki cinâyât yüz, ikiyüz bulur. 
Bazı mühimlerini burada tadat edeceğim. 

Nefs-i Yanya şehrinden çiftliğe giden Derbent 
Anmazadeyi eşkiya dağa kaldırdı; 900 lirasını aldı, 
katletti. 

Sonra yine eşraftan birisi, çiftliğinden dağa kaldı
rıldı, 500 lirasını aldılar. Ondan sonra Preveze ile 
Yanya arasında üç defa postayı vurdular. Aydonat 
ile Yanya arasında yine posta vurdular. Eşreftan Ta
bir Ağa Mete'nin oğlunu posta ile beraber giderken 
cerh ettiler. Yine eşraftan Minalı Kasım Ağanın mah
dumunu katlettiler. 

MUHİTTİN BEY (Niğde) — İzmir ahalisi de ta
şınsın; onun da postası vuruluyor. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Devamla) — Desenize, 
felaket daha büyükmüş! 

Müsaade buyurun söyleyeyim. Tahsildarı soydu
lar, jandarmayı dört parça ettiler; bir Ulah'ı dağa 
kaldırdılar. Gün geçmiyor ki bir iki cinayet olmasın. 
Cinayet olabilir, bunu kabul ederim, fakat yüzü ge
çen cürümler, hem oradaki cürüm ve cinayet, bura
daki cinayetler gibi değildir. Bir adam öldü mü ilele
bet ailesine sirayet eder giderse, bu cinayetlere karşı 
hükümet ne yapmıştır? Katilleri, failleri tutamamış
tır. Bu cinayetlerin hepsi Arnavutlar tarafından mı 
irtikâp ediliyor? Yok. Canilerin nereden geldiklerini 
de söyleyeceğim. Gayet muktedir, zeki bir valimiz 
var; hüsnü niyet sahibi, çalışmak istiyor; fakat ne 
yapsın, hiç kuvvet yok. Memurin aczi tam halinde
dir; İstanbul'a yazıyor bir cevap gelmiyor; sonra, jan
darma kumandanları, katiyyen valileri dinlemiyorlar; 
dinleseler bile lütfen ve merhameten dinliyorlar. 

DİMİTRAKİ SAVA EFENDİ (Midilli) — Her 
yerde öyledir. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Devamla) — Her yer
de öyle ise daha fena ya. Bizim tarafa münhasır ka
lıyor zannediyordum. Bir vakai garibe anlatayım, hay
ret edersiniz; vilayetimizde cereyan etmiş. Bir jandar
ma zabiti, mahbuse bir kadını bir haneye göndermiş; 
kaymakam bunu vilayete yazıyor, jandarma zabiti 
haber alıyor, gece yarısı, yanında on jandarma oldu
ğu halde kaymakamın odasına giriyor, kaymakamı 
dövüyor, orada bırakıp gidiyor; sonra hükümet ne 
yapıyor? Artık o kaymakamın haysiyeti kalmamıştır 
diye işten el çektiriyor. Bir meseleye daha tesadüf 
ettim; bu da jandarma zabitlerine aittir; onu da arz 
edeceğim. 

Yanya'da bulunuyordum, vali, Berat'tan bir telgraf 
aldı, telgrafta deniliyor ki, burada asayiş tamamen 
muhteldir, buraya filan, filan zabitleri gönderiniz. 

AHMET HAKKI EFENDİ (Canik) — Nazır 
Beyi meşgul etmesinler, söylenen sözleri dinlesin. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Devamla) — Vah emir 
veriyor, ben de o vakit jandarma kumandanının oda
sında bulunuyordum. Vali, jandarma kumandanını ça
ğırdı; jandarma kumandanı avdet ederek - pür tenev
vür - «bana vali böyle emir verdi, fakat ben bunu 
yapamam, çünkü nizama muhaliftir»; ben de, «madem
ki nizama muhaliftir, yapmamak hakkınızdır» dedim. 
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İSMAİL CANBOLAT BEY (İzmit) — Sizinle 
hususî görüşmüş; aranızda söylenmiş bir şeyi burada 
söylemeyiniz. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Devamla) — Hususî de
ğil, beş on kişi vardı. İsterseniz bunu da kapatayım. 
Ne ise bunları misal olarak, söylüyordum. 

Şimdi efendiler, esasa geçelim. Ceraimi ahvali ta
dada lüzum yok. Bendenizin, zaten hepinizce bunlar 
malumdur, bu devam ederse, asayiş namına valiler
den bir şey istemeyiniz. Jandarma zabitleri, böyle, va
lilere, rüesayı mülkiyeye ademi itaat edecek bir halde 
bulunurlar ise onlardan hiçbir şey istemeyiniz. 

Vakıa şimdi bir kanun yapıldı ama, bu kanun mu
cibince yine zabitlerin muhakemesi Divanı Harplere 
tevdi edilir. Tabiî yine kuvvei tedibiyesiz bir amiriyet 
ve bir merbutiyet, meğer ki hasbel hamiye itaat ede. 
Nihayet canı sıkılırsa, ben askerim, kendi kıtama gi
derim diyor. Artık o validen, kaymakamdan, muta-
taraftan toplamamak ise, böyle neticeler verir. Fakat 
hasır değil, her tarafta böyledir. 

İşte muhterem refikim de söylüyor. Deminden ne 
dedim? Bir kanun vazmda muhiti, tebaayı gözetmi
yoruz. Arnavutluk'ta asayişi temin ediniz, ondan son
ra silahları alınız. Zaten ihtiyaç kalmaz. Silahları ken
dileri maalmemnuniye terk ederler. Yoksa, silah top
lamak gibi muvakkat tedbirlerden bir fayda tasavvur 
edilmez. 

Çünkü sahil açık. Yüzü alınır ise bini ithal olu
nur. Kaldı ki, silahları bir taraftan toplayıp da, diğer 
taraftan toplamamak ise, böyle neticeler verir. Fakat 
benim dediğim gibi bu kadar ceraim irtikâp ediliyor 
da, hükümet bir katili tutamazsa, oradan silah değil, 
oraya ordular, toplar gönderip muhafaza etmeli. Bu 
birinci ve en esaslı tedbir. 

Bundan sonra yine hükümet idarede tegafül eseri 
olarak bir lisan meselesi çıkardık. Bu meselede be
nim fikrimce hükümet, katiyyen hata etmiştir. Hü
kümet bir zamanlar Arap hurufunu iltizam etmişti. 
Takdir edememiş idi ki, en ziyade ittihada muhtaç 
olduğumuz bir zamanda bu hareket ile Arnavutla/ 
arasında tefrika sokuyor idi. Mamafih bu meseleden 
rücu etmiş. İnşallah fiiliyat da tamamen resmiyata 
tevafuk etsin. 

Efendiler, bir kavmin cereyanı tabiiyesine karşı 
durulmaz. Serbest bırakmalı, isteyen latin harfiyle .is
teyen Arap hurufuyla yazsın, okusun. Bugün bizim 
tarafta Rum hurufuyla yazıyoruz. 

AZİZ EFENDİ (Prizren) — Siz esnebilerle ülfet 
etmişsiniz. Biz onu kabul etmiyoruz; siz kabul eder
siniz. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Devamla) — Ecnebiler
le ülfet etmek benim için medarı mefharettir. Biz her 
şeyde onlara iktifa ediyoruz. Şeriatımıza dokunma
mak şartiyle her şeylerine iktifa ederiz. Şimdiye ka
dar etmediğimizden dolayı maatteessüf böyle kalıyo
ruz. Bizim tarafta ahalinin yüzde 95'i Rumca huru
fuyla yazar. Bundan dolayı, bizim ailemizden bile 
gizledilimiz şeylere, Rum kardeşlerimizi mahrem et
meye mecbur oluyoruz. Ekserimiz Rumca yazıyor 
ve okuyor. Bundan dolayı dinimize ve hiçbir şeyimi
ze noksan gelmemiştir. Hükümetin siyaseti bu mer
kezde olmalı, yani katiyyen bitaraf kalmalı. 

Kim isterse Arap hurufuyla ve kim isterse Arna
vut hurufuyla okusun. Bunun önünü almak için ben 
Hükümete tedbiri arz edeyim. Hükümet maarif-i Os-
maniyyenin tamimi esbabına bihakkın ve cidden te
vessül etsin. Bu rağbet, belki o vakit kendikendine 
sükût eder. Bir zamanlar bizim taraflarda lâtin huru
funu yazmak bile istemez iken, evvelce vâki olan taz
yik neticesinde birtakım kimseler ona atıldı. 

Efendiler, insan memnûa haris olur. Bir şey zıyk 
oldukta müttesî olur. Bu bir kaide-i şer'iyye ve tabi-
iyyedir. Şunu da ilâveten zikredeyim ki, bizim taraf
ta Hıristiyan arkadaşlarımızın köylerinde ekseriya bir 
zükûr, bir inas mektebi var ve öyle usûl-ü tedris ki, 

TRAYAN NALt EFENDİ (Manastır) — Hükü
metten tahsisat almamışlar, kendileri çalışarak açmış
lar. 

MUSTAFA HAKKI BEY (İsparta) — Bu mesele, 
hurûf ve diyanet meselesi değildir Şahin Beyefendi. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Devamla) — Fakat te
kerrür eden kıyamın esbab-ı resmiyyesindendir. Evet 
efendim, 20 köyde bir İslâm mektebi yok. Dahiliye 
Nazır-1 Muhteremi teşrif ettikleri zaman bâzı mek
tepler yapılmak için tahsisat verdiler. Şâyân-ı teşek
kürdür. Ancak, emin olunuz ki, efendiler, yine ben 
emniyet edemiyorum. Çünkü üç - dört mektebimiz 
var. Orada okuyan, hiçbir şey öğrenmiyor. Usûl-ü 
tedrisimiz noksan mıdır, nedir, bilmem. Hiçbir şey 
bilmeyerek, öğrenmeyerek çıkıyorlar. Rum mektep
lerinden çıkanlar hakikaten mahalline göre iyi bir şey 
bilerek çıkıyorlar. Binaenaleyh, Hükümetin bu hu
susta ittihaz edeceği tedbir maarif-i neşr-ü tamim et
mek, usûl-ü cedîde üzerine tedrisatta bulunmaktır. 
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Bunu arzdan bir maksadım da, Hükümetin bize em
niyet etmek istemediğini ityandır. İnşallah bundan 
sonra emniyet edilir. Hükümet-i Osmaniyyeye ne ka
dar sâdık olduğumuzu sizlerin nazarınızda ispata kal
kışmak zaittir. Cümleye malûmdur. 

Hükümetin diğer bir hatası da, Arnavut memur
ları bulundurmamak politikasıdır. Bir zamanlar âde
ta Hükümet bunu bir meslek ittihaz etmiş idi. Gayet 
büyük 'bir adem-i emniyyet göstermişti. Bilirim ki, 
Mağlıç'ta gayet muktedir bir Kaymakam vardı. Fe-
hîm, yahut Fehmi Bey isminde bir zat. Bu adam hiç 
misli görülmedik surette orada asayişi temin etmiş 
idi. Bunu, mahzâ Arnavut diye Ankara Vilâyetine 
attılar. 

İSMAİL CANBOLAT BEY (İzmit) — Tayyar 
Bey de Arnavuttur. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz, ben bildiğimi söylüyorum. Sonra refikler
den biri beni tekzip etsin. Bunlar tekzip edilmeyeeck 
derecede sabit şeylerdir. Hükümetin şimdiki mesleğini 
de söyleyeceğim. Bir zamanlar Hükümet böyle bir 
kaide ihtiyat etmişti. Şimdi tek tük Arnavut memur
ları göndermektedir. Demek oluyor ki, doğru yola doğ
ru yola doğru adım atılmıştır. Bu hareketin en bü
yük mahzuru nedir? Hiçbir vakit, gidecek memurla
rın mutlaka bütün Arnavutlardan intihap edilmesi 
taraftarı değilim. Fakat lisan ve âdât-ı mahalliyyeye 
vâkıf olmayan memurlar bugünkü ihtilâlin, emin olu
nuz ki, en mühim sebebi, bilerek, bilmeyerek en mü
essir âmili oldular. Ahvâle, lisana vâkıf olmayarak 
gidiyorlar. Zaten adem-i emniyet var. Ne derlerse 
desinler ve nasıl tekzip ederlesre etsinler, bu böy-
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rî olarak îzâm ediyor, makamâta yazıyor, iş alevle
niyor, haydi bir mesele. Saniyen ahali ile temasta 
bulunamıyor, 

Çünkü lisanına, âdetine vâkıf değil. Ahali ona, 
O, ahaliye bigâne. Muhabbet ve hürmete, ihtilât ka
dar yardım eder bîr şey yoktur. Birçok Arnavutlar
dan bizzat duydum. Diyorlar ki, neye memura gide
yim; ne o benden anlıyor, ne de ben ondan anlıyo
rum. Gitmekten ise kendi silahımla kendi hakkımı 
muhafaza ederim diyor. Bu her vakite görülüyor. 
Tercüman istihdamına mecbur oluyorlar. Tarafey
nin ifâdâtı yarım yamalak naklolunuyor. Hüküme
tin keza tabâyii, muhiti nazar-ı itibara almak husu
sundaki hareketinin bir eserini daha söyleyeyim. 
İki bin seneden beri hiçbir teklife tâbi olmayan Şi

mali Arnavutlara, bugün İstanbul'da bile tatbik et
mediğiniz oktruva resmini vazettiniz. 

Bu adamlar şimdiye kadar hiçbir teklif verme
mişler. Tabiî bunu görür göremz kıyam ediyorlar. 
(Bir nebatı bile bir iklimden diğer bir iklime alıp gö
türdüğünüz zaman, o iklime alıştırmak için vakitler, 
tedbirler lâzım iken karınlardan beri hür alışmış 
gayr-i müfid, âzâdeser birtakım adamlar hemen si
zin derecenize getirebilir mi? 

SEYİT BEY (İzmir) — Oktruvayı koyan da bir 
Arnavut Vali idi. 

ıMEHMET ŞAHİN BEY (Devamla) — Arnavut
luk'ta tahaddüs eden vakayiin esbabını sayıyorum. 
O da bir sebep. 

'MUSTAFA ZİYA EFENDİ (Sivas) — Seyit Bey 
demek istiyor ki, onu yapan âdât-ı mahalliyyeye vâ
kıf Arnavut bir Vali idi. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Devamla) — Zaten 
Mazhar Beyi oraya Vali yapmak âdet-i mahalliyeyi 
bilmemek demek idi. Onu da mı bana söyletmek is
tiyorsunuz?. Prizren Mebusu Abdülaziz Efendi, 
Maarif hakkında müşkilât çıkarılmiyor demişler idi. 
Maarif hakkında gösterilen müşkilâtı ben şimdi is
pat ederim. Feylan'da bir mektup tesisi için mukad
dema Arnavut Kulübü ruhsat istemişlerdi. Evrak 
Kaymakamlıktan Vilâyete gidiyor. Vilâyet, usulen 
Maarif Müdîriyyetine havale eder. Buraya kadar ise 
doğru. Sonra Maarif Müdürü bir derkenar yapar, 
kocaman bir derkenar. Ne diyor, bakınız? Netice, 
başka mektepler de vardır, açılmasına ne lüzum 
vardır gibi bir şey. İsterseniz derkenarı da göstere
bilirim. Bu, müşkülât değil de nedir? Doğrudan doğ
ruya kendi aleyhimize harekettir. 

Şimdi fikrimce çaresini arz edeyim. İki türlü 
çâre-i tevessül lâzım marazı hâd halindedir. Bugün 
Dâhiliye Nâzın bize ne kadar teminat verirlerse 
versinler, ben istikbâlden emin değilim, istikbalden 
korkuyorum Bu hal böyle, devam ederse, atîsi va
himdir. İnşallah neticesi iyi olur da, ben hâtî çıka
rım. Binâberîn iki tedbire (lüzum görüyorum. Birisi, 
evvelemirde şu hâd hâli, şu buhranı izale etmek, 
'saniyen, âtiyen bunun izalesi esbabını irâe eylemek. 
iBirincisi için şöyle bir tedbir teklif ediyorum. Doğru, 
yanlış, bu, bir sûret-i muhakemedir. 

Muhterem Mebuslardan ve arzu edilirse Ayan
dan, hattâ Vükelâdan da bir zattan bir heyet teşkil 
edilsin. Heyet-i nâsiha değil, Arnavutluk'a gitsin. 
Tebaaya karşı hüsn-ü bir Devlet için z ü l değil, şe
reftir; kalkıp heyet gitmeli, matâlip diyemeyeceğim, 
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bunu reddederim, müsted'ayât diyeceğim, Arnavut
ların müsted'ayât ve şikâyâtı ne ise, hakikati anla
sın, kendilerine hâlin ehemmiyyetini tavzih etsin ve 
nasâyih-i lâzimede bulunsun. 

Çünkü Dahiliye Nâzın Beyefendi hile hakiki ma-
tâlibîne vâkıf değildir. Beyannamede böyle yazılmış
tır. Bu gazetede muharrer; bir-ikisi resmen anlaşıl
dı. Heyet-i Nâsıha böyle söyledi deniliyor. Şimdiye 
kadar bu müştekeyât ve müsted'ayâtın neden ibaret 
olduğunu Hükümetin kemâ yelîku tamamen bilme
mesine cidden mütehayyirim. Heyet-i Mersûle key-
fiyyeti anlamalı, bunların içinde şâyân-ı kabul varsa, 
hemen kabul etmelidir. 

