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BİRİNCİ CELSE 

Küşad Saati : 3.25 

REİS : Halil Beyefendi 

MUVAKKAT KÂTİPLER : Ali Haydar Bey (Saruhan), Halet Bey (Erzincan), Memduh Bey (Bursa), Vehbi Bey (Siverek) 

REİS — Efendim, Meclis küşad edildi. 
Zaptı sabık hulasasını okutuyorum. 

I. — ZAPTI SABIK HULASASI 

ÜÇÜNCÜ İNİKAD 

17 Teşrinievvel 1334 Perşembe 

Halil Beyefendinin Riyasetinde inikad ederek Zaptı Sa
bık Hülasası kıraat ve kabul edildi. 

Divan Kâtipliklerine Saruhan Mebusu Ali Haydar, Si
verek Mebusu Vehbi, Erzincan Mebusu Halet ve Bursa Me
busu Memduh Beyler; 

Heyeti İdare azalıklarına Gelibolu Mebusu Süleyman, 
Ertuğrul Mebusu Şemseddin ve Antalya Mebusu Fuat Hu
lusi Beyler intihap edildiler. 

Müteaddit Levayihi kanuniyye ait oldukları Encümen
lere havale kılındı. 

İnikada nihayet verildi. 

Reis. 
Holü 

Muvakkat Muvakkat 
Kâtip Kâtip 
Bursa Edirne 

Memduh Faik 

REİS — Zaptı sabık hulasası hakkında bir mütalaa 
var mı efendim?.. ("Yok" sadaları) Zaptı sabık kabul 
olundu. 

II. — AZAYI KİRAM MUAMELATI 

Vefiyat 
1. — Genç Mebusu Mehmet Emin, Rengin Mebusu Mus

tafa Nedim Efendilerle Trabzon mebusu Mahmut Memduh Efen
dinin vefat ettiklerine dair Riyaset tebliği 

REİS — Efendiler, Meclisimiz hali içtimada bulunma
dığı zaman pek muazzez arkadaşlarımızdan üç zat irtihal 

etti. Bu zevat; Genç Mebusu Mehmet Emin Efendi ile Ken-
giri Mebusu Mustafa Nedim ve Trabzon Mebusu Mahmut 
Memduh Beylerdir. 

Mevkileri darı cinan olsun, Cenabı Hak ailelerine sabrı 
ihsan etsin. Heyetimiz namına evvelce beyan taziyet edil
memiş ise tabii ailelerine beyanı taziyet ederiz. 

III. — SADRAZAM AHMET İZZET PAŞANIN HÜKÜMET PROGRAMININ KIRAATİ 

REİS — Buyurunuz Sadrazam Paşa Hazretleri. 
AHMET İZZET PAŞA (Sadrazam Müşir) — 

Efendiler, 
Müttefiklerimiz Almanya ve Avusturya Macaristan 

Hükümetleriyle birlikte Amerika Reisicumhuruna yapılan 
sulh teklifini müteakiben, Talat Paşa Kabinesinin istifası 
üzerine şerefi sadır olan Iradei Seniyyei Hazreti Padişahi 
mucibince Heyetimiz mevkii iktidara geldi. Tarihimizin buh
ranlı devrinde, Memleketimizin dahilî müşkilat ve haricî mu-
hatarat ile malî olduğu bir zamanda deruhdei umur eden 
Hükümetimiz kendisini bekleyen vazifenin ağırlığına vakıf, 

tarihin muhakeme edeceği mesuliyetinin derecesini müdrik 
olarak müsteinün BiIIah işe başlamıştır. ("Allah muvafak 
eylesin" sadaları) 

İçinde yaşadığımız tarihî saatlerde bizden ati için mu
fassal programlar talep etmeyeceğinize eminiz. Bu gün bi
zim elimizde yalnız bir düstur vardır: Haricî ve dahilî sulh 
ve salahın temini. (Doğru sadaları) 

Sekiz seneden beri teşevvüşatı dahiliyye ve hariciyeden 
mütezelzil olan mebnayi vatanın artık sükûna ve bilhassa 
dört seneden beri devam eden şu badirei uzmada hiç bir 
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kavmin kolay kolay tahammül edemiyeceği elim mahrumi
yetlere katlanan fedakar Milletin de artık istirahata ihtiya
cı vardır. (Şüphesiz sadaları) 

Bu ihtiyacı tatmin etmek şimdilik bizim yegane vazi
femizdir. Bitevfîkihiimüteal bu vazifenin ifası için bütün say 
ve gayretimizi sarf edeceğiz. 

Ahvali harbiye ve ilcaatiyle memleket dahilinde bir ma
halden diğer bir mahalle nakil ve tehcir edilmiş olan va
tandaşlarımızın peyderpey ve mevayı kadimlerine avdet et
melerine karar verdik. Ve bunun icraatına başladık. 

DİKRAN BARSAMYAN EFENDİ (Sivas) — Teşek
kür ederiz. 

AHMET İZZET PAŞA (Devamla) — Bir iki seneden 
beri pek büyük iztıraplara maruz olan bu vatan evladının 
emvali menkule ve gayri menkuleleri kendilerine iade olu
nacak ve satılmış olan eşyalarının bedelleri de tediye edile
cektir. 

İdarî ve askeri kararlarla tebid edilmiş olanların ba
dema serbest bırakılmalarına karar verdik ve Vilayata bu 
yolda tebligat icra eyledik. Mahkum ini siyasiyye hakkında 
affı umumi ilan edilmek üzere icab eden layihai kanuniye 
tanzim ve Meclisi Alinize takdim olunacaktır. 

Memleketin selameti ve Milletin temini huzurve saa
deti ancak Kanunun muta olmasına ve buva tecavüz eden
lerin duçarı mücazat olmalarına vabeste bulunduğundan, 
idare çarkını ihlal eyleyen müsavatsızlıklara, haksızlıklara 
ademi mesuliyetlere katiyen meydan vermeyeceğiz ve bu yol
daki efal ve icraatımızın hesabını vermek üzere daima mu
vacehenize çıkacağız. Mahaza bu babdaki icraatımızda ted
rice riayet mecburiyetindeyiz. Bir şey yapmak tedabirini is-
tikamal etmeden yıkmağa teşebbüs etmeyeceğiz. 

Sulhu hariciye gelince : Heyetimiz bütün efradı mille
tin atsan olduğu müsalemeti hariciyyeyi biran evvel temin 
için sarfı mezidi mesai eylemektedir. Amerika Reisi Cum
huru tarafından ilan edilmiş olan hak ve adi esaslarına müs-
tenid bir sulhu kemali hulus ile kabul edeceğiz. 

Mösyö "Vilson"ın Washington'un mezarında irad ey
lediği nutukta dermeyan olunan arazi, Hakimiyeti Milliy-
ye, münasebatı siyasiyye, ihtilafatı iktisadiyye mesailinin 
kendi nüfuzu haricilerinin veya rüçhanı siyasilerini temin 
etmek isteyen milel ve akvamın menfaati arı esasına naza
ran değil, doğrudan doğruya alakadar olan kavim tarafın
dan serbestçe kabul olunacak bir şekilde hal ve tesviyesi düs
turuna tamamen taraftarız. 

Münasebatı düveliyyede ilk defa olarak hak ve adalet 
düsturları kabul ve bihakkın tatbik olunursa, Memleketi
miz de ecanibin ihtirasatı istilacuyanesinden masun kalır 

ve teşeddüt ve ıslahat esaslan temin edilerek bilcümle ak
vam ve anasır için yeni bir devrei refah ve huzur küşade 
edilmiş olur. Hükümetin şimdiden bila tefriki cins ve mez
hep bilcümle anasırın hukuku siyasiyyei memleketten mü
savatın istafedelerini, serbestii inkişaflarım ve idarei umu
ru memlekete her suretle iştiraklerini temin eyleyecek ve 
akallerinin muhafazai hukuku için kavanini intihabiyyemiz-
de icab eden tadilatı teklif edecektir. 

Vilayatı Arabiye meselesinin Makamı Hilafet ve Sal
tanata rabıtaları mahfuz olmak üzere, amal ve metalibi mil-
liyyeye muvafık bir muhtariyet temini sureti ile halline ça
lışacağız. 

MUSTAFA EFENDİ (Hudeyde) — Teşekkür ederiz. 

