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Meclisi Mebusan 
Zabıt Ceridesi 

Onbirinci İnikad 

4 Teşrinisani 1334 (1918) Pazartesi 

M U N D E R E C A T 

I. — ZAPTI SABIK HULASASI 
II. — BEYANAT 

1. — Aydın Mebusu Emanuel Emanuelidi 
Efendinin, Divanı Riyasetin tecdidi intihabına da
ir beyanatı. 

2. — Divanı Riyasetin tecdiden intihabı mev
zuunda Riyasetin beyanatı. 

3. — Aydın Mebusu Veli Beyin, Meclisin in
fisahı lüzumu hakkındaki beyanatı. 

III. — EVRAKI VARİDE 

Takrirler 

1. — Hudeyde Mebusu Fehmi Efendinin, 
tahsisatı mesture hakkında tahkikat icrası için bir 
komisyon teşkil olunmasına dair takriri. 

2. — Trabzon Mebusu Emin Bey ve rüfeka-
smın, Harbi umumiye duhulümüzün müstenit ol
duğu vesaiki tetkik etmek üzere bir heyeti tahki-
kiyye teşkiline dair takriri. 

3. — Divaniye Mebusu Fuat Beyin, Sait Ha
lim ve Talat Paşa kabinelerinin Divanı Âliye şevk
lerini mutazammın takriri. 
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4. — Taaz Mebusu Tahir Feyzi Bey ve rüfe-
kasının, un mubayaatı ve şeker, gaz, vagon, ipek 
ve sair mesailini tetkik etmek üzere bir Encümen 
teşkiline dair takriri. 

Teklifler 
1. — Hudeyde Mebusu Muharrem Hıfzı Bey 

ve rüfekasının, firar edenler, mülga iaşe heyeti ve 
meni ihtikâr komisyonu hakkında teklifatı. 

IV. — SUALLER VE İSTİZAHLAR 
Sualler 

1. — Aydın Mebusu Emanuel Emanuelidi 
Efendinin, Almanya ve Avusturya - Macaristan'
daki Osmanlı Tebeasından avdet etmek isteyen
lerin suhuletle avdetleri için Hükümetçe ne gibi 
tedabire tevessül edildiğine dair Hariciye Nazırın
dan sual takriri. 

2. — Hudeyde Mebusu Mustafa Fehmi Efen
dinin, levazımatı Umumiyye Reisi İ$mail Hakkı 
Paşanın firarı hakkında Dahiliye Nezaretinden su
al takriri. 

3. — Aydın Mebusu Emanuel Emanuelidi 
Efendinin, Hükümeti Sabıkanın icraatı hakkın
da Hükümeti Cedideden sual takriri. 

Sayfa 

107 
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Sayfa 

4. — Kozan Mebusu Madyus Nalbantyan 
Efendi ve rüfekasının, vakti seferde icraatı Hü
kümete karşı gelenler için ciheti askeriyyece itti
haz olunacak tedabir hakkındaki kararname ile 
işbu kararname mucibince ahar mahallere nak
ledilen eşhasın emval ve emlak ve matlubatı met-
rukeleri hakkındaki kararnameye tevfikan yapı-

Sayfa 

lan mezalimin mürettip ve failleri ile duçarı gadr 
olanlar hakkında Hükümetçe ne düşünüldüğüne 
dair sual takriri. 112:113 

V. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 114 
1. — Vakti seferde icraatı Hükümete karşı ge

lenler için ciheti askeriyyece ittihaz olunacak te
dabir hakkında kararname. 114:116 
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BİRİNCİ CELSE 
Küşad Saati : 2.25 

Reis : Reisvekili Hüseyin Cahit Beyefendi 

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

REİS — Meclis açıldı efendim. 

Zaptı sabık hulâsasını okutuyorum. 

I. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

ONUNCU ÎNİKAD • 
2 Teşrinisani 1334 Cumartesi 

Halil Beyin Riyasetinde inikad ederek zaptı sabık hu
lâsası kıraat ve kabul edildi. 

Arızai Cevabiyyenin Zât-ı Hazreti Padişahiye takdim 
kılındığına dair Makamı Riyaset beyanatı istima olundu. 

Zabıtai Sıhhiyyei Hayvaniyye hakkındaki kanunu mu
vakkat bir müddet müzakere edildi. 

İnikada nihayet verildi. 

Reis Kâtip 
Halil Saruhan 

Ali Haydar 

Kâtip Kâtip 
Erzincan Bursa 

Halet - Memduh 

Kâtip 
Siverek 

Hhbi 

MUSTAFA EFENDÎ (Hudeyde) — Efendim, malumu 
âlileri olduğu üzere geçenlerde Emanatı Mukaddese 
hakkında... 

REİS — Efendim müsaade buyurunuz da evvela şu za
bıt kabul edilsin. 

Zaptı sabık.hakkında bir mütalaa var mı? ("Yok" sa-
daları) Zaptı sabık hulâsası aynen kabul edilmiştir. 

Bir de celsei hafiyyenin zabtı vardır. O okunmamıştır. 
Hazır edilmiştir. Müsaade ederseniz o zabtı okuyalım, ka
bul edip bitirelim noksan kalmasın. Celsemizi sonra ale
nen açar, Meclise devam ederiz. 

TAHSİN RIZA BEY (Tokad) — Başka vakit okunması 
da caizdir efendim. 

REİS — Zabtın okunması herhalde lazımdır efendim. 

EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (Aydın) — Ace
lesi yok efendim. 

REİS — O celse, tarihî bir celsedir. Zaruridir, okun
malıdır. 

EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (Aydın) — Mü
saade buyurursamz bir kaç söz söyleyeyim, eğer tensip eder
seniz yine celsei hafiyyeyi akd edersiniz. 

REİS — Efendim, mesele zabtın okunup okunmaması 
meselesidir. 

II. — BEYANAT 

1. — Aydın Mebusu Emanud Emanuelidi Efendinin, Di
vanı Riyasetin tecdidi intihabına dair beyanatı. 

EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (Aydın) — 
Bendeniz zannediyorum ki bir meselei müstehire var. O da, 
Meclisin her şeyden evvel müzakeratını icra edebilmesidir. 
Gerek zamanın ihtiyacatı, gerek verilmiş olan takrirler is-
bat ediyor ki, şu Meclisi Âlinin iştigal edecek olduğu me
sailin ekserisi Hükümeti Sabıka hakkında olacaktır. Bir ta
kım takrirler vardır ki, "bunların okunması ile insanın si
nirleri titreyecektir" denilirse mübalağa edilmiş olmaz. 
Münderecatına girişmiyorum. Yalnız teessüf olunur ki, en 
ziyade alakadar olanlar arasında Reisimiz Halil Beyefendi 

de bulunuyor. Bu gibi mesailde ve bu gibi şerait ve ahval 
içinde Zatı Âlinizin de riyaset etmek arzusunda bulunup 
bulunmadığınızı da bilemem. Üçüncü Reisimiz burada de
ğildir ve mezuniyet istememiştir. Gelecek midir, gelmeye
cek midir? Bunu da bilmiyoruz. Bendeniz zannederim ki 
Meclisin iştigalatının ciddiyetine halel gelmemek ve Millet-
karşısında da Meclis, mucibi teessüf olacak bir şekil arz et
memek için evvel emirde, Divam Riyasetin tecdiden inti-
habatı iktiza eder. Ondan sonra zabtı sabık mı okunacak 
ne olacaksa yeni Divam Riyaset tayin ve icra eder. Bendeni 
Divam Riyasetin tecdidi intihabatını teklif ediyorum. 

REİS — Efendim, şimdiye kadar celsei hafiyyenin zabtı 
okunur biterdi. Binaenaleyh ben vazifem itibarı ile bunu 
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da arz etmeye mecburum. Bir celsei hafiyye zabtı vardır. 
Dinlemek ister misiniz, istemez misiniz? 

MUSTAFA EFENDÎ (Hudeyde) — Bunun için bir baş
ka gün tayin edilsin. 

REÎS — Şimdi okunmasını isteyenler lütfen el kaldır
sın : 

EMANUEL EMANUELlDİ EFENDİ (Aydın) — Bu, 
böyle olacak olursa demek ki takrirler okunmayacak. 

FUAT BEY (Divaniye) — Bu, tevehhümdür. 

EMANUEL EMANUELlDİ EFENDİ (Aydın) — Bu, 
takrirlerden kaçmaktır, bunun başka manası yoktur. Ben
deniz zannediyorum ki, evvel emirde Divanı Riyaset inti-
habatı icra edilmelidir. 

ÎLYAS SAMİ EFENDİ (Muş) — Söz almadan söz söy
lüyor. Binaenaleyh söyletmemekliğiniz lazım gelir. 

EMANUEL EMANUELlDİ EFENDİ (Aydın) — Bu 

Meclis, Millet huzurunda bu Divanı Riyasetle arzı vücud 
edemez. 

REİS — Efendim, celsei hafiyye zabtının okunmasını 
arzu edenler lütfen el kaldırsın. (Eller kalkar) 

Ellerinizi indiriniz. Okunmaması reyinde bulunanlar 
el kaldırsın. 

EMANUEL EMANUELlDİ EFENDÎ (Aydın) — 
Okunmaması değil efendim. 

REÎS — Aleyhte bulunanlar lütfen el kaldırsın. (Eller 
kalkar) 

Ekseriyet, celsei hafiyye zabtının okunması tarafında-
dır. Binaenaleyh Nizamnamei Dahili mucibince içtima sa
lonunun Mebusandan madasından tahliyesi icab eder. 

Celse hitam buldu. 

Hitamı Celse 
Saat : 2.27 

İKİNCİ CELSE 

Küşad Saati : 2.28 

Reis : Reisvekili Hüseyin Cahit Beyefendi 

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

İKİNCİ CELSE 
HAFİDİR 
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ÜÇÜNCÜ CELSE 
Küşad Saati : 2.30 

Reis : Reisvekiii Hüseyin Cahit Beyefendi 

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

• 
REİS — Celse açıldı. 

II. — BEYANAT (Devam) 

2. — Divanı Riyasetin tecdiden intihabı mevzuunda Ri
yasetin beyanatı. 

REİS — Emanuelidi Efendi söz istemişlerdi. Fakat mü
saadenizle bir noktayı arz edeyim. 

Şimdi Emanuelidi Efendi Hazretleri : "Divanı Riya
set teceddüd etmelidir, Divanı Riyaset teceddüd etmeye mec
burdur." dediler. Halbuki Divanı Riyaset birintihap mah
sulüdür ve bu Heyetten çıkmıştır. Mebusanı Muhtereme-
den bir zatın itirazı ile Divanı Riyaset mevkiini terk edecek 
olursa, hiçbir zaman takarrür etmiş bir Divanı Riyaset bu
lunamaz. Divanı Riyasete itimad ve ademi itimad beyan ede
rek düşünmek usulden değildir. Mamafih ben de kendi he
sabıma söylerim ve zannederim ki Divanı Riyasette bulu
nan arkadaşlarım da benimle hemfikirdirler : Hiçbirisi He
yeti Âliyyenizin ekseriyetinin arzusu olmadan mevkiilerini 
muhafaza etmek istemezler. Aramızda bu babta Divanı Ri
yaset kalsın mı, kalmasın mı diye bir münakaşa açmak hem 
Nizamnamei Dahiliyye mugayir, hem de Meclisin haysiyet 
ve menafiini muhafazaya memur olduğu milletin şu halin
de bunlarla alenen uğraşması zannederim ki çirkin bir şey
dir. Mamafih Mebusanı Muhtereme, fırkalarında, hususî 
şubelerinde içtima ederek bu babda hakikaten ekseriyeti
nin, Divanı Riyasetin teceddüdüne taraftar olduğu anlaşı
lacak olursa, ben kendi hesabıma derhal istifaya hazır ol
duğum gibi zannederim ki arkadaşlarım da bir dakika dur
mazlar. Meclisi bu suretle şaibedar etmeyelim. Eğer iste
miyorsanız hiçbirimiz bir dakika burada durmayız. Efen
dim, şubelerde müzakere eder ve neticeyi tebliğ edersiniz. 

3. — Aydın Mebusu Veli Beyin, Meclisin infisahı lüzumu 
hakkındaki beyanatı. 

VELİ BEY (Ay#n) — Bendeniz takrirlere takaddüm 
etmesi lazım gelen bir mesele hakkında söz söylemek iste
rim ve zannederim ki, takrir sahiplerine takdimen sözüm 
mesmu olmak lazım gelir. 

Efendim, pek heyecanlı dakikalar geçirdiğimiz cüm
lenizin malumudur. Memleketin sükûna, uhuvvete ihtiyacı 
dahi hepimizin tahtı teslimindedir. Mamafih bizim de ala
kadar olduğumuz dört senelik, dört seneyi mütecaviz bir 

müddet zarfında mesuliyetine iştirak ettiğimiz Kuvvei İc-
raiyyenin kendisine, Makamına, kuvvetine muzaf böyle ic
raatı sakimesi, kendisine muzaf öyle sui istimalatı, öyle fe-
cayii ne diyeyim her türlü fenalıkları karşısında bulunuyo
ruz ki, haysiyetini, kudreti temsiliyyesini iddia eden bir Mil
let Meclisinin hiçbir zaman bugünkü mesailin sualsiz ve ce
zasız kalmasına tahammül etmemek de cümlemizin boy
nunun borcudur. Fakat efendiler, nazarı dikkatinizi celb ede
rim ki, bugün arkalarından teneke çaldığımız Hükümeti Sa
kıta, bütün harekâtında zahiren olsun şu Meclisi Mebusa-
nın varlığına iştirak etmiş ve Milletin efkârı umumiyyesi kar
şısında hiç biriniz, bunu red edemezsiniz. 