Hareket-i mezkûre Hükümet için acz değil, 
mahz-ı şereftir. Devr-i hâzırdaki Hükümet, eski za
man Hükümetlerine makîs olamaz. Tebaasının ha
dimidir. Müsted'ayât-ı mesrûre içinde hâkimiyyet-i 
Osmaniyyeye dokunacak mutalebe varsa,- Meşrûtiy-
yette gizli şeyler olamaz- açıktan açığa buraya gelip 
söylemeli. En evvel Arnavutları vurunuz diye rey 
verecek benim. Âkil bir Hükümet -Tabiî bizim Hü
kümetimiz de âkildir- ufak bir fedakârlık bile yap
malıdır. Bu, bir muamele-i ticariyye değildir. Hükü
met, Hükümettir. Ufak fedakârlıklar bile yapabilir. 
Bugünkü hâlin ve zamanın ve bulunduğumuz mev
kiin ehemmiyetini derpîş etmeli. 

Bir taraftan Garptrablus, diğer taraftan Adalar 
meşgul, siyasiyyat şöyle böyle, binaberin Hükümet 
birtakım fedakârlık yaparak bu işi bastırmalıdır. Bu
rada bir sual varid olabilir, ne için Arnavutlar bu 
fedakârlığı yapmıyorlar? Bilmeliyiz ki, bizzat Dahili
ye Nazırı Beyefendinin tavsif ettiği veçhüe, Arnavut
lar cahildir. Biz, bir akıldan istemediğimiz bir şeyi 
bir cahilden mi bekleyeceğiz? Onlar kusur ediyor diye 
biz de mi kusur edelim, biz de mi hata edelim? 
Farzedelim ki onlar yaptıklarını bilmiyorlar, akıl bir 
Hükümet, hatanızı hata diye yüzünüze vurmaktan ise, 
hatanızı tashih etmeli; kendi menfaati, menfaat-ı umu-
miyye-i Osmaniyye bu noktadadır. 

BİR MEBUS — Akılsızlar mı akıllılara öğ
retsin? 

MEHMET ŞAHİN BEY (Devamla) —- Bizim bil
diğimiz, akıllılar akılsızlara ders verir. Hatta rnaba'd 
nüksetmemesi için lazım gelen tedabire gelince, şöyle 
düşünüyorum : Her kavim gibi Arnavut'lar da hür 
olarak yaşar, katiyyen zulme boyun eğmez, Hüküme
te hürmet eder, hukukuna riayet etmek şartiyle. 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Beyazıt) — Herkes 
öyledir. (Bazı sesler.) 

MEHMET ŞAHİN BEY (Devamla) — Onu evve
la söyledim. Bizim için her kavim muazzezdir ve bana 
kalırsa -arkadaşlarım da kabul ederler- Türk Kavmi, 
büyük biraderimizdir. 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Erzurum) -
Haydi, şimdi politikayı bırakın. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Devamla) — Kendi 
hesabıma söylüyorum. Ben, riya için söz söylemediği
mi, bu kürsüde bin defa ispat ettim. 

ESAT PAŞA (Draç) — Türklerin mezayasını 
hiçbir Arnavut inkâr etmez. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Devamla) — Hep kar
deşiz, tedabir-i esasiyye şunlardır : Madelet, hakikî 
Meşrutiyyet ve işlerde ciddiyyet. Evet, ciddiyyet. Biz, 
başka türlü düşünür, başka türlü başlarız. Sonra baş
ka türlü yaparız. Arnavutlar icraatımıza nasıl emin ol
sunlar? Bizim Livada bir yol var, Hükümet, debdebe 
ile, tantana ile bu işe başladı, dört beş bin lirada boz
du. Dört kilometre bir yer yaptı, sonra bunu bıra
kıp gitti, ne köprüsü yapılmış, ne bir şey; bozulup 
gidiyor, ahali gülüyor. Acaba her iş böyle midir di
yoruz. 

Böyle altı, yedi bin lira tahsis edildi, bir Hükümet 
konağı yapılacaktı, o da yarıda kaldı. Bugün kargalara 
aşiyan oldu. Hiçbir işte ciddiyet görülmüyor. Bir şey 
daha ilave edeyim. Mesela, burada tatbik ettiğimiz 
adaleti Arnavutlukta tatbik edemezsiniz. Çünkü, ta-
bayi, telakkiyat başkadır. Bir hastalığa müptela iki ki
şiye ihtilaf-ı bünye ve mizaç hasebiyle aynı ilaç sıh-
hat-bahş olamıyor. Arnavutlar istiyorlar ki, beş gün
de, on günde intikamı alınsın. Onun alınmadığını gör
dü mü, zannediyor ki, düşmanını Flükümet iltizam 
ediyor. 

ABDURRAHMAN BEY (Şam) — O mümkün 
müdür Allahaşkına? 

MEHMET ŞAHİN BEY (Devamla) — Mümkün
dür; müsaade ediniz, onu da arz edeceğim. Biliyorum, 
adem-i merkeziyyet taraftarısın diyeceksiniz, onu da 
berveçh-i peşin söylüyorum. '(Handeler). Maksadım, 
tabiyie mahalle, muhite göre bazı tedabir-i istisnaiy-
ye ittihaz etmek vücubunu ispattır. Dukagin Kanu
niyle idare olunan bir kavim birden bire Fransa ka
nuniyle idare olunamaz. 

Birisi diğerine nisbetle yüzler ile sene ileride; bu
nu zaman ve tekamül vücuda getirir. Şurasını inkâr 
etmem ki, Dahiliye Nazırı Muhteremi bu sefer Ru
meli'ye geldi, birtakım şejder yaptdar; fakat bizde fik
ri takip olmadığı için korkarım ki, yine haliyle ka
lırlar ve bu, memurlarımızın adem-i iktidarından faz-
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la, usul-ü idaremizden neşet ediyor. Mesela, Yanya'da 
jandarma miktarının hadd-i kifayeye iblağı cümle-i 
mukarrerattan idi, ne yapılabildi? Zannederim bu vak
te kadar belki kırk, elli kişi jandarma girmedi; yok, 
tahsisat gelmemiş, yok, bilmem ne gelmemiş. 

Şurası istilam edilmiş, burası böyle olacak, birta
kım çıkmaz yollar; ama denilecek ki, ahalinin jan
darmaya ihtiyacı yok, silahı var ya, kâfi... Öyle değil 
efendiler, Dahiliye Nazırını işhad ederim. Margılıç 
ahalisi hey'et-i ıslahiyye ile geldikleri zaman kendi
lerine bir istida gönderdiler ve istidada İdare-i Ör-
fiyyenin ilanını istiyorlardı. İdare-i Örfiyyeyi isteyen 
ahali, daha ne yapar? Malından, canından emin olun
ca kim silah taşımak ister? Saatlerle söylemek icabe-
derse, söylerim. 

Fakat Meclisin dinlemeye de tahammülü yok, 
görüyorum. Hülasa böyle bir heyetin gitmesini teklif 
ederim. Emin olunuz, gazetelerde gördüğünüz muh
tıralar doğru değildir. Arnavutluk, yok, muhtariyyet 
istiyormuş, yok, bilmem ne istiyormuş, böyle fikir Ar
navutluk'ta yoktur. Muhtırada bir şey daha var imiş 
dediler. 

Arnavutlar duysun diye söylüyorum. Dediler ki, 
Arnavutlar askerin Arnavutluk'tan çıkmamasını isti
yorlar. Arnavutlar eğer behemehal askerin orada bu
lunmasını istiyorlarsa -ben bilmiyorum- hakikaten ha
ta ediyorlar. Çünkü, bunu her taraf isteyecek, Arap
lar diyecek ki, bizim askerimiz de kalsın; Ermeniler 
diyecek ki, bizim askerler de bizde kalsın. 

REİS — Zavallı Türkler, Yemen'e gitsin, her ta
rafa gitsin. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Devamla) — Yok, biz
den de gitti, yalnız Parga'dan, bir sene, ondokuz kişi
den ondört kişi döndü: 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Şa
hin Bey! Arnavutluk'a giden bir heyet-i mahsusa-i 
resmiyye yeni geldi. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Devamla) — Bendeni
zin arz ettiğim heyet, böyle heyet değildir. Onlar 
mahza nasihat etmek için gidenlerdir. 

REİS — Dahiliye Nazırı da gitti. 
AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — E, 

tabiî, oranın ahvalini anlamak için gitti. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Devamla) — Fakat. 
Efendiler, kahru tedmir ile Arnavutları teskin eder, 
hiç şüphe etmeyiniz, yarın yine nüksedecektir. Dört 
senede dört defa nükseden bir hastalığın yarın yine 
başgöstermeyeceğini Dahiliye Nazın temin edebilirse, 
ben şimdi kürsüden inerim. Keşke. Yok, ne öyle te

minat verebilirler ve ne de kimse ona emin olabilirler. 
Bir senede, on senede bu yine nükseder vessalam! 

AHMET EFENDİ (Bursa) — O vakit, bu asiler, 
onları da dağa kaldırırlarsa o vakit ne yapacağız? 

MEHMET ŞAHİN BEY (Devamla) — O kadar 
emniyet göstermediğiniz bir kavimden zannederim ki 
(Bazı sesler.) Müsaade buyurunuz, oevap vereceğim. 
Giden heyetler ahali-i mahalliyyedendir, yine onlar
dandır. Olabilir ki, iki taraf zıt olabilirler. 

Bizde birtakım kabileler, adetler vardır. Halbuki, 
bu gidecek heyet Devlet ve Halife namınadır. Ben de 
yanlarına giderim. Bir şey olur ise beni kurşuna diz
sinler, Fikrimi, düşüncemi arz ettim, ister kabul eder, 
ister etmezsiniz. Heyet-i Muhteremenin bileceği bir 
şeydir. Vallahi ben de yanlarında gideceğim. Eğer bu 
gidecek heyete bir şey olursa beni kurşuna dizsinler. 

ARTİN BOŞGEZENYAN EFENDİ (Halep) — 
Sen gittikten sonra ben de giderim, korkmam. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Devamla) — Şimdi efen
dim, zaten kelâmımın silsilesini kaybettim, onun için 
evvela Arnavutlara emniyet ediniz. Saniyen mevkiin, 
halin bence gayet ehemmiyyeti vahameti vardır, onu 
da takdir ediniz ve acilen bu işi bir an evvel bitiri
niz. 

REİS — Hatiplerden rica edeceğim, arkadaşları
nın sözlerini tekrar etmesinler. 

İSMAİL HAKKI BEY (Bağdat) — Kendi söyle
diklerini kendileri de tekrar etmesinler. 

ESAT PAŞA (Draç) — Efendiler, demin arz et
tim ki, bu müzakereyi bir celse-i hafiyye tarzında, 
icra edelim. Maksadım, bir aile halkı gibi müzakere 
etmek içindi. Çünkü, ne bendenizin, ne arkadaşları
mın Kabineyi bir mesuliyete duçar etmek ve ne de 
Kabineyi sukut ettirmek gibi bir fıkır yoktur. Yalnız 
şu hakikati Meclis-i Alinize arz etmek ve bu Meclis-i 
Alice ona bir karar vermek isteriz. 

Nitekim Şahin Beyefendi, bir komisyonun gitme
sini teklif etti. Bendeniz de aşağıda bunu teklif ede
ceğim; fakat onu teklif etmezden evvel biraz ahval
den bahsetmek isterim. 

Efendiler, malûmunuzdur ki, bu Arnavutluk kı
yamı, yeni bir kıyam değildir, hemen hemen Meclisin 
ilk içtimaımızdan bir sene sonra birtakım ufak tefek 
hoşnuksuzluklar başladı. 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Erzurum) — 
Şimdi hatırıma geldi, Ferit Paşa zamanında, Ferit 
Paşa Dahiliye Nâzın iken başladı. 

ESAT PAŞA (Devamla) — Kim bilir, hatırımda 
I değil. Rica ederim sözümü kesmeyiniz. Ne söyleye-
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ceğimi bütün bütüne şaşırırım. Bu başlangıcı da Ko-
sova'da oldu ve yavaş yavaş Manastır ve İşkodra'ya 
kadar geldi ve o esnada idi ki, sevkolunan bir Kolor-
3feure[doî IUISEIJTJSS urum?qE '-ecT]§vq 'Tsajrz^A ununp 
oldu. İşte o silahın toplanması esnasında oldukça da 
bâzı hoşnutsuzluğu mucip işler yapıldı. O vakit yine 
bu Meclis'i Âlide bendeniz ve birtakım rüfeka bu ci
heti Hükümet-i Seniyyeye arz ettiler ve istirham etti
ler. Böyle bir hâl oluyor, rica ederiz buna bir netice 
veriniz, bir şey yapınız. Bu, ileride memleket için bir 
felâkettir, buna bir çare düşününüz dediler. Bunlar 
yapılmış şeylerdir. Yine Kabine, burada ısrar etti. De
diler ki, bunlar vârid değildir, çünkü, oraya gönde
rilmiş olan asker böyle bir .şeye cesaret etmez. Fakat 
hey'et îzâmı şu sırada olamaz ve sizin dediğinizi biz 
yapmayız. Çünkü, şimdi hâl-i isyanda olan ahali bir 
kere sükûnet bulsun, sonra dediğiniz şeylerin bir çare
sini bulacağız dediler ve bizi bu suretle ikna ettiler. 
Biz de, hakikaten musip gördük öyle bir zamanda 
bir taraftan da bir hey'et-i tahkîkiyye gönderilmesini 
biz de münasip görmedik. Vaktâ ki orada hâl sükû
net buldu, Hükümet yine o dediğini yapmadı, ne bir 
tahkikat hey'et-i gönderdi, ne hiçbir şey yaptı, hiçbir 
şeyde bulunmadı. Ettiği vaitlerden hiçbirisini tutmadı 
ve sonra bir İşkodra Mes'elesi çıktı, o İşkodra mes'e-
lesinde Hükümetin orada pek büvük bir hatâsı vardır 
ve zannederim ki, şimdiki Kabinede bulunanlar da 
o hatayı itiraf ederler ve tasdik ederler; çünkü, o zat
lara itimadım var, onu hiç inkâr etmezler. İşte onun 
neticesi olarak Arnavutluk'ta umumî bir hoşnutsuzluk 
peyda oldu. Bu hoşnutsuzluğun neticesidir, ikidebir 
vukuat zuhur ediyor ve İşkodra M^üsya'smda bir is
tisnai idare başladı. Bu Hükümet onlara ne verdiyse 
verdi, onu Hükümet kendisi bilir; fakat onunla da 
kalmadı. Malisya'da olan idare-i istisnaiyye - yani bir 
idare-i müstakille diveceğim - ne sizin Anadolu'nun, 
ne bizim Arnavutluk'un idaresine benzer. Onlara şa
hıs olarak bir imtiyaz-ı mahsus verildi. 

REİS — Bu hususlara cevap verirler; fakat bu 
idareden maksadınız nedir? 

ESAT PAŞA (Devamla) — Tabiî efendim, cevap 
verecekler. 

Sonra bu onunla da kalmadı, daha ziyade de tev
si olundu, tuttular, bütün Katolik'lere de teşmil etti
ler. O idareyi yavaş yavaş teşmil ettiler. Onlara silâh 
taşıması, memleketlerinde silâh ile bulunmaları, son
ra ihrak olunan evlerinin, kendilerince tâyin oluna
cak kıymetlerinin verilmesi, mekteplerinin, arzuları 
veçhile inşası memleketlerinde yolların yaptırılması, 

Ağnamın bir suret-i âdilânede tâdâdı ve daha buna 
mümasil birkaç türlü şeyler kabul edilmiştir ki, bu, 
Arnavutluk'ta pek büyük bir tesir yaptı. Âdeta dai
ma Hükümetle beraber yaşamağa ve Hükümeti büyük 
görmeye alışmış olanları pek ziyade dilhûn etti. 

Çünkü, ayrı yaşamak olamaz; yani bir memle
kete iki nevi idare verilemez. Bahusus askerliğin de 
İşkodra'da değil, cebellerinde ifa etmeleri kabul olun
du ve bir fena tesir hâsıl etti. Şimdi Nazır Beyefen
di demin buyurdular ki, her bir adam üç silah talep 
etmişti, bu üç silahı nasıl talep etti? 

SAFFET DESTAN EFENDİ (Üsküp) — Adam 
başına demedi, hane başına dedi. 

ESAT PAŞA (Devamla) — Halil Bey mi, Ahmet 
Bey mi bilmiyorum, bir Kosova Valisi devre çıkar, 
bütün ahalinin muvacehesinde, işte sizin silahınız 
alınmıştır. Bu dediklerimi onlar şikâyet etmişler, bi
zim silahımızı almışlar. 

Sair etraftaki Katolik milleti hep silahlıdır. Size 
vadederim, Hükümet namına size her hane başın
da üç silah vereceğim, Valiye birtakım alkışlar yap
mışlar, onun için bu ahali bu silah meselesini, bu 
mucib-i kıyam gösterdikleri maddelerden birini, Hü
kümet, kendisi vereceğim diye vadetmiştir. 

Demek oluyor ki, hep yapılan, edilen şeyler. Hü
kümetin ve bir cümle ile ifade edeceğim, sû-i ida
renin neticesidir; yani sırf Hükümetin sû-i idaresin
den münbais bir haldir. Fakat şimdi buna ne yap
malı? Bu sû-i idareyi, Hükümet, kendisi yaptı ve 
kat'iyyen ümit ederim ki, Kabinede birçok zevat-ı 
muhtereme vardır, bunlar da itiraf ediyorlar. 

Şimdi, böyle kabahatli olan bir Kabine, kendi 
kabahatini örtmek için, kendi yapacağı fenalığı si
lahla örtecektir. Arnavutları bütün bütün öidürmez-
se de bu hatasını kapatması kat'iyyen kimsenin ka
bul etmeyeceği bir keyfiyettir. 

Hükümet, bunu silah ile yapabilmek istemez; 
fakat bunnu neticesini bekleyiniz. Bendeniz kat'iyyen 
derim ki Hükümet bu Arnavutları silah ile ve kuv
vetle ve Nazır Beyin dediği gibi on bin mavzerle, yir
mi bin mavzerle, otuz bin mavzerle tenkil edemez 
ve bunları kendi boyunduruğu altında istediği gibi 
idare edemez. Ben, o iddiadayım; yapamaz ve yap
mamalıdır. 