AHMET İZZET PAŞA (Devamla) — İşte efendiler, 
bize itimad ettiğiniz takdirde dakika fevt etmeyerek deruh-
de eylediğimiz ve bu büyük ve güç vazifeyi neticelendirme
ye gayret edeceğiz. Muvaffakiyet Cenabı Haktandır. 
("İnşallah" sadaları) 

Sözümü bitirmeden evvel, dört seneden beri muhtelif 
harb sahalarında Vatanın müdafaası için sabır ve sebat ve 
fedakarlıklarla ifayı vazife etmiş olan berri ve bahri kuv
vetlerimizin namını da lisanı hüzn ve şükran ile yad eder 
ve şühedasına fatiha ithaf eyleriz. (Şiddetli ve sürekli al
kışlar) 

HÜSEYİN KADRİ BEY (Karesi) — Efendim, bazı 
Mebus arkadaşlarımızla birlikte İttihat ve terakki Fırkasın
dan ayrılarak şu esasat dairesinde bir fırka teşkil etmiş bu
lunuyoruz. Kanunu Esasinin Millete verdiği hukuk tama
men muhafaza edilerek hürriyet perverlik esasatına sadık 
kalmak ve Kanunu Esasinin ruhuna muhalif olan kavanin 
ve nizamatı ilga etmek ve Kanunu Esasiyi Hakimiyeti Mil-
liyye esasatı dairesinde tadil eylemek ve alelhusus harb ve 
sulh kararları gibi Milletin hakkı olan mesaili İradei Milli-
yeye bırakmak ve Meclisi Milliyi tahkikatı teşriiyye icrası
na salahiyetdar kılmak istiyoruz. Beynelmilel, kendi hak
kına kaani ve başkalarının hakkına riayetkar bir unsuru mü-
salemet olarak hür yaşamak arzusundayız. Düsturu esasi
miz budur. Bu esasat dairesinde tanzim edilmekte olan prog
ram -ki yakında neşr olunacaktır- müfredatında Sadrazam 
Paşa Hazretlerinin şimdi vaki olan beyanatına da muvafık 
bulunuyoruz. Her türlü şakavetin Memleketten refı ile be
raber sükûnun iadesi için de bozulmuş olan haklann temi
ni lazımdır. Bunun için de Sadrazam Paşa Hazretlerinin be
yanatında izahatı kafiyye vardır. Sulhu istiyoruz ve istedi
ğimiz şeraiti de gayet mükemmel olarak izah ettiklerinden 
dolayı Heyetimizi namına Hükümete beyanı itimad ediyor 
ve o yolda da bir takrir takdim eyliyoruz. 

MUHARREM HIFZI BEY (Hudeyde) — İştirak 
ederiz. 
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ARTlN BOŞGEZENYAN EFENDİ (Halep) — Efen
diler! Zaten resmi adettir, herhangi bir Kabine mevkii ikti
dara gelirse bir program okur. Bu programlar bir noktai 
nazardan mukaveleye benzerler. Bu programlarda Kabine
ler, kendi hututu esasiyelerini, memlekette ne gibi ıslahat 
vücuda getireceklerini ve ne yolda hareket edeceklerini be
yan ederler. Eğer Meclisin tasvibine mukarin olursa, o mu
kavele münakit olur ve Kabine ondan sonra kendi işine baş
lar. Demek ki bu, bir vaadtır. Şimdi, müzakereye mevzuu 
bahs olan şey Kabinenin ne icraatı ve ne de başka bir şey
dir. Çünkü daha icraata başlamamış, ileride başlayacak. 
Şimdi program mevzuunun yolunda olup olmadığını tet
kik edelim. Bu programda başlıca, esaslı olarak iki şeyden 
bahs olunuyor : Biri sulh, diğeri kavaninin icrası. Daha çok 
şey tadat edilmiş, fakat onların hepsinin hulasası kavani
nin icrası demektir. 

Sulhun bu Memleket için ne derece Iazımlı olduğunu 
tafsile hacet yoktur. Herkes, bu gül çehreli sulhu dört göz 
ile görmek istiyor. İnşallah Kabine muvaffak olur. İster müc-
temil, ister münferid bir sulh ile Memleketi sahili selamete 
çıkarır. 

Gelelim kavaninin icrası meselesine; bu Kanunların 
anası, malumu aliniz Kanunu Esasidir. Kabine, Kanunla
rın icrasını vaad buyuruyor. Şu halde Kanunu Esasinin ic
rasını bitarikulevia vaad buyurmuş oluyor. İşte Kanunu Esa
sinin taamii icrası, acizlerinin nazarında başlı başına bir 
program değer. Yani Kabine, kendi programında başka bir 
şey vaad etmemiş olsa ve Kanunu esasiyi harfiyen tatbik 
edeceğim dese o kafidir. Esasen ondan büyük nimet mi 
olur? Hususen bizim Kanunu Esasimizde -ki hangi fasıl, 
bilmiyorum, galiba üçüncü veya dördüncü fasıldır- Tebaai 
Osmaniyyenin hukuku esasiyyesine dair bir fasıl vardır, bu 
fasıl Avrupa Kanunlarından bir çoğunda yoktur. Fakat biz
de sureti mü kem m el ede tedvin edilmiştir. Bu fasıl adeta bir 
mezradır : Orada adaletin, hürriyetin envai tohumu saçıl
mıştır, orada hürriyeti şahsiyye vardır. Bu fasıl mucibince, 
hiç bir kimseye; felan yere gideceksin, falan yere gitmeye
ceksin denilemez, biç bir kimse bila muhakeme ve bila hükm 
tecrim edilemez, hapis olunamaz, nefy edilemez. İşte bun
lar hep hukuku şahsiyyenin aksamındandır. Sonra bu fa
sılda hürriyeti mülkiyye vardır. Hürriyeti Mülkiyye, yani her
kesin mal ve mülkü kendi elinden alınamaz. Bunlar ne gü
zel hürriyetler!.. 

Sonra orada hürriyeti vicdan var. Hiç bir kimseye sen 
mabuduna şu suretle perestiş edeceksin, denilemez, (Laik-
rahc Fiddin). Avrupalılar bu kaideyi, daha yeni olarak, şu 
son asırda kabul etmişlerdir. Halbuki bu kaide, Islamiyet-
te 1300 seneden beri caridir. 

Bundan başka orada serbestii tedris vardır; Devlet hu
susi mekteplere müdahale edemez, yani onların usulü tali

mine müdahale edemez; mamafih bir hakkı Nezareti var
dır; ahlak ve adaba mugayir bir hal vuku bulmamasına, 
muallimlerin ehil olmasına, sui ahlak sahibi bulunmama
sına nezaret eder. Bu harici bir nezarettir, serbestii talim 
ve tedris kaydı da budur. 

Sonra orada hürriyeti matbuat var; matbuatsız hürri
yet, sessiz insana benzer. Bu fasıl mucibince matbuat, san
süre tabi olmaz. Elhasıl sözü uzatmayalım. O fasılda hür
riyetin envai tohumu saçılmıştır. Bu hürriyetlerin mecmu
undan da adalet, hakkaniyet husule gelir. Çünkü adalet de 
hürriyetin bir namı diğeridir; başka bir şey değildir. İnsanı 
kamilin takip edeceği hayal ve gaye, mefkure, ideal, sırf ada
let ve hakkaniyet olmalıdır. Kabine bunları vaad ediyor, yani 
kanunu icra edeceğim diyor, binaenaleyh teşekkürler olu
nur. Fakat biz çok acı tecrübelerle gördük ki vaadle vefa 
arasında, kavi ile fiil arasında baid bir mesafe vardır. Fa
kat ben ümit ederim ki : Elektriğin zamanı, buharın me
kanı tayyedildiği gibi Kabinenin azim ve iradesi de bu me
safeyi çok kısaltacaktır; Allah muvaffak eylesin, böyle te
menni ediyorum ve böyle de bilirim. 

Bizim Kanunun Esasimizin kendine mahsus bir faslı 
olduğunu demin söyledik. Bu, üçüncü fasıldır ki asıl o mü
barektir. Fakat maatteessüf bizim Kanunu Esasimizde mev
cut ahkamı tatil edecek, öldürecek bazı maddeler de var
dır. Onlar hangi maddelerdir? Bizim Mecliste bahsi çok defa 
geçen bir madde vardır ki, o da kanunu muvakkat neşrine 
dair olan maddedir. Bendeniz bunu tetkik eyledim; bak
tım. Yalnız Avusturya'dan başka büyük devletlerin hiç 
birinin Kanunu Esasisinde böyle kanunu muvakkat neşri
ne dair sarahat yoktur. Yalnız Almanya'nın "Vurtenberg" 
gibi, "Saksonya" gibi bazı küçük Hükümetlerin de vardır. 
İşte bu kadar büyük devletlerden yalnız Avusturya'da vardır. 