Meclisin şahsiyeti maneviyyesini dahi beraber sürük
lemiştir. Meclis, memleketin fecayiinden ve içtihad hatala
rının fevkine ve haricine çıkan fecayiinden, ademi mesuli
yet iddia ederse boş, kimsenin kabul edemeyeceği bir iddia 
karşısında bulunmuş olur. Buna Milletin kitlei umumiyye-
sinin Meclise karşı perverde eylediği hissiyat ve her an mat
buatın olsun, tramvayda giden yolculara kadar olsun, iz
har eylediği tezahürat şahittir. Binaenaleyh, efendiler; Mec
lis, haysiyetini müdrik ve kuvvei temsiliyyesini kaybettiği
ne kani ve zinde bir Milletin kuvvei temsiliyyesini taşıyan 
ve kendini Millet ve tarih huzurunda tenzih etmek isteyen 
ve ictihadat hatalarının haricindeki fecayie iştirak etmedi
ğini âlemnazarında isbat etmek isteyen ve Milleti Osmaniy-
yeyi tenzih etmeye azmetmiş olan bir Meclis ise, eğer hu
zuru millete, huzuru tarihe, huzuru kanuna, bütün alnının 
açıklığı ile çıkabilecek ise, bu Meclis bugünden itibaren ken
dini fesh etmelidir. Bugün bu Meclis hayatı teşriiyyesine hi
tam vermelidir. Çünkü bunun kudreti temsiliyyesi yoktur, 
kalmamıştır. Millet nazarında mevkii düşkündür efendiler. 
Birtakım ihtimalatın fikrinizi işgal ettiğini bilmiyor deği
lim. Mesuliyetten, Meclisin namuslu simalarının cümlesi
nin kaçmayacağını her halde biliyorum. Her halde efendi
ler, millet ve alem bunu böyle bilmiyor. Eğer milletinizi ten
zih etmek, isterseniz, eğer tarih karşısında mazlum bir mil
letin en son fedakârlıklarını yaparak, kanını son damlası
na kadar dökerek, yaptığı fedakârlığı kendi vatanı dahilin
de bir çapulculuk, bir yağmagirlik bir nebbaşlık derece-
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sinde âleme göstermek istiyorsanız, yeniden yapılacak bir 
intihabın karşısına alın açıklığı ile çıkınız ve bu gün Hükü
meti Sâkıtayı sevk etmek istediğimiz Divanı Âlinin huzu
runda cümleniz isbatı vücud etmekten çekinmeyiniz. İşte 
bir takririm var. Meselei mütekaddime olmak üzere bunun 
müzakere edilmesini teklif ediyorum. 

MUHARREM HIFZI BEY (Hudeyde) — Bunu icra 
etmekle Hükümeti Sâkıtanın hatalarım, cinayetini cezasız 
bırakmış ve akamete duçar etmiş olacaksınız. 

VELİ BEY (Aydın) — Bir noktayı izah edeceğim. Hü
kümeti Sabıkayı tenzih etmek istemiyorum. 

Efkârı Umumiyyede Hükümeti Sâkıtanın şeriki cür-
mü sanılan Millet Meclisini tenzih etmek, Meşrutiyeti ten
zih eylemek için söylüyorum. (Şiddetli ve devamlı gürültü
ler çekmece patırtıları, "alnımız açıktır" sadaları) 

REİS — Efendiler, sükûtu muhafaza etmezseniz cel
seyi tatil etmeye mecbur olacağım. Rica ederim, en müşkil 
dakikalarda, çirkin bir manzara arzetmeyelim, hepimiz ta
biî müteessiriz. Cereyan eden ahvalden dolayı asabiyiz. Fa
kat asabiyete katlanmayalım. (Gürültüler) 

TO DO RAKİ EFENDİ (Canik) — Böyle ani nutukla
rın tesirine kapılmayalım. Şimdiye kadar böyle ani tesirler 
altında kaldık, kapıldık, vatanımız bu hale geldi. Bu sefer 
kapılmayalım, bu sefer aldanmayalım. (Gürültüler) 

REİS — Efendim, celseyi kapamaya mecbur olacağım. 
Sonra bu asabiyet tesiri altında tekrar toplanamayacağız. 
Halbuki görülecek işlerimiz, verilmiş mühim takrirlerimiz 
vardır, müsaade ediniz, okuyalım. 

HACI ŞEFİK BEY (İstanbul) — Efendiler, arkadaş
larım, Veli Beyefendinin gençlik saikasıyla, vicdanı hamiy-
yetinden doğmakla beraber; asabiyete kapılarak burada söy
lemiş olduğu sözleri, zannetmem ki birimiz kabul etsin. İşte 
ben, İstanbul Mebusu Şefık'im. Her hangi mahkeme teşek
kül ederse etsin, orada isbatı vücud etmeye hazırım. Fakat 
ben ve arkadaşlarım, burada bağırdıkları zaman, acaba Veli 
Beyefendi o vakit nerede idiler? Bu gün buradan istifa et
mek, o kaçan adamlar gibi kaçmak demektir. (Alkış) Er
kek olanlar bu mesuliyeti nihayete kadar deruhde eder. 

III. — EVRAKA 

Takrirler 

1. — Hudeyde Mebusu Fehmi Efendinin, tahsisatı mestu
re hakkında tahkikat icrası için bir Komisyon teşkil olunmasına 
dair takriri. 

REİS — Verilen takrirleri sıra ile okuyacaktık. Fakat 
Veli Bey bir meselei mütekaddime çıkardılar. Bu meselei mü
tekaddime, takrirlerin kıraatim ve müzakerenin intizamını 

İşte ben İttihat ve Terakkinin Mebusuyum. Zabıtları açı
nız. Kumarları mı söylemedim, şunu mu söylemedim, bu
nu mu söylemedim?.. Ve siz de söylemediniz mi? Kaçmak, 
istifa etmek, kadınların işidir. Erlerin işi değildir. Biz Mil
letin mebusuyuz. İyi düşünelim. Zebunkeşliğe lüzum yok. 
Kaçan kaçar; fakat millet bir yere gitmez. Dünyada her şey 
ölür; fakat bir millet ölmez, öyle çocukça hareket edip mil
leti elimizde mel'abe edecek zamanda değiliz. Vakar ve hay
siyetimizi muhafaza edeceğiz ve arslanlar gibi burada otu
racağız. Biz buradan ancak süngüyle çıkarız. 

FETHİ BEY (Dahiliye Nazırı) (İstanbul) — Böyle za
manlarda Meclise yakışan hâl mümkün olduğu kadar sü
kûneti muhafaza etmek ve geçirdiğimiz buhranlı devrele
rin arkasını alarak bir an evvel hâli tabiiyye rücu eylemeyi 
tescil eylemektir. 

Veli Beyefendi Hazretlerinin nutuklarının maatteessüf 
son kısmını dinleyebildim. Meclisin kendi kendini fesh et
mesi lüzumundan bahsettiklerini işittim. Veli Beyin bazı da
kikalarda heyecanına mağlub olarak ani fikirler ve karar
lar verdiklerine ve bu son nutku da bir delildir. 

Efendiler, bu gün Veli Beyin dediği gibi Meclis kendi ken
dini fesh edecek olursa, eski kabinenin Divanı Âliye şevkine 
kim karar verecek? Hükümet afv-ı umumiyyi programına it
hal etmiştir. Bunu kim ilan edecek? Memleketi kanunsuz mu 
idare etmemizi istiyorsunuz? Biz bu mesuliyeti kabul edeme
yiz. (Alkışlar) Hükümetimiz, hiç bir zaman Kanunî Esasi hi
lafında hiçbir harekette bulunmayacaktır. (Alkışlar) 

Şurasını ilave etmek isterim ki, bugünkü Meclis, sizin 
de bildiğiniz veçhile beş sene evvel vaki olan intihabat neti
cesinde teşekkül etmiş bir Meclistir. Beş seneden beri yalnız 
bizim memleketimiz değil, bütün dünya, büyük bir inkılap 
geçirmiştir. Bu inkılap neticesinde, Milletin son fikrinin, son 
reyinin ne olduğunu anlamak elbette Hükümetin vazifesi
dir. Binaenaleyh intihabatı cedide icrası, hizi imkâna geldi
ği ilk dakikada, Hükümetin vazifesi derhal umum milletin 
yeni reyine, yeni fikrine müracaat etmek olacaktır. Bunu si
ze temin edebilirim efendim. (Alkışlar) Her halde ani ve he
yecanlı nutuklarla, aklı selimin ve soğuk kanlılığın kabul ede
meyeceği bir takım yollara gidilmemesini bilhassa rica ederim. 

VARİDE 

ihlal etti. Şimdi okuyoruz efendim : 

Riyaseti Celileye 
Hükümetin bazı devairine tahsisatı mesture namıyle 

külliyyetli mebaliğ muhassas bulunduğu cümlenin malu
mudur. Ancak Hükümeti Sabıka zamanında senelerden beri 
bu paraların pek keyfî ve indî bir surette israf edildiği zan-
nı tevellüt etmiş bulunduğu ve gerçi tahsisatı mesturelerin 
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müfredatını neşr ve işa'a etmek caiz görülemeyeceği bir emri 
meczum olmakla beraber, tevellüt eden bu zannı şüphenin 
izalesi de elzem olduğundan, bu babda tetkikat ve tahki
katı arnikanın icrası için Muvazene ve Kavanini Maliyye-
den üçer zattan mürekkep bir komisyon teşkiliyle tahsisatı 
mesture alan nezaretlerin komisyonu mezkûre alel-müfredat 
verilecek defatirin mahremiyet ve mezkûriyeti muhafaza 
edilmek şartıyla tetkikatı Iazime icrasından sonra bir sui 
istimal görülmediği ve mebaliği mezbûrenin mavazaun-
lehine sarf olunduğu tahakkuk ettiği takdirde... Nezarete 
verilen tahsisatı mesturenin mavazaun-lehine sarfolundu-
ğu ve sui istimal görülemediği suretinde vuku bulacak bir 
beyanatı müphemesinin Meclisçe kâfi görülmesi ve aksi tak
dirde müsebbiblerinin ahkamı kanuniyye dairesinde teczi
yeleri esbabının istikmalini teklif ederim. 

1 Teşrinisani 1334 
Hudeyde Mebusu 

Mustafa Fehmi 

REİS — Hükümetçe bir mütalaa var mı efendim? 

FETHİ BEY (Dahiliye Nâzın) (İstanbul) — Efendim, 
Sabık Kabinenin tahsisatı mesture hakkındaki hat ve hare
ketini anlamak üzere bir takrir verildiğini işitiyorum. Tak
rirden anladığıma göre, hemen bir heyeti tahkikiyye teşki
liyle, bu babta suiistimalat varsa meydana çıkarılmasını ta
lep etmekten ibarettir. Bu hükümetimiz hiç bir vakit muha
lefet etmez ve etmeyecektir. Ve hiçbir zaman bu fikirde de 
değildir. Bizim takip ettiğimiz yol bu gibi suistimalatı bir an 
evvel meydana çıkarmak ve tahkikata şuru etmekten ibaret
tir. Fakat siz de bilirsiniz ki, Sabık Kabineye az çok merbu-
tiyetiyle bağlı kalmış memurinimizin adedi pek ziyadedir. 
Şimdi bunların hepsinin tebdili veya tenkisi hemen hemen 
gayrı kabildir. Harbiye Nezaretinde başlanılmış olan ıslaha
ta tedricen devam ediliyor. Evvela müsteşar azîoîundu. Sonra 
Muhasebatı Umumiyye Müdiri azlolundu. Yerine Maliye Ne
zaretinin en meşhur memurininden bir zat getirildi. Bu zat, 
o tetkikat meselesini vücuda getirmeye çalışıyor. Şimdi bu 
tetkikat heyetleri bu zevatın henüz başladıkları işi teshil mi 
edeceklerdir, yoksa tas'ib mi edeceklerdir? Orasını bile
miyorum. 

Bendenize kalırsa mademki Sabık Kabinenin Divanı 
Âliye şevkini tahtı karara alacaktır. O halde o heyetin bu 
gibi suistimalatı varsa onların da tetkik ve tahkiki ile işti
gal etmesi daha muvafık olur. Fakat, bu, bu suistimalat bu 
günen itibaren tahkik olunmasın demek değildir. Bilakis bu 
günden itibaren tahkik olunmalıdır ve olunmaktadır. Bi
naenaleyh bununla iktifa etmenizi rica ederim. Çünkü bü
tün muamelat ve bahusus seferberliğin hitamı sebebiyle de-
vairin işi o kadar ziyadedir ki, şimdi bu esnada bu devairin 
heyeti tahkikiyyelere cevap vermeleri ve bu gibi işlerle meşgul 
olaları bu memurinin işlerini, meşagilini bir kat daha tez-

yid etmiş olacaktır. Her halde bunu Harbiye Nezaretinin 
kendi selahiyetine tevdi edersek.daha muvafık hareket et
miş oluruz ve Sabık Kabine Divanı Âliye sevkolunduğu gi
bi hesabatı ayrı ayrı istemek de haksızdır. Şimdi bunları bir 
yerde tevhit etmek muvafık değildir gibi geliyor. 

MUHARREM HIFZI BEY (Hudeyde) — Kaçanları 
ne yapacaksınız Nazır Beyefendi? 

FETHİ BEY (Devamla) — Kaçanlar meselesine gelin
ce; her ne kadar ruznamemizde dahil değilse de söylemek 
isterim ki, kaçanlar nereye kaçabileceklerdir? Bu günkü gün
de memleketimizde harp dolayısıyla Hükümeti Osmaniy-
yenin yanında, diğer bir takım hükümetlerin ahzı mevki et
miş olduklarını pekâlâ bilirsiniz. 