Çünkü, Hükümetin siyaseti onu icabetmez, ya
pamaz. Bunu anlamak için biraz da maziye atf-ı na
zar etmek lâzımdır. 

MUHİTTİN EFENDİ (Niğde) — Yapamaz id
diası var da, onun için bö3'le oluyor. 
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ESAT PAŞA (Devamla) — Yapamaz; şimdi, Hü
kümet bunu yapmamalı diyorum. Çünkü, onun fe
nalığı görülmüştür. Şimdi Hükümet bunu yapamaz, 
çünkü Arnavutları her zaman düşünmüştür, çünkü, 
onun fenalığını görmüştür. Ne vakit Arnavutları 
za'f-i hale düşürmüşse, Arnavutları, o sadık kavmi 
bigayrihakkın veyahut ufak bir kabahatten dolayı 
bunları rencide etmiş ise, fenalığını görmüştür. 

Mazide dedim, pek iyi bilirsiniz, ki, tarihte oku
muşsunuzdur. Onu Tarih bize gösteriyor ki, Ali 
Paşa zamanında Hükümet Cenubi Arnavutluk'u 
zaafa düşürmüş de, Yunanistan Hükümeti teşekkül 
etmiştir. Çünkü orada Ali Paşa Tepedelenli'nin oğlu 
Vali idi. 

Hükümet onu ezdiği gibi, bir Yunan Hükümeti 
karşısına çıktı. Şimalde de, İşkodra'da dahi öyle 
oldu ve orada da bir Karadağ Hükümeti husule 
geldi. Cebr-ü-şiddetle olan her iki sevkiyatta Hükü
met, bir zarar ile ayrılmış. 

Üçüncüsü de, bizim hal-i Meşrutiyyette bulundu
ğumuz zaman ne yaptı? Üçüncüsünde bir İşkodra, 
bir Malisya idaresi çıktı. Demek ki her üçünde de 
Hükümet bir şey kazanmadı, kaybetti. 

REİS — Malisya'da teşekkül eden, deminden izah 
buyurdunuz, değil mi? 

ESAT PAŞA (Devamla) — Tabiî idare-i müs
takilledir; fakat başlangıcı iyi bir şey mi oldu? Zat-ı 
âliniz oralarını bilmezsiniz, Hacı Âdil Beyefendi bi
lirler. Demek oluyor ki, Hükümet yapsa bile, iyi bir 
netice vermeyecek. Şimdi yapamaz diyorum. 

Çünkü, Hükümetin, bugün, dosyasiyle ispat ede
ceğim, bugün Hükümet, dosyasını açsın, tahakkuk 
edecek ki, Hükümet yine en sonra bunu başka bir 
hale ifrağ etmek mecburıyyetınde kalacak. Bir İsa 
Bolatin, burada Kosova'lılar var, onlar bilirler, İsa 
Bolatin'in o havalide öyle bir kudret ve kıymeti yok
tur, o ufak şeyde Karadağ'a kaçtı, Hükümet ne yap
tı? Sonra İsa Bolatin ile muahede edercesine, onun 
istimanını kabul etti. O adam köyüne gelecekti, o 
adam silahlı gezecekti, o adam, elhâsıl, ne kadar bü- [ 
yük şartlarla ki, değil böyle İsa Bolatin'i, birçok Ar
navut hanedanı var, onlara da yapmamalı; fakat 
neticede gördüğüm bir halden dolayı onlar da keyf 
için yapmadılar. 

Hiçbir vakit kabul ederler mi? Anlaşıldı ki, bir j 
mecburiyet görerek yaptılar. Demek oluyor ki, şim- j 
di dedikleri gibi bu başlanmış.. O saydıkları, birtakım 
tanıdığım adamlardır, bunlar gayet nüfuzlu adamlar
dır, kabile sahipleridir. Binaenaleyh, en sonunda, iş

te bu kürsüde söylüyorum, en sonunda Hükümet 
böyle cebrü şiddet istimal ederse, yine biz isteme
den ve bir şey demeden onları affetmeye mecbur 
olacaktır, kendi evlâtlarıdır; fakat zamanımız na
ziktir. Bu işi, o zamana kadar bırakacağız. Şahin 
Bey biraderimizin teklifi veçhile bir heyet gönder
meli, o heyet, işi yakından tetkik etmeli, buna bir 
çare düşünmeli. Çünkü bu kaabil değildir. Bendeniz 
de bu ciheti teklif ederim. İntihabatta da bu zat-ı 
âli gelmeyeydi, biraz beni de yorarlardı. 

TARAYAN NALİ EFENDİ (Manastır) — Söy
le istediğini, ne istersen söyle gitsin. 

HACI ADİL BEY (Dahiliye Nazırı) — Rica 
ederim, muntazam cereyan etsin. 

ESAT PAŞA (Devamla) — Beyefendiye tama-
miyle itimadım vardır. Hiçbir vakit hilaf söylemez
ler. Kalbim böyle söylüyor; fakat zannederim beye
fendinin zamanlarında yolsuzluk yapıldı; fakat bu 
yolsuzluklar sonra tevali etti. Bugün öyle dedim 
ki, siz, Dahiliyyedeki o şifre miftahını görecek ol
sanız ve bakacak olsanız roller, nasıl hareketler, bu 
intihap hakkında yapılmış olduğunu anlarsınız ve 
hayret edersiniz. 

Benim, bir iki şifre elime geçti; fakat Nazır 
Beyefendinin de Arnavutluk'a hareket etmezden bir 
iki gün evvel bir uzun şifresi vardır ki, hakikaten 
bir Nazıra yakışacak surette; onda da bazı şeyler 
var. Mademki o Fırkanın içinde bulunuyor; fakat 
sonra tevali eden birtakım şeyler, onlar biraz iler
dedir. Çünkü bununla mütehakkiktir ki, hâlâ bugün 
intihap bitmedi. Neden bitmiyor bu intihap? 

MEHMET ŞAHÎN BEY (Çamlık) — Gelmiyor
lar. 

ESAT PAŞA (Devamla) — Tâ ı i7İaşmayınra 

temin edilmeyince müsaade edilmiyor, bu nasıl olu
yor? Bir Hükümet-i Meşrutada bir Fırkanın, bir 
dereceye kadar ekseriyet kazanması meşrudur; fakat 
kazandıktan sonra bu kadar ileri gitmek, bu da vu-
kuat-ı elimeye sebep olur. Bu da birincilerinden ol
mak.... 

HACİ ADİL BEY (Dahiliye Nazırı) — Nereden 
gelmiyor? 

ESAT PAŞA (Devamla) — Şimdi efendim, Ergiri 
geçen gün bitti. 

HACI ADİL BEY (Dahiliye Nazırı) — Bitti, 
gelmiyor yok. Şimdi... 

ESAT PAŞA (Devamla) — Yaptığı halden do
layı Ergiri Mutasarrıfını cezadide etmeniz lâzım ge
lir, hatta bendenize azlettim dediniz, cezadide etme-
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niz lâzım gelirken, Maraş'a gönderdiniz birçok me
murini. 

HACI ADİL BEY ifJDabiliye Nazırı) — Başka 
nereden gelmiyor. 

ESAT PAŞA (Devamla) — Bu işte hüsn-ü hiz
meti sepkeden birtakım memurini, sırası gelmeden 
terfi ettirdiniz. Bunlar kaabil-i inkâr değildir. 

HACI ADİL BEY (Dahiliye Nazırı) — Nereden 
gelmiyor, onu izah ediniz? Size cevabını vereceğim. 

ESAT PAŞA (Devamla) — Hatta geçen bir İpek 
mazbatası geldi buraya. 

HACI ADİL BEY (Dahiliye Nazırı) — Geldi. 
ESAT PAŞA (Devamla) — Nasıl geldi? 
HACI ADİL BEY (Dahiliye Nazırı) — Gelip 

gelmediği Meclis-i Âlinin takdirine aittir. 
REİS — Efendim, mazbata müzakere edilme

di, itiraf etmeniz lâzım. 
ESAT PAŞA (Devamla) — Sırası geldi de on

dan da söylüyorum. Meclis-i Âliden çıkacak bil
cümle mazabıt, tabiî kanunî ve hiçbir gıllugıştan 
azadedir. 

REİS — Meclis-i Âli kabul etti, zat-ı âliniz de 
orada idiniz.: 

ESAT PAŞA (Devamla) — Şimdi, Priştine me
selesi. Neden Priştine'den gelmiyor, şimdi hep bi
tiyor. Nisanın beşinde toplanacağına dair İradei 
Seniyye vardı. Şimdiye kadar neden intihap olmu
yor, neden Priştine'den gelmiyor? Priştine'de bir
çok vukuat çıkıyor. Dün, bir zat-ı âli ile görüştüm, 
doğrusu, bir mesele hayretimi eelbetli, dağa çıkmış 
olan Hasan Bey hakkında diyor ki; bu, efendim, na
sıl çıkmasın? Hatta bugün Dahiliye Nazırı Beyefen
di Hazretleri teşrif etmeseydi gidip soracaktım. Çün
kü, bu Zeynullah Bey ile çiftliğinden amcası davet 
eder, köşküne, onların adabı veçhile kulesine davet 
ediyor; fakat beytutet edecek birtakım levazımatı bu
lunmaz. Bunları tedarik için şehre adam göndermeye 
mecbur olurlar. İki uçak arabalarına bindirirler, o 
da arabayla gider. Arabayla giderken bir pusuya te
sadüf eder. Bu beylerin arabasını herkes bildiği için 
yaylım ateş ederler, birisi vurulur, birisi cerh olu
nur, sonra onun üzerine her tarafta heyecan başlar. 

RAHMİ BEY (Selanik) — Onun üzerine mi da
ğa kaçmış? 

ESAT PAŞA (Devamla) — Şüphe yok, ya; ta
biî, siz de olsanız, durur musunuz? 

RAHMİ BEY (Selanik) — Canım, yani bu se
beple mi dağa kaçmış? 

ESAT PAŞA (Devamla) — Tabiî. 

RAHMİ BEY (Selanik) — Yeni gelen İpek Me
busunun ifadesine göre, Necip Dıraga Beyin ifade
sinin beyanatından anlaşılıyor, deniliyor ki, bu Ha
san Bey denilen memur, bu tezvirata niyet etmiş ve 
Necip Dıraga Beyi de kendi fikrinde zannederek, ona 
da haber ve mektup göndererek kendisini beraberine 
davet etmiş; fakat Necip Dıraga Bey, o melunlardan 
olmadığından, kendisi orada kalıp gitmemiş, onlara 
iştirak etmemiştir. 

ESAT PAŞA (Devamla) — Vaki ise, beyan-ı 
teessür ederim; vaki değilse Allah belasını versin. 
Bir fikı-i fesat ile halkı ihtilâl etmek için ve halkı 
Hükümet üzerine.... 

SAFFET DESTAN EFENDİ (Üsküp) — Reis 
Bey, şimdi âleme melun demek için. Necip Dra-
ga'ya falan, biz memur değiliz. 

REİS — Necip Draga Bey için demedi. 
RAHMİ BEY (Devamla) — Hasan Beye söyle

dim, bin kere söylerim: Memlekete hiyanet edenin, 
Allah belâsını versin! Memlekete hiyanet etti, Allah 
lanet eylesin! 

MUSTAFA ZİYA BEY (Sivas) — Hasan Beyi 
tezkir edeceksek, burada ona iştirak eden yoktur. 

ESAT PAŞA (Devamla) — Katiyen o niyette 
değilim. 

HACI ADİL BEY (Dahiliye Nazırı) — Pusu me
selesini size anlatırım, devam ediniz. 

MUSTAFA ZİYA , BEY (Sivas) — O halde, 
pusu meselesini nereden çıkardınız? 

ESAT PAŞA (Devamla) — Benim maksadım, 
böyle bir kısım memurinin fikrine bir hal girmişti 
ki, meşru ve gayrimeşru, biz, İttihat ve Terakki Ce
miyetine hizmet edersek, bizim için rütbe orada, 
terakki orada, teali orada. Binaenaleyh bu sui te
fehhümün izalesini Nazır Beyden de istirham et
miştim. Bunu sırf Hükümet adamı olarak, sırf aha
li-i mahalliyyeyi seyyanen tutmak ve hiçbirisini ayır
mamak lâzım gelir. O vakit ne kıyam olur, ne bir 
şey olur. 

Arnavutlar, Saltanat-ı Seniyye-i Osmaniyye uğ-
runde her zaman kanını, her yerde akıtmış oldukla
rı gibi, hiçbir vakit iftirak beslememiştir. Hiçbir za
man! Kim ne derse desin, bunlar, Devlete karşı asî 
değildir. Sırf birtakım sui tefehhümler, sırf birta
kım memurların vazifelerini bilmemelerinden ne'şet 
etmiştir. Çünkü hiçbir memur, şimdiye kadar böy
le bir şeyde cezadide olmadı, her ne yaptıysa, yanı
na kaldı. Vali orada yapamıyor, gitsin başka yere 
diyorsunuz. 
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Halbuki oraya da niye gitsin? Orası da Osmanlı 
memleketidir. Neden? Mademki, orada da bir iş 
görmedi, ve kimseyi memnun edemedi. Onu Nezaret
ler cezadide etmeleri lâzım gelirdi. Bu şimdi olma
dığı için bu ihtilâflar, bu şeyler hiçbir Kazadan ek
sik olmaz. Binaenaleyh bir komisyonun izamını te
menni ederim, bütün kalbimle. 

Çünkü, Arnavutların hiss-i sadakatıyla oynanma
sın. Onlar da hep sizinle beraber bulunmuşlar. Mu
harebede, her tarafta, hatta Katolikler dahi beraber 
harpte İslamlardan ayrılmamışlardır. 

HACI MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Şimdi 
sen de bil ki, o masum askerleri birtakımları gıcır gı
cır kestiler. Gözlerini oydular. Acaba bunları y apan 
eşkiyanın hareketinden müteessir değil misiniz? 

ESAT PAŞA (Devamla) — Çok müteessirim. 
HACI MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Eşkiya-

yı terbiye etmeye giden zabitler, onların ellerini mi 
öpeceklerdi? Siz, bunu mu istiyorsunuz? 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Fakat ben
deniz bunu kabul etmem. Arnavutlar hiç göz oyarlar 
mı? Vallahi yalandır. Göz oymak, vallahi yalandır. 

ESAT PAŞA (Devamla) — İşte sizin refikiniz 
ve bizim de refikimdir. Dün gelen Hafız İbrahim 
Efendiden sordum «Yok» dedi, «Pek azdır, İpek 
vakasında Elhamdülillah askerden pek az, fakat biz
den ikiyüz kişi serildi» dedi. 

ABDÜLAZİZ EFENDİ (Prizren) — Vulçet-
rinli Hüsnü Efendinin çiftliklerini kim yaktı ve ne 
için yaktılar? 

ESAT PAŞA (Devamla) —- Bilmiyorum. 
REİS — Rica ederim Şahin Bey, ne için cevap 

vermeye mecbur oluyorsunuz? Sırayla söyleyin efen
dim. 

RIZA BEY (Bursa) — Anadolu'ya acıyın yahu, 
ekmeği, askere veren, hep onlar. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Kabul et
miyorum, reddediyorum. Bunları Arnavut namıyla 
yad etmeyiniz. 

MEHMET ŞEVKET BEY (Debre) — Daima Ar
navutluk namıyla yad etmeyiniz. 

REİS — Muhavereyi kesin efendim. (Gürültü) 
Arnavutlardan bir kısm-ı kalil isyan ediyor. Bu bü
tün Arnavut kavmine şâmil değil. 

HAKKI BAHA BEY (Ertuğrul) — Ama kürsü
de Arnavutluk namına müdafaa ediliyor. 

ABDÜLAZİZ EFENDİ (Prizren) —- Çakırcalı, 
şekavet ettiği zaman bütün Aydın Vilâyeti isyan mı 
etti? (Alkış) Vakayii bütün Arnavutluk'a teşmil et

meyiniz. Bizim dediğimiz budur. Hüsnü Efendi
nin evini niçin yaktılar, bunu pek âlâ bilirsinz. 

ESAT PAŞA (Devamla) — Siz söyleyiniz bun
ların içlerinde akıl ve bu işe vukuf- u tammı olanlar 
da var. Bundan dolayı bütün onları öldürmek caiz 
değildir. 

ABDÜLAZİZ EFENDİ (Prizren) — Hükümetin 
bu bapta hiçbir kusuru yoktur. Bunlar intihabatta 
kazanamadıklarından son derece meyus oldular ve 
dağa kaçtılar. (Alkışlar) 

ESAT PAŞA (Devamla) —• Bu alkışların sonra 
ağlaması da var. Arnavutlar, öteden beri arkadaş ve 
kardeş olarak yaşamaya alışmışlardır. Bunu da dü
şününüz de ağlayınız. Sonra hakikat anlaşılır; fakat 
o vakit insan ne yapacağını şaşırır. İşte Nazır Beye
fendiden istiyorum ki, Arnavutluk havalisine gön
dereceği memurlar bitaraf olsunlar ve hiçbir tesirata 
tabi olmayarak vazifelerini kanun ve adalet dairesin
de ipka etsinler. 