Bizim Kanunu Esasimizi tanzim edenler çok ihtiyat-
kar davranmışlar ve bunun ne kadar tehlikeli bir şey oldu
ğunu düşünerek oraya bir takım kuyud ve şurut koymuş
lardır. Fakat gel görelim ki bir Hükümet bunu kendi mera
mının icrasına vesile ittihaz etmek istedi mi, bu takdirde 
vabeste şeylerdir. Amma sen bin kere söyleki bir, bir daha 
iki eder. Yok bir, bir daha üç eder. Ne için? Bu takdiri bir 
şeydir. İşte bu tehlikeli bir yaradır. Bendeniz diyorum ki.bu, 
Kanunu Esasi gülistanında bitmiş bir çalıdır. Onu kökün
den çekip çıkarmak lazımdır. Kabine bu gibi ıslahatı kendi 
programına zeyl ederse zannederim ki Memlekete daha baş
ka bir surette hizmet etmiş olur. Halbuki o çalı orada dura 
dursun, yanına yaklaşılmaz, yahut fevkalade bir zaruret ile 
oraya gidilir de bir diken lazım olur ve o diken alınırsa, be
is yok. Amma öyle olmuyor. 

Sonra Kanunu Esasinin bundan dehşetli bir maddesi 
daha vardır ki o madde, Kanunu Esasiyi bütün bütün canaz 
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bırakıyor. Hükümetin eline verilmiş gayet dehşetli bir si
lah var, onu da Kanunu Esasi kendisi veriyor ki, o da İdari 
örfiyye ilanı. Bazı ahval olur ki tdarei örfiyye ilanı zaruri 
olur. Bu, inkar olunur mu? Hayır olunamaz. Bazen tdarei 
örfiyyeyi yine ihtiyatkar olarak ilan etmek icab eder. Fa
kat bu ilanı Hükümetin keyfine bırakmak olur mu? tdarei 
örfiyye Meclisin reyi ile ilan edilmelidir. Amma diyeceksi
niz ki Meclis müçtemi olmaz ve cemine de vakit müsaid 
bulunmazsa ne yapmalı? Bu da olabilir. Demeli ki : Hü
kümet İdarei örfiyyeyi ilan etmekle beraber müddeti kali
te zarfında hatta gününü ve saatim da ilan etmeli. Bu, da
ha ziyade lazımdır. Bana öyle geliyor ki bizde memurları, 
bir kaç kere de arz etmiş olduğum gibi, bu suretle bir de
mir çember içerisine almak evladır. Şu kadar ki şu kadar 
saat zarfında Meclis celb olunmalı. Eğer Meclis celb olun
mazsa veyahut celb ve cem edilir de keyfiyeti ilanı tasdi et
mezse o vakit İdarei örfiyye keenlemyekun olur. Bu mad
deyi de böyle tadil eylemek lazımdır. Hatta hata eylemiyor-
sam bu muhatarayı kaldırmak için bu, zaruridir. 

Sözü uzatıyoruz. Fakat bir şey var ki ciğerimi dağdar 
ediyor. Onu söylemekten kendimi alamıyorum : Şimdiye ka
dar biz, idam kararı vermekte gayet israf eyledik. Bu hu
susta bir çok Kanunlar yaptık. İdam, idam, idam... Hü
kümetin vazifesi, kendini teşkil eden efradın hayatını ida
me etmek olduğunu halde Hükümet, kendi vazifesinin hi
lafına olarak insanları idame ile meşgul oluyor. Bendeniz 
esasen idam cezasının bütün, bütün aleyhtarıyım. Fakat o, 
bahsi diğer. Bizim ahvalimize ve bazı hususata binaen şu 
kadarım kabul edebilirim ki idam cezası, Şeri Şerifin gös
termiş olduğu daireye mahdud ve münhasır kalsın. Lekum-
hayatün filkısasdır. Lakin "lekümhayatün filidam" değil
dir. Kısasda hayat vardır. Fakat idamda yoktur. Kısasın esası 
zannederim, mümaseledir. 

Ben, bir adamı öldüreni öldürmeyi bir dereceye kadar 
kabul edebilirim, fakat güneşe durdun idam, gölgeye dön
dün yine idam... Bunu katiyen kabul edemem. Bunun için 
bunu da esas olmak üzere teklif ediyorum k i : Bu idam ka
rarı için Şeri Şerifin tayin ettiği hududun haricine çıkma
malı. Şimdiye kadar ne kadar idam kararları sadır olmuş 
ve bunların cezalarına dair kanunlar yapılmış ise, hafif ce
zaya razı olmazsamz, küreğe tahvil edelim ve bu suretle hem
cinsimizin kanı ile kendimizi telvis etmeyelim. Zaten mü
ebbet kürek, idam cezasından noksan mıdır? Bu ciheti de 
Kabinenin programlarına ithal eylemesini temenni ediyo
rum. Daha söylenecek şeyler pek çok, fakat vakit müsaid 
değil. ("Sonra, sonra" sadaları) Müsaade buyurunuz da
ha iki kelime ilave edeyim. 

Eğer sonra dememiş olsa idiniz belki sözü keserdim. 
Bu devrei içtimaiyyenin ihtidasında bir Meclise bir layiha 

verimiş idim. Bunu söylemek istemiyordum amma şimdi 
söyleyeyim. O layihada, Kanunu Esasinin yedinci madde
sindeki ilanı harbin, karar ve tasvibine talikan icrasını tek
lif eylemiş idim. Esbabı mucibesi de mufassalan beraber 
yazılmıştır. Bilmem Layiha Encümenine mi gitti, Kanunu 
Esasi Encümenine mi gitti. Yoksa Mecliste tasvip edilmedi 
de suya mı düştü? Bilmiyorum. Yani o da gayet ehemmi
yetli, gayet mühim bir şeydir ki ahval işte onun lüzumunu 
şimdi isbat eylemiştir. Madem ki rüfekayı kiram sözlerimi 
hoş görmüyorlar, (devam, sadaları) hatırları için kısa ke
seyim, sözlerimi hulasa edeyim. Şimdi arz ettiğim gibi ka
binenin müstacelen mesul olacağı şey sulhdur. Bu, müsta
celdir. 

Diğer arz ettiklerim bu derecede müstacel değildir. Fa
kat ehemmiyeti; bundan noksan da değildir. Amma Sulh 
meselesi müstameldir. Arz eylediğim, ister müctemi, ister 
münferid şu güzel çehreli sulhu biran evvel görmeyi arzu 
ediyorum.Hemen Cenabı Hak, ciham şu ciham harabı, har
bin zulüm ve zulmetinden biran evvel halas eylesin. 
("Amin" sadaları) ve Padişahı Nevcah Efendimiz Hazret
lerini mülk ve millet hakkında beslemekte oldukları kaffei 
amali hayriyyelerine muvaffak eylesin. ("Amin" sadaları) 
Şu vatam azizi bir gün evvel sulh ve selamete ve huzur ve 
istirahata nail eylesin. ("İştirak ederiz" sadaları) 

ŞEMSETTİN BEY (Ertuğrul) — Efendiler tarihin şu 
en buhranlı celsesinde biraz evvel dinlediğimiz beyanena-
me Milletin mukadderatı hakkında çizilmiş ufak bir prog
ramdır. Memleket haricen ve dahilen müthiş bir buhran için 
en büyük felaketler karşısında bulunduğu bir zamanda mu
kadderatı Milleti tedvir ve bundan mütevellit mesuliyeti de-
ruhde etmek cesaretini gösteren zevatın hamiyetini herhal
de şayanı tebcil görür ve bütün samimiyetimle muvaffaki
yetlerini temenni eylerim. ("İştirak ederiz'? sadaları) Hü
kümet beyannamesinde dahilen ve haricen bir sulh temin 
edeceğini vad ediyor. Esasen fıtraten sulhperver olan, hu
kuk ve hayatına tecavüz edilmedikçe başkalarının hukukuna 
riayetkar bulunan Türk Milleti bu müthiş badirenin bir an 
evvel hitam bulmasını canı gönülden arzu ediyor. Binae
naleyh Hükümet bu beyanatı ile Meclisin ve Milletin sami
miyeti ruhuna tercüman olmuştur. 