Efendim, harp saikasıyle bunların vasaiti harbiyye ve 
nakliyyeleri vesair vasaitleri vardır. Hükümet eğer müstakil 
ve münferid bir halde bulunsa idi bittabi bunların kaçmala
rına meydan verilmeyecekti. Fakat bir otomobilin gece saat 
ikide herhangi bir evin içerisine girip bir adamı alıp Boğazi
çi'nde bir noktaya isal ederek orada Hükümeti Osmaniyye-
ye ait olmayan bir motorbota nakletmesi ve o motorbotun 
serian torpidoya nakil etmesine karşı Hükümetçe yapılacak 
hiçbir şey yok idi. Hükümetçe yapılacak olan mesele, bu gi
bi vasaiti Hükümetin umuru dahiliyyesine müdahale eder 
bir surette istimal edenler hakkında eski müttefiklerimizin 
nazarı dikkatini celbetmek ve her halde bu gibi müdahalata 
meydan vermiş olanların tecziyesini talep etmek ve bu gibi 
firar edenlerin memleketlerine avdetlerini şiddetli bir suret
te talep eylemekten ibarettir. Hükümet de bunu yapmıştır. 
Ümid ederim ki bu teşebbüsat neticesinde firar edenler na-
dimen ve mahcuben memleketlerine avdet edeceklerdir. 

MUHARREM HIFZI BEY (Hudeyde) — İnşallah mu
vaffak olursunuz. 

AHMET NAİM BEY (Basra) — Lâkin geceleri niye 
evleri tarassut altına alınmamıştır? 

FETHİ BEY (Devamla) — Asıl takrire geliyorum. Bu 
işte Harbiye Nezaretini ve yeni tayin olunan Muhasebatı 
Umumiyye Müdirini serbest bırakırsanız size temin edebi
lirim ki yakında bu gibi suistimalat birer birer meydana çı
kacak ve Hükümetin vazifesini bizzat ifa etmiş olduğunu 
göreceksiniz. 

MUSTAFA FEHMİ EFENDİ (Hudeyde) — Bendeniz 
yalnız Harbiye Nezaretini bahse almadım. Benim takririm 
bütün tahsisatı mesture alan nezaretler içindir. Harbiye Ne
zaretine, Maliye Nezaretinden bir müfettiş alınmıştır.He-
sabat görülmüş. Bu, bahsi diğer. Bendeniz yalnız tahsisatı 
mesture indi ve keyfî bir surette istimal edildiğinden, mah
remiyeti baki kalmak şartıyle burada, Kavanini Maliyye ve 
Muvazenei Maliyyeden üçer zattan mürekkep bir heyet ta
rafından tetkik edilsin dedim. Şayet bu tahsisat ma'vazun-le-
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hine sarfedildi ve suistimal görülmediği takdirde, Meclise 
verilecek olan rapordaki beyanat kâfi görülsün, yoksa işa'a 
edilmesi taraftarı değilim. Benim istediğim tahsisatı mes
ture içindir. Diğer hesabatı istediğiniz gibi yaptırabilirsiniz. 
Bu mühim bir meseledir, Fethi Beyefendi. 

FETHİ BEY (Devamla) — Tetkikat meselesinde Me-
busanı Kiramın bize yapacakları muaveneti ma'al-
memnuniye kabul ederiz. 

REİS — Okunan takrir üzerine, teklif mucibince Me-
busandan müteşekkil bir heyeti tahkikiyye teşkil... 

ŞEMSETTİN BEY (Ertuğrul) — Biz Hükümete itimat 
kararı verdik. Tekrar bu mesailin tetkiki için adam tayini
ne hacet yoktur. Bu takrir tamamen lüzumsuzdur. Fakat 
"anket parlamenter" istiyorlarsa o başka bir şeydir. Heyet 
bunu tetkik etsin; diyorum ki, bu, mevcut olan Hükümete 
ademi itimat demektir. Bu, mevcut olan Hükümete ademi 
itimadı muciptir ki, biz bunu kabul edemeyiz. 

MUSTAFA FEHMİ EFENDİ (Hudeyde) — Efendim, 
bu, hiçbir vakit Hükümete karşı ademi itimat değildir ve 
bendeniz takrirde sarahati kâfiyye verdim. 

FETHİ BEY (Dahiliye Nâzın) (İstanbul) — Hususî 
olarak vaki olacak muaveneti kabul ederiz. Fakat resmî su
rette şimdilik Hükümetin serbest bırakılmasını rica ederim. 

MUSTAFA FEHMİ EFENDİ (Hudeyde) — Pekâlâ, 
bendeniz de kabul ederim. Nazır Beye itimat ettim. Sözle
rini kâfi görüyorum. Mademki kendileri bakacaklar,mey-
dana çıkaracaklar, maksat hâsıl oldu. 

FUAT BEY (Divaniye) — Usulü müzakere hakkında 
söz söylemeye müsaade buyuruyor musunuz? 

REİS — Efendim, takrirleri okutmadan nasıl bı
rakayım? 

FUAT BEY (Divaniye) — Bendeniz yalnız Nizamna-
mei Dahilinin hüsnü tatbikini talep edeceğim. Nizamnamei 
Dahili mucibince istizahı havi olan takrirlerden evvelemir
de Hükümet haberdar edilir. Onun için tayin edilecek bir 
ruzname ile yevmi muayyende münakaşaya konulur. Ben
deniz okunacak takrirlerin münderecatına vakıf değilim. 
Eğer gazetelerdeki takrir ise bu takrir ile sual takriridir. Bu 
takrir sual takriri olduğu için evvelemirde bunu Hüküme
te tebliğ ederek ondan sonra Meclisin haberdar edilmesi ve 
müzakere küşad olunması Nizamnamei Dahilimiz iktiza
sındandır. 

REİS — Hükümetin haberdar edilmediğini nereden bi
liyorsunuz? 

FUAT BEY (Divaniye) — Ruznameye dahil olmadı
ğından anladım. 

REİS — Efendim, bazı suali takrirler Hükümete gön
derildi. Ve ne günü suallere cevap verileceği soruldu. Bun

ları şimdi Heyeti Umumiyyede okutacağım. Riyaset, ken
disine verilen takrirlerden Meclisi haberdar etmeye mecbur
dur. Bu itibarla bendeniz bunları okutuyorum. 

2, — Trabzon Mebusu Emin Bey ve rüfekasıntn, Harbi 
Umumiyye duhulümüzün müstenit olduğu vesaiki tetkik etmek üzere 
bir Heyeti Tahkikiyye teşkiline dair takriri, 

REİS — Takriri okutuyorum. 

Meclisi Mebusan Riyaseti Celilesine 
Harbi Umumiyye duhulümüzün müstenit olduğu bil

cümle vesaikin bil-etraf tekkiki ve harp esnasında bil-cümle 
devairi askeriyye ve mülkiyye ile iaşe ve meni ihtikâr ko
misyon ve müdiriyyetlerinde vukua getirilen her nevi suis-
timalat ve yolsuzluğun tahkiki için, Mebusandan ve on beş 
zattan mürekkep bir tahkik heyeti intihabiyle hemen işe mü
başeret etmesinin temini zımnında işbu takririmizin tayini 
esami ile reye vaz olunmasını talep eyleriz. 

T Teşrinisani 1334 

Trabzon Mebusu Erzincan Mebusu 
Hafız Mehmet Halet 
Canik Mebusu Aydın Mebusu 

Osman Veli 
Yozgat Mebusu Kütahya Mebusu 

Şakir Abdullah Azmi 
Kudüs Mebusu Aydın Mebusu 

Feyzullah Emanuelidi 
Canik Mebusu Tokat Mebusu 

Todoraki Kâmil 
Tekfurdağı Mebusu Sivas Mebusu 

Harun Mehmet Rasim 
Ankara Mebusu Erzurum Mebusu 
Ömer Mümtaz Mededyan 
Asir Mebusu Halep Mebusu 
Abdül Vahhab Artin 

MEHMET EMİN BEY (Trabzon) — Efendim, bu tak
riri vermekten maksadımız bir tahkikatı teşriiyye yapmak
tır. Gerçi Sabık Kabinenin Divanı Âliye şevki hakkında da 
bir takrir olduğunu haber aldık ise de, her halde Kabine
nin yalnız Divanı Âliye şevki ile şubede icra kılınacak bir 
tahkikat ile hakikatin tezahür edeceği itikatında değilim. 
Hakikatin tamamen zahire ihracıyle kimlerin mücrim ol
duğunu ve herkesin hangi fiilin faili bulunduğunu tama
men tahkik edebilmek için bendeniz ve rüfekam böyle bir 
tahkikatı teşriiyye icrasını muvafık buldum. Vakıa bazı ar
kadaşlarımız bizim Kanunu Esaside bir tahkikatı teşriiyye 
için mesağ olduğuna dair sarahat olmadığından bahsedi
yorlar. Bendeniz bu itikatta değilim. Vakıa Kanunu Esasi
de, böyle bir tahkikatı teşriiyye icrasına meclisin salahiyat-
tar olup olmadığı yolunda bir sarahat yoktur. Kanunu Esasi 

I bu hususta sakittir. Kanunun sakit olduğu halde, yani ne 
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men'ine ve ne de cevazına dair sarahat olmayan ahvalde, 
hadise eğer ruhu kanuna muvafık ise tabiî o suretle onun 
cevazı lazım gelir; eğer hadise ruhu kanuna muvafık değil
se, o vakit de meselenin cevaz ve ademi cevazı mevzubahs 
olabilir. Esasen vazifemiz murakabe etmek ve bu vazifeyi 
tamamen ifa edebilmek için hakikate kesbi vukuf etmek ve 
bilmek lazım olduğundan ve hakikate kesbi vukuf, mutla
ka tahkikata müstenit olmak lazım geleceğinden, bende
niz ve rüfekam, bizim kanunumuzun bu babdaki sükûtu 
bunun bedahetinden mütevellid olduğu itikadındadır. Ya
ni Meclisin esasen maksadı teşekkülü itibari ile böyle bir 
hadise için Kanunda sarahat olaya lüzum yoktur. Çünkü 
bu bedihidir ve bedihi olduğundan dolayı kanunda sara
hat yoktur. 

Bu takdir kabul edilmekle, Kabine âzalarının bizzat 
kendilerin irtikap edip kendilerinin sükût ettikleri ef'alden 
ve iştirak ettikleri ceraimden dahi mesul olduklarından ve 
merkezdeki devairden mâdâ, vilayet ve ordu merakizinde 
vukua gelen suiistimalat ve sairenin suveri vukuundan da
hi Kabine mesul olmak iktiza edeceğinden, bu tahkikatın 
icrası labüt olduğu itikadındayım. Devairi resmiyyeden mâ
dâ, muahharan harb esnasında hadis olmuş, ihdas edilmiş 
iaşe ve men'i ihtikâr komisyonlarında dahi bazı suiistima
lat vukua geldiğini söylüyorlar. İşte buralarda dahi vukua 
gelen suiistimalat var ise, etrafı ile bittahkik esasen münez
zeh olanlarını da ortaya çıkarmak, mücrim olanları da ka
nuna teslim etmek Meclisin vazifesi olduğu itikadındayım, 
işte buna binaen bu takriri verdik. Bu takriri red ederek yal
nız Kabineyi Divanı Âliye sevk etmekle Meclis iktifa eder
se bendeniz Meclisin, ifayı vazife etmiş olduğunu zannet
mem. Şimdiye kadar biz, iki Kabineyi Divanı Âliye sevk et
tik. İşte o ikisi de mahkûmu akamettir. İşte onlar gibi bu 
kabineyi de yalnız Divanı Âliye sevk etmekle iktifa etsek, 
üçüncü bir Kabine hakkında da hiçbir muamele yapılmak
sızın bu yeni teşebbüsatın mahkûmu akamet olmasına se
bebiyet vereceğiz. Bugün Sabık Kabine hakkında söylenen 
sözlerin hakikatte bazısı belki fazla mübalağadır; belki de • 
hepsi muhakkaktır. Yahut Kabine efradından yalnız bazısı 
sakıttır ve belki bazısı mütedahildir. Bunların hepsi mey
dana çıkmak, tamamen ortaya çıkmak hatta arkadaşları
mızdan dahi bunlara iştirak edenler var ise onlar da kanu
nen mesul olmamakla beraber ortaya çıkmak, zahire çık
mak, efkârı umümiyyeyi tenvir etmek, zannederim, pek la
zımdır. Bu lüzumu düşündük. Onun için yalnız Divanı Âliye 
sevk ile iktifa etmeyerek bu takririn kabulünü teklif ettik. 
Rica ederim, iyi düşünerek rastgele intihab etmeyelim. Ya
rından itibaren işe başlasınlar ve etrafı ile tahkikat yapsın
lar. Bunu dahi herhangi etfal hakkında tahkikat tekerrür 
ettikçe gazetelere malumat vermek fakat iptidasında hiç
bir yere haber vermemek ve eğer bu tahkikatın bir kısmım, 

Kabineye ait olmayanını Hükümet tahkik etsin, derseniz, 
demin Fethi Beyefendinin buyurdukları gibi bugünkü me
murinin hepsi sabık Kabinenin lütufdideleri olmalarına gö
re... (Gürültü) Bir kısmını dedim, hepsini demedim. (Gü
rültü) Pek âlâ sözümü geri aldım/'Ekseriyet" tabirini kul
lanabilirim. 

Binaenaleyh tahkikatta tamami-i adaletin temin edi
leceğine biraz şüpheliyim ve zannederim beyefendi de onu 
görürler. Binaenaleyh bu takririn kabulünü teklif ediyoruz. 

REİS — Hükümetin mütalaası nedir? 