Orada yalnız nüfuz-u Hükümet cari olmalıdır. 
Bugünkü ahval cereyan ettikçe her gün bir başka 
şey çıkar. îşkodra Vilâyetinde bugün hiçbir şey yok. 
Çünkü oradaki Vali, tamam iyi e bitaraf bir Hükümet 
adamıdır. Hükümetin şanına ne yakışırsa, onu ya
pıyor ve bu surette hiçbir şey zuhur etmiyor. Bina
enaleyh oraya bir komisyon gönderilmesini rica ede
rim, 

HACI SAFFET DESTAN EFENDİ (Prizren) 
— Efendiler! Ben size çok söylemeyeceğim. Çünkü 
çok dinlediniz, sıkıldınız. Size uzunuzadıya söylersem, 
korkarım ki patırtı yapacaksınız, Şimdi intihap me
selesini söyleyeceğim ve fakat cevahir dökeceğim. 
Bir parça başınıza vurursa, darılmayın. Hükümet 
tarafından intihâbâta, Cenab-ı Kibriyâya kasem ede
rek söylerim, ki, hiçbir suretle hile karıştırıimamıştır. 
Bunu namusumla te'mîn ederim. («Bravo» sedaları) 
Hattâ bendenizi bile İttihat ve Terakki tarafından 
namzet olarak mebusluğa vaz'etmediler, başkasını 
vaz'ettiler. 

Bizim taraflarda İtilâf ismi bile yoktur. Yalnız 
bahsi vardır. Bunlar tarafından intihâbâta hile karış
tırılmıştır. Bu, evrak-1 resmiyye ile sabittir. (Alkış
lar) Yavaş, rica ederim. Ben şamata ve allkuş iste
mem. Şamata vurmak ne olacak? Hakikati söylüyo
rum. Biz o vakit Belediye Reisi idik. Namzetliğimizi 
beyan ettik. Vali emretti ki, «çekilsin». Bizim yeri
mize kaaimden Belediye Reisi, Heyet-i Teftîşiyyeyi 
tamamiyle muhafaza edemedi. (Handeler) Olmaz be
yefendi hazretleri, vallahilazîm bu Meclise hayret 
ediyorum. 
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Arnavutlara vahşi dersiniz, ama beş bin Arna
vut bir yere gelse, bir kişi lakırdı söyleyince hepsi 
dinlerler. Burada bilmem ne oluyoruz? Şimdi efen
dim, biz Heyet-i Teftîşiyye Reisi idik, çünkü nam
zetliğimizi vazettiğimizden bizi Belediye Riyasetin

den çektiler. Arnavut okumak bilmez; rey verirken 
Arnavut diyor ki, İttihat ve Terakki'ye rey veriyo
rum, onu yaz. Halbuki pek çok adamlar, Arnavut 
'böyle dediği halde tutuyor Hürriyet ve İtilâf namze
dini yazıyor. Bunun için bu adamlar kendilerini ka
nuna çarparız diye korkup dağa kaçmışlardır. Po
lisler, bu iş için takrir verdiler. 

Bizim Sancakta İttihat ve Terakki'nin Hüküme
tin fenalığı olmamıştır. Size namusumla bunu te'mîn 
ederim; hattâ İttihat ve Terakki, beni namzet olarak 
göstermedi, başkasını Mebus yapacaktılar. Hem öy
le bir Mutasarrıfımız var ki, terazinin bir tarafına 
altın koysak daha ağır gelir. Her tarafı öyle serbest 
bıraktı, herkes istediği tarafa rey verdi. Deniliyor ki, 
ittihat ve Terakki, intihâbâta fesat karıştırdı. Hayır, 
bilakis İtilâfçılar hîle karıştırdılar. Elhamdülillah, 
bizim Sancakta hiç bir fenalık yoktur. 

Birkaç kişi kaçtılar. Onlar da korkularından kaç
tılar, başka bir şey için değil. Bizim, Dahiliye Nâzı-
ıBeyefendi Hazretlerine itimadımız vardır. Ciddî söy
lüyorum. Riya yapmıyorum. Arnavutların jandarma 
teşkilâtını, karakol inşasını ve Hükümeti' istedikle
rini geçenlerde gazeteler yazdılar. Arnavutlar Muh
tarı yyet istiyorlarmış. Bu sözleri yazan gazeteleri Na
zır Beyefendinin tenkid etmesi lâzımdı. Bizim Arna
vutluğun Devlet-i Osmaniyye'ye öyle merbutiyeti 
vardır ki, kimse onların aklını çeldiremez, 

ıBendeniz kadar Arnavutluk'u ne Hasan Bey, ne 
Rıza Bey ve ne de hiç, kimse bilmez. Ben Malisya ve 
Gosine'nin erkânıharbiyim. İşkodra'nın, Malisya'nın, 
Gosine'nin, Mat'm her tarafını bilirim. Buralarda 
hiçbir Arnavuda, beş altı kişiden başka hiçbir kim
se ağzını açmaz. Açabil irse siz beni burada idam 
edin. Fakat başınıza cevahir vuracağım dedim, dört 
seneden beri Âl-i Osmâna hâb!-i metin ile bağla
nan Arnavutlara el ile, el ayak ile, değnek ile vurdu
lar. Demin Hoca Efendi ne dedi? «Evlerini niçin 
yaktılar?» dedi. Hükümet, Kanun-u Esâsîyi ayak al
tında çiğnedi. 

ABDÜLAZİZ EFENDİ (Prizren) — Kim yak
tı? 

SAFFET DESTAN EFENDİ (Devamla) — Pla-
çeMe Meşrutiyyetten sonra o kadar ev yandı. 

ABDÜLAZİZ EFENDİ (Prizren) — Sen Plaçe'-
yi karıştırma. 

SAFFET DESTAN EFENDİ (Devamla) — Ne 
için karıştırmayayım? Sözümü kesme rica ederim, 
hakk-ı kelâmım vardır, 

ABDÜLAZİZ EFENDİ (Prizren) — Hasan Bey 
ahaliyi tehdit etti, Hüsnü Beyin evini kim yaktı? 

SAFFET DESTAN EFENDİ (Devamla) — Biz, 
onları Hükümet memurlarından öğrendik, Piaçe'li-
lerin kadınlarının gömlekleri çarşıda satıldı, namu
sum hakkı için böyledir. Daha ziyade söyleyeceğim 
Hem emin olunuz ki, Hükümetin nüfuzunun artma.-
sını isterim. Doğrusu, hakikat hâli söyleyeceğim. 
Hoca efendi sen medreseden dışarı çıkmadığın için 
bilmiyorsun. Ben Malisya'nın her tarafını gezmişim, 
Arnavutluğun her tarafını bilirim, sen ise Arnavut
lukta medreseden dışarı çıktığın yok. Ben bizim ta
raf için söylüyorum, biz bu kavim için bir ittihâd-ı 
anâsır yapmak istiyoruz. Halbuki biz ittihâd-ı İslâm 
bile yapamayız. Alimallah yok. Şehidallah yok, ne
rede ittihâd-ı İslâm, neredeyiz? Ben Arnavudum, 
öteki Araptır, beriki Türktür. Allah Allah, aman Ya-
rabbı, Cenaib-ı hak cümlemizi îkaz etsin . 

ABDÜLAZİZ EFENDİ (Prizren) — Haydi ye
ter artık. 

SAFFET DESTAN EFENDİ (Devamla) — Yok, 
yetmez, yetmez; vallahi daha çok şey söyleyeceğim, 
(handeler) Ben bazan güldürürüm de. Çünkü benim 
yüreğimde garaz yok. 

Şimdi silâh meselesine geliyorum. Deni.îdiki, Hü
kümetin burada pek büyük hatâsı var. Onu siz de 
itiraf edersiniz; fakat ne yaparsınız, bu, bir defa ol
du. Hükümet bir defa ciddî düşünmeliydi ki her te
şebbüs ettiği işin sonu ne olacaktır? Malisoriarın tü-
fenklerinin alınamayacağını niye düşünmedi. Çün
kü onlar Katoliktir. Malisoriarın tüfenklerini alama
dı. Fakat namusluların tüfenklerini aldı. Şimdi bü
tün gece namusunu balta ile bekliyor, çünkü Hükü
met muhafaza edemiyor. Bendeniz bu yerleri tanı
yorum, Pilava'dan Mat'a kadar ikiyüz tabur ora
larda muhafaza edemez. Katolik burada, İslâm şu
rada; bunda silâh var, ötekinde yok. Bir tarafa di
ğerinin çoluğunu çocuğunu, namusunu yakalıyor, 
Hükümet muhafaza etmek istemez mi, elbette ister 
fakat ne yapsın? 

ESAT PAŞA (Dıraç) — Katolifclerle Arnavutlar 
hep birdir. Irza taarruz yoktur. 

SAFFET DESTAN EFENDİ (Devamla) — Ya
kalıyor, kızı kalıyor. Ben demiyorum ki zina ediyor; 
etmiyor. Bu birçok defa olmuştur, şimdi onlarda si-
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lâ'h var, ötekilerde yok. Size söyleyeyim ki (Merdi-
na) ile (Soroy) komşudur. Merdina'h islâmlar, şim
diye kadar SoroyMan mal almamıştır. Bunların da 
ehli ırz olanların silâhları alınmıştır. Bunlar kışın ge
lirken dörtyüz koyunu iki kişi öldürdü, Mat, hem 
Debre'ye hem işkodra'ya sınırdır. Şimdi Şalelülere 
gelelim 

Bunlar Yakova Mati.syasına huduttur, onlar öy
le mahûlkturlar ki alimallah oradan geçtiğimiz va
kit korkudan ben Katoliğim dedim ve teyemmüm 
ille namaz kıldım. İnsan görmemişler, heybeye bakı
yorlar da şaşıyorlar. İslâmlar bu Yakova Malisoda-
rı, Karadağ'a daha ziyade mâruzdurlar. Bir taraftan 
Katoliklerin cümlesinde silâh var. Sonra, Karadağ'a 
maruz İslâmlar silâhsızdır. Bunların çobanlarından 
bile silâhları alındı. Şimdi Hükümete karşı koyuyor
lar. Arnavutlar cahildir, Arnavutların cehli, Hüküme
tin hatâsına zarf oluyor. Onlar bilmeden silâha sa
rıl ıyorlar 

Eğer Arnavutlar kanun dairesinde miting yapma
yı bilseler, Hükümetin bu yolsuz işleri çoktan mey
dana çıkardı; fakat onlar, Hükümetin yolsuzluğunu 
bilmiyorlar, onun için silâhlarını kapıp çıkıyorlar. 
Şimdi onların cehaleti Keşiş Dağına zarf olur gibi 
Hükümetin hatâsını örtüyor. Şimdi bunlar böyle iki 
tarafın silâhı olduğu vakit onlar kendi aralarında 
dâvaları tesviye ederler idi. Şimdi, beyefendi haz
retlerine sual edeceğim, ben daha o gün de söyledim, 
en. peşin âsâyiş ve inzibat lâzımdır. 

Bu Hacı Hasan dediğim, senede 1500 Lira Ağ
nam ve Âşâr vergisi verir, bu adam, karakol ittihaz 
ettikleri kışlayı soyduktan başka 18 tane de esir alı
yor. Hacı Hasan, oğulları ile beraber Bandırma'ya 

'geliyor. Demek ki' bin silâh patlıyor, asker işitiyor, 
bacağını atmıyor. Eğer oraya asker yetişmiş olsaydı 
böyle şeyler olmazdı. Bir kadın ıskat-ı ceninden ve
fat eidyor Bendeniz buraya gendiğim vakiet, Harb. i -
ye Nazırına gittim, «Paşa hazretleri! Bu zabiti getir, 
Dîvân-ı Harbe ver; zira bu iş böyle olmaz» dedim 
ve «bu zabitin cezasını ilân et» dedim. Tâ ki Memâ-
lik-i Mahsusa-i Şahanede bulunan zâbitân bilsin ki 
bu ceza gören zabit, Hacı Hasan'ın evine eşkiya gi
rerken gördü de bıraktığı için ceza görüyor, böyle 
ceza görsünler ki terbiye olsunlar. Sonra nasıl ter
biye olsun bunlar? Ondan sonra, yine birçok kâğıtlar 
alıyorum, pek kusura bakmayınız, eğer Hükümet 
bunları hakikaten muhafaza edebilse, Arnavutlar si
lâh aramaz. 

Mademki yanmasında asker olduğu halde Hacı 
Hasan'ı Hükümet muhafaza edemiyor, Arnavutlar 

ne yapsın? Halk, kapıları önünde geceleri baltalarla 
bekliyorlar. Ya bunların hepsine silâh veriniz veya
hut olanların da silâhını alınız. Arnavutlar bugün 
müsavatı istiyorlar. Onlar da insandır, mademki 
silâhları yok, muhafaza et; mademki muhafaza ede
miyorsun, silâh ver. Silâh vermedikten mâdâ gidi
yorsun, topla, mitralyozla onları vuruyorsun. Bir 
adamın nâmûsu, hayatı vikaye edilmezse, elbette da
ğa çıkar. 

STOYAN HACIYEF EFENDİ (Siroz) — Destan 
Efendi, Sırplara ne için vermiyorsunuz? 

SAFFET DESTAN EFENDİ (Devamla) — 
Sırplara da versinler, herkese verilsin, sana da versin
ler. Bak kardeşim, biz istiyoruz ki namusumuz, ha
yatımız, malımız muhafaza edilsin, başka bir şey is
temiyoruz. Ben Mecûsî bile olsa, îtt'had-ı Anâsırı is
terim, onu yapmaya bakınız. 

İttihad-ı Anâsır nedir bilir misin? Adem-Havva 
bu topraktan halk olundu, bu insanlar kâffeten ha-
kîkatta, malda, canda birdirler. Mezhebi, Cenâb-ı 
Hak, âhirette sorar. Dünyada kardeş gibi geçinece
ğiz, İttihad-ı Anâsır yapacağız, fakat yapamıyoruz, 
(«anlaşıldı» sadaları) Anlaşıldı ama ne anlaşıldı? Ben 
ne diyeceğim bilir misiniz Ben Arnavut oğlu Arna-
vut'um! Çok söyleyip, sizi usandırmayacağım, daha 
çok sözlerim var, fakat ineceğim. 

Şimdi Âdil Beyefendi hazretlerinden rica edece
ğim ve Rumeli'ye teşrif ettiklerinde çok çalıştı, onu 
A Hah bilin fakat bunda beyefendi epeyce aldanıyor. 
Arnavutluk'ta öyle tamamiyJe sükûnet olmamıştır, 
bendeniz işin içinde müşterekim. Meşhur adamlardan 
vs ulema ve mebus beylerden kımı isterseniz gönde
riniz, gitsinler, dertlerini bîtarafâne anlasınlar. Çün
kü Hazreti Musa'ya Cenab-ı Hak Cebrail'i gönder
medi rai, insan, suretinde gitti, ahvali anladı. Biz Al-
lahtan büyük olmayacağız ya. Bir kere soralım, 
eğer Arnavutların kabahati varsa ve mâruzâtları ha
kîkaten muteber değilse onları hepimiz de tel'în ede
lim. Beş, altı kişi gitmeli mâruzâtları meşru ise, d in
lemeli. 

ABDÜLAZİZ EFENDİ. (Prizren) — Kimi sora
caklar? 

SAFFET DESTAN EFENDİ (Devamla) — Ri
ca ederim hoca efendi, beni göndersinler demiyorum, 
bitaraf adamlardan birkaçını göndersinler. Benim de 
vesâitim var, burada bir kâğıt çıkaracağım ki İpek'te 
kaç kişi vurulduğu yazılıdır. 
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ABDÜLAZİZ EFENDİ (Prizren) - - Kimi sor
sunlar diyorum. 

SAFFET DESTAN EFENDİ (Devamla) — Kimi 
lazım ise sorsunlar. Bu sözünü de şiddetle reddederim. 
Ben diyorum ki bitaraf adamları, mebusları gönder
meli diyorum. (Gürültü) Alimallah bu Mebusanı pro
testo edeceğim, Arnavutlar bin kişi olsa biri söylese 
hepsi dinler. Şaşırdım vallahi. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Des
tan Efendi sana itiraz eden de bir Arnavut. 

SAFFET DESTAN EFENDİ (Devamla) — Ben 
kavim bilmiyorum. Ben ittihadı anasırı severim. Ben 
isterim ki Mecusi ile de konuşayım, fakat icabı mas
lahat başka, («devam» sadaları) bitaraf adamlar gön-
derilsin. İnşallah bu işin önünü alırlar. Ben demiyo
rum ki beni, yahut onu gönderiniz, bir heyeti mah
susa, ama, dangıl dungul değil; içlerinde söz anlayan 
olmalı; gitsinler, Yakova'dan, Malisya'dan adamlar 
çağırsınlar; kendileri okumak bilmezler, fakat akıllı 
adamlardır, onlardan sorsunlar. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Gümülcine) — 
Arnavut Mebusu, bilvekâle onların söyleyeceklerini 
söyle. 

SAFFET DESTAN EFENDİ (Devamla) — Alim
allah bilmem, benim kerametim yok hoca efendi. Ben 
ne bileyim, Allah rızası için emin olun efendiler, val-
lahilazim bu vatan için yanıyorum. Hekimlere sorun, 
ciğerlerim doğranıyor. Arnavut, kavga eder, karısı 
tarlalarda mısır çapalar, Anadolu'dan gelen asker kar
deşlerimiz rençberdir, hepsi tarlasını bıraktı, kaç se
nedir uğraşıyor; Huda-yı Lemyezelin hakkı için, emin 
olun, onlara daha ziyade acırım. İşte bunu söylüyo
rum rica ederim. 

ŞEVKET BEY (Elbasan) — Nazır Bey, demin 
buyurdunuz ki, Arnavutlara dayak atılmaz. İki sene 
evvel yedikleri dayağı unuttunuz mu? Burasının tas
hihini istiyorum. 

SEYYİT BEY (İzmir) — Halihazırda var mı, onu 
söyle. 