Hükümet ikinci derecede dahilde sulh ve salahı temin 
edeceğiz ve kanunu muta yapacağız, diyor ve bunu vad edi
yor. Türklerin ve bütün Osmanlıların samimiyetle bekledi
ği şey efendiler, 4şte budur. Fakat kamımın muta olması Mil
leti ezip kavuran haksızlıkların izale edilmesine vabestedir. 
Evvela haksızlıklar, zulümler, kahırlar ortadan kaldırılma
lıdır. Ancak o vakit kanun muta olur. Mazlumların huku
ku siyanet edilmelidir ki, herkese bir emniyet ve itimat gel
sin ve kanunu muta olabilsin. Efendiler, ancak o zaman bu 
Memleket istikbal için ümid perverde edilebilir. 

TBMM KÜTÜPHANESİ 



Meclisi Mebusan 1 : 4 19 Teşrinievvel 1334 (1918) C : 1 

Evet efendim, dört seneden beridir ki bu Memlekette 
binlerce masumlar, zulümler, kahırlar altında ezildi. Bütün 
bunlar yine bu Memleketin bazı efradın tarafından yapıl
dı. Onlar fiillerinin cezalarını, kanunun gösterdiği tarzda 
görmelidirler ki dahilin sulh ve sükunu kaabil olsun. Çün
kü sükunu temin edecek şey ancak adaleti mutlakadır. Evet 
ancak bu sayededir ki dahilen sulh ve sükûn hasıl olur ve 
ancak o sayede biz harice karşı müttefik ve asri bir Millet 
haline çıkar ve bir çok felaketli hükümlerden kurtulabili
riz. Bu gün en çok muhtaç olduğumuz bir şey var ise o da 
bütün Memlekette bir heyecana bir sarsıntıya meydan ver
memektir. Bilhassa Hükümetin nazarı dikkatini celb için 
bu noktayı da arz etmek istiyorum. Bu gün Memleket elek
trikle meşbu bir halde bulunuyor, en ufak bir şerrare, ümid 
etmediğimiz korkunç netayici tevlit edebilir. 

Bunun için Hükümetin, bilhassa umuru dahiliyyede 
kemali basiret ve metanetle hareket ederek herkese, herkes 
hakkında kanunun kemali adaletle tatbik edileceği kanaa
tim vermesi lazımdır. Hükümet Millete bu kanaati bahşet
tiği gün emin olunuz ki bütün Milletin huzur ve sükûnu 
temin edilmiş olacaktır. Herkes emin olmalıdır ki Hükü
met, kanun ve adaleti, mücrim her kim olursa bila tered
düt tatbik edecektir. Milletin Meclisi, adaletin icra ve ka
nunun tatbik edilip edilmediğini daimi surette tahtı mura
kabede bulunduracaktır. Millet Meclisi dört senedir harbi 
işkal etmemek ve harp esnasında bir sarsıntıya meydan ver
memek için bizzarure vazifei murakabesini şiddetli bir su
rette ancak hususi celselerde ifa ediyor; Milletin bütün his-
sayatını Hükümete hafi celselerde arzetmekten çekin
miyordu. 

Çünkü efkarı umumiyyeyi tehyic edecek mebahisini 
Heyeti Umumiyyede münakaşasım menafii aliyyei vatana 
münafi görüyordu. Fakat bu gün karşımızdaki kabine sul
hun eşiğinde olduğumuzu ve bütün azmi ile bu sulhu te
min etmeye çalıştığım söylüyor. Demekki sulh, bu gün ya
rın olacaktır. ("İnşallah" sadaları) Şu halde bu gün dahili 
mesaili alenen münakaşa edebiliriz; dahili sükûnu temin et
mek meselesini en birinci mesailden addedebiliriz. Dahili 
sükunun temini en çok gadir görmüş olan Milleti ve bil
hassa en çok ezildiği halde en büyük haksızlıklara hedef 
olan zavallı Türkleri, görmüş olduklan gadrlerden zulüm
lerden kurturmak ve Milletin kanını emmek suretiyle sefa-
hetler içinde yüzen, saadetlere boğulan zalimlerin cezasını 
vermekle olur. (Alkışlar "pek doğru" sadalan) 

Hükümet, beyannamesinin diğer bir noktasında Mem
leketteki bütün anasırın Memleketin mukadderatına iştirak 
ettirileceğini söylüyor. Zaten bunu Kanunu Esasimiz de te
min etmiştir. Harp esnasında biz zarure bazı tedabir yapıl

mış ise de herhalde Türk milleti kendisine karşı gılugıştan 
ari, samimiyet gösteren ve kendisiyle teşriki mukadderat et
mek azminde bulunan anasırı Osmaniyyenin hepsini ken
disinden bilir ve onlara karşı samimiyetle aguşunu açar. Kal
binde hiç bir kin ve iğbirar beslemez. Hülasa ayrı gayrı hiç 
bir istikamet takip etmez. Görülüyor ki Hükümet bu nok-
tayi nazardan da Milletin arzusuna tercümen oluyor. 

Yeni Hükümet, Arap kardeşlerimiz için yeni bir siya
set yeni bir istikamet takip edeceğini söylüyor. Malumu ali
niz şimdiye kadar, yani Meşrutiyetin iptidasından beri ta
kip olunan bir esasımız vardı; bu esas da tabiattan istihraç 
edilmiş bir kanuna istinat ediyor idi. Efendiler, hepiniz bi
liyorsunuz ki tabiatta hükümran olan yegane kanunu ta
bii, kanunu tekamüldür. Her ne şey ki kanunu tekamül ile 
vücuda gelmezse sarsılır. Kanunu tekamül hilafında hare
ket payidar olmaz. Bunun içindir ki tabiatta olduğu gibi 
hayatı içtimaiyye ve siyasiyyede de kanunu tekamüle tevfi-
ki hareket icap eder. Kanunu tekamüle tevfiki hareket edi
lince, evvela Memleketteki muhtelif efradı, muhtelif anası
rı kendi kendilerini idare edebilecek bir şekli ictimaiyyeye 
kadar yükseltmek ve ancak ondan sonra da liyakat göster
dikleri idarî ve içtimai muhtariyeti onlara temin etmek icap 
ediyordu. Fakat bugün harbin icabatıyle bu husus serian 
yapılmak isteniliyor. Bu gün Arapların reyine müracaat su
retiyle kendilerine dahili muhtariyet vermekle Arap ve Türk 
Milleti arasında hiç bir zamanda bir buhran, kati bir ayrı
lık husule gelmiyecektir. Her iki Millet yine Tahtı Hilafeti 
Osmaniyye etrafında toplu kalacaktır. Çünkü Arap ve Türk 
Milletini birleştiren Kuran'dır. Efendiler Kuran'ın Hafızı ise 
Allah'tır. (Şiddetli ve sürekli alkışlar) 

MEHMET EMİN BEY (Trabzon) — Böyle bir zaman
da kabine teşkilini taahhüt eden Meclisi Kirama beyanı te-
şekkürat ederim. Hakikaten böyle mühim bir zamanda te
şekkül eden kabine, programında sulhu akdedeceğini ve 
Memlekette de kanunun tatbik eyleyeceğini beyan ediyor. 
Hakikaten bizim Memlekette insanlar kendilerini daima ka
nundan büyük farzettikieri için böyle sürüklenip gidiyoruz. 
İnşallah bundan sonra bu kabine, kanunu daima herşeyin 
fevkinde tutar da Memleketi kurtarır. ("İnşallah" sadala
rı). Kabinenin bu programında bendeniz bir şeyi eksik gö
rüyorum ki o da şudur : Kabine bu harbi umumi içinde vu
kua gelen mezalim ve rinaya t ve itisafatın eshabını tahkik 
ve haklarında takibatı kaanuniyye ifa edeceğini bize taah
hüt etmiyor, 

Bu yapılan bütün efail cinaiyye ve itisafatın cezası, ev
vela ! tüh ad ve Terakkiye ve ondan sonra da Millete, Türk 
Milletine tahmil edilmiştir. Tarihi Osmani tetkik edilir ise 
görülür ki gerek mühtedi ve gerek milletçi herhangi bir Os
manlım yaptığı zülüm, kötülük daima Türklere tahmil 
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edilmiştir. ("Bravo" sesleri) Bunları yapan adamların ter-
cümei hali aranıp da bunlar kimdir? Denilmedi. Bunlar ara-
nılmalıdır. Daima bir Sırp ve Bulgarin, mesela herhangi bir 
kimsenin Avrupa'da yaptığı bir terbiyesizliği bile mesela, 
eşek Türk... ("Hayır, hayır" sadaları, gürültü) Hayvan 
Türk... ("Haşa haşa" sadaları, gürültü) diyorlardı. Yani bu 
böyle olmuştur. Ve bu leke böyle olarak Türklerin üzerin
de kalmıştır. (Gürültü) Müsaade buyurun efendim. Bizim 
memleketimizin için de bile böyle olmuştur. Evet bu böy
ledir. Halbuki iyice tetkik edilir ise görülür ki bu mezali
min yüzde beşi ancak Türklerin üzerinde kalabilir. Şimdi 
de... 