FETHİ BEY (Dahiliye Nâzın) (İstanbul) — Efendim, 
mesele "Anket Parlamenter" meselesidir. Bir defa itirafa 
mecburum k i : Bu takrire bugün muttali oldum ve binae
naleyh Hükümet namına bu takririn kabul veya ademi ka
bulü hakkında bir şey söyleyemem. Çünkü Hükümet bu
nu müzakere etmiş ve neticesi hakkında bir karar verme
miştir. Buyurdukları suiistimalatın vaki olduğu tevatüren 
işitilmiştir ve bunların meydana çıkarılması Hükümetin de 
ahas makasıtındandır, fakat şimdi takrir sahihlerine rica 
edemi: Bu takrir (Anket Parlamenter) meselesi ihdas ede
ceğinden Hükümete bir nevi ademi itimadı ima eder şekil
de de olabilir. Onun için bunu Hükümet ya kabu eder ya
hut red eder. Her iki halde de yapılacak vazife vardır. Ya 
Hükümet istifasını verir veyahut Meclis takriri ona göre red 
eder. Binaenaleyh rica ederim bunun hakkında bir karar 
vermezden evvel Hükümetin bu babta resmen fikrini almak 
lazımdır. Onun için takririn tehirini teklif ederim. 

FUAT BEY (Divaniye) — Efendiler geçen beş sene zar
fında cümlemizin teessüratını mucib olan bir çok vakayii 
müessife tahaddüs etmiştir. Bunların vukuu hakkında zan
nediyorum ki hiçbir aklı selim ihtilaf etmez. Yalnız mesele, 
vaki olan ceraimin mahiyetini tayin etmek meselesidir. Ben
deniz zannediyorum ki her hangi bir cürüm, ister siyasî, 
ister adî ve ister mahiyeti mahsusayı haiz idarî olsun; bun
ların tahkikatı bir neticei müsbiteye vasıl olmak için eşkali 
kanuniyye dairesinde cereyan etmek icab eder. Eşkali Ka-
nuniyye dairesinde cereyan etmeyen tahkikat, ister "Anket 
Parlamenter'' şeklinde olsun ve isterse herhangi bir isim ve 
kisveyi labis olarak meydana çıksın, bunların neticesi hiç
tir. Çünkü onları neticeye bağlayacak merci ve eşkal yok
tur. Acaba böyle bir madumiyet karşısında ne yapılacak? 
Bunu bize Kanunu esasimiz tasrih ediyor. Bakınız Kanunu 
Esasinin otuz birinci maddesi ne diypr : 

"Mebusan âzasından biri veyahut bir kaçı Heyeti Me-
busanın dahili dairei vazifesi olan ahvalden dolayı Vükela
yı Devletten bir zat hakkında mesuliyeti mucib şikâyet be
yan ettiği halde :" 

Burada lütfen duralım. Şimdi bir kere herhangi bir Ka
bineyi mesul edebilmek için, mesuliyeti mucib şikâyet 
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dermeyan edilmek lazım gelir. Mesuliyeti mucib bir şikâ
yet dermeyan olunmuyorsa "Anket Parlamenter" yapalım. 
On beş kişi tahkikat ve tetkikat icra etsin, cürüm bulsun, 
onu meydana koyup tahkik edelim. Bu efendiler, zannedi
yorum ki ne bizim eşkali kanuniyyemizin ve ne de sairleri
nin; başka ilmî bir kaidenin başa çıkaracağı mesailden de
ğildir. 

MEHMET EMİN BEY (Trazbon) — Neden? 

FUAT BEY (Devamla) — İşte arz ettiğim sebepten 
efendim. Çünkü ortada bir sebeb yok iken on beş kişi ta
yin edceksiniz.Bunlar köşeyi bucağı arayıp taharri edecek, 
ortada bir şey bulmadım,diyecek veya bulup bir vesikaya 
rabt etmedim, dese onlara karşı ne diyeceksiniz? 

MEHMET EMİN BEY (Trabzon) — Divanı Âli var. 

FUAT BEY (Devamla) — Lütfediniz efendim, bugün 
siz eski Kabineyi ne için mesul etmek istiyorsunuz? Demekki 
siz zihnen o Kabinenin mugayiri kanun harekette bulun
muş olduğuna kanisiniz. Eğer öyle bir şeye kail iseniz on
ları meydana koymanız ve onları mesul etmeniz iktiza eder. 
Yok eğer böyle bir şeye kail değilseniz ve şayet böyle bir cü
rümleri vardır, diyorsanız, bizim efendiler, eşkali kanuniy-
yemizde en esaslı kaide : "Tevehhüme itibar yoktur" kai-
desidir. 

MEHMET EMİN BEY (Trabzon) — Mahkeme huzu
runa getirecek Heyetin delaili lazımdır. 

FUAT BEY (Devamla) — İhtimal ki bu meselede ilmî 
idarei kelam etmiyorum. Fakat muttali olduğum eşkal bun
lardır. 

AHMET NAİM BEY (Basra) — Sizin söylediğiniz ka
nunidir. 

FUAT BEY (Devamla) — Şimdi Mehmet Beyefendi 
Hazretleri ile rüfekayı muhteremeleri tarafından verilen bir 
takrirden başka bendeniz de, on maddei muayyene ile eski 
iki kabinenin Divanı Âliye şevkini talep ettim ve takririm
de müsbet ve muayyen olarak evsafı cürmiyyeyi haiz olan 
madde zikr ettim. Bu on maddenin tahkik ve tetkiki sıra
sında o kabinelerin zuhur edecek cürümleri bittabi meskut 
olmaz. Bu, aklen öyle olduğu gibi bizim tahkikat ve tetki
kat esnasında tabi olacağımız Usulü Muhakemeler de bu
nu istilzam eder. Binaenaleyh zannediyorum ki bendenizin 
bu babdaki takririm okunur ve Kanunu Esasimiz ile Ni-
zamnamei Dahilimizin gösterdikleri suver ve eşkal daire
sinde ait olduğu şubeye havale olunursa, gerek Mehmet Be
yefendi Hazretlerinin ve gerek bendenizin ve gerek bütün 
Milletin bu husustaki emeli hâsıl olur. 

Sonra Mehmet Beyefendi Hazretleri beyanatı âliyye-
lerinde buyurdular ki : Bu Kabineyi de Divanı Âliye sevk 
edecek olursak, bundan evvel sevk etmiş olduğumuz iki ka-

bine gibi bunlar hakkındaki isnadat dahi meskut olur. Ben
deniz böyle zannediyorum. Bundan evvel Divanı ÂJiye sevk 
olunmuş Muhtar Paşa Kabinesi vardır. Muhtar Paşa Haz
retlerinin Kabinesi hakkındaki takrir de, o zaman kâtibi bu
lunduğum beşinci şubeye verilmiş ve beşinci şubece "An
ket Parlamenter" usulü ile encümenler teşkii edilmiş ve o 
kabinenin bütün eşhası isticvab olunmuştur. O takrir içti-
mayı fevkaladede verildiği ve içtimain hitamına pek az gün
ler kaldığı için bir neticeye iktiran ettirilmemiştir; neticeye 
iktiran ettirilmeyince bittabi gelecek içtimaa kalmış ve o iç-
timada da bir harbi meşum ilan edilmiş ve Hükümet, mem
leketin, her tarafından, velev teşkilata, icrayı tesir ve nüfuz 
eylediği için bililtizam o mesele Beşinci Şubede yatırılmış 
idi. Hatta, yatırıldı demem, Beşinci Şube o evrakı bir kere 
Makamı Riyasete tevdi ettikten sonra artık ona vazı-yed et
tirilmemişti. Çünkü Hükümet, hali harbte iken böyle mü-
heyyic şeyler olmasın denilmişti ve mesele o suretle kalmıştı. 
Fakat o mesele kaldı ise acaba öldü mü? Hayır ben zanne
derim ki o mesail, ancak on beş sene ile müruru zamana 
uğrayacak ceraimi havidir ve bugün Meclisi muhteremimiz, 
o evrakı da tecdid edebilir ve bu suretle bu memlekette ge
rek sui niyetle, gerek hüsnü niyetle, her nasıl olursa olsun, 
fena hareket etmiş olanları pençei kanuna teslim edebilir. 

Efendiler, başımıza gelen felaketleri ne şahısta araya
lım ne de muhitte arayalım; bizim Kanuna karşı olan la-
kaydimizde arayalım. Biz ve bütün millet, kavanine karşı 
lakayidiz. Eğer efendiler, biz lakaydi içinde hayatımızı im-
rar eder ve bu suretle devam eyler isek müstakbelimiz de 
yoktur. Çünkü bugün bu asır isbat ve teyid etti ki memle
ketler artık kanunsuz yaşayamaz ve kanun öyle mukaddes 
ahkam ve kavaiddir ki beşikteki çocuktan, mezardaki ev-
mata kadar herkesin itaate mecbur olduğu bir düsturdur. 
Efendiler sizden mükerreren istirham ederim, eşkali kanu-
niyyeden ayrılmayalım ve her şeyimizi kanun dairesinde ya
palım. Binaenaleyh şu arz ettiğim takriri eşkali kanuniyye 
dairesinde merciine gönderelim ve bu suretle maksadımızı 
istihsal ve temin edelim. 

REİS — Efendim, Fuat Beyefendi meselenin esasına 
girdiler; halbuki Hükümet, bu teklifi kabu edip etmemek 
meselesinin tehirini talep etti. Esasen bu teklifin esasına gir
meye Meclisimizin hakkı yoktur; fakat söz söyleyen hati
bin sözünü kesmemek için şimdi Meclisi haberdar ediyo
rum; o gün okuyacağız. 

FUAT BEY (Divaniye) — Bendeniz, kendi takririm 
hakkında söyledim. 

REİS — Fakat daha takririnizin kıraat sırası gelme
miştir. 

FUAT BEY (Divaniye) — O halde okunmasını rica 
ederim. 



Meclisi Mebusan İ : 11 4 Teşrinisani 1334 (1918) C : 3 

REÎS — Takririniz şimdi okunacak. 
FUAT BEY (Divaniye) — Okunmasını tekrar rica 

ediyorum. 
HACI ŞEFİK BEY (İstanbul) — Reis Beyefendi, mü

saade ediniz, Hafız Mehmet Beye karşı bir cevabım vardır 
ve söyleyeceklerim takrire ait değildir. 

REİS — Pekâlâ, takrir için değil ise.. 
HACI ŞEFİK BEY (İstanbul) — Kendilerinin bir is-

nadatı var, onu cerh etmek için söyleyeceğim. 
REİS — Müsaade buyurunuz efendim, kendisine sonra 

söyleyiniz. 
HACI ŞEFİK BEY (İstanbul) — Olmaz efendim, bu

gün bir memleketin namusu mücessemi olan tekmil memur
larına söz söylenilmez ve "Kabine adamıdır" diyerek bu
radan cevap verilmez. 

REİS — Efendim, o sözünü Mehmet Bey geri aldı. 
HACI ŞEFİK BEY (İstanbul) — Memurlar hiçbir va

kit Kabine adamı diye tahkir edilmez. ("O sözünü geri aldı" 
sadaları) 

REİS — O sözünü geri aldıklarını söyledi. 
HACI ŞEFİK BEY (İstanbul) — Memurlar hiçbir va

kit Kabine adamları değildir. Bu biçarelerin dört seneden 
beri ezildiklerini bilirken onlara yine ' 'onun adamıdır, bu
nun adamıdır" denilemez. 

REİS — Efendim, Mehmet Bey sözünü geri aldığını 
söylüyor. ("O sözünü geri aldı" sadaları) Müsaade eder
seniz bu takririn müzakeresini, gelecek celseye kadar tehir 
edelim, o vakit meselenin esasına gireriz. Şimdi bu mesele
nin, gelecek içtimain ruznamesine ithalini kabul edenler el
lerini kaldırsın : 

TAHİR FEVZİ BEY (Taaz) — Müsaade buyurur mu
sunuz? Bir takririmiz var. 

REİS — Sırası gelecek efendim, o vakit söylersiniz. 

3. — Divaniye Mebusu Fuat Beyin, Sait Halim ve Talat 
Paşa kabinelerinin Divanı Aliye şevklerini mutazammın takriri. 

REİS — Fuat Beyin takririni okutuyorum. 
Meclisi Mebusan Riyaseti Celilesine 

Said Halim ve Talat Paşa kabinelerinin zirde muhar
rer esbabtan dolayı Divanı Âliye şevkini teklif eylerim : 

1. Sebebsiz ve vakitsiz harbe girmeleri. 
2. İlam harbin esbab ve avamili hakikiyyesi ile sure

ti cereyan ve vukuu hakkında Meclisi Umumiyye hilafı va
ki beyanatta bulunmaları. 

3. Seferberlikten sonra ve ilanı harbten evvel İtilaf 
Hükümetleri tarafından vukubuîan şerefli ve faydalı tek
lifleri red eylemesi ve Almanya'dan birgûna taahhüd ve zı-
man almaksızın ve bir faidei gaiye temin etmeksizin harbe 
sürüklenmesi. 

4. Harbi dirayetsiz ve istikametsiz ellere tevdi ederek 
her cephede fünunu harbiyyenin kabul edemeyeceği mec-
nunane hareketlerin cereyanına ve sırf menafii hasisei şah-
siyye uğrunda kuvvei hayatiyyei milletin gasb ve israfına 
müzaheret eylemesi. 

5. Kavaidi hukukiyye ve insaniyyeye ve hassaten Ka
nunu Esasimizin ruh ve sarahatına külliyen münafi muvak
kat kanunlar ve emir ve nizamlar ısdar ederek memleketi 
bir sahnei fecayie kalb eylemesi. 

6. Vakayii harbiyyeden sevkülceyşe taalluk etmeyen 
ve binaenaleyh ketmi lazım gelmeyenleri, mücerred muha-
fazai mevki daiyesi ile ketm eylemesi ve her gün birer men
fi sebeble düşmana çiğnettiği Vatanı Muazzez aksamının 
avakibi elimesinden milleti vakti ve zamanı ile haberdar et
memesi. 

7. Harbseneleri zarfında İtilaf Hükümetleri tarafın
dan mükerreren vuku bulan ve bilhassa Rusya'nın inhila
linden sonra edilen sulh tekliflerini red eylemesi ve binne-
tice bugünkü akıbeti meş'ûmeyi davet eylemesi. 