SAFFET DESTAN EFENDİ (Devamla) — Bey
efendi hazretleri daha bir sözüm var, müsaade eder 
misiniz? (Gürültü) 

Şimdi hurufat meselesine geleceğim. Bizim Kosova 
Vilayetinde hiç kimse bunu arzu etmez, başka yer
leri bilmem ama, hükümet bizim tarafta hurufat için 
şiddet göstermemiştir. Biz kendimiz telgraf verdik ki, 
biz o hurufu Arabiyeyi terketmeyiz diye. Allah allah 
hurufu Arabiyeyi bizim tarafta herkes ister. Bunun 
için resmî telgraflar vermişlerdir. Yani hükümet, sen 

bu Arnavutça'yı okuyacaksın diye şiddet gösterme
miştir. Hükümet, ihtiyara bırakmıştır. Ben diyemem 
ki, Arap hurufunu istemem; benim ağzıma vururlar. 
Ben, başka tarafları bilmem, ben Kosova taraflarını 
söylüyorum. 

ABDÜLAZİZ EFENDİ (Prizren) — Söz söyle
yeceğim. 

REİS — Sizin sual takririnde imzanız yok. 
•ABDÜLAZİZ EFENDİ (Prizren) — Sonradan 

söylemeye hakkım yok mu? Nizamnamei Dahilide 
vardır. 

REİS — Hayır, yoktur. 
SEYYİT BEY (İzmir) — Sual, cevap meselesi bit

tikten sonra, efendi, söz söyleyebilirler. («Biz de söy
leriz» sadaları) 

REİS — Müsaade buyurun efendim. Dahiliye 
Nazırı Beyefendi cevap verecekler. 

HACI ADİL BEY (Dahiliye Nazırı - Gümülcine) 
— Mebusanı Kiramın ifadatına zaptedebildiğim ka
dar sırasıyla cevaplarını vereceğim. 

Süreyya Beyefendi, evvelemirde Rumeli'nin bir 
tazyiki askerî altında bulunduğundan, zulüm ve taad-
diden şikâyet ettiler. Nihayet, hüsnü idarenin mefku-
diyetinden bahis buyurdular. Hâle ait olmak üzere, 
sözlerinden bunu anladım. 

Maziye ait olarak da, silah toplanmasındaki şid
detten bahis buyurdular. Ve lisan meselesiyle mektep 
meselesinden de bahsettiler. Evvela bendeniz, Rumeli' 
nin, kendilerinin kastettiği mana ile bir tazyiki askerî 
altında bulunması hususundaki beyanatını kabul ede
mem. Tazyiki askeriden maksatları, bugün Rumeli'de 
bir fırka, iki fırka veya daha fazla asker silah altın
da bulunduruluyor. Bunlar, mevakie taksim edilmiş
tir manasına ise, evet; bugün Rumeli'de fazla miktar
da asker vardır. 

Fakat diğer mebusların ifadatına dahi kısmen ce
vap vermiş olmak için, diyeceğim ki, bin mavzerden 
bahsettiğim vakit, bendeniz onunla Arnavutların taz
yik, tehdit veya cebir ve tazyik altında ezildiğini kast
etmedim. Daha evvel, mebuslarla ettiğimiz hasbıhalde, 
hatta kendilerinin evvelce verdikleri sual takrirlerinde 
de hükümetin ne gibi tedabir ittihaz ettiğinden bah-
solundu. Hükümetin birinci vazifesi,-memlekette em
niyeti, asayiş, inzibatı tesis ve idame etmektir. Bunun 
için de onun vasıtası polis, jandarma ve sonra as
kerdir. 

Acaba, bu fırka, kemali süratle tahtı silaha alına
rak izam olunup da orada bir saat evvel emniyet ve 
asayişi tesis etmemiş olsaydı, zuhur edecek hadisata 
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idare vesaire bunları söylerken, zannediyorum ki, 
o kadar maziden, halden, vesaitten pek de uzak-
laşmamahyız. Bugün öyle bir gaye-i hayaliyye sure
tinde bir hüsn-ü idarenin de müddeisi değilim. 

Fakat bununla sû-i idare mevcuttur, o sû-i ida
re ankasdin bir Vilâyetin bir tarafında zulüm ve 
avdet şeklinde mevcuttur suretindeki sözü de ke
mal-i şiddetle reddederim. Zira, mazide silah toplan
ması zamanında bu kadar şiddetle gösterilmiştir, da
yaklar atılmıştır tarzında Şevket Beyin muhtasaran 
söylediği sözlere dair, bu kürsüde birçok sözler söy
lenmiş ve silah toplamak gibi bir emr-i azimi deruh-
de eden vesait-i icraiyyenin o sıralarda birtakım müf-
ritane hareketi olabilir ki, vaki olmuştur. Hatta, bü-
yut-u muhterika tazminatı da bu cihet nazar-ı dik
kate alındığından naşi değil midir? 

ŞEVKET BEY (Elbasan) — Bendeniz, de, bu
nun tasdik edildiğin istiyorum. 

HACI ADİL BEY (Devamla) — Evet efendim. 
İnsan, insan ile muamele ederken olabilir, bir taraf 
hata eder. Bazı kere (el badi azlem) derler. Bazı kere 
böyle bir hal olur ki, bir taraf diğer tarafın matla-
bını, maksadını anlayamaz. Bazı kere de (Sorsalar 
mağdurunu, gaddar, kendini gösterir) derler. İhti
mal ki bu gibi ahval vaki olmuştur. 

Devletin vesait-i icraiyyesi olan bir kitle asker, 
bir kocaman ordu ile icra edilen harekâtın netice
sinde müfredat itibariyle cabeca birtakım haksızlıklar 
görülmekte bütün bir Ordunun, bütün bir vasıta-i ic
raiyyenin, onun yaptığı, onu yapmayı kabul ettiği 
tasavvur olunmaz. 

Silah meselesine dair burada birçok müzakere
ler cereyan etmiştir. O silah toplamak meselesinde, 
silah toplamak doğru muydu, musib miydi, değil 
miydi, buna dair birçok sözler söylenmiştir. Bunla
rı tekrar etmek istemiyorum. 

Sonra, birtakım eşhastan şikâyet buyurdular. Me
sela dediler ki, bu hal, memurların sû-i idaresi ne
ticesidir. Mesela dediler ki, İpek Mutasarrıfından şi
kâyet vardır. Mesela dediler ki, Kumandanın ka
yınpederi vaktiyle orada katledildiği için, öyle bir 
Kumandanın oraya izamı mucib-i teheyyüçtür. 

Efendiler! Şurasını arz ederim ki, velev ki oraya 
gitmesi, hiss-i intikamı tahrik edeceği vaktiyle bu 
kürsüde söylenmiş olsun; fakat ben bugün mesuli
yeti deruhde etmiş bir Nazır sıfatıyla söylüyorum 
ve Cenab-ı Hak'tan temenni ederim ki, İpek Muta
sarrıfı Cafer Tayyar gibi memurlarım çoğalsın. İpek 
Mutasarrıfı Cafer Tayyar Bey, bugün muktedir bir 

karşı da yine birtakım zevat çıkıp da, yahu bu kadar 
askerimiz var idi, ne için göndermediniz diye hükü
meti muahaze etmeyecek mi idi acaba? Bu eşkiyayı, 
epey muhasara ederek tahtı işgal edeydiler, Yakova' 
yı işgal etseydüer, o vakit bu asker niçin gönderilme
di diye sual olunmayacak mıydı? Hükümet tarafın
dan ittihaz olunan şu tedabirdeki süratten dolayı ben 
iftihar ederim. 

Evet, o asker emniyeti, asayişi, inzibatı temin etti 
ve benim bu iddiam, kuru bir iddia değildir. Gidip 
görünüz. Bugün Arnavutluk'ta emniyeti turuk, emni
yeti muvasala, postanın emniyeti, emniyeti seyrüsefer 
teessüs etmiş ve ıslahat dahi yine o kuvvei askeriye
nin, o fedakâr asker ve zabitanın tahtı nezaretinde ol
mak üzere devam etmekte bulunmuştur. Bundan Ar
navutlar dahi memnundur. Bunu tekrar ederim. 

Efendiler; münasebet gelerek istila hâsıl ederek 
söylüyorum ki, askerin asi Arnavutlara karşı olan va
ziyeti de kanunî ve nizamidir. Öyle yekdiğerine kar
şı burada söylendiği veçhile bilmem göz çıkarmak, 
göz oymak kabilinden birtakım muamelat katiyyen 
vuku bulmamıştır. 

ABDÜLAZİZ EFENDİ (Prizren) — Arnavut
lar, son derece müteşekkirdirler. 

HACI ADİL BEY (Devamla) — Hatta birçok 
yerlerde asker, kemal-i emniyyetle harekâtını icra 
etmiştir. Muti ve münaakad olan ahali de bundan 
memnundur. Yalnız onlar, iğfal edilmişlerdir. Ve bu 
asker, oraya gidemeyecek gibi gösterilmiştir. Acaba 
askerin tazyiki ne manada ve nerelerde vuku bul
muştur? Şimali Arnavutluk»taki harekâtta, bir Fır
ka, iki Fırka asker bulundurulmuştur. O kınalarda
ki Rumeli mıntıkalarındaki Kolordu, resmen rnüret-
tep kolordulardır. Herbirinin ayrı ayrı mıntıkaları, 
herbirinin ayrı ayrı tabya mahalleri mevcuttur. Bi
naenaleyh, böyle bir kıt'a-i mühimmemizin o yolda 
tehdit altında gösterilmesini, doğrusu, fazla bir söz 
görüyorum. 

Zulüm ve taaddiden şikâyet; hüsn-ü idarenin 
mekfudiyyeti vesaire gibi şeyler delillerle burhan
larla madde tayiniyle söylenecek şeylerdir. Arnavut
luk, bir nokta-i nazara göre hüsn-ü idare olunuyor, 
bir nokta-i nazara göre olunmuyor. Bakınız, kendi 
ifadatmızdan, vesairelerin ifadatından bir derece
ye kadar ibretbiin olalım. Bir kısmı diyor ki, Koso-
va Vilâyetinde lisan, huruf, mektep meselesinde Hü
kümet, hüsn-ü idare etmiştir. Yine aynı Mecliste 
bazı zevat, aynı meselede, aynı hususta Hükümet j 
sû-i idare etmiştir, diyor. Sonra, hüsn-ü idare, sû-i j 
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Erkân-harptir, muktedir bir idare memurudur, ce
surdur ve kendisi o memleketin saadetinden başka 
hiçbir şey istemez. 

Bütün gecesini, gündüzünü o memleketin saadet 
ve selâmetine hasretmiş bir memurdur. Onun orada 
bir Hükümet tesis etmek istemeye çalışması, onun, 
o memleektin saadetine çalışması, böyle birtakımla
rının hoşnudisini mucip olmadığından dolayı, ben o 
memurumun bütün ef al ve harekâtını o kavmin ica-
batma tamamiyle muvafık gördüğüm takdirde, nasıl 
olur da kendisini oradan kaldırabilirim ve bir Ku
mandanın kayınpederi vaktiyle orada bilmem ne yap
mış deniliyor. 

Kumandan, aldığı emri icra eden bir vasıtadır. 
Acaba, bugün o Kumandanın kayınpederi vaktiyle 
orada imiş diyerek ondan sudur etmiş bir hiss-i mün-
tekımane ile bir hareketi mi müşahede ve istima 
buyurmuşlardır. 

»SÜREYYA BEY (Berat) Nazır Beyefendi! 
Onu reddederim. Bendeniz, ne Cafer Tayyar Bey 
hakkında şahsî bir adem-i iktidar isnad ettim ve ne de 
Fazıl Paşa hakkında bir sû-i idare söyledim. Yal
nız onların şahsiyeti, mevcudiyeti itibariyle Arna
vutluk'ta tehyie-i intikam ettiğini arz ettim. Başka 
bir maksatla söylemedim. Çünkü, şahıslarına hüsn-ü 
itimat ve hürmetim vardır; şahıs itibariyle söylemi
yorum. 

MEHMET TALAT BEY (Posta ve Telgraf Na
zırı), (Edirne) - Müsaade buyurun Reis Beyefen
di, vak'a pek uzun değildir. Mehmet Ali Paşa ile 
beraber 600 Arnavut, birlikte ölmüşler ve birçok Ar
navut rüesası da telef olmuştur. 

SÜREYYA BEY (Berat) — 600 kadar olmasını 
pek zannetmem efendim. Maamafih, vatanlarına iha
net etmeleri itibariyle onları da zannederim idam 
ettiler. 

HACI ADİL BEY (Devamla) — Efendim, 600 
olmasın da velev ki 60 olsun, ben de şahsiyattan 
bahsetmek istemiyorum. Sıfat-ı memuriyyet ve va
ziyet itibariyle söylüyorum. Nitekim burada yine eş
hastan da bahsolunnıadı. Memurların tarz-ı idaresi
nin sû-i idaresinden bahsedildi. Bütün bu bahisler, 
tekarrür ettiği sırada, Valilerim, Mutasarrıflarım 
hakkında takdirat bile işitiyorum. Bunları-eğer me
muriyetim, vazifem itibariyle kendi ölçülerime mu
vafık görürsem, bu takdirata ben de kemal-i mem-
nuniyyetle iştirak ederim. 

Sonra, lisan ve huruf meselesinden bahsettiler. 
Tamamiyle ezberimde değil, ve ezberimde olmadı

ğından dolayı da, tabiî, mazur görürsünüz. Fakat 
bunu tahattur edenleriniz de vardır. Bendeniz de 
tahattur ediyorum ki, bu, re'sen taraf-ı Hükümet
ten bir fetva-yı şerif istihsali suretide olmamıştır. 
Usulü, dairesinde Fetvahane-i âliye müracaat vuku 
bulmuştur ve o müracaat neticesi olmak üzere Fet-
vahane-i ali dahi bir fetva-yı şerif isdar buyurmuş
tur ki, onda sırf mesail-i cliniyye ve şer'iyyeden ba
his vardır. Kur'an-ı Azîrnüşşandan, ulûm-u diniyye-
den ve ilmihalden bahis vardır. 

Metni hatırımda olmadığı için daha fazla söyle
yemeyeceğim. Fakat burada hatırlarında olanlar da 
vardır. Binaenaleyh, Hükümet bunun üzerine, ke-
zalik latin hurufuyle tedrisat icra edilecek olan mek
teplere dahi Kur'an-ı Azîmüşşamn kemakân şekl-i 
hattiyle okunmasını ve ilmihalin de o suretle okun
masını, bu feva-yı şerifeye müsteniden şart-ı esasi 
ittihaz eyledi ve bazı mekteplerin kapanmış ve ruh
sat verilmemiş olması gibi vukua gelen ihtilâfatta 
dahi Hükümet bazan bu tarafa ve bazan diğer ta
rafa mail olmak suretiyle hakikaten biraz itikatsız
lık göstermiştir. 

Fakat hakkalinsaf düşünülmek lâzım gelir, bu 
mesele için gerek Şimali ve gerek Cenubî Arnavut
luk olsun, her iki kısım ittihat etmişti. Biiahare me
selenin tatbikatında Şimalî Arnavutluk'ta başka su
retle tezahüratta bulunuldu. Cenubî Arnavutluk'ta 
da başka suretle bulunuldu. Bugün Destan Efendi, 
işte Kosova Vilayeti namına diyor ki, bu bizim vi
layette hiç mevzuubahs olmadı ve hatta ben latin hu-
rufiyle tedris edileceğini mevzuubahs etsem Malisor-
lar beni öldürürler demedi mi? Bunu ben de anyakin 
söyleyeceğim ve bunu, emin olunuz, kemal-i bitarafi 
ile söylüyorum. 

Debre'ye gittiğim vakit birçok Malisorları da
vet etmiştim ve kendiliğinden gelenler de oldu. On
larla görüştük, konuştuk. 

Marifet ve irfana karşı, ilme karşı bir hahiş gö
rüldüğü halde, o sıralarda Maarif Nezaretinde me-
kâtibin suret-i tesisine dair olan talimatnamenin tat
bikatı sırasında bu mekteplerde lâtin hurufu tatbik 
olunacağı şüphesiyle çocuklarını mekteplerden al
mak derecesinde bir tevahhuş hissedildiğini orada an
ladım ve onların Hükümete dermeyan etikleri ta
lepler arasında en mühimmini bu teşkil ediyordu 
ve «aman, bize sakın böyle bir bid'at sokmayınız» 
diyorlardı. 

Ben de kendilerini temin ettim. Debre Sancağın
dan böyle olduğu gibi, daha yukarı Şimalî Arnavut-
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luk'ta dahi bu ıhtisasat hükümfermadır ve onlara 
karşı da, «hayır, illâ siz böyle lâtin hurufuyle oku
yacaksınız» mı diyelim? Hükümetten böyle bir şey 
beklenebilir mi? Cenubî Arnavutluk'un gir kısmın
da, hatta Mebusların bazılarının burada söyledik
leri veçhile, nitekim Şahin Beyin burada söylediği 
gibi, Arnavutça hurufat ile tedrisata müsaade ta
lebi dermeyan edildi. 

Hatta gayr-i Müslim Arnavutlar tarafından dahi 
böyle taleplere tesadüf ettim ve Şevket Beye sora
rım ki, bugün orada bir Darülmuallimin mevcut mu
dur, değil midir? 

ŞEVKET BEY (Debre) — Evet, bugün mevcut
tur. 

HACI ADİL BEY (Devamla) — Müsaade edin. 
Bendeniz de bugün için söylüyorum. Lâtin huru
fuyle talim eden bir mektep var mıdır, yok mudur? 

ŞEVKET BEY (Debre) — Evet, vardır. 
HACI ADİL BEY (Devamla) — Talebesi bu

gün 120, 130 derecesinde olan bu mektebin hali de 
nazar-ı dikkatimi celbetti. Bunun yeniden inşası için 
Maarif Nazırından bunların ayrıca bir ikramiye tah
sisatı itasına delâlet ettim. Öyle olmadı mı Beyefen
di?... 

SÜREYYA BEY (Berat) — Fakat yalnız Elba-
san Mektebi için, yalnız 250 lira verilmiş. 