REİS — Bu gibi bi edebade sözler, her cins hakkında 
mahdut ve edepsiz adamlar tarafından irad edilir. Binae
naleyh Türk Milletine mahtas olarak bu yoldaki ifadeni
zin tashihini kendime bir vazife addediyorum. 

MEHMET EMİN BEY (Devamla) — Pekala, kabul 
ettim. Tashih ediyorum. 

Şimdi, dört seneden beri yapılan mezalim, bazı eşha
sın ve bazı memurların menfaati şahsiyyesi yolunda irtikab 
edilmiştir. Fakat bu tttihad ve Terakki Cemiyetinin ve on
dan sonra da bütün Türk Milletinin üzerinde kalmıştır. 
Onun için Kabine, ben bunları tahkik ve tamik ile müseb-
biblerini tecziye edeceğim; demeli. Çünkü biz, hala bunla
rın faillerinin Memleket içerisinde otomobillerle ve halkın 
gözü önünde gezmesini çekemiyoruz. Millet de çekemiyor. 
Vakıa biz, şimdiye kadar sükut ettik. Yani Cemiyet, bu sü
kut ile üzerine büyük bir mesuliyet aldı. 

HACI ŞEFİK BEY (İstanbul) — Mehmet Bey, sükut 
etmedik ve icap eden makamlara müracaat ettik. 

MEHMET EMİN BEY (Devamla) — Rica ederim sö
zümü kesmeyiniz. Sonra siz de söyleyiniz. Evet sükut et
tik. Düşündük ki : Bizim vaziyeti siyasiyyemiz ne Bulga
ristan'a benzer, ne Sırbistan'a benzer, ne de Yunanistan'a 
benzer. Onlar yıkılırlar ve yine düzelirler. Çünkü onların 
her birinin birer hamisi vardır. Fakat, biz zavallılar yıkıl
dıktan sonra bir daha düzelemeyiz. Onun için böyle bir harp 
içerisinde bizim aramızda nifak ve şikak çıkarmayı arzu et
medik. Meclis ile Hükümet arasında ve asker ile Hükümet 
arasında çıkacak nifaktan istifade ile menfaati şahsiyyele-
rini, ihtiraslarını alet ederek bu hususları temine say ede
cek adamların Memleketimizde mevcut olduğuna da şu ga
zete delildir. 

Bakınız Ali Kemal Bey ne diyor? (Gürültü, "devam" 
sadaları) Müsaade buyurun efendim. Yani bu Memlekette 
hür yaşamak için bizi ecnebi boyunduruğuna sokmağa ça
lışacak adamların mevcut olmasından korktuk ve bu kor
ku ile titredik. Aman, harp içinde ses çıkarmayalım; de

dik. Fakat bu vazifeleri, sırası geldikçe, ben ve arkadaşla
rım da makamatı aidesine arzet tikçe : Harp içindeyiz, hiç 
bir şey yapamayacağız, inşallah akdi sulhu müteakip bun
ların takibatım yapacağız; cevabını aldık. Biz bunlara kar
şı Mecliste sükut ettikçe içimiz titriyordu. Fakat, vaziyeti 
siyasiyyemiz bizi düşündürüyordu. Bizzarure, menfaati 
memleket her şeyin fevkinde olduğu için, sükut ettik. Fa
kat bu gün İnşallah Kabine takip ettiği sulhu akdettirirse 
bunların takibinde hiç bir mahzur kalmaz. Yapılacak tah
kikatla masum olanlar, bi günah olanlar ve bu işte alaka
dar olmayanlar nazarı halkta tebrie edilmelidirler. Haki
katen menfaati şahsiyyeleri uğrunda yapmadık cinayetleri 
bırakmayanları da kanun tecziye etmelidir. ("Pek doğru" 
sadaları) Hükümet, bize burada demelidir ki, ben bu taki
batı yapacağım. Her halde bu Millet, masumdur. Tarih na
zarında tebrie olunmalıdır. Ve herkes de cezasım görmeli
dir. Biz bunu istiyoruz. Bu teminatı Kabine bize vermedik
çe bendeniz itimat reyi veremiyeceğim. 

AHMET İZZET PAŞA (Sadrazam - Müşir) — Rüfe-
kayı kiramdan üç zatın nutkunu dinledim. Hüseyin Kadri 
Beyin; bila kaydı şart verdiği itimattan dolayı arzı şükran 
eylerim. Artin Efendi Hazretleri, gayet fasih ve gayet ente
resan beyanatta bulundular. Bizden istedikleri şeyi, esasen 
üç noktadan ibaret gördüm. Birisi vefa. Tarihçei hayatımı 
bütün rüfekaya arzederek o vefayı temin ederim. (Tasdik 
nidaları) 

ARTİN BOŞGEZENYAN EFENDİ (Halep) — Bizce 
de müsellemdir. 

AHMET İZZET PAŞA (Devamla) — Fakat tabiî, bir 
sureti tedriciyeye kanaat edilir. Kendilerinin Kanunu Esa
simizde gördükleri bazı nevakıs, şayanı tetkiktir. Bunlar
dan birisi, kavanini muvakkata yapılmasıdır. Şimdi kanu
nun bu bendi tağyir olunmamakla beraber o buyurulan ça
lıya mümkün mertebe, zaruret hissetmeden, kendimizi uğ
ratmayacağımızı temin ederim. ("Teşekkür ederiz" sadaları) 

Bir diğer mesele de ilam harbin Meclisi muvafakati ile 
olması keyfiyetidir. Bu, esasen pek çok münakaşa olunmuş 
bir keyfiyettir. Çünkü iki muharip devlet tasavvur edilecek 
olursa, istediği vakit ilanı harp etmek salahiyetine malik 
olan devlet böyle müzakerat ile ilanı harbe kıyam edecek 
devlete galiptir. Fakat bu gün "Preziden Mösyö Vilson" 
nın bize verdiği mevaid İnşallah bu gibi mülahazatı ref ede
cektir. Bizde mecnun olsun, dahi olsun, haris olsun, feda
kar olsun, ne olursa olsun, iki üç kişinin reyi ile kocaman 
milletleri böyle felaketlere sürükleyecek teşebbüsata İnşal
lah bir daha şahit olmayız. 

Şemsettin Beyefendiye de bilhassa teşekküratımı tak
dim ederim. Bendenizden evvel iradı nutk eden refikimiz 
-refik, tabir ediyorum. Bendenizde bir dereceye kadar bü-
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yük kardeşlerinizin heyetine dahilim. ("Teşekkür ederiz" 
sadalan) En esaslı olarak bizden bazı takibat istiyorlar. Biz, 
adaleti mutla kay ı vadediyoruz. Ve icra edeceğiz. Ve maha-
kimin de tenfiz ve icra edilmedik hiç bir hükmü kalmaya
cak, hepsi icra olunacaktır ve ümid ederim, mevcut olan 
hükkam da adaletten ayrılmayacaktır. 

Yalnız bir şey vardır, nasıl sizler dört sene müddet sü
kut etmiş iseniz bu gün biz de az çok sükûta mecburuz. 
Aynı esbab bizi de sükûta sevkediyor. Eğer şu aralık gayz 
ve aduvvan ile bu milletin ya firakı muhtelifesi veyahut da 
ahvamı muhtelifesi birbirine girecek olursa netice pek fena 
olur. İşte önümüzde iki misal: Evvela Rusya, ondan sonra 
da Bulgaristan. Fakat bu Milletler müttehit olduklarından 
yine kendilerini toplarlar. Fakat biz, böyle bir anarşiye dü
şersek Hafazan Allah... ("Allah muhafaza etsin" sadala-
rı) Binaenaleyh bütün Millete daima itidal tavsiye eder, bu 
suretle hareketi Milletten temenni eylerim. (Şiddetli alkışlar) 

İLYAS SAMİ EFENDİ (Muş) — Arkadaşların her hal
de hali işbaa geldiklerini bildiğim için gayet kısa söy i ivece
ğim, Eğer söyledikten sonra arkadaşlar makuliyet dairesin
den ayrılmadığımı hissedip de muvafakat ederlerse söze de
vam edeceğim, rainiz söyliyeceğim fıkrayı nazarı dikkatle
rine arzedi yorum. 