8. Harbin ihdas eylediği müşkilat karşısında halkın 
ihtiyacını tehvin edecek tedabire tevessül edecek yerde, bir 
takım eşhası maddiyye ve hükmiyyenin ihrazı servet eyle
mesini teminen ihtikâr ve sui isümal yollarına saparak mem
leketin iktisadiyatını batırması. 

9. Hiçbir lüzum ve kanuna müstenit olmayan siyasî 
ve askerî sansürler ihdası ile hürriyeti matbuat ve muhabe
ratı ihlal eylemesi. Ve Avrupa evrakı havadisini memlekete 
ithal etmemesi. 

. 10. Dahili memlekette bir hercümerci idarî vücuda-
getirerek ve hürriyeti can ve mal ve ırza musallat bir takım 
çetelere müzaheret ederek ika eyledikleri fecayie iştirak ey
lemesi. 

28 Teşrinievvel 1334 
Divaniye Mebusu 

Fuat 

REİS — Efendim, gerek Kanunu Esasi ve gerek Ni-
zamnamei Dahilî mucibince böyle bir takrir verildiği za
man Makamı Riyaset Heyeti Celileyi keyfiyetten haberdar 
eder ve takriri ait olduğu şubeye gönderir. Kanunu Esasi 
ve Nizamnamei Dahilimiz mucibince böyle bir takririn na
zarı itibare alınmaması gayrı kaabildir. Binaenaleyh bu bab-
ta beyanı mütalaaya salahiyettar olan, ancak takririn gide
ceği şubedir. Şube, meseleye vaz-ı-yed ettikten sonra bura
ya kararnamesini verecek ve ondan sonra burada ariz ve 
amik müzakerat icra edilecek ve hatta icab ederse alaka
dar olan kimseler davet olunacaktır. Binaenaleyh bu tak
rir üzerine şimdi yapılacak muamele, takririn, kur'a keşi
de etmek sureti ile, şubeye göndermekten ibarettir. 
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EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (Aydın) — 
Efendim, bu hususta Hükümetin mütalaası yok mudur? 

REİS — Hayır efendim. 
EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (Aydın) — Hü

kümetin mütalaası soruluyor, zannediyorum. 
REİS — Belki iktiza eder ve Heyeti Âliyyenin de be

yanı mütalaa etmesi... ("Kanunu Esasi sarihtir" sadaları) 
EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (Aydın) — Fa

kat bu meselede Hükümetin noktai nazarı nedir, bunu an
lamak lazımdır ve dünyanın hiçbir köşesinde şimdiye ka
dar Divanı Âliye sevkedilenler hakkında, Hükümetin be
yanı rey etmemiş olmasının emsali yoktur; bunun için bu 
babta Hükümetin noktai nazarı ne olduğunu soruyorum? 

MEHMET FUAT HULUSİ BEY (Antalya) — Hükü
met namına Dahiliye Nazırı Fethi Bey söylediler. Divanı Âli
ye ait bir takrir vardır ve ağlebi ihtimal bu, gidecektir, diyor. 

REİS — Verilen takririn nazarı itibare alınmamasının 
imkânı yoktur. Binaenaleyh Hükümet de burada hazırdır. 
Ve Hükümetin burada noktai nazarını söylemekten men'-
eden yoktur. Fakat bizim burada yapacak vazifemiz, nizam
name mucibince, takriri şubeye havale etmektir; bunun için 
de kur'a çekeceğiz. 

(Divaniye Mebusu Fuat Bey Kürsü-i Hitabete gelerek 
kur'a çeker) 

FUAT BEY (Divaniye) — Takrir, Beşinci Şubeye, Muh
tar Paşa Kabinesinin gittiği şubeye gidiyor; diğer yuvarlak
ları kontrol için okuyorum : Birinci şube, dördüncü şube, 
ikinci şube, üçüncü şube... Demek ki takrir Beşinci Şubeye 
gönderilecek. 

ALİ HAYDAR BEY (Saruhan) — Efendiler, Sait Ha
lim ve Talât Paşa kabinelerinin Divanı Âliye şevkine dair 
olan takriri yalnız şubeye havale etmek kâfi değildir. Çün
kü bunlar Divanı Âliye sevkedilseler bile ithamedilen vü
kelanın usulü muhakemelerine dair maatteessüf henüz bir 
kanun mevcut değildir. Bendeniz bir çok defalar vükelanın 
usulü muhakemesine dair bir kanun tanzim ve Meclisi Me-
busana irsal edilmesini Hükümeti Sabıkadan rica ettiğim 
halde bu tekliflerim nazarı dikkate alınmamıştır. Binaena
leyh vükelanın usulü muhakemesine dair olup beşinci şu
beden Meclise takdim edilmiş olan layihanın müstacelen 
müzakeresinin, Hükümet tarafından teklif edilmesini talep 
ederim. ("Pek doğru" sadaları) 

MEHMET EMİN BEY (Trabzon) — Usulü Muhake-
matı Cezaiyye... 

FETHİ BEY (Dahiliye Nâzın) (İstanbul) — Vükela
nın Divanı Âliye şevkleri sırasında usulü muhakemelerine 
dair filvaki bir kanun yoktur. Fakat bunun gibi vükelanın 
ne gibi maddelerden dolayı mesul tutulacağına dair bir Ka
nunu Ceza da yoktur. Binaenaleyh, bazı yerlerde Divam Âli, 

âdeta bir jüri heyeti halini alır ve bu suretle karar vermele
ri usul ittihaz olunmuştur. Bazı memleketlerde de vükela
nın ne gibi mevad hakkında ve ne gibi cezalarla tecziye olun
masına dair kanunlar tertip edilmiştir. Şimdi Haydar Bey 
biraderimizin dediği gibi Hükümet, yeni bir kanun ile Mec
lise gelir ve bu kanunu Meclis kabul edecek olursa, her ka
nun makabline şamil olamayacağından, binaenaleyh bu ka
nun, buyurdukları maksadı hâsıl edemez. Binaenaleyh,Hü
kümetin noktai nazarı, Divanı Âlinin ifayı vazife etmesine 
şimdiden razı olmak ve onların verecekleri karara ittiba et
mekten başka bir şey yoktur. Çünkü yeni kanun makabli
ne şamil olamaz. 

FUAT BEY (Divaniye) — Efendiler, zannediyorum ki, 
gerek Haydar Beyefendi Hazretleri ve gerek Dahiliye Nazı
rı Beyefendi Hazretleri bu mesele hakkında yanlış bir ze-
habta bulundular. O meselenin Usulü Muhakemei umumiy
ye Kanunu ile muhakeme edilmemesini istilzam etmez. 

İkincisi, Usulü Muhakeme Kanunları, kaidei hukukiy-
ye mucibince daima makabline şamil olur. Şimdi evvela bu
gün bile bir kanun yapılmadığından dolayı eski kabinenin 
muhakemesine imkân yoktur demek doğru değildir. 

FETHİ BEY (Dahiliye Nâzın) (İstanbul) — öyle de
medik efendim. 

FUAT BEY (Divaniye) — Müsaade buyurunuz. Son
ra müstacel bir zaman içerisinde bir Usulü Muhakemei Vü
kela Kanunu yapıp gönderirlerse ve Meclis bunu kabul eder
se bunun makabline teşmilinde bir beis yoktur, Usulü Mu
hakeme hakkındaki kavanin makabline şamildir. 

HÂMİT BEY (Halep) — Kanunu Esasinin Divanı Âli 
bahsinde Vükelanın Divanı Âliye şevki halinde tabi olacak
ları Usulü Muhakemenin, ayrı bir şekil ve kaide tahtında 
olacağını tasrih etmiştir. Fakat bu güne kadar böyle bir Usu
lü Muhakeme tanzim edilmemiştir. Bendeniz Hüküme-
te,muhtıra olmak üzere, şunu arz etmek isterim ki: İlk Mec
lisi Mebusanda, 1325 senesinde Hüseyin Hilmi Paşa kabi
nesi zamanında Meclisi Mebusana,Divanı Âliye gidecek 
olan Heyeti Vükela hakkında bir layihai kanuniyye tanzim 
ve takdim edilmiştir. Hükümet, o layihai kanuniyyeyi gön
derir, isterse onu esas ittihaz ederek Meclisi Mebusana sev-
keder ve esasen o Usulü Muhakeme vaktiyle 1293 tarihin
de yapılmış bir usulü muhakemedir. Hükümet demin arz 
ettiğim layihayı Meclise takdim eder ve Meclisten de ikti
sabı kanuniyyet edecek olursa o makabline şamil olur. Ak
si takdirde bugün Usulü Muhakematı Cezaiyye vardır. Ma
demki bir Kanunu Mahsus yoktur, Kanunu Umumiyye ta
bi olur. İrtikap edilen ceraimden dolayı Kanunu Ceza bu 
gün muayyen ve sarihtir ve Kanunu Cezada muayyen olan 
mevad tabiî onların ika ettikleri ahvalde tamamiyle teva
fuk eder. Şu halde ayrıca bir Ceza Kanununun tedvinine 
lüzum yoktur. 
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FETHÎ BEY (Dahiliye Nâzın) (İstanbul) — Efendim, 
sözlerim Fuat Beyefendi biraderimiz tarafından suitefehhü-. 
me uğramıştır. Hükümetin maksadı eski kabinenin Divanı 
Âliye şevkini avk ve tehire duçar etmek gibi bir şey değildir. 

FUAT BEY (Divaniye) — Hayır efendim, bendeniz öyle 
bir zehabta bulunmadım. 

FETHİ BEY (Devamla) — Hamit Beyefendi biraderi
mizin buyurduğu gibi, eğer eskiden böyle bir teklif varsa, 
bunu bendeniz bilmiyorum; bittabi bu cihet daha ziyade 
Adliye Nezaretine taalluk edeceğinden -Meclisin hissiyatı
nı bittabi Adliye Nâzın Beyefendi Hazretlerine de söylerim. 
Zaten zaptı da okuyacaklar- ona göre bu cihet nazarı dik
kate alınır. 

YUSUF ZİYA MOLLA BEY (Lazistan) — Bendeniz, 
Usulü Muhakemeye mütedair olan kavaninin makabline şa
mil olacağına dair maruzatta bulunacaktım. Arkadaşlar 
söylediler, hacet kalmadı. 

MEHMET FUAT HULUSİ BEY (Antalya) — Efen
dim, bu mesele gayet basittir. Divanı Âli itham dairesinin, 
divan hükmünün şekli, zaten Kanunu esaside tayin edilmiş. 
Yalnız Usulü Muhakeme tatbik edilecek Kanunu Ceza mad
desi mevzuubahs olabilir. Fethi Beyefendi Hazretleri Kanu
nun makabline şümulü olmaz demekle, mesuliyeti Vükela
ya dair oraya başka cezalar konulursa, yani mesuliyeti Vü
kelaya dair başka bir kanun vaz edilerek yeni cezalar vaz 
olunursa bunun makabline şümulü olamaz; mütalaasını 
dermeyan etmiş oldular. Meğer ki muhaffef ceza olsun. Yok
sa Usulü Muhakeme tabiîdir ki makabline de teşmil olu
nur. Mesele, şimdi bu tahkikatın bir an evvel yapılıp kame-
li ciddiyet ve selametle neticelendirilmesidir. Bunun için ma
demki bugün ayrı bir usulü muhakeme mevcut değildir, o 
halde Usulü Muhakematı Cezaiyye tatbik edilir ve orada 
da, mabihit-tatbik olacak ahkam balegan-mabelağ mevcud-
dur. Kanunu Esasimiz dahi, beyan edilen fiillerin sübutu 
halinde tatbik edilcek cezayı natıktır, sakıt değildir. Mama
fih diyelim ki Kanunu Cezanın tasrih etmediği bir madde 
zuhur etse, onu da Fethi Beyefendi Hazretleri pek güzel izah 
buyurdular, başka yerlerde de öyledir. Yani, Divanı Âiinin 
hakem heyeti, mevcut olan kanunun ahkamıyle hükmeder. 
Bütün Kanunu Esasi müfessir ve sarihleri bunlara alelıtlak 
bir kudreti hükmi yye ve kudreti cezaiyye kabul etmişler
dir. Yani kanun, Kanunu Cezada mevcut olmayan bir cü
rüm hakkında dahi kendileri münasip tarikle veyahut baş
ka tariklerle ceza tayin ederler. Kanunu Esasinin beyan et
tiği veçhile bu hükümler kaabili istinaf ve temyiz değildir. 
Mesele, gayet basit ve hallolunmuştur. Şimdi yapılacak iş, 
hemen şubenin meseleye vaz'ı-yed etmesiyle tahkikatını yap
masıdır ve ondan sonra da Meclisi haberdar etmesidir. Bi
naenaleyh mesele halledilmiştir ve yapılacak başka bir şe
kil kalmamıştır. 

ARTIN BOŞGEZENYAN EFENDİ (Halep) — Mese
le, iki nokta üzerindedir. Birisi Usulü Muhakeme, diğeri, 
Vükelanın ef'alinden dolayı haklarında ne gibi bir ceza ter
tip edileceğidir. Usulü Muhakemenin makabline şamil ol
duğuna dair rüfeka, lazım gelen sözleri söylediler. Zaten 
Usulü Muhakeme, şimdi yapılmış olsa bile bundan sonra 
tatbik edilecektir ki, o makabline şamil demektir. Yapıldık
tan sonra muhakeme, o suretle cereyan edecektir. Şimdi o, 
mevzubahs değildir. Vükelanın ne gibi ahvalden dolayı me
sul olacağı mevzubahstir. Vükela üç suretle mesul olur. Bi
risi mesuliyeti cezaiyye, yani yapmış oldukları fiil Kanunu 
Ceza mucibince cürüm addolunur, bu, mesuliyeti cezaiy-
yeyi mucibtir. ikincisi, mesuliyeti maliyye. Bu, Kanunu Ce
zaya taalluk etmez. Onların fiilinden dolayı bir kimse mu
tazarrır olursa onun zararının tazmin edilmesi lazım gelir; 
yahut devletin zararı tazmin edilmek lazımdır. Buna da me
suliyeti maliyye, denilir. Üçüncü bir mesuliyet daha vardır 
ki o da mesuliyeti siyasiyyedir. İşte, asıl düşünülecek me
sele, bu mesuliyeti siyasiyyedir. 