HACI ADİL BEY (Devamla) — Müsaade bu
yurun. Yalnız 250 lira gönderdiler, 300 gönderdiler. 
Bu adet arasında bir şeydir. Fakat Hükümetin bu
günkü mesleği hakkında onun bir tesiri yoktur ve 
yine ben şahıslardan bahsetmek istemiyorum. 

Yoksa, saillerimden birine pek yakın olan bir 
zattan işittim ki, mektep açılmak istenildiği ve Hü
kümetçe müsaade edildiği halde, hiç kimse teşebbüs 
edip dc mektep açmıyor denildi. Şöyie bir mektep 
varmış ve Maarif Müdürü gayet büyük bir derkenar 
yazmış diyor. O derkenarın ne gibi esaslara dair 
olduğunu görmedim, tetkik etmedim. Olabilir ki, Ma
arif Müdürü, birtakım müfritane mutalebatta bu
lunmuştur. Bu gayet kolay bir surette tadil olunur. 

Fakat bir Hükümetin Elbasan'da veyahut Göri-
ce'de bugün muvaffakiyyetle tatbik ettiği bir kaide
nin diğer bir tarafta şu suretle bir ilişiğe uğraması, 
artık bu meselede Hükümete, bitaraflığı ihlâl edi
yor, tarafgirlik ediyor isnadına manidir zannede
rim. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Bendeniz 
bırakmıştır dedim, kat'iyyen isnadatta bulunmadım. 

HACI ADİL BEY (Devamla) — Peki efendim, 
müsaade buyurun, devam edeyim. Bununla beraber, 

bütün bu ahvali görerek, her yerdeki tezahüratı 
nazar-ı dikkate alarak bu mesele hakkında Hükü
metçe daha iyi bir çare bulması esbabını bendeniz 
düşünmedim değil. 

Doğrudan doğruya bana taallûku olmamakla be
raber, mademki üzerime bir vazife alıp gittim, o ha
valide teyakkun ettiğim bir mesele de budur. Onu 
zannediyorum ki, belki bütçe müzakeresi sırasında 
Maarif Nazırı da dermeyan ile ve belki de bir ni
zamname şeklinde yakında manzur-u alileri olur. 

Hükümet bu gibi sû-i tefehhümata mani olacak 
surette bir bitaraflık tezahüratında bulunacaktır. 
Yalnız şunu da arz edeyim ki, hiçbir vakit akalliyete 
karşı, af buyurursunuz, akalliyyet diyeceğim, çün
kü bugün bunu istemeyen ekseriyettir. Hiçbir va
kitte o ekseriyet istemiyor. Ona karşı da sen böyle 
okuyacaksın diyemeyiz. Hükümet ona karşı da bi
taraf kalacaktır. 

SÜREYYA BEY (Berat) — Bizim istediğimiz, 
maksadımız budur. 

HACI ADİL BEY (Devamla) — Pekâlâ, bu 
maksadınız da biavnillahi Taâlâ hâsıl olacaktır. 
Sonra Şahin Beyefendi, esbabtan olmak üzere bir 
şey ilâve ettiler ve şu yerde, bu yerde görülüyor ve 
işitiliyor dediler. Bir şey söylediler ki, bendeniz söy
lemedim, başka yerden işitmiş olacaklardır veyahut 
okumuş olacaklardır. Bunu buraya ilâve ettiler. Bu 
karışmış bulunduğu için, onu tekrar etmeye mecbu
rum. Arnavutlar İtalya ve ecnebi tahriki olarak kı
yam etmiş dediler. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) Tek
zip etmediğinizi söyledi. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Bende
niz, zat-ı âliniz söyledi demedim. 

HACI ADİL BEY (Devamla) — Peki, teşekkür 
ederim efendim. Benim söylediklerimle sizin söyle
dikleriniz birbirine karıştığı için tekrar söylemeye 
mecbur oluyorum. Efendim, daima söylüyorum, bu 
gibi mesmuatta, istitlaatta Hükümetin vazifesi dai
ma ihtiyatkârlıktır. Bir mesele, bir hâdise, bir şekl-i 
hakikide tebeyyün etmedikçe, ona dair lisan-ı Hü
kümetten kürsüde söz söylenmez ve bendeniz za
ten Şahin Beyin ifadatına iştirak ediyorum. 

Hiçbir vakit hiçbir hamiyyetli - Hepsi hamiyyet-
lidir, tekrar ederim - bir Osmanlı bu gibi tahrikata 
kapılmaz ve Devletin başına dert açacak bir hale 
ibtidar etmez itikadmdayım. Sonra, vaktiyle Bunlara 
karşı yol ve mektep sebebiyle kıyam etmişler de
mişim. Şimdi başka yerler söylemişim. 
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Bundan bir tenakuz hissettiler. Yine hafızalarına 
müracaat ederim. Ben o vakit söylediğim zaman de
miştim ki, elbet bir ledünniyyatı vardır. Bu ledünniy-
yatı istikşaf hususunda ihtiyatlı bulunuyorum, tah
kikatımı icra ediyorum, tşte o günden bugüne ka
dar size daha ziyade izahat verecek kadar ilâvelerde 
bulundum. O vakit, «sebeb-i zahiri olmak üzere 
bu gösteriliyor» dedim. İhtimal ki, bu gösteriliyor 
şeklinden teberri etmek için yol inşası, mektep in
şası talebi de suret-i resmiyyede denecek bir tarz
daki mütalip arasına girmiştir. Zaten bunu o vakit 
de söylemiştim. 

Sonra, beyanattan bahsettiler ve dediler ki, bu
nu gazetelerden, şuradan buradan almıştır. Bende
niz gazetelerden bahsettiğim vakit istitradi olarak 
bahsettim, re'sen ondan bahsetmedim. Epeyce ha-
tırımdadır ve zabıtlar da gösterir ki, «Yakova Kay
makamlığına 10 Haziran 1328 tarihinde hatta res
men denebilecek bir beyanname verilmiştir» dedim 
ve bunu esas ittihaz ettim. Bu beyannamenin sure
tini uzun uzadıya kopya ederek o telgrafı buraya 
getireceğime, hazır bir vesikadır diyen bir gazete
yi buraya getirdim ve ondan okudum. 

Binaenaleyh, benim beyanatım, Yakova Hükü
metine bunlar tarafından tevdi olunmuş, verilmiş bir 
beyannameye aittir. Bunlar üç kişi değilmiş. Şahin 
Bey demek istiyor ki, bunlar üç - beş kişilik sevki-
yatiyle bu yolda bir tahrikatta bulunamazlar. 

Bunun ledünniyyalına, esbabına tamamiyle hulul 
etmeli, nüfuz etmeli. Çok güzel; bu hululün, bu hu-
lul-ü nazarın, bu şiddet-i zekânın, bu şiddet-i nüfu
zun şahsıma daha ziyade hulul etmesini temenni ede
rim. Yalnız üç kişi değilmiş. 

Pekâlâ, yahut vazul'imzaîardan ibaret değilmiş. 
Belki bu Devletin emniyyet-i dahiliyye ve hariciy-
yesini fena bir şekilde göstermek isteyen daha başka
ları da var. 

Belki garaza alet olanlar da var. O garaza alet 
olanlar dahi benim ifademden kendi hisselerini al
sınlar. Olabilir, o üç - beş kişi tahrik etmez, fakat 
yüz kişi, beşyüz kişi de vardır ki, o tahrikatta, kim-
bilir, belki dahildir. Sonra en ziyade Şahin Beyin 
ifadatından istifade ettiğim ve pek ziyade ehemmiyet
le telâkki ettiğim Yanya Vilayetinde hadisat-ı ci-
naiyyenin tekerrürü hakkındaki rakamlardır. 

Bendeniz Yanya Vilâyetinde ve civarında ve ba
husus Paris gibi metholunduktan sonra, böyle iki-
yüz tane ef'al-i cinaiyye gibi mahallerini tayin ede
memek ve hiçbiri hakkında tedabir-i tenkiliyye icra 

edilmemek suretiyle oian müddeayatı. zannederim 
yalnız bir - ikiyüz rakamiyle kaabil-i isbat göremem. 
Bunun hakkında tahkikatımı icra edeceğim. Tabiî 
saydığınız vekai hakkında ben de daima muhabe
rede bulunuyorum. 

Sizin dediğiniz gibi, tedabir-i tenkiliyye icra ve 
hiçbir kimse derdest olunmamış merkezinde değil
dir. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Ben aksini 
ispat ederim. Hatta Hükümete kurşunlu bir tabut 
koydular. 

HACI ADİL BEY (Devamla) — Nerede? 
MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Fuat'ta. 
HACI ADİL BEY (Devamla) — Fuat'ta bu kur

şunlu tabut konulması meselesinin de sebebini bi
lirim. Çünkü o havalide Muharrem Reşit isminde 
bir şahıs var. Bu şahıs, öteden beri o civarlarda do
laşıyor ve oranın fena bir perisi olmuştur. Her ne 
vukuat olsa, ona isnad olunuyor. 

Nihayet Kaymakamı tehdit ettiği zannoîunsun 
diye Kaymakamın evine - Hükümet Konağına de
ğil - kurşunlu bir tabut koyduğundan bahsetmek is
tediniz, üç kere Yanya ile Preveze arasındaki posta
nın vurulduğundan bahsediyorsunuz ve bunlar hak
kında hiçbir şey yapılmadı diyorsunuz. Onu da red
dediyorum ve size onu delailiyle ispat edeceğim. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Failleri tu
tulmadı diyorum. 

HACI ADİL BEY (Devamla) — Müsaade buyu
run. En mühim mesele budur. Bunların istatistiğini 
yapar, icap ederse Meclise arz ederim. Belki gaze
telerde de ilan ederim, meydana çıksın. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Ben de ga
zetelerle daha fazla olduğunu ispat ederim. 

HACI ADİL BEY (Devamla) — Ben bunu size 
temin ederim ki, dünyada vaka inkâr olunmaz. Onu 
gizlemek, onu yok etmek, göstermemek gibi bir şaibe
yi bana isnad etmeyiniz. Onu size söyleyeyim. Şimdi 
200 tane vaka var. Bu, 200 efali cinaiyenin siz liste
sini yapınız. Memleketinizi Paris gibi methettikten 
sonra ve valinin methinden sonra ne yapayım, vali 
bir şey yapamıyor dediniz. Buna dair lütfen bende
nizi dinleyiniz. Vakıa usandınız, lakin mesele mühim
dir. Muhtasar beyan edeceğim. 

Evet, bu jandarma meselesidir ki, bu mesele me
murini mülkiye ile jandarma zabitanı arasında haki
katen birtakım münakaşatı celp ve davet ediyor, fa
kat bu da eşhasa göre değişiyor. Zaten nizamname 
eskiden beri mevcuttur. Nizamname yok değil. Jan-
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darma Nizamnamesinin sarahati gösteriyor ki, jan
darmalar, umuru idarede memurini mülkiyenin mai
yetinde bulunuyorlar; fakat yine böyle olmakla bera
ber, birtakım büroya taalluk eden mesailden yekdi
ğerine vazife tevdi etmekte ve takım kumandanı, bö
lük kumandanı, alay kumandanıyla devlet namına 
icrayı hükümet eden valinin, mutasarrıfın, kaymaka
mın arasında güya emniyet ve asayiş ayrı bir mese-
leymiş gibi bir sui tefehhüm var. Nasılsa bir şey, iki
sinin arasına girmiş, bir dereceye kadar ki bahsetti
ler. Bazı yerlerde jandarma zabıtanı sebebiyet vermiş, 
fakat bazı yerlerde de memurini mülkiye sebebiyet 
vermiş. 

Bazı yerlerde zabitan üzerine, onun, vazifei me
muriyet haricinde addettiği bazı şeylerde tesiratta bu
lunmak istemiş, ona karşı jandarma zabiti iba etmiş, 
bazı yerlerde de memurini mülkiyenin muhik görü
nen beyanatını, emrini jandarma zabiti talil etmiş, 
icra etmemiş, tehir etmiş. Böyle şeyler olmuş. 

Bendeniz, bunlara öteden beri muttali idim, hatta 
vilayette bulunduğum sırada, buna dair olan bazı te
ferruatı, gelmiş, söylemiş, arz etmiştim. Daha o va
kitten beri ikisinin arasını bulmak için çalışılıyor. Bu 
çalışılmakta en ziyade teahhuru mucip olan şey - bu 
vesile ile söylemek isterim - efendilerim, gerek efrad 
ve gerek zabit itibariyle olsun jandarmamızın menbaı 
Ordudur. Asıl müşkilat buradan tahaddüs ediyor. 
Biz, jandarma efradını Ordudan ve acemi efraddan 
alıyoruz. 

Diyeceksiniz ki, hariçten alınız. Hariçten alacağı
mız adamları bu kadroları tamamiyîe imla edecek ve 
kendilerinde matlubumuz olan evsafı haiz olabilecek 
bir halde bu vaziyette bulamıyoruz. Tecrübeler bize 
bunu gösteriyor. Her yerde bir olmuyor. 

Nihayet bunları acemi efrad arasından alarak on
ları mekteplerden yetiştirmek lazım geliyor. Peki, ace
mi efradı şu suretle efrad itibariyle aldık; bir de zabi
tan kadroları da yine ciheti askeriyeden almıyor. Ci
heti askeriye ile ne efradımızın ve ne de zabitanımı-
zın rabıtası kesiliyor. 

Bu iki kısmın tamamen ciheti askeriyeye merbut, 
olması ve onların gerek taliminde ve gerek tedrisatın
da, tamamiyîe bir askerlik fikri, bir askerî disiplinin 
aşağıdan yukarıya teessüs etmiş bulunması, mesaili 
idarriyenin dağdağası arasında arada sırada intizamı 
ihlal ediyor. 

Çünkü jandarmaya umuru adliye mevdu. Müba
şirlik vazifesi mevdu, tahsildarlık vazifesi mevdu. Da
ha birçok askerin bakayasını, redifini toplamak, öte-

de beride, yani hidematı umumiyeden hatır ve haya
linize ne gelirse, hepsinden vazifedar, hepsinden na-
sibedar. 

Sonra bir de fazla olarak bu menbalar bir vilaye
tin ihtiyacatı tetkik olunup da taayyün eden kadro
sunu dolduracak kadar değildir. Henüz daha kadro
lar dolmadı. Mesela tensik ve teşkil memurları gön
derilmiş, denilmiş ki, Halep Vilayeti için 1 200 jan
darmaya lüzum vardır. Bu 1 200 jandarmanın lüzu
mu tasdik olunup da kadroları taayyün ettikten son
ra hali hazırdaki mevcudiyete bakıyoruz. 

Mesela 870'tir. Biz, bütün kuvvetimizle bu 870'i 
1 000'e doldurmaya çalıştığımız ve gayret ettiğimiz 
vakit görüyoruz ki, birinci sene jandarmaya dahil 
olan efradın tezkere almak sırası gelmiş, sonra jan
darma ile doğrudan doğruya alâkadar olacak zabitan 
arasında silsile de teşkil edememişiz. Küçük zabitler
den seçerek onları jandarma zabitanı mektebine sok
tuk. Orada artık bundan sonra jandarma umuruna 
hayatını vakfedecek, jandarma zabiti yetişecek. Bu 
kadroyu dolduramamışız. 

Fakat bunun temelini yapmışız. Bu sene 80 kişi 
çıkmıştır. Önümüzdeki sene 200 kişi çıkacaktır. Bu 
zabitler artık bundan sonra Orduya dönemeyecekler
dir. Ve tamamiyîe jandarmanın iştigal ettiği mesail 
altında yetişmiş böyle ilanihaye maişetlerini, iştigal
lerini jandarma mesleğine hasretmiş oldukları için 
zannediyorum ki, umuru mülkiyedeki muvazeneyi 
bunlar temin edeceklerdir. Öteki zabitan da temin et
miyor manasına söylemiyorum. 

Hatta öteki zabitan içinde teşkilatı, tensikatı ve 
memlekette jandarmayı tesis etmeye hizmet için jan
darma hizmet ve mesleğini hissi hamiyetle kabul et
miş olanları vardır; fakat bu tensikat, bu teşkilat, es
kiden yalnız Rumeli'ye mahsus iken, bunun bütün 
Memaliki Osmaniyeye derhal teşmil edilivermesinde 
hata yapılmıştır. 

Tedrici bir surette teşkil edilip, efradı, bilhassa 
menbaı itibariyle tanzim olunduktan sonra tedrici bir 
surette yapılsaydı, o vakit ne nizama itiraz kalırdı, ne 
de başka bir şey kalırdı. Şimdi jandarmanın muvak
kat surette neşrettiğimiz Kanunu encümendedir. Onu 
azayı kiram tetkik ederler. Nasıl bir şekle koymak 
lâzım gelirse korsunuz, taayyün eder. Ve burada, Mec
liste de, müzakere olunur. Size şunu söyleyeyim ki, 
jandarma bu gün 50.000 mevcudunda bir kuvvettir. 
Bugün kadro noksanımız, 8.500 neferdir. 

Bendeniz, işte bugün büyük bir müşkilat içinde
yim. Bu 8.500 noksanı Harbiye Nezaretinden ne su-
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retle ve hangi mevkiden alacağım ve hangi jandarma 
mekteplerinde yetiştireceğim de kadroya vereceğim 
diye düşünüyorum. Gönüllü efradı da bol bol bulamı
yoruz. Çünkü, verdiğimiz, para azdır. Çok olsa bile, 
zannetmeyiniz ki tamamiyle bulacağız. Şahin Bey di
yor ki, Yanya'da ancak elli, altmış kişi yazılmıştır. 
İşte o yazılanlar, gönüllü efraddır. 