Arkadaşlar! Sulhun de, harbin de milletler için oldu
ğu malumdur. Gerek ferdi, gerek millî olanların hayatı, hu
kuku mahfuz olmazsa tabiî pekiyi takdir edersiniz ki ne har
bin ve ne de sulhun madum olan milletlere hiç faydası ola
maz. Binaenaleyh bendeniz senelerden beri sulh ve selamet 
çehresine mütehassır olan umum beşeriyet namına, her dev
let ve millette olduğu gibi bizde de bu parlak sulh güneşini 
bize getireceğini kemali gayret ve faaliyetleriyle deruhde ede
rek burada ısbatı vucüd eden Heyeti Hükümetin muvaffa
kiyetle az bir müddet zarfında menafii aîiyei Millete layık 
bir şekilde sulhemuvaffak olacaklarını temenni ederim. Yal
nız arkadaşlarım; beni buraya çıkaran bir saik var. Bu sai-
ki evvelce bir nebze olarak bahsettim ki sulhler, harpler mil
letler içindir, mezarlar için değildir. Mezarlara dönmüş bir 
hayal, ne sulh ve saadet güneşinin feyz ve nemasından isti
fade edebilir ve ne de harbin. İşte bu cihet için memaliki 
müstahlasa hakkında bir kaç kelime söylem ekliğime mü
saade edeceksiniz. 

Efendiler, harp dedik. Seciyemiz pek gariptir, ferdî hu
kukları muhafazaya istinas etmediğimiz için bir merhaleyi 
mesela, harbi gözümüzün önünde hedef ittihaz eder gider, 
arkamızda, önümüzde, yanımızda, sağımızda, solumuzda 
yerlere düşen hukukları nazan itibara almak lüzumuna at
fı nazar etmeyiz. İşte; harp günleri, vilayatı müstahlasa ed-
vam elemnakini tevlit etmiştir. Bunların tasvirini, bugün 

sulh ümidleriyle, meserret ile dalgalanan yüreklere acı bir 
his tevlit etmemesi için, beyan etmiyorum. Yalnız, dört se
nedir bütün edvarı mezalimi fecayi altında bulunan vilaye
ti müstahlasaya, korktum ki sulhda o tabnak çehrei müsa-
lemeti ile hiç bir ruyu meserret, hiç bir hayat güneşi gös
termesin. Çünkü efendiler, vilayatı müstevliye içinde tabii 
o havali mümessili olmak sıfatıyle bulunanlarda olduğu gi
bi, bütün Milleti Osmaniyyenin mümessili olmak sıfatıyla 
yüreği sızlamayan hiç bir ferdimiz yoktur. 

Kabinenin hukuku esasiyeden bahis olan programın
da bu yüz binlere, bir milyona baliğ olan efraddan bahse
dilmedi. Zannederim bir ferdin bile hakkını ihmal ve mü
samaha eyleyen, külli, millî haklan da ihmal ve müsama
ha eder. Binaenaleyh vilayatı müstahlasa ahalisini şu sulh-
te Kabinenin hazır programında tazammun etmediğini ka
bul edemiyorum. Programın güzel yazılmaması kabil de
ğil. Lakin mazmunu, milletin itimat ve zımanı kefalet ve 
kuvvetine istinat ettikten sonra daha cüret, daha cesaret ile 
tatbik edilir zannederim. Heyeti Hükümetin başında Paşa 
Hazretleri olduğu halde, vicdanı alilerine havale ediyorum, 
bütün o iltica ve muhaceretin sefaletini görmüş Orduyu li
sanı tazim ve şükran ile yad ederken gözlerimi yaşartan o 
hissiyatı aliyye, zannederim milletçi kelimesini tabir ettik
leri zaman, pişgahı nazarlarından geçen o ahval de derhal 
tecessüm eder. Bunları bir an evvel mahallerine iade etmek 
lazımdır. Bunlar harbte bulundular. 

Efendiler, bugün bunların yüzde ellisi İstanbul sokak
larında arz ettiğim gibi sürünüyorlar. Bendeniz acizane şunu 
da programa ithal ederek bunların biran evvel mahallerine 
isalini Devletin Milletin bugün sulha yetişmekte olan ku-
vasına iltihak edecek maddî ve manevî bir kuvvei müteşeb
bise olmak üzere arz ve teklif ve istirham ederken, Paşa Haz
retlerinin bu babta bir iki kelime ile o havaliyi tatmin ede
rek muvaffakiyetlerine, maznunların yüreğinden kopan sa
mimi muvaffakiyet dualarını da terdi f etmesini, bu Kürsüi 
Milletten o suretle ayrılmasını, sulhun ankarip akdine fali 
hayr addediyorum. ("İnşallah" sadalan) 

AHMET İZZET PAŞA (Sadrazam - Müşir) — İnşal
lah Vilayatı müstahlasa meselesi mesaimizin besmelesini teş
kil edecektir. 

HARALAMBİS EFENDİ (İstanbul) — Efendiler, Ka
binenin kıraat buyurulan programı hakkında şimdi hiç bir 
söz söylemeyeceğim. Sadrazam Paşa Hazretlerinin de ta
lep buyurdukları üzere bunların ine azı, infazı neticesine ta
likan bu babta söyleyecek bir şey görmüyoruz. Kabineyi teş
kil eden zevatı kiramın ekserisinin şahısları hakkında da 
bir şey söylemeyeceğim. Kendilerinin her birisi muhterem 
zevattan ibarettir. Ancak şahsiyeti maneviyyeleri ve sulh 
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noktai nazarından sureti teşekkülleri itibari ile söz söyle
yeceğim. Mademki bugün meslekleri, programları kabul 
olunmuş bir fırkaya istinad etmiyorlar, artık o dahilen va-
ad buyurdukları hususatı nasıl icra edeceklerini düşünmek 
kendilerine aittir. 

ŞEMSETTİN BEY (Ertuğrul) — Bütün memlekete is
tinad ediyorlar. Şimdi hiç bir fırka yoktur. 

HARALAMBİS EFENDİ (Devamla) — Mademki 
bugün kendilerine mahsus bir fırkaya istinad etmiyorlar, o 
halde bugün dahili mevaidin icrası cayi tereddüt olabilir. 
Asıl maksadı teşekkülleri herkesin arzu ettiği bir sulhu ic
radan ibarettir. Ve bu sulhun bugün şeraiti icraiyyesi ne
den ibaret olduğu da artık herkesçe tezahür etmiştir ve Ka
binenin sureti teşekkülü itibari ile esasatı sulhiyye dairesinde 
muvaffakiyetlerini temenni ettiğimiz ve bu muvaffakiyeti 
bütün arzumuzla intizar eylediğimiz halde de görünceye ka
dar -bugün kendileri itimad reyi talep ettikleri cihetle- onun 
için itimad reyinden şimdilik istinkaf ediyoruz. Bunu mu-
tazammın bir takrir takdim ediyorum, bu takrir zirinde on 
refikimin imzaları vardır, kıraat buyurulmasını rica ederim. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Kütahya) — Memle
ketin sernüvişti yazılacağı bir günde mukadderatı Milleti 
düşü hamiyetlerine alan Kabinenin gerek tahriren, gerek şi
fahen vaki olan beyanatları gerek halen ve gerek atiyen 
Memleketin saadetine matuftur. Binaenaleyh saadeti Mem
lekete matuf olan beyanatlarına Meclisin bila kayıt ve şart 
itimad beyan etmesini teklif edeceğim. ("Hay hay" sada-
ları) ve bu babta bir takririm de vardır. Yalnız bunu ilave 
etmek isterim ki, Haralambidi Efendi bir mesele ihdas et
tiler ve dediler ki, bu Meclis hangi fırkaya istinad ediyor? 
Bugün efendiler, Meclis vardır, Memleket vardır. Vatan kar
şısında fırka yoktur. Meclis Heyeti Umumiyyesi ile, kendi
si müstesna olmak üzere, bila kayıt ve şart itimad beyan 
ediyor. (Sürekli alkışlar) 

REİS — Efendiler, söz alan arkadaşlarımız hepsi söz
lerini söylediler. Verilmiş üç takrir vardır. En evvela verilen 
takrir Kütahya Mebusu Abdullah Azmi Efendi ve rüfekası 
tarafından verilmiş olan takrirdir, okutuyorum : 

Meclisi Mebusan Riyaseti Celilesine 

Memleketin selameti haliyye ve atiyyesini temine ma
tuf olan Hükümetin beyanatı Vakıasına karşı itinad ile ruz-
namei müzakereata geçilmesini teklif ederiz. 