Ne gibi mesuliyeti siyasiyyeden dolayı Vükelayı mesul 
tutmak icap eder? Buna dair bizim kanunumuzda bir şey 
yoktur ve Avrupa devletlerinin çoğunun kanunlarında da 
böyle bir şey yoktur. İşte, asıl tetkik edilecek ve düşünüle
cek şey budur. Yoksa mesuliyeti cezaiyyeyi mucib ahval için 
Kanunu Cezamızda ahkam vardır. Mesuliyeti maliyeyyi mu
cib bir şey için de Kanunu Medenî vardır. Ancak bu mesu
liyeti siyasiyye dediğim şey, gayet elastiki bir şeydir. Bunu 
tayin etmek bizim kanun ile kabil değildir. Buna dair ah
kam yoktur, işte, Fethi Beyefendinin buyurdukları gibi onu, 
Divanı Âli, jüri halinde kendi aklı ile tayin eder. Bu da, Fuat 
Beyefendinin buyurduğu gibi, sonra düşünülecek bir şey
dir. Evvela yapacağımız iş, bu evrakı Beşinci Şubeye gön
derip tahkikatını icra etmektir. Bundan sonra iş, cereyanı 
tabiîsini alır, yürür gider. 

HAMlT BEY (Halep) — Vükelanın tabi olacakları de-
recatı mesuliyeti Artin Efendi biraderimiz izah ettiklerin
den dolayı tekrar etmek istemem. Şu kadar ki, bu mesuli-
yetlerden.mesuliyeti cezaiyyenin, Kanunu Cezada mevcut 
olan cürümlerin haricinde bir cürüm olmak üzere Divanı 
Âlice görüldüğü takdirde o cürüm hakkında Divanı Âli
nin ayrıca bir ceza tertip ve hükmedebileceği ne dair, zan
nederim, hiçbir Kanunu Esasi, hiçbir Kanunu Ceza, hiçbir 
Hukuku Esasiyye de bahis bulunabilsin. Çünkü, hiçbir şa
hıs, esasen memnu olmayan bir fiili ika ettiği takdirde o 
fiil hakkında atiyen vazedilecek bir kanun ile muhatap ve 
mesul tutulmaz. Bunu hiçbir kanun kabul etmez.Binaena
leyh Kanunu Esasinin maddei mahsusasında da gösterildi
ği veçhile Divanı Âli, ancak mesuliyeti cezaiyye hususuna 
o fillerin irtikabı zamanında mevcut olan kavanini cezaiy-
yeye tevfikan karar verir. Aksi takdirde bir mesuliyeti kanu-
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niyye yoktur. Ancak, bir mesuliyet bir mesuliyeti siyasiyye 
ve mesuliyeti maliyye vardır. Bendeniz o kanaattayım. 
("Müzakere kâfi' sadaları) 

ARTİN BOŞGEZENYAN EFENDÎ (Halep) — Onla
rı o zaman düşünürüz. 

MEHMET SADIK EFENDÎ (Denizli) — Efendim, 
Kanunu esasideki şu maddeyi arz ediyorum : 32 nci mad
de "Vükeladan itham olunanların usulü muhakemeleri ka
nunu mahsus ile tayin edilecektir." deniyor. Artık-mevridi 
nasta içtihata mesağ var mı? Burada, usulü muhakemesi 
kâfidir, demiyor. Bu bir. 

Sonra, hükmü cezaî verebilmek için onu, meskutunanh 
bırakıyor. Demek oluyor ki, tertibi ceza hususunda mev
cut olan kavaidi cezaiyye ile hükmedilebilir, müsaadesi an
laşılıyor. Çünkü tasrih etmiyor. Amma, usulü muhakeme
si Kanunu Mahsus ile tayin edilecektir, diyor. Binaenaleyh, 
usulü muhakeme hakkında bir kanunu hususinin tanzimi 
icap ettiğini bu Kanunu Esasi tasrih ediyor. Artık başka bir 
mütalaaya lüzum yoktur. 

FUAT BEY (Divaniye) — Efendim, bendeniz yalnız bir 
noktayı tasrih etmek istiyorum. Zannediyorum ki; ceraimin ma
hiyeti siyasiyyesi mevzuu münakaşa oldu ve mahiyeti siyasiyye 
noktai nazarından ceraime terettüp edecek cezanın mefkudi
yetinden bahsedildi. Terettüp edecek cezanın mefkudiyeti zik
redildi. Bendeniz zannediyorum ki ef ali memnuanın mahiyeti 
siyasiyyesi bunların memnuiyet veya cürmiyetini tahfif etmez. 
Mahiyeti siyasiyye, esbabı muhaffefe veya müşeddede ve ma
zeret gibi harekâtta icrayı tesir eder. Yoksa kanunen memnu 
bir fiil ika edileli mi o fiil^ürümdür. Vükelanın vazifeleri hari
cindeki cürümleri tadat etmek imkânı yoktur. Çünkü takriben 
Kanunu Ceza, kâffei ef ali memnuayı ihtiva etmiştir. Binaena
leyh ayrıca Kanunu Ceza vaz'ına hacet yoktur. 

REÎS — Zaten Hükümet bu babta icap eden muame
leyi nazarı itibare alacağını beyan etti. Takrir, Encümenine 
gitmiştir. Encümenin müzakeresi neticesinde mesele taay
yün eder. Diğer takrirler de var efendim. 

Teklifler 
1. — Hudeyde Mebusu Muharrem Hıfzı Bey ve rüfekası-

nın, firar edenler, mülga iaşe heyeti ve meni ihtikâr komisyonu 
hakkında teklif atı. 

REİS — Takriri okutuyorum. 
Meclisi Mebusan Riyaseti Celilesine 

Zirde muharrer üç maddeden ibaret olan işbu takriri
mizin badel-kıraa Heyeti Celilece verilecek karara tevfikan 
muamele ifasının Hükümete tebliğini teklif eyleriz. 

4 Teşrinisani 1334 
Hudeyde Mebusu Taaz Mebusu 

Hıfzı Tahir Fevzi 

Hudeyde Mebusu 
Mustafa Fehmi 

1. Gazetelerde bazı kimselerin firarlarım okuyoruz. 
Ef'ali sabıkalarının hesabını vermeden hiçbir suretle hiç
bir kimsenin firarına meydan verilmemesi ve firar edenle
rin tebeyyün edecek neticeye göre muamelei kanuniyyeye 
tabi tutulmak üzere mevcut emlak ve emvallerinin hemen 
tahtı hacze alınması. 

2. Mülga İaşe Heyetinin ayyuka çıkan suiistimalatı 
hesabatının hemen rüyet ettirilmesi ve bunların da firarına 
meydan bırakılmaması. 

3. Ahaliyi çıplak, ölüleri kefensiz ve bin türlü meza-
hime maruz bırakan mülga Meni îhtikâr Komisyonunu teş
kil eden kimselerin de derhal hesaplarımn rüyet olunması 
ve haklarında tahkikat icrası ve efvahi nasta mütevatiren 
söylenilen bazı eşhası hususiyye hakkında da tahkikatı muk-
taziyye icrası ve takibatı kanuniyye ifası. 

REÎS — Efendim, bu takrirde Meclisi Mebusan tara
fından bir heyeti tahkikiyye teşkili mevzubahs olmuyor. Bi
naenaleyh, bu babta ne yapılacaksa Hükümet tarafından 
yapılması arzu ediliyor. Hükümetin ittihaz edeceği kararı 
beklemeye mahal yoktur zannediyorum. Emlakin haczi gibi 
mevad belki de Kanunu Esasice şayanı tasvip görülmez. Bu, 
Hükümetin takdir edeceği meseledir. Diğer tebligat mese
lelerinde ise Hükümet salahiyettardır. Binaenaleyh bu tak
riri nazarı itibare alarak Hükümete göndermek emsali gi
bi Mecliste teamül hükmündedir. 

Binaenaleyh bu takririn kaabili tatbik olan cihetlerini 
nazarı itibare almak üzere Hükümete göndermeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. (Eller kalkar) 

Kabul edildi. 
HASAN FEHMİ EFENDİ (Sinop) — Beş senelik tak

riri bir günde mi okuyacağız? 
REİS — Efendim, üç takririmiz daha var. 
MUSTAFA EFENDİ (Hudeyde) — Müsaade buyurur

sanız Fethi Beyefendiden bir şey soracağım; ilk söz aldığım 
zaman onu söylemek istiyordum. Fakat, celsei hafiyye za
bıtnamesi okunacağı için vazgeçtim. Emaneti Mukaddese 
hakkında bir takrir vermiştik. Hükümetten bunu soruyor
duk. Nerededir ve tamamen mevcut mudur? Demin Fethi 
Beyefendi ile hususî olarak görüştüm, henüz bu takririn ken
dilerine gitmemiş olduğunu söylediler. 

FETHİ BEY (Dahiliye Nâzın) (İstanbul) — Bu, bize 
ait değildir efendim. Evkaf Nezaretine ait bir meseledir. 

REİS — Müsaade buyurun efendim. Takrir, Riyasete 
verilmiş, Riyaset Hükümete tebliğ etmiş. Fakat dosyanın 
içinde olmadığı için okumadım. Okunur, Hükümet buna 
da cevap verir. Bu, Fethi Beye ait mesele değil, Riyasete ait 
meseledir. 
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4. — Taaz Mebusu Tahv Feyzi Bey ve rüfekasımn, un 
mubayaatı ve şeker, gaz, vagon, ipek ve sair mesailini tetkik et
mek üzere bir encümen teşkiline dair takriri. 

REİS — Takriri okutuyorum. 
Riyaseti Celileye 

Hazinenin yevmiye altmış bin (ki senevî yirmi iki mil
yon) lira raddesinde, pek ziyade sayam dikkat bir ziyana 
sebebiyet verdiği mercii aidi ve bilhassa Maliye Nâzın ta
rafından evrakı havadisle ifşa edilen un mubayaatı ve zara
rı nası müeddi şeker, gaz, vagon, ipek ve mümasili mesai
lin tekkik ve tahkikiyle bihakkın meşgul olmak ve indet-
talep Meclisi Âliyi tenvir eylemek üzere bir encümenin teş
kilini teklif eyleriz. 

Çünkü badema bu gibi mesail hakkında pek kesir su
rette vaki olacak sual ve istizahlar ve Meclisi Âlinin keyfi
yeti murakabesi bu suretle daha salim ve daha kısa bir ta
rikle halledilmiş olur reyindeyiz. 

24 Teşrinievvd 1334 

Taaz Mebusu 
Tahir Feyzi 

Hudeyde Mebusu 
Hakkı tlhami 

Hudeyde Mebusu 
Mustafa Fehmi 

Hudeyde Mebusu 
Hıfzı 

REİS — Bu da, biraz evvel okunan Hafız Mehmet Bey 
ve rüfekasımn verdikleri takrir gibi bir heyeti tahkikiyye teş
kili hakkındadır. Hükümet bu esas hakkında tetkikat ve mü-
zakeratta bulunarak mütalaasını Meclise arz edeceğini söy
ledi. Binaenaleyh esas hakkında Hükümetin mütalaasını al
dıktan sonra bu mütalaayı belki kabul ve belki de reddede
riz. Heyeti Âliyye bu esas hakkında karar verdikten sonra 
bu takririn de ruznameye derciyle müzakeresi münasip olur 
fikrindeyim. 

Kabul edenler lütfen el kaldırsın. (Eller kalkar) 
Kabul edilmiştir. 
O suretle diğer takrirlerle beraber esasın müzakeresin

den sonra bu takrir de okunacak ve müzakereye vazoluna-
caktır.. 

IV. — SUALLER VE İSTİZAHLAR 

Sualler 
1. — Aydın Mebusu Emanuel Emanuelidi Efendinin, Al

manya ve Avusturya - Macaristan'daki Osmanlı tebeasından av
det etmek isteyenlerin suhuletle avdetleri için Hükümetçe ne gibi 
tedabire tevessül edildiğine dair Hariciye Nazırından sual takriri 

REİS — Aydın Mebusu Emanuelidi Efendi tarafından 
verilmiş bir takrir var. Hükümetten suali mutazammındır. 
Nazır Beye yazılmış ve ne gün cevap geleceği sorulmuş. İs
terseniz takriri okuyalım? 

MEHMET FUAT HULUSİ BEY (Antalya) — Hari
ciye Nâzın var mı? Bizim Nizamnamei Dahilimiz var. Bun-
da.malumu Âii-i Riyasetpenahileri olduğu veçhile sual hak
kında, bir faslı mahsus vardır. 

REİS — Nizamnamei Dahilinin o maddeleri Heyeti 
Âliyece müzakere edilmedi. Eski maddelere tevfikan ya
pacağız. 

MEHMET FUAT HULUSİ BEY (Antalya) — Sual ev-
vdce Hükümete tevdi ediliyor. Hükümet de ne günü cevap 
vereceğini Riyasete bildiriyor. Usulümüz böyledir. 

REİS — Efendim, bugünkü ruznameye dahil bulunu
yor. Halbuki burada Hariciye Nazırı Beyefendiyi göremi
yoruz. Yani Hükümete yazılmış, Hariciye Nazırı Beye ve
rilmiş ve fakat ne günü cevap vereceğine dair bir cevap alın
mamıştır. Ancak Riyasete verilmiş olan bir takriri Heyeti 
Âliyeye haber vermek Riyasetin borcudur. Onun için ha
ber veriyorum. Ve peydayı ıttıla etmek için de okutuyorum. 