Efendiler, Vali ve Kumandana sarahaten emir ve
rilmiştir ki, bütçenizde kadronuzun noksanını ikmâl 
ediniz. Ve şerait-i matîubeyi haiz olan adamlardan 
yazınız. Sonra ihtiyaç yalnız Yanya'da değildir. Yan
ya müşteki, îşkodra müşteki, bütün Kosova'nm San
cakları müşteki, buna karşı elde iki menba vardır : 
Bir Selanik Jandarma Mektebi, bir de İstanbul'daki 
Jandarma Mektebi. («Anadolu müşteki değil mi?» se
daları) Diğer kısımlar da müşteki, maksadım, onlar 
da değildir demek manasına değil. Fakat Şahin Bey, 
Rumeli'den, Yanya'dan bahsettikleri için söylüyorum, 
hattâ şimdi oraya ilâve olunması lâzım gelen bir Sev-
yar Jandarma Taburu teşkilâtını da düşündük. Ve 
bu Seyyar Jandarma Taburu için Meclisimizden tah
sisat almayı da düşündük; fakat bu Jandarma Seyyar 
Taburu teşkilâtını yapmak için oturduğumuz vakit, 
yalnız istifade edeceğimiz zabit kadrosu, Küçük Za
bit kadrosu olmak itibariyle Ordu menbaından istifa
de etmeden meyus kaldık. Onların da hakkı var. 
Çünkü, onların da Küçük Zab i t i az. Burada Encümen-i 
Askerîde bulunan arkadaşlarımız var, onlar da söy
lesinler. Onların da Küçük Z a b i t i az. Binaenaleyh ne 
yaptım? O Seyyar Jandarma Taburu efradını birinci 
bölüklere ilâve etmek suretiyle tertibat yaptık. Şimdi 
8.500 içerisinde Yanya'ya ilâve olunacak efrad da var. 
Sonra Şahin Bey, bendenizin icraatından şüpheleri 
olduğundan bahsettiler. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Kat'iyyen 
öyle söylemedim. 

HACI ÂDİL BEY (Devamla) — Şüphem var de
diniz, bendeniz not ettim. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Bendenizin 
zat-ı samilerine kat'iyyen emniyetim var. 

HACI ÂDİL BEY (Devamla) — İşde ciddiyet ol
malı dediniz, buraya işaret ettim. Yarım kalacak bu
yurdunuz. Bendeniz yarım bırakmamak için çalışaca
ğım. Bendeniz bunu vaad olmak üzere söylemiyorum. 
Çünkü hakkım yoktur. Zaten vazifemdir. Fakat bu
nun heyeti umumiyyesi itibariyle imkânını, vesaitini 
derpiş etmek lâzım gelir. Sonra dediler ki, ahali, Hü
kümetin icraatında ciddiyet göremiyor. Hükümet cid

dî bulunmalı ve ez'an cümle dediler, bir yoldan bah
settiler, o yol Reşadiye yoludur ve turuk-u umumiy-
yeye dahildir. 

ŞEFİK BEY (Hums) — Reşadiye değil efendim, 
Parga Margıllç yoludur. 

HACI ÂDİL BEY (Devamla) — Hayır efendim, 
Reşadiye yolu. Bu yol, turuk-u umumiyyeye dahildir. 
Her sene kumpanyaların yapacakları yollar, kilomet
releri tâyin olunmak üzere cedvele dahildir. Bütçe 
müzakere olunduğu zaman elbette Nazır, izahat vere
cektir. İzahattan kaçtığım için söylemiyorum. Yalnız 
şurasını söyleyeyim ki, bir Yanya - Reşadiye yolundan 
evvel yapılacak yollar vardır, onu kemâl-i serbesti ile 
söylerim ve fazla olarak da Yanya - Reşadiye yolu
nun bu gün şimendifere raptı kemâl-i ciddiyetle taht-ı 
karara alınmıştır. Bugün orada bir heyeti fenniyye 
mevcuttur. Bunları da yalnız bir mülâhaza olmak 
üzere söylüyorum, üst tarafını Nâzır-ı mahsus, Na
fıa bütçesinde söylerler. Sonra, konak yarım kaldı bu
yurdular. Evet, olabilir. Acaba Anadolu'da olsun, 
Arabistan'da olsun, Rumeli'de olsun, kaç yerimizde 
Hükümetimizi temsil edecek Hükümet Konakları var
dır? Her yerde böyledir. 

ARTIN BOŞGEZENYAN EFENDİ (Halep) — 
Anadolu'da, Plükümet Konakları hanlardadır. 

HACI ADİL BEY (Devamla) — Reşadiye'de ye
di sekiz bin liralık bir Hükümet Konağı başlanmış 
ve yarı kalmış, 32.500 lira kadar emakin-i emiriyye 
tahsisatı yekünü hamilen Kosova'dan başladım, ya
vaş yavaş yürüdüm, yarı yolda ellerim böğrümde kal
dı. Bir yer yok ki, orada hükümet konağı yapmak 
ıztırarında kendimi görmeyeyim. 

Böyle olduğu halde, acaba oraya yapılsın da baş
ka bir yere yapılmasın. Hayır efendim, öyle bir fikir
le değil, şimdi yapayım, kalan Hükümet Konakları 
yalnız Reşadiye Hükümet Konağı değil, bugün Tek-
furdağında bilmem kaç bin lira ile sarfedilen -zanne
derim 7 bin lira sarfedilmiş- bir Hükümet Konağı var. 

Çatısı kurulmuş, duruyor. Efendilerim, Kozan'da 
bir Hükümet Konağına tesadüf ettim, yalnız 300 lira 
sarfiyle ikmali lazım gelen bu Hükümet Konağı, 
üç seneden muattal bir haldedir. Bu emakin ve me-
bani-i emiriyyeye tahsis olunacak para bütçemizde ga
yet az miktardadır. Fler tarafta da ihtiyaç fevkalade
dir, bazan bu ihtiyac-ı fevkaladenin tesiriyle me-
murin-i idare bir parça tahsisat alalım ve keşf-i ev
velini bir parça noksan yapalım da, sonra keşf-i sa-
nisinde elbette biraz para vermeye Hükümeti mec
bur ederiz diyorlar. 

TBMM KUTUPHANESI



Meclisi Mebusan t : 28 25 Haziran 1328 (1912) C : 1 

Çünkü, aynı zamanda herkes kendisinde bir Hü
kümet Konağı olmasını istiyor. 32.500 lirayı dağıttık
tan sonra nihayet bu yarım kalan şeyler için üç sene 
vadeli ve her sene sarf olunamayan paralar diğer 
senelerde sarfolunacak surette bir tahsisat hakkında 
Maliye Nazırı Beyle mutabık kaldık. Siz de münasip 
görürseniz -ki, içinde Reşadiye Hükümet Konağı ve 
diğer başka Hükümet Konakları da dahildir- kabul 
edersiniz. 

Sonra Şahin Beyefendi, gösterecekleri tedabirden 
olmak üzere Ayandan, Mebusandan ve Vükeladan 
Arnavutluğa bir heyet gönderilmesinden bahis buyur
dular ve bu heyetlerin hudud-u esasiyyesini çizdiler. 
Bendenizin bundan anladığım şey, Arnavut'ların mak
satlarını müstediyat ve mutalebatını dinlemektir. Bu, 
Meclisin bileceği bir iştir. Meclisin karar vereceği 
bir haktır. Buna dair Kanun-u Esaside maddeler var. 

Ayrıca müzakere olunur. Böyle bir heyete lüzum 
görülürse ve bilhassa böyle Hükümetin mukarreratını 
tatbik etmekte olduğu bir sırada bu heyetin izamın
dan bir fayda bekleniyorsa, Meclis ayrıca müzakere 
eder ve bir karar verir. Ben, bu hususta hiçbir şey 
söylemem, Meclisin biteceği bir şeydir derim. 

Şunu arz ederim ki, Hükümet hiçbir vakit müste-
diyatı kabul etmekte ibâ ve imtina etmemiştir. Müs-
tediayat ve mutalebat için Hükümet daima açıktır. 
Hükümet hiçbir vakit bir istidayı kabul etmekten ve 
o istida üzerine tetkikat icra eylemekten ibâ ve imtina 
etmemiştir. Madde tayin ediliyor, şikâyet olunuyor, 
bilmiyorum ne mana ile olunuyor. 

Hükümet, gûyâ hiç müsted'ayât ve mutâlebatı 
dinlemiyor, kabul eylemiyormuş gibi bir şekilde gös
terdiler Bendeniz de. filan şahıs, filan mesele hak
kında istida verdi, derhal onun üzerine şu muameleyi 
yaptım diye müfredattan mı bahsedeyim. Bendenizin, 
gerek metalip ve gerek müstedi'ayât hakkında söy
lediğim şeyler umumidir. Bir de bunun hususu aksamı 
vardır ki, her gün bu talepler, bu istidalar tevali eder. 

Sonra Mebus-u muhterem Esat Paşa da bazı 
beyanatta bulundular ve hadisatın bir tarihçesini yap
tılar. Elmazi lâyüzker desem Hükümet eski hataları 
üzerine almıyor. Biz, yeni Hükümetiz demek istiyor 
diyebilsem, darılır mısınız? İsterseniz maziden bah
sedelim. («Hacet yok» sadaları.) 

Evet efendim, müsaade buyurun. 
Yalnız Esat bir noktayı söylediler ki, celse-i ha-

fiyyeyi istemekten belki maksatları o olsa gerektir, bel
ki bunun sebebi de odur. Bu mesele, hakikaten te
nevvür etmelidir. Esat Paşa, Rumeli'de idare-i müs

takille gibi bir şey tesis edildiğinden bahsetti. İda
re-i müstakille gibi dedi. Şimdi, bu Hükümette öy
le bir şey yoktur ve olamaz. Esat Paşa, eğer bununla 
Merdita'iıları kasdetmek istiyorsa, Esat Paşa, onunla 
Malisorların ahiren vukubulan kıyamı üzerine, ken
di haklarında ittihaz olunan tedabirden bahsetmek is
tiyorlarsa, onda öyle idare-i müstakille namı verecek 
ve hatta onun yanından geçecek bir şekil yoktur. 

ESAT PAŞA (Draç) — öyle ise ne ad koyacağız? 
HACI ADİL BEY (Devamla) — Bu mudur de

mek ki, maksadınız, bu iki şey midir? Evet, Merdita' 
da - kendileri söylediler - esasen hükümetin öyle ko
naklar yaparak, jandarma karakolları tesis ederek on
dan sonra mehakim vesaire tayin ederek bir şekli 
idaresi zaten mevcut değildi. 

Nitekim, bu yoldaki şekli idare mesela, Yakova 
Malisya'smda da Metroviçe'nin Direniçe Nahiyesinde 
dahi mevcut değildir; fakat bunun böyle olmaması, 
orada böyle bir idarei müstakille gibi bir şeklin mev
cudiyetini hiçbir vakit farzettirmez. Hükümet, devri 
sabıkta orasını, o memleketin kaptanları vasıtasıyla 
elde etmiş, jandarmaya tahsisat vermiş, bunları jan
darma zabiti şeklinde tavzif etmiş, buraya kaymakam 
tayin etmiş. Hane başına bir vergi tahsis etmiş; fakat 
öyle gidip de mahkeme vesaire teşkil etmemiş. Eski
den mevcut olan şekil bugün mevcut olan şekildir. 

ESAT PAŞA (Draç) — Yanlışınız var beyefendi. 
Hükümet her zaman bir kaymakam tayin etmiştir, 
Mertida dahilinde kaymakam icrayı hükümet etmiş
tir; fakat bugün değil, onbeş yirmi seneden beri bÖy-
lprİiY 

HACI ADİL BEY (Devamla) — On, onbeş sene 
evvel de kaymakam (miyet) de oturmuş, hükümetin 
eskiden tayin ettiği kaymakamlar da zaten kaptan
lardan biridir. 

ESAT PAŞA (Draç) — Yok, öyle değil, yanlışlı
ğınız var, İstanbul'dan tayin edilmiştir. 

HACI ADİL BEY (Devamla) — öyledir. Zaten 
kaymakamlar İstanbul'dan tayin olunur. Fazla olarak 
Devri Meşrutiyette hükümeti Osmaniye, askerî ku
mandanını kaymakam bile yapmıştır. Bugün jandar
ma kumandanı olan zatı vaktiyle hükümet doğrudan 
doğruya oraya kaymakam yapmıştır ve hatta merke
zine kadar girmiştir, orada oturmuştur. Maziden alı
yorum, hale geliyorum. Bugün o kaymakamlık mev^ 
cuttur. 

SÜREYYA BEY (Berat) — Bir şey istirham ede
ceğim. Malısorlara Cibal Kanununun meriyeti ve
rildi mi, verilmedi mi? 
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HACI ADİL BEY (Devamla) — Hayır, onu da 
söyleyeyim. Cibal Kanunu nâmiyle orada öteden be
ri mevcut bir usul var. 

SÜREYYA BEY (Berat) — Bu, bir kanundur. 
HACI ADİL BEY (Devamla) — Sizin buyurdu

ğunuz şekilde kanun değil, teamüle müstenit bir tarzı 
idare. 

SÜREYYA BEY (Berat) — Bir kanundur, cezası 
var, ahkâmı mahsusası var. 

HACI ADİL BEY (Devamla) — Hatta komis
yonu vardır. Bugün o komisyonlar yevmiye alıyor, 
hatta o yevmiyeyi yine siz verirsiniz. Orada muay
yen adamlar var, onlar bir dereceye kadar o mem
lekette asayiş ve -intimazı temin edecek husasatta is
tihdam olunduğu için vücutlarından istifade bile olu
nur. 

ABDÜLAZİZ EFENDİ (Prizren) — Nazır Bey
efendi, o Cibal Kanunu denilen kanun, bir kanunu 
mazbut mu? 

HACI ADİL BEY (Devamla) — Yok, hayır, ha
yır. Hükümetçe sureti resmiyede kabul olunmuş de
ğil, bunlar âdeta memleketin örf ve âdetine müstenit 
ve bilhassa muamelatta o memleketin ahvali içtimai-
yesine müsait bir şekilden ibarettir. Bu, eskiden beri 
mevcuttur. Esat Paşa bunu kasdetmek istiyorlarsa, 
bunda da bir idarei müstakille şemmesi yoktur. 

ESAT PAŞA (Draç) — Aliah versin de olmasın. 
HACI ADIL BEY (Devamla) — Evet, öyledir. 
Sonra, Mahsurlara verilen müsaadalın - tabiî ken

di taraflarından da tetkik olunmuştur - Bugün ezbe
rimde olmadığı halde kısmı küllisinden bahsedebili
rim. Bu mukarrerat ve müsaadat Çetine Sefirimiz ta
rafından gönderilen matalipnamenin fıkra fıkra her 
birine Meclisi Vükelanın mukarreratı tezyil edilmek 
suretiyle icra edilmiş bir tebliğdir; yani bunlar ne is
tiyorlar? Mektep istiyorlar, hay hay! Hükümet de za
ten kendilerine mektep açmak ister. Filan yolu daha 
peşin yapmak istiyorlar ve kendileri de çalışmak isti
yorlar, çok doğrudur. O yolda çalışabilirler ve onun 
için de tahsisat vermelidir. 

Sonra, hali firarda bulunan Malisorlar, biz gittik, 
ailelerimiz böyle oldu, şöyle oldu, askerler yolumu
zu kesti, çalışamadık vesairede bulunduk, binaenaleyh, 
bize nüfus basma bir lira verilsin. Pekâlâ, hükümetin 
fe'et ve şefkati bunu icabeder. 

Hatta o bir liranın ihsanı şahane şeklinde veril
mesi muvafık görülmüş, ihsan olunmuş, şekli budur. 
Sonra bunlar memleketlerine avdet ettikleri vakit, bü
tün harekâtı askeriyede esliha karye karye dolaşıla-

I rak dere olunduğu halde, bunların karyelerinde tek
rar bir daha silah taharri yatı icra olunmamış; yani 
silah taharriyatı onlara tekrar teşmil edilmemiş ve 
bunların o matalipleri arasında silaha müteallik kısmı 
da yine bugün mevcuttur. Tekstüelman onun şekli 
orada, çarşıda, pazar yerlerinde, şehir, kasaba deru-
nunda katiyyen silah taşımayacağına dair fıkralar 
vardır ve bunlar da çarşı ve pazarda silah taşımıyor
lar. 

Bugün şimali Arnavutluk'ta acaba tasavvur buyu
rur musunuz ki, hiç silah yoktur. Acaba o harekâtı 
askeriye bütün evlerden o silahı tecrit etmiş midir? 
Fakat bugün o böyle olmakla beraber, birden bir kuv
ve i askeriye sevkederek veyahut mevcut kuvveti silah 
dercine mübaşeret ettirmek suretiyle bir hareketi hü
kümet hiçbir vakit terviç etmez. Onlar da bugün siz 
de pekâlâ bilirsiniz, bütün Arnavut'lar yine bugün 
halk şehirlerde, kasabalarda, pazar yerlerinde silahsız 
gezmeye tamamiyle alışmıştır. Sonra Süreyya Bey
efendi Merditahlara si'ah verildiğinden bahsediyor
lar. 

Geçenlerde kendileri sureti hususiyede sormuşlar
dı, onu da söylemiştim. Fakat burada yine bahsetti
ler, cevapsız bırakmamak için bunu da söyleyeceğim. 
Merdita'da da, her yerde olduğu gibi, müstahfız teş
kilatına bunların ismi, cismi, her şeyi kaydolunmuş-
tur. 

italya ilan-ı harbini müteakip, o sıralarda daha 
ziyade müteyakkızâne harekette bulunmak için Hü
kümet, Müstahfız efradından bir kısmına bin ikiyüz 
kadar silah vererek bunları acilen tesüh etmiştir. Bu, 
yalnız Merditahlara münhasır kalmamıştır. O hava
lide diğer mıntıkalardaki köylerde de silahlar veril
miştir. Merdita sahilinde bulunuyor. Bunun için Müs
tahfız teşkilatına tabi olmuşlar, bir intizam ve bir 
kumanda altında bulunuyorlar. O vakit Hükümet, onu 
bir tedbir-i basen olmak üzere telakki etmiş, yapmış
tır. Şimdi bugün bu böyle yapıldı diye Merditahların 
üzerine Ordu sevk ederek bu silahları, ki bunlar Müs
tahfız askeri sıfatıyla onu almışlardır, tekrar bunla
rın kendi ellerinden almaya, zannediyorum ki, tuttuğu
muz meslek müsait değildir. Kuvvetimiz her vakit 
müsaittir, o da alınır. Fakat, tutulan mesleğe muva
fık gelmez. 