19 Teşrinievvel 1334 

Kütahya Mebusu Tekfurdağı Mebusu 
Abdullah Azmi Harun 

Şam Mebusu Kütahya Mebusu 
Hüseyin Avni Mehmet Sadık 

Denizli Mebusu 
Sadık 

REİS — İkinci takrir de, Karesi Mebusu Hüseyin Kadri 
Beyin takriridir. Mahiyetleri itibari ile her ikisi de Hükü
mete itimadı mutazammındır, fakat şekilleri itibari ile ara
larında fark vardır. Onun için Hüseyin Kadri Beyin takri
rini de okuyorum : 

Meclisi Mebusan Riyaseti Celilesine 

Siyaseti hariciyede adilane esaslar üzerine sulh ve mü-
salemet devrini küşad etmeye ve umuru dahiliyyede idarei 
kanuniyye ve adi ve müsavat tesisine sai olduğunu beyan 
eden Hükümetin bilcümle beyanatım tasvip ve muvaffaki
yetini temenni ile beyanı itimad olunarak ruznamei müza-
kerata geçilmesini teklif ederiz. 

19 Teşrinievvel 1334 

Karesi Mebusu 
Hüseyin Kadri 

REİS — Böyle iki itimad takriri var. Bir de Haralam
bidi Efendi tarafından on arkadaşının imzası ile verilmiş 
bir takrir var ki onun da okunmasını talep ettiler ve oku
mak da vazifemizdir. Okutuyorum : 

Meclisi Mebusanı Osmani Riyaseti Celilesine 

Kabinenin, devleti Aliyei Osmaniyyece kabul edilen 
esasatı sulhiye icabatına muvafık surette teşekkül etmeme
si dolayısı ile Heyeti Hazırai Vükelaya beyanı itimadtan is
tinkaf ederiz. 

19 Teşrinievvel 1334 

YUSUF ZİYA MOLLA BEY (Lazistan) — İmzalar 
okunsun efendim. 

REİS — Peki efendim, Memduh Bey imzalan 
okuyunuz. 

KÂTİP MEMDUH BEY (Bursa) — Takrir zirindeki 
imzalar şunlardır : 

İstanbul Mebusu Trabzon Mebusu 
Haralambidi Yorgi Yuvanidi 

Tekfurdağı Mebusu Canik Mebusu 
Timistokli Efkalidis Arazoğlu 

Çatalca" Mebusu 'Niğde Mebusu 
Tokinidis Ananyadis 

Gelibolu Mebusu İstanbul Mebusu 
Dimitraki Fitu Viktor 

Karahisarı Şarki Mebusu İzmir Mebusu 
Yanko Vangel 
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ÖMER ŞEVKİ BEY (Sivas) — Takririn metni bir da
ha okunsun efendim. 

(Takrir tekrar okundu) 
("Maksad nedir" sadaları) 

REİS — Efendim, müzakere bitmiştir. Yalnız takrir sa
hibi arzu ederse kendi efkarını izah eder. Mamafih kendi
leri biraz evvel, arzu ettiklerini zımuen Heyeti Celilemize 
arz etmişlerdir. Başka söz isteyen de yoktur. Binaenaleyh 
şimdi bu iki takrirden birisi Abdullah Azmi Efendinin, di
ğeri de Hüseyin Kadri Beyin takrirleridir ve her ikisi de Hü
kümete itimadı mutazammindir. Hükümet bu takrirlerden 
hangisinin reye konulmasını arzu ederse, Nizamname mu
cibince, onu reye koyacağız. ("İkisi de bir" sadaları) Hü
kümet, zannederim, her ikisini de tasvip ediyor, o halde ev
vel verilmiş olan takriri Nizamname mucibince reye ko
yuyorum. 

Binaenaleyh burada reyler tamami ile toplamrsa diğer 
takriri de okumaya veye koymaya mahal kalmaz. Zaten her 
ikisi de mahiyet itibari ile, Hükümete bila kaydı şart itimad-
tır. Binaenaleyh Abdullah Azmi Efendinin takririni reye ko
yuyorum : Kabul edenler beyaz, kabul etmeyenler kırmızı 
kağıt atacaklardır. 

Lütfen reylerinizi istimal buyurunuz. 
(Reyler toplandı) (1) 

REİS — Namevcud olanların esamisi tekrar okutuyo
rum : 

(Namevcudların esamisi tekrar okundu) 

(1) Tayini esami cetveli zaptın nihayetindedir. 

REİS — Efendim, reyini istimal etmeyen var mı? 

YORGİ YUVANİDİ EFENDİ (Trabzon) — Bendeni
zi müstenkif yazınız. 

REİS — Zaten takriri imza etmişsiniz, orada imzası 
olanlara işaret edilmiştir; müstenkif nazarı ile bakacağız. 

DİMİSTOKLİ EFKALİDİS EFENDİ (Tekfurdağı) — 
Bendenizi de o suretle işaret ediniz. 

REİS — O yolda işaret edilmiştir. 
Rey istimali muamelesi hitam buldu. 

Arayı tasnif edecek zevat için kura çekiyorum : Kura
da Faik Bey (Edirne), İhsan Onnik Efendi (İzmir), Osman 
Bey (İstanbul) çıktı. O halde arayı tadat ve tasnif ediniz 
efendim. 

(Ara tadat ve tasnif olundu) 

REİS — Efendiler, mevcudumuz 131'dir. 10 müsten
kif vardır ki, takrirlerini okuduğumuz arkadaşlarımız ola
cak. Küsur kalan 121 zatın cümlesi de Hükümete itimad 
reyi vermişlerdir. Binaenaleyh 121 rey ile Kabineye beyanı 
itimad ediliyor. (Alkışlar) 

Ruznamemizde başka bir şey yoktur. Yalnız geçen se-
neki ruznameden kalmış iki layiha vardır. Biri icra Kanu
nunun birinci müzakeresi, diğeri de jandarmanın ciheti ir
tibatına dair olan kanun layihasıdır ki her ikisi de ruzna-
mededir. Binaenaleyh arzu buyurursanız Pazartesi günü saat 
ikide içtima edelim. ("Muvafık" sadaları) Ruznamemiz İcra 
Kanunu ile Jandarma Kanunudur efendim. 

Hitamı Müzakerat 
Saat : 4.55 
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Devre : III 
İçtima : 5 
İnik ad : 4 

Kütahya Mebusu Abdullah Azmi Efendi ve rüfekasının, Hükümete beyanı itimadı mutazammın takririne verilen reylerin 
neticesi : 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 

131 
121 

10 
9i 

ADANA 
İçel 

Mehmet Emin Efendi 
Kozan 

Matyos Nalbantyan Ef. 

ANKARA 
Auf Bey 

Çorum 
Muhittin Bey 

Kayseri 
Mustafa Şeref Bey 
Ömer Mümtaz Bey 

Kırşehir 

Ali Rıza Efendi 
Mahmut Mahir Efendi 

Yozgat 
Kasım Nuri Efendi 
Şakir Bey 

AYDIN 

Veli Bey 
Yunus Nadi Bey 

Denizli 
Rüştü Bey 
Mehmet Sadık Bey 

İzmir 
İhsan Onnik Ef. 
Rahmi Bey 

Menteşe 
Halil Bey 
Sait Bey 

Saruhan 
Mehmet Sabri Efendi 

BAĞDAT 
Fuat Bey 

Sason Efendi 
Divaniye 

Ali Haydar Mithat Bey 
Halit Süleyman Bey 
Sami Bey 

Kerbelâ 
Nuri Bey 

BASRA 
Mehmet Hilmi Efendi 

Müntefek 
Abdûlmuhsin 
Es-Sadun Ef. 
Maruf Er Rusafi Zihni 
Ef. 