Bir de, silah tevziatı meselesinde, büyük, sürü sa
hipleri, ağnam sürüleri, çobanları ve mültezimler si
lah taşımaktan büsbütün mahrum edilmiş manasına 
değildir. Şimalî Arnavutlukta da birçok mıntıkalarda, 
bu, yapılmıştır ve yapılmaktadır ve bunun ayrıca ta-
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limatı var. Fakat bunu her halde sû-i istimal etme
mek lazımdır. Çünkü, üç koyunu, iki keçisi olan bir 
adam da, ben çobanım diye müfritane bazı matalipte 
bulunuyor. 

SÜREYYA BEY (Berat) — Müsaade-i devletinizle 
istirham edeyim; bunu eğer kaide-i müsavata muva
fık görürseniz, vicdan-ı âlinize müracaat ederim. 
Merditahlara bu silahı tevzi edip, diğer kabaile bu 
silahların verilmemesi meselesini müsavata eğer mü
sait, muvafık görürseniz, vicdan-ı alinize müracaat 
ederim. 

HACI ADİL BEY (Devamla) — Efendim, mü
saade buyurun, zat-ı âlinize arz edeyim : Merditahla
ra silah verilmesi, arz ettiğim gibi, bir askerî teşki
latı itibariyledir. Hükümetçe ne vakit bu askerî teşki
lat itibariyle bunlardan silah istirdat edilmek icap et
se, derhal o emir verilir. O silahlar istirdat olunur; 
kezalik bu askerî teşkilatı Şimalî Arnavutluğa da ta
mamiyle teşmil edilmiştir. Hatta esna-yı seyahatımda 
Müstahfız Müfettişleri her yeri dolaşarak, Müstahfız-
deftederini hazırlamışlardır ve Müstahfızlara lazım 
olan eslihanın da çaresi düşünülmüştür. Şimalî Ar
navutluğun bir mıntıkasında dâhi Hükümet, lüzum 
gördüğü gibi, o mıntıka Müstahfız efradını, silahlarını 
kendilerine vermek suretiyle teslih edebilir. Bunlar, 
Hükümete, askerliğe ait tedabirdendir. Yoksa, aha
liyi hiç aramamak ve hiçbir vakit takip etmemek ve 
geri almak şartiyle silah itası manasında değildir. 

Sonra, Esat Paşa dedi ki, Kabine, kabahatli ol
duğunu itiraf ediyor. Bendeniz böyle şey söyleme
dim. Kabahatim olursa itiraz etmekten katiyyen çe
kinmem. Çünkü, daha iyi olur. Mukadderat-ı milleti 
böyle bir kitle-i meşrua-i muhtereme ile derimde eden
lerin birinci çaresi, kitle-i meşruaya hesap vermek ve 
onlarla daima hasbihal etmektir. En birinci çaresi bu
dur. (Kabine, kabahatli olduğunu itiraf ediyor, silah 
ile öldürecek değil, silah ile kuvvet ile tenkil ede
mez. Bunları, sizin ağzınızdan çıktığı gibi buraya ay
nen not ettim. Sonra söylediğim sözü ima ederek, 
(onbin mavzer vesaire) tekrar ediyorum, efendim 
demin de söyledim yine tekrar ederim, Hükümetin bu 
kuvveti sevk etmekten maksadı ne Arnavutları öl
dürmektir, ne de onları ezmektir. Hiçbir vakit, efen
dim. 

ESAT PAŞA (Draç) — Şakalaşmak. 

HACI ADİL BEY (Devamla) — Aman efendim, 
nasıl böyle söylüyorsunuz? Efendim, Arnavutları öl
dürmek fikr-i mahsusunu nasıl fikrinize yerleştiriyor
sunuz? Bu günah değil midir? 

İSMAİL CANBOLAT BEY (İzmit) — Ne için 
başka taraftaki ahaliye asker sevk etmiyor? 

HACI ADİL BEY (Devamla) — İpek sukut etme
liydi. Silah deppoyları yağma edilmeliydi, Yakova, 
Prizren işgal edilmeliydi, onları mı isterdiniz? 

ESAT PAŞA (Draç) — Bunları birinin zuhuruna 
meydan verilmemeliydi. 

HACI ADİL BEY (Devamla) - Pekâlâ, böyle bir 
şey zuhuruna meydan vermemek için de kuvvet gön
deriyoruz. Arnavutları za'f-ı hale düşürmemeli diyor
lar. Arnavutları za'f-ı hale düşürmek fikir ve emeli, 
kimsenin hatır ve hayalinden geçmemiştir. Arnavut
ları, bilakis, takviye etmek emelinde bulunuyoruz ve 
onun için çalışıyoruz. Arnavutlar, yalnız ellerine silah 
vermek suretiyle kuvvet bulmaz. Bir millete kuvvet ve
recek, onun kuvve-i derrakesini ilim itibariyle, irfan 
itibariyle, ticaret itibariyle, iktisat itibariyle tenmiye et
mek lazım gelr. Bugün turuk-u umumiyyeye dahil 
olduğu halde belki 5'apılamaz diye orada mevcut olan 
askerin, zabitanın hiss-i hamiyyet ve fedakârisine mü
racaat ederiz. -Size söylüyorum ki,- İpek ile Yakova 
ve Yakova ile Prizren arasındaki yolu turuk-u umu-
miyyeden çıkarıp emaneten yapmak istiyoruz. Ne için 
yapıyoruz? Acaba bunun faydasını siz takdir etmez 
misiniz ki, evvelen ve bizzat oradaki Arnavutlara ait
tir; orada leylî mektepler açmak istiyoruz; acaba o 
leylî mekteplerin husule getireceği fevaidden kim isti
fade edecektir? Acaba, bu tutulan yol, acaba olanları 
zayflatmak yolu mudur? 

Sonra, İsa Bolatın için dediler ki, mukavelename 
yapılmış, silah ile gezecekmiş. Bunun aslı yoktur. Bola-
tin, zât-ı Hazreti Padişahinin Kosova'ya teşrif-i Şaha
neleri zamanında harekât-ı isyaniyyeye dahil olanla
ra verilen bir aff-ı umumiden istifade etmiş bir adam
dır. Vc gelmiş, koyce oturmuş, hatta temaruz etmiş. 
Müddet-i medide oradan çıkmamış. Bununla beraber, 
mademki İsa Bolatin aff-ı umumiden istifade etmiş 
bir adamdı, kendisinin muhik ve meşru olan birtakım 
matalibini terviç suretiyle rencide olmasın. Eğer bu
nu söylemek istiyorlarsa, -ki, Hükümet bunu da yap
mıştır- sırf o adamı, Padişah Hazretleri geldi, artık 
affolundu, belki bu adam salah-ı hale gelebilir fikir 
ve mütalaasına binaen büyut-u muhterika tertibinden, 
kendisine ait olan aff da verilmiştir. Flatta emval 
ve eşyası gıyaben mahkûm olması itibariyle Maliye 
idaresince taht-ı nezarette iken, onun kendisine mah
sus taşocağı vardır. Onun Maliye tarafından cibayet 
edilmekte olan parası bile kendisine iade edilmiştir. 
Tek şu aff-ı umuminin bütün tesiratmdan istifade 
etsin diye. Anlaşılıyor ki, bu iyi yapılmamış. 
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Hasan Bey daima aralarında bu suretle bir hadise-i 
iğtişaşiyye, bir kıyam ihdasını tamamiyle kararlaştır
mışlar ve mev'id-i mülakat olmak üzere de Direni-
çe'de Zeynullah Beyin bir çiftliğini tayin etmişler. 
Eğer Hükümet, bu kadarcık meseleyi de anlamazsa, 
siz o Hükümeti istemeyiniz. 

Sonra, oradan zamanıyla firar kararını vermişler 
ve hademelerini firara ait olan levazımı temin etmek 
üzere kasabaya göndermişler. Kasabadan bu hademe, 
lazım gelen şeyleri almış ve öyle dediğiniz gibi, ara
ba ile filan ile değil, askerî müfrezelerinin karakol 
kordonları arasından gizlene gizlene geçerlerken, ken
dilerine «Dur» emri verilmiş, durmamışlar. Tekrar 
edilmiş, kendilerine karşı havaya silah atılmış, ona 
mukabil yine durmamışlar ve silah istimal etmişler. 
Silah istimal ettiği içindir ki, karşı taraftan silah isti
mal olunmuş ve bir tanesi vurulmuş. Onun üzerine de 
Zeynullah Beye ait birtakım eşya ve levazım zuhur 
etmiş. 

ESAT PAŞA (Draç) — Bu ne vakit efendim? 
HACI ADİL BEY (Devamla) — Epeyce eski. 
ESAT PAŞA (Draç) — Demek ki iki ay evvel. 
HACI ADİL BEY (Devamla) — Tamamiyle bu 

harekât-ı iğtişasiyyenin, komplonun hazırlandığı za
manlarda firarı teshil için. Tüfek dahi Zeynullah Be
yin kendi tüfeğidir. 

ESAT PAŞA (Draç) — Şimdi oradaki kıyam, 
demek ahali üç dört haftadan beri isyan etmiş. 

HACI ADİL BEY (Devamla) — Hayır, hayır, o 
daha 20 bilmem kaç Nisandan soma. 

Destan Efendinin ifadatına geçiyorum. Destan 
Efendi, intihabat hakkında birçok yerleri gezdiğini 
ve Arnavutluk'un bazı ahval-i ruhiyyesine vakıf ol
duğu itibarıyla, bu sözleri, müsaade buyurunuz, bi
raz da kendi şahsım hesabına söyleyeyim; pek hoşu
ma gitti. Tamamıyla onların hissiyatına tercüman 
oldular. Birisi söyler, birçoğu dinler sözüne nazar-ı 
dikkatinizi celbedenim. Demek ki bazı kimseler Ar
navutluk'ta bir bayraktar, beşyüz kişiye sözünü dinle
tiyor. Onlar yalnız darbolunmaktan şikâyet ediyorlar, 
evlerinin yıkılmasından şikâyet ettiler. Darp hakkın
da söylemiştim efendim, evlerin yakılması, yıkılması 
meselesine gelince. Onu harekât-ı askeriyye neticesi 
olarak bir suret-i münasibede, mesela haklı bir suret
te vuku ile ademi meşkûk bir halde kaldığı içindir 
ki, Devlet, Kosova Vilâyeti büyût-u muhterikası için 
tazminat verdi ve bu, Meclis-i Aliden geçmişti. 

ESAT PAŞA (Draç) — İşte bu, Hükümetin ku
surudur. Bir ev nasıl yakılır? 
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MEHMET TALAT BEY (Ankara) — Bu, vaktiy
le Çakırcalı'nın affedilmesi gibi bir şey olmuş. 

HACI ADİL BEY (Devamla) — Yani, Esat Paşa 
demek istedi ki, evvelce isyan edenler, istiman etmiş
lerdi. Belki şimdikilere de böyle yapılacak ve İsa Bo
latin de imaleye mecbur olacaktır gibi bir şeye mu
kaddeme yapmak istediler. Tabiî, eğer Hükümet böy
le bir şey yapacaksa, Hükümet bunu, tabiî, aff-ı umu
mi suretinde yapacak. Aff-ı umumi de bu Meclisten 
geçecek; siz de milletin muhassalasısınız; bu mecliste 
istediğiniz gibi karar verirsiniz. Fakat bugün Hükü
metin öyle bir niyeti yoktur. 

Sonra dediler ki, evet intihabatta tazyikat icra 
olundu, onu böyle söylediler. Evvela onu benim za-
man-ı memuriyyetime hasrettiler, sonra dedilerki, Da
hiliyedeki şifre miftahlarını bir görecek, görmüş olsa
nız. Bendeniz evvela şurasını arz ederim ve Esat Pa
şaya da ihtar ederim ki, şifre muamelâtı, Devletin 
mahrem olan muhaberatına mahsus bir vesikadır. 
Ben, iki tanesini elde ettim diyorlar. Mebus sıfatıyla 
ben de size bunu soruyorum. Bu şifreyi kendisine kim 
verdi? 

ESAT PAŞA (Draç) — Bunlar, çarşıda geziyor. 

HACI ADİL BEY (Devamla) — Kim vermiş ise, 
bunun çarşı ve pazarda gezdirdiğini görünce, mesele
nin neye müteallik olduğunu düşünmeksizin yapaca
ğımız şey, bunu size vereni ve çarşıda pazarda gez-
direni zabıtaya teslim etmekti. Çünkü, bugün intiha
bat hakkında bir şifre yazılır, yarın Devletin selame
tine müteallik bir şifre yazılır, öbürgün başka bir 
mesele hakkında şifre yazılır. Bir kere, suretini göster
miş olsanız, aksi takdirde Esat Paşanın delile müstenit 
olmayan beyanatını kabul etmem. 

ESAT PAŞA (Draç) — Zaten zat-ı âlinize de şif
re hakkındaki fikrimi söyledim. 

HACI ADİL BEY (Devamla) — Sonra, intihabat 
henüz bitmemiştir, dediler. Nereden geldiğini sordum, 
söyleye söyleye yine Prişiine'yi söylediler. Halbuki 
Priştine için söylediklerini evvelce söylemiştim. Son
ra, Hasan Beyin pusu meselesini söylediler. Onu da 
dün takip ettim. Söyleyeyim; çünkü bunu da kemal-i 
ciddiyyetle takip ettim. 

ESAT PAŞA (Draç) — Bendeniz dün haber al
dım. 

HACI ADİL BEY (Devamla) — Nereden haber 
aldınız? Bendeniz, vazifem itibariyle çok zaman ev
vel haber aldım; İsa Bolatin, mesela Şahin Bey derler 
ki, bu, gazetede mi okundu; İsa Bolatin, yoksa baş
ka bir yerde mi çıktı? İsa Bolatin, Zeynullah Bey ve 
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HACI ADİL BEY (Devamla) Hükümetin kusu
ru diyorsunuz, ben demiyorum ki, Hükümetin ku
suru değil. Siz de pekâlâ bilirsiniz ki, Arnavutluk'ta 
Dvkagin kanunu, buyurduğunuz kanun şeklinde bir 
teamül vardır ki, harekât-ı isyaniyyede bulunanların 
evleri yakılır. Kendi kendilerinin evlerini yakarlar. Bu 
bir teamüldür. Böyle değil mi Destan Efendi? 

SAFFET DESTAN EFENDİ (Presrin) — Evet 
evet, böyledir. 

ESAT PAŞA (Draç) — Hükümet-i Meşrutayı ka
bul ettiğimiz zaman bunlar kalktı. 

HACI ADİL BEY (Devamla) — Hayır efendim, 
benim maksadım harekât-ı askeriyye esnasında böyle 
hallerin vukuunu söylemektir, Mamafih bunlara ta
mamıyla tazminat verilmiştir. Sonra, Hacı Hüseyin 
Efendinin oğlundan bahsettiler. Bu zat, bu çocuk yine 
kendi akrabalarından olan -bu ciheti söylememişler
di- Kâzım Lika tarafından kaldırılmıştır. 

ALİ GALİP EFENDİ (Karesi) — Akrabası olma
sının burada ehemmiyeti yoktur. Hem de bu çocuğun 
onunla hiç alakası yok. 

HACI ADİL BEY (Devamla) — Hiç alakası yok 
mu? 

ALİ GALİP EFENDİ (Karesi) - - Mustafa Lika'-
nın damadıdır. 

HACI ADİL BEY (Devamla) — Pekâlâ, bu vaka
yı asker işittiği halde imdada gitmediğinden bahsolu-
nuyor. Halbuki bakın mesafenin yarım saat olduğu 
söjdeniyor. Kendileri mahail-i vak'ada bulunmamışlar. 

• • * * • 

Bir hakikat var ki, o da bir çocuğun daha kaldırılma
sıdır. Bunun için Hükümet şimdiye kadar hakikaten 
elinden geldiği kadar lazım gelen tedabiri ittihaz et
miş. Yalnız bunu, bu çocuğu aramak için suret-i mah-
susada bir tabur teşkil ve tertip ederek o havalide 
harekât-ı askeriyyenin icrasını, o çocuğun selameti 
için muvafık görmemiştir. Hatta kendilerinin dahi 
methettikleri Prizren'in mutasarrıfı bendenize harekât-ı 
askeri yyeyi münasip görmüyorum diye telgraf çek
miştir. Çalınan eşyayı kim tanır ve kimin beraber 
gönderilmesi lazımdır, bunlar düşünülerek icra edile
cek tertibat neticesinde yakın vakitte bu çocuk da kur
tarılacaktır. 

ABDÜLAZİZ EFENDİ (Prizren) — Buraya gel
mezden evvel Hacı Destan Efendi dainiz, Musarrıf, 
toplanarak bu çocuğun salimen elde edilmesi için ba
zı tedabir düşünülmüştür. 

HACI ADİL BEY (Devamla) — Evet efendim, 
ümit ediyorum ki diğerleriyle beraber yakında tahlis 
edilecektir, Söyleyeceğim sözler bunlardan ibarettir. 
Artık üst tarafının takdiri size aittir. («Kâfi» sadala-
rı.) 

REİS — Efendim, müzakereye hitam veriyorum. 
Yarınki ruznamemizde 1328 senesi Muvazene-i 

Umumiyye Kanununun bakıyyesi vardır. 
Meclis hitam buldu. 

Hitam-ı İçtima 
Saat : 6.50 
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