BİTLİS 
Lam i Efendi 

Muş 
llyas Sami Bey 

DİYARBAKIR 
Ergani 

Reşit Paşa 
Mardin 

Mehmet İhsan Bey 
Siverek 

Vehbi Efendi 

EDİRNE 
Mehmet Faik Bey 
Hacı İbrahim Bey 
Mehmet Talat Bey 

Gelibolu 

Süleyman Bey 

Kırkkilise 
Fehmi Efendi 

edenler) 

Rıza Bey 
Tekfurdağı 

Harun Hilmi Efendi 

ERZURUM 

Ahmet Ziya Bey 
Hüseyin Tosun Efendi 

Erzincan 
Halet Bey 

HALEP 

Artin Boşgezenyan Ef. 
Hami t Efendi 

Ayıntap 
Ali Cenani Bey 

M araş 

Abdülkadir Efendi 
Agop Hırlakyan Efendi 

HÜDAVENDİGAR 

Bursa 
Ahmet Hamdi Efendi 
Memduh Bey 
Rıza Bey 

Ertağrul 
Mehmet Sadık Bey 
Şemsettin Bey 

Karahisansahip 

Ağaoğlu Ahmet Bey 
Kamil Efendi 
Salim Bey 

Kütahya 

Abdullah Azmi Efendi 
Abdullah Hıfzı Efendi 

İbrahim Efendi 
Sadık Efendi 

İSTANBUL 

Ahmet Nesimi Bey 
Emanuel Karasu Efendi 
Hacı Şefik Bey 
Hüseyin Cahit Bey 
Orfanidis Efendi 
Osman Saib Bey 
Salah Cimcoz Bey 

KASTAMONU 

İsmail Efendi 
Rüştü Bey 
Şükrü Efendi 

Kengiri 

Fazıl Berki Bey 

Sinop 

Hasan Fehmi Efendi 

KONYA 

Ali Haydar Efendi 
Ali Rıza Efendi 
Hamdi Bey 
Mahmut Şakir Bey 

Antalya 
Mehmet Fuat Hulusi Bey 

Burdur 
Mithat Şükrü Bey 

İsparta 
Cudi Efendi 

Niğde 

Ebülula Bey 
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MAMURETÜLAZİZ 

Dersim 
Mehmet Bey 

Malatya 
Keşşaf Efendi 

MUSUL 

Mehmet Ali Fazıl Bey 
Mehmet Emin Bey 

Süleymaniye 
Hikmet Baban Bey 
Sait Efendi 

SİVAS 
Dikaran Barsamyan 
Efendi 
Ömer Şevki Bey 
Rahmi Bey 
Rasim Bey 

Amasya 
Asım Bey 
Fazıl Arif Bey 
Nafiz Bey 

Tokat 
Kamil Efendi 

Tahsin Rıza Bey 

SURİYE 

Şam 

Hüseyin Avni Bey 

TRABZON 

Mehmet Emin Bey 

Gümüşhane 

Veysel Rıza Bey 

Lazistan 
Süleyman Sudi Bey 
Yusuf Ziya Molla Bey 

VAN 

Hakkâri 

Münip Bey 

YEMEN 

Hudeyde 
Hakkı tlhami Bey 
Hasan Rıza Paşa 
Muharrem Hıfzı Bey 
Mustafa Efendi 

Taaz 

Tahir Fevzi Bey 

(Müstakil Mutasarrıflıklar) 

ASİR 
Ali Haydar Bey 
Seyyid Abdülvehap Ef. 
Seyyid Yusuf Fazıl Efendi 

BOLU 
Ahmet Necati Bey 

Rifat Kâmil Bey 
Yusuf Ziya Bey 

CANİK 
Osman Bey 
Talat Bey 

İZMİT 
Anastas Efendi 

KALA-1 SULTANİYE 
Biga 

Kâzım Bey 
KARESİ 

Ali Galip Efendi 
Hasan Ferhat Bey 
Hüseyin Kadri Bey 

KUDÜSÜ ŞERİF 

Feyzullah İlmi Efendi 

MEDİNEl MÜNEVVERE 

Seyyid Ahmet Safi 
Efendi 

(Müstenkifler) 

AYDIN 
İzmir 

Vanel Mimaroğlu Ef. 
EDİRNE 

Gelibolu 
Dimitraki Papafitu Ef. 

ADANA 
Mehmet Suphi Paşa 

Cebelibereket 
Hasan Sezai Bey 

Mersin 

Süleyman Sadık Paşa 

ANKARA 

Hacı Tayyip Efendi 
Hilmi Efendi 

Çorum 
İsmet Bey 

Tekfurdağı 
Dimistokli Efkalidis Ef. 

CANİK 
Todoraki Efendi 

Çatalca 
Tokinidis Efendi 

İSTANBUL 
Haralambis Efendi 
Viktor Bey 

KON3Ä 
Niğde 

Ananyadis Efendi 

(Reye iştirak etmeyenler) 

AYDIN 
Emanuel Emanuelidi Ef. 

İzmir 
Mehmet Ubeydullah Ef. 
Nişim Mazelyah Efendi 
Simonaki Simonoğlu Ef. 

Sarahati 
Ali Haydar Bey 
Mustafa Efendi 
Mustafa Fevzi Efendi 

BAĞDAT 
Cemil Zehavi Bey 

Mehmet Tevfık Bey 
Murat Bey 

Divaniye 
Fuat Bey 

BASRA 
Ahmet Naim Bey 

Amma re 
Abdülkerim Efendi 
Abdülmedt Bey 
Şükrü Efendi 

Müntefek 
Mehmet Kuveyş Efendi 

38 — 

SİVAS 

Karahisan Şarki 

Yanko Küvanoğlu Ef. 

TRABZON 
Yorgi Yuvanidi Ef. 

BEYRUT 

Selim Ali Selâm Efendi 
Kâmil El Esat Efendi 
Misel Sarsak Efendi 

Cebeli Lübnan 

Emir Adil Bey 

Emir Haris Bey 

Akkfl 

Abdulfettah Es Sadi Ef. 

Lazkiye 

Abdülvahhap Harun Ef. 
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Nablus 

Emin Abdülhadi Efendi 
Tevfik Hammat Efendi 

Trablusşam 
Osman El Hamd Paşa 
Sadullah Molla Bey 

BİTLİS 

Siirt 
Nasraddin Efendi 

DİYARBEKİR 
Fevzi Bey 
Zülfü Bey 

Ergani 
Kamil Efendi 

Mardin 
Mustafa Efendi 

ERZURUM 

Raif Efendi 
Seyfullah Efendi 

Baya zıt 
Mehmet Şefik Bey 

HALEP 

Ahmet Efendi 

Ali Münif Bey 
Beşir Efendi (Ebrizade) 

Ayıntap 
Hacı Mustafa Efendi 
Hüseyin Fazıl Bey 

HİCAZ 

Mekkei Mükerreme 

Hasan Şeybi Efendi 

İSTANBUL 

Medros Hallacyan Efendi 
Fethi Bey (Nazır) 

KASTAMONU 

Necmettin Molla Bey 

Sinop 
Ömer Lütfi Bey 

KONYA 
Mehmet Tevfik Bey 

Antalya 
Hamdullah Emin Paşa 

İsparta 
Mustafa Efendi 

Niğde 
Muhittin Efendi 

MAMURETÜLAZİZ 

Mehmet Nuri Efendi 
Mehmet Sait Efendi 
Mustafa Saffet Efendi 

Malatya 
Haşim Efendi 

MUSUL 

Davut Yusufani Efendi 
İbrahim Fevzi Efendi 

Kerkük 
Abdullah Safı Efendi 
Nazım Bey 

SİVAS 

Hasan Fehmi Efendi 

Tokat 

Fehmi Efendi 

SURİYE 

Hama 
Abdülkadir Geylani Ef. 
Vasfı Efendi 

Havran 
Emir Sekip Arslan Efendi 
Sadettin Bey 

Kerek 
Tevfik El Mecali Efendi 

Şam 
Bedi El Müeyyed Efendi 
Hüseyin Evni Bey 
Mehmet Fevzi Paşa 
Sami Paşa 

TRABZON 
Hasan Naci Bey 
İzzet Bey 
Matyo Kofidi Efendi 

Gümüşhane 
Hasan Fehmi Bey 

VAN 

Asaf Bey 

YEMEN 
Hudeyde 

Abdurrahman Behkeli Ef. 

San'a 
Seyyid Ali İbrahim Ef. 
S. Mehmet Makhafi Ef. 

BOLU 

Mustafa Zeki Efendi 

İZMİT 

Rüştü Efendi 
Ziya Efendi 

(Müstakil Mutasarrıflıklar) 

KALAl SULTANİYE 

Mehmet Cavit Bey 
(Nazır) 
Kazım Bey 

KARESİ 

Haşim Bey 

KUDÜSÜ ŞERİF 

Ragıp Neşaşibi Efendi 
Sa'd Hüseyni Efendi 

URFA 

Ömer Edip. Bey 

ZOR 

Mehmet Nuri Efendi 
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