MEHMET FUAT HULUSİ BEY (Antalya) — Cevap 
günü okunsa daha muvafık olur. Çünkü mademki âdet, bu 

gibi sualler tahriren Hükümete tebliğ olunuyor ve Hükü
met de gününü tayin ediyor. Bu, o gün sual ve cevap bir 
arada vaki olsun, diye yapılmıştır. Emanuelidi Efendide bilir 
ki her yerde usul böyledir. 

EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (Aydın) — Ha
yır, usul böyle değildir. 

MEHMET FUAT HULUSİ BEY (Antalya) — Mese
la, takrir bu gün okunur. Ve cevabı da üç dört gün sonra 
verilecek olursa ihtimal sual hakkındaki tesiratı zail olur. 
Halbuki cevap da beraber olursa neticesi daha iyi taayyün 
eder, anlaşılır. 

EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (Aydın) — Reis 
Beyefendi Hazretleri, bir takrir vardır. Bu, Heyeti Âliyede 
okunacak, sonra Nazır gelince müzakere edilecektir. Bu, 
refiki muhteremimin korktuğu takrir değildir. 

MEHMET FUAT HULUSİ BEY (Antalya) — Ben, 
hiçbir takririn okunmasından korkmam. 

REİS — Efendim, asabiyetle birbirimizi rencide et
meyelim. 

MEHMET FUAT HULUSİ BEY (Antalya) — Efen
dim, bendeniz de kendimi müdafaa edeceğim. Bendeniz hiç
bir takririn okunmasına muhalif değilim. Malumu Âliniz, 
her takrir okunur, müzakere cereyan eder. Sual takriri esa
sen böyle merasime tabi değildir. Cevap verileceği gün ya
ni, ruznameye dahil olduğu gün her ikisi de heyetçe istima 
olunur ve hatta heyetçe müzakere edilmek üzere bir teamü
lümüz vardır. Bu teamülün icra edilmesini istiyoruz. Yok
sa her hangi bir takrir,okunması münasip ise, okunsun. Ben
deniz itiraz etmiyorum. Usul ve Nizamnamei Dahilimizin 
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muhafazası hakkında beyam mütalaa ediyorum, yoksa hiç
bir takririn okunmasına muhalif değilim. 

REİS — Efendim, eyyamı âdiyyede böyle bir sual tak
riri Makamı Riyasette kalması nazarı dikkati celbetmeye-
bilir. Fakat ne kadar asabi bir zamanda da bulunduğumu
zu itidalimizi muhafaza edememekliğimiz ile gösteriyoruz. 
Binaenaleyh bunu Hükümete haber verdim. Burada da oku
tuyorum. Bu, esasen Nizamnamemize de mugayir değildir. 
Zaten müzakere de cereyan edecek değildir. 

Riyaseti Celileye 
Almanya ve Avusturya Hükümetlerinin memleketlerinde 

bulunan Osmanlı Tebaasının buraya avdetleri için her nevi 
müşkülatı ihtira ve iras etmekte oldukları cümlemizin ve bil
hassa acizleri gibi bu nahoş siyasete teşebbüs etmiş olanla
rın malumudur. Şu zamandaki orada bulunan bütün Teba-
ai Osmaniyenin avdeti elzemdir. Bunların ve bilhassa me-
maliki mezkûrede bulunan mebuslarımızın suhuletle avdet 
edebilmeleri için Harbiye Nezaretince ne gibi tedabire teves
sül edildiğinin ve onların avdeti kaabil olamadığı takdirde 
burada bulunan Almanya ve Avusturya tebaalarının avdeti
ne müsaade edilip edilemeyeceğinin Hariciye Nâzın Beye
fendi hazretlerinden sual edilmesini teklif ederim. 

2 Teşrinisani 1334 
Aydın Mebusu 

Emanuelidi 

2. — Hudeyde Mebusu Mustafa Fehmi Efendinin, Leva-
zımatı Umumiyye Reisi ismail Hakkı Paşanın firarı hakkında 
Dahiliye Nezaretinden sual takriri. 

REÎS — Bir sual takriri daha var. Dahiliyeye yazılmış
tır. Dahiliye Nâzın Beyefendi de buradadır. Arzu ederlerse 
ya şimdi yahut münasip görecekleri günde cevap verirler : 

Riyaseti Celileye 
Levazımatı Umumiyye Reisi Sabıkı Mirliva İsmail Hak

kı Paşamn bundan bir kaç gün mukaddem bir semti meç
hule firaren savuştuğu evrakı havadiste ve efvahı nasta te-
vatüren söyleniliyor. Bu şayianın aslı var ise, rüfekayı me
saisinin de bu gibi hale cüretleri memul bulunduğundan, 
Hükümetin bu babta bir tedbir ittihaz edip etmediğini Mec
liste beyan eylemesini teklif eylerim. 

1 Teşrinisani 1334 
Hudeyde Mebusu 

Mustafa Fehmi 

FETHİ BEY (Dahiliye Nâzın) (İstanbul) — Levazımatı 
Umumiyye Reisi İsmail Hakkı Paşamn filvaki İstanbul'dan 
gaybubet ettiği ve bugün "Odesa" da tahtı tarassutta bu
lunduğu malumdur efendim. O vaka üzerine sahibi takrir 
diyor ki : Bu ve emsali zevatın firarlarına meydan verme
mek için Hükümetçe ne gibi tedabir ittihaz olunmuştur? 
Bunun için şimdi size cevap vermek isterim. Fakat evvele-
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mirde istitrad kabilinden olarak bu babta bir kaç söz söy
lemek istiyorum. O da serbest olarak gezmekte olan bir ada
mın bir takım vasaitten istifade ederek İstanbul'dan harice 
çıkmasını men etmek için onu bir yerde tevkif etmek ve tahtı 
tarassuda almaktan başka bir tedbir yoktur. 

Efendiler, bir adam evinde serbest olursa herhangi bir 
saatta herhangi bir otomobilde rakiben bir tarafa gidebi
lir. Evvelce de arz ettiğim vasaitin muaveneti ile İstanbul'u 
terke muvaffak olabilir. Fakat hürriyetinde malik olduğu 
ve hiçbir sebebi kanunî mevcut bulunmadığı halde bunla
rın tevkif olunmalarını siz Hükümetten talep edecek olur
sanız Hükümet bu talebinizi isaf edemeyecektir. Çünkü bu, 
gayrı kanunî bir hareket olur. Hiçbir adamın biîa sebebi ka
nunî tevkif edilmesi için Dahiliye Nezareti emir veremez. 
Çünkü bu emri vermek Kanunu doğrudan doğruya ayak
lar altına almakla müsavi olur. Alelhusus bunlar meyanın-
da, Talat Paşa gibi Meclisin âzasından olan bir zat vardı. 
Bunu tevkif için elimizde ne gibi bir istinadı kanunî olabi
lir? Tevkif olunmadan hür ve serbest bulunan bir adamı 
kaçırtmamak için yapılan tedabirin ne derece müsmir ola
cağının takdirini ise size havale ederim. Binaenaleyh Hü
kümet, burada vazifesini yapmıştır, tarassud etmiştir. Fa
kat onların firarını müessir bir surette men etmek için la
zım gelen tedbir -ki bunları tahtı tevkife almaktan ibarettir-
yoktur. Bu hareket olmadan ve elde bir sebebi kanunî bu
lunmadan Hükümet buna teşebbüs edemezdi. Hükümetin 
bundan dolayı hata ettiğini kabul edemiyorum. Bunların 
tevkif etmek meselesi ise evvelce de söylediğim gibi hiçbir 
Hükümetin teşebbüs edeceği bir tarik değildir. 

Biz arzu ediyoruz ki hiçbir şahıs bila sebebi kanunî hiç
bir muamelei istisnaiyyeye, muamelei gadriyyeye hedef ol
masın. Velev ki halk nazarında maznun bir adam olsun. 
(Alkış) Çünkü bunların hakkında bir muamelei gayrı ka
nuniyye yapacak, hissiyat üzerine binayı fikir ile bu gibi 
harekâtı terviç edecek olursak, bu hakkı almış olan Hükü
met yarın başkası hakkında da aynı muameleye cüret eder. 
Bu, kaç senedir uğradığımız fecayie tekrar yeni baştan da
hil olmak ve o devre tekrar girmek demektir. 

MUSTAFA FEHMİ EFENDİ (Hudeyde) — Efendim, 
bendeniz diyorum ki, memleketi bu hale getiren adamlar, 
herhalde burada cezalarını görmeden bir tarafa savuşma
sınlar. Hükümet diyor ki; bunları tevkif etmek için bir sa
lahiyetimiz yoktur, ancak bunları uzaktan uzağa tarassud 
etmek vazifesi ile mükellefiz. Kaçabilirler. Hangi noktada 
kaçmak ihtimali varsa o noktaları tamami ile tarassud al
tına almalı. Bunları hiç olmazsa göz hapsine alsınlar efen
dim. Girdikleri, çıktıkları yerler malum olmalı. Maksadım 
budur. Yoksa doğrudan doğruya tevkif etmeye bendeniz de 
taraftar değilim. 
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FETHİ BEY (Devamla) — Bu kaçan adamlar polisin 
tahtı nezaretinde, tarassudunda olan mahallerden kaçma
mışlardır. Evvelce de izah ettiğim gibi bunlar polisin de mü
dahale edemeyeceği bir takım vasaitten istifade ederek kaç
mıştırlar ve bu memleketimizdeki misafirperverliği suiisti
mal edenler, lazım gelenlere bildirilmiştir ve badema bu gibi 
ahvale tevessül etmemeleri ihtar edilmiştir. Binaenaleyh ümit 
etmem ki bu gibi vasait badema bu gibi işlerde istimal olu-
nabilsin. 

Esasen diğer taraftan da bu hususat tahtı tarassutta 
bulundurulur. Tedabiri tarassudiye bittabi teşdid ve takvi
ye edilecektir. 

3. — Aydın Mebusu Emanuel Emanuelidi Efendinin Hü
kümeti Sabıkanın icraatı hakkında Hükümeti Cedideden sual 
takriri. 

REİS — Bir sual takriri daha var efendim, o da Hü
kümete tebliğ edilmiştir. Okutuyorum efendim : 

Meclisi Mebusan Riyaseti Celilesine 
Malumu Âlileri olduğu üzere, memlekette beş seneden 

beri icraatı Hükümet namı altında tarihte emsaline tesa
düf edilemeyen bir çok ahvali elime görülmüştür : 

1. Ermeni milletine mensup olmaktan başka hiçbir 
cürümleri bulunmayan bir milyon nüfus, kadınlar ve ço
cuklar ile istisna edilmeyerek katil ve itlaf edilmiştir. 

2. Laakal kırk asırdan beri memlekette medeniyetin 
âmili hakikisi olan Rum unsurlarından iki yüz elli bin nü
fus, hududu Osmaniden tart edilerek malları müsadere edil
miştir. 

3. Badelharb beş yüz elli bin Rum nüfus daha, KA-
radeniz, Çanakkale, Marmara ve Adalar denizleri sevahil 
ve havalisinde ve sair mahallerde kati ve imha edilmiş ve 
malları da zabt ve gasb edilmiştir. 

4. Memlekette anasırı gayrı müslime icrayı ticaretten 
men edilmiş ve ticaret yalnız erbabı nüfuzun yeddi inhisa
rına terkedilmiş olmakla bu yüzden bütün efradı millet âde
ta soyulmuştur. 

5. Mebusandan Zöhrap ve Varteks efendiler ifna edil
miştir. 

6. Arap kavmi necibine karşı reva görülen sui mua
melat şimdiki felaketlerin başlıca sebeblerini teşkil etmiştir. 

7. Seferberlik vesilesi ile teşkiledilen, amele taburu 
efradından iki yüz elli bin kişinin açlık ve mahrumiytten 
müteessiren telef olmalarına sebebiyet verilmiştir. 

8. Harbi Umumiyye bila sebeb girmiş ve bu şerefi me
şuma nailiyet için Bulgarlara memleketin bir cüzü de terk 
edilmiştir. 

Failler hakkında Hükümeti Cedidenin malumatı ne
den ibarettir, işin mahiyeti hakkında ne tasavvur etmekte-

dir ve ittihaz edebileceği tedabire ne vakit mübaşeret eyle
yecektir? 

Bu noktaları Hükümeti Cedideden sual ederiz. 
2 Teşrinisani 1334 

Aydın Mebusu Çatalca Mebusu 
Emanuelidi .Tokinidis 

İzmir Mebusu 
Vangel 

REİS — Efendim bu takrir de Hükümete gönderilmiş
tir. Ne gün cevap vereceklerine dair tezkire alınırsa ruzna-
meye ithal edilecektir. Yoksa Hükümet derhal cevap ver
mek ister mi efendim? Hükümet şimdi cevap vermek ister
se o başka. 

FETHİ BEY (Dahiliye Nâzın) (İstanbul) — Hay hay, 
cevap verebilirim efendim. Şimdi kemali teessürle tadat olu
nan mevaddın neticesinde sahibi takrir diyor ki : Failler hak
kında Hükümeti Cedidenin malumatı neden ibarettir? Buna 
cevap mı istiyorsunuz efendim? İşin mahiyeti hakkında ne 
tasavvur etmektedir? İttihaz edeceği tedabire ne zaman ib-
tidar edilecektir? 

EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (Aydın) — Mü
saade buyurursanız izah edeyim. Tabiîdir ki bu sual takriri 
Hükümeti Cedideye ne bir hüküm ve ne bir tenkit manası
nı tazammun etmez. Tabiîdir ki bu takrir bir hissi intikam 
şevki ile tanzim olunmuş bir takrir değildir. Hatta failler 
hakkında -icrayı adalet edilmesi Hükümetin vazifesi olmak
la beraber, şu takrirden maksadı asli- icrayı adalet talebi 
bile değildir. Biz memleketin ne gibi bir felakette ve ne gibi 
bir halde bulunduğunu biliyoruz. Bundan dolayı da müte
essiriz. Bu ahvali bugün huzuru Mecliste tekrar etmekten 
maksadımız yaraları yeniden deşmek değildir. Maksadımız 
birtakım anasır aleyhine irtikab edilmiş ve irtikab edilmiş 
olduğunu yalnız bizim değil bütün âlemin ve hatta düne 
kadar belki müşevvikimiz olan müttefiklerimizin de malu
mu olan bir takım sui istimalatta tekerrür etmemesi ve bun
ların izalesi için Hükümeti Cedidenin ciddî surette tasav-
vuratı neden ibaret olduğunu anlamaktır. İşte asıl sualimiz 
budur. Yine izah edeyim. Yüz seneden beri anasırı muhte-
lifenin ıslahı hali ve bütün efradı Osmaniyyenin refahı için 
teşebbüs edilen ıslahatın Talat Paşa ve Said Halim Paşa ka
binelerinin siyasetine müncer olması bu güne kadar olan 
teşkilat ve bu güne kadar vaz edilen Kavaninin memlekette 
medeniyeti temin edemediğini isbat etmiştir. 

Bendeniz falanı idam ediniz, falanı haps ediniz, fila
na şunu yapınız diye bir iddiada bulunmuyorum. Bende
niz bize şunu veriniz, şunu veriniz, bunu yapınız, şunu ya
pınız diye bir talepte bulunmuyorum. Bendeniz diyorum 
ki; bu işleri yapan, Divanı Âli takririnin gösterdiği üç, dört 
kişiden ibaret olamaz. Bu işler üç kişinin, dört kişinin, on 
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kişinin yapacağı iş değildir. Bu işi yapan şiddetli bir cer-
yandır. Böyle beş on kişinin ceza görmesi, takib edilmesi, 
firar etmesi veyahut başka bir fenalık görmesi ile bu iş iza
le edilemez. İzale edilse bile âtide bunların tekerrür etme
yeceğine dair hiçbir teminat bahş edemez. 

Bendenizin maksadım Hükümeti Cedidenin şu nokta 
hakkındaki programının neden ibaret olduğunu bilmektir. 
Şimdiye kadar mevzu olan kavanin, teşkilat şu felakete mani 
olamamıştır. Bu babda şimdiye kadar takip edilen siyaset 
izharı iflas etmiştir. Hükümetin acaba bu nokta hakkında 
bir siyaseti dahiliyyesi var mıdır? Hükümetin acaba bu bab
ta Meclise teklif etmeyi tasavvur ettiği tedabiri var mıdır? 
Hükümetin böyle bir teşebbüste bulunduğu takdirde gerek 
milletten gerek alemi medeniyyetten kuvvet alabileceği şüp
hesizdir. Hatta Hükümetin bugün daha büyük bir kuvveti 
vardır. Cümlenin malumudur ki bugün Makamı Saltana
tın hukukuna vakıf ve istimaline muktedir bir Hakana ma
likiz. Binaenaleyh o Hakanın amaline tevfikan Hükümeti 
mesule ne gibi tedabir ittihaz edecektir ve ne gibi teşkilatı 
cedide teklif edecektir, programı nedir? Bunları sual 
ediyorum. 

FETHİ BEY (Dahiliye Nâzın) (İstanbul) — Efendim, 
Aydın Mebusu Emanuelidi Efendi Hazretlerinin izahatım ke
mali dikkatle dinledim. İzahattan doğrusu memnun oldum. 
Çünkü bu takrirden ilk okunuşta başka bir fikir alınabilir. 
Filvaki bilirsiniz efendiler, yaşadığımız dört sene zarfında bu 
memleketin havasından gayet fena gayet muzır bir takım ce
reyanlar geçmiş ve memleketin altını üstüne getirmiştir. Bun
dan dolayı Rum unsuru, Ermeni unsuru, Arap unsuru ne 
kadar mutazarrır olmuş ise, sizi temin ederim ki Türk unsu
ru da aynı veçhile ve belki de daha fazla derecede mutazar
rır olmuştur. Arzu ederdim ki Emanuelidi Efendi Hazretle
ri bu anasır meyanında.belki hepsinden ziyade, mutazarnr 
ve mağdur olan Türk unsurunu da ithal etmiş olsunlar. On
ların istikbali ve saadeti hakkında Hükümetten istizahatta 
bulunmuş olsunlar. (Alkışlar) 

Filvaki gayet yanlış bir cereyan, fevkalade hata âlud 
haleti fikriye neticesi ile dört sene içerisinde memlekette ga
yet sakim bir politika takip edilmiş ve bundan anasırı muh
telife, muhtelif suretlerde hasarzede ve mutazarnr olmuş
tur. Bunların tamiri ve bütün yapılan fenalıkların izalesi için 
Hükümetin ne gibi bir tedbir ittihaz edeceğini soruyorlar. 
Buyurduktan gibi bugün alemi medeniyyete çıkmak, bil
cümle mütemeddin memleketler arasında arzı mevki etmek 
için Hükümetin ittihaz edeceği tarik birdir : O da bilcümle 
anasıra bila tefriki cins ve mezheb, hürriyet ve müsavatı ka
mile bahş etmek ve bu memleketi hiçbir unsurun, hiçbir fır
kanın, hiçbir heyetin memleketi gibi telakki etmeyerek, bil
cümle anasıra darı saadet, darülfeyz, hepsine cennet ola
rak tefrik edebilmek gayesini takip eylemektir. (Alkışlar) 

Binaenaleyh, Hükümetin siyaseti dahiliyyesi hiçbir un
surun hiçbir unsura faik veya madun olarak telakkisi nok
tasında değildir. Hükümetin siyaseti dahiliyyesi, her unsu
ra aynı hukuku, aynı imtiyazatı bahş etmektir. Hükümetin 
siyaseti dahiliyyesi her unsurun adedi nispetinde bu mem
leketin idaresine, bu memleketin siyasetine müdahale ve iş
tirak hakkını bahş etmektir. Hükümetin beyannamesinde 
bildirildiği gibi akalliyetlerin hukukunu muhafaza etmek 
cümlei vazaifimizdendir. Bunun için yakında inşallah Mec
lisinize, gerek belediye, gerek mecalisi teşriiyye intihabatında 
temsili nisbî usulüne riayet edilmek için bir kanun teklif ede
cektir. Bu kanun her akalliyetin hakkını kendi hududu da
hilinde muhafaza edeceğinden dolayı en ziyade âdilâne bir 
kanundur; zannında bulunuyoruz. Bundan mada şimdiye 
kadar yapılmış olan haksızlıkların Hükümetin vasaiti mev-
cudesi nispetinde tamiri, tağrib edilmiş olanların yerlerine 
iadesi, bunlann hasaraü maddiyyesinin mümkün olduğu 
kadar tazmini, Hükümetin cümlei makasıdındandır. Ve bu
nun için icraata başlamıştır. Fakat badema bu gibi ahvalin 
tekerrür etmemesi, bu gibi ahvale hiçbir kimsenin cesaret 
edememesi, bu gibi hareketlere cüret eden memurin ve sair 
efradı ahaliden olanların takibi de cümlei vazai fimizden bu
lunmuştur. 

Yalnız gerek sahibi takrire ve gerek bilumum heyete rica 
ederim : Her kimin kimden şikâyeti varsa babı müracaat 
neresi ise oraya müracaatla şikâyetini bildirmekte tereddüt 
etmesin. Yalnız gazetelerde yazı yazmakla, yalnız burada 
nutuk söylemekle bir netice hâsıl olmaz. Doğrudan doğ
ruya her kimin her kimden şikâyeti var ise onu bildirsin; 
hakkında her türlü takibat icra etmeye hazırız. ("Bravo" 
sadaları) Binaenaleyh başka yapacak bir nokta var ise onu 
da Emanuelidi Efendi ve rüfe kasından dinlemek isterim. 
Şimdilik Hükümetin bu zaman için tatbik edeceği siyaseti 
dahili yye ve yapılacak şey bundan ibarettir. 

REİS — Bir takrir var efendim, bu muza kerata tesiri 
olmak itibari ile okutuyorum. Ondan sonra söz veririm : 

Meclisi Mebusan Riyaseti Celilesine 
İzmir Mebusu Emanuelidi Efendi ile rüfekası tarafın

dan verilmiş olan takrirde Arap Milletine dair bir fıkra mev
cuttur. Biz Arap Mebusları tahaddüs eden ahval ve vakayii 
müessifenin hal ve faslım vakti münasibine tehire karar ver
diğimizden kavmi necibi Arap hakkında mezkûr fıkranın 
tayyını talep ederiz. 

4 Teşrinisani 1334 
Asir Mebusu 
Ali Haydar 

EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (Aydın) — Bu 
takrir cevaptan müstağnidir. Arap mebusları ister kabul et
sin, ister etmesin. Anasırı Osmaniyyeden biri hakkında söz 
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söylemek benim hakkımdır ve bir teklifte bulunmak yine 
benim hakkımdır. Binaenaleyh benim imzam tahtında bu
lunan bir ibare hakkında tay edilsin, edilmesin gibi tekli-
fat fazladır. 

Dahiliye Nâzın Muhteremi Fethi Beyefendi Hazretle
rinin beyanatına gelince : Buyurdular ki Türk unsuru da 
pek çok mağdur olmuştur ve bundan dolayı bendenizin be
yanatta bulunmamı arzu ettiklerini söylediler. Bendeniz 
Rum unsurunun mağduriyetinden ne kadar müteessir olur 
isem Türk unsurunun mağduriyetinden de aym surette mü
teessir olurum. Türk unsurunu zikr etmemekliğimin sebe
bi : Çünkü elyevm hâkimiyet, Türk unsuru namına icra edil
mektedir. ("İnşallah daima" sadaları) Binaenaleyh Türk 
unsuru mağdur olursa maatteessüf bunu izale etmek be
nim teklifim üzerine olamaz. Bunun izalesi benim yeddi ib-
tidarımda değildir. Yoksa Türk unsurunun ileri gelenlerin
den bendeniz de istirham ederim umuru idare edenlerden 
bendeniz de rica ederim, düşünsünler, taşınsınlar, hasbel-
hamiye Türk unsurunun mağduriyetini izale etsinler. Çün
kü kendileri Türktürler. Binaenaleyh bunun için de onlan 
müdafaa edemedim. Yoksa bir Türk'ün mazarrat görme
sinden kendim mazarrat görmüş gibi müteessir olurum. 

Hâkimiyetten hariç tutulmuş olan ve binaenaleyh hak
larında edilen tecavüzatı müdafaadan aciz kalmış olan ana
sın saireye gelince : Bendenizin maksadım,Hükümetin prog
ramım anlamak idi. Bu program hakkında söz söylemek, 
o anasıra aittir. Şimdi biz her ne söylesek kendi hesabımı
za söylemiş oluruz. Bendenizin maksadım âlemi tenvir idi. 
Bu maksadım hâsıl oldu. Bundan dolayı Dahiliye Nazırı
na teşekkür ederim. Fakat nazan dikkatlerini celb ederim, 
bu güne kadar olan ıslahat siyaseti iflas etmiştir. Islahat
tan yeniden bahs etmek caiz değildir. Anasın muhtelife, şe
raiti hazıra altında yaşayamazlar. Binaenaleyh şeraiti cedi
de hakkında iyi ve derin düşünsünler. Bu meseleler halle
dilsin, çünkü zaman bunların halledilmemesine müsaid de
ğildir. 

MEHMET EMİN BEY (Trabzon) — Müsaade buyu
rur musunuz?.. 

MEHMET FUAT HULUSİ BEY (Antalya) — Efen
dim bu, istizah değildir, sualdir. 

MEHMET EMİN BEY (Trabzon) — Rica ederim, bu 
mesele başka şekildedir. Bizim de buna karşı hakkı müda
faamız vardır. 

MEHMET FUAT HULUSİ BEY (Antalya) — öyle ise 
Nizamnameyi bırakıp atalım. 

REİS — Eğer sual istizaha kalb edilirse o vakit siz de 
söyleyebilirsiniz. 

MEHMET EMİN BEY (Trabzon) — Fakat müzake
renin bu noktada kalması muvafık değildir. 

REİS — Nizamname böyledir. İstizaha kalb hususunda 
bir talep olup olmadığını Heyete soracağım. 

MEHMET EMİN BEY (Trabzon) — Reis Beyefendi, 
bu, Türk unsuru hakkında bir ithamnamedir. Meseleyi aç
mak lazım gelir. Biz, bunu kabul edemeyiz. 

İLYAS SAMİ EFENDİ (Muş) — Nizamnamei Dahilî 
mucibince bu babta müzakere yalnız sahibi takrir ile Hü
kümet arasında devam edecektir; deniliyor. Fakat sahibi tak
rir bir takım ithamatı mevzu ediyor ki buna Hükümet mü
samaha ile cevap vermiştir. Âtiye ait, mevcudiyeti milliy-
yeyi lekeleyen, bir milyon nüfusun bila sebeb Türkler tara
fından canavarca kati edildiğini söylüyorlar. Kırk asırdan 
beri memlekette medeniyetin amili hakikisi yalnız Rum un
suru olduğunu söylüyorlar. 

EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (Aydın) — Yal
nız değil. "Yalnız" kelimesi yok. 

İLYAS SAMİ EFENDİ (Devamla) — Hükümet bun
lara cevap verdi. Ben de Meclisi Âlinin nazarı dikkatini bu 
töhmetlere celb ederim. 

MEHMET EMİN BEY (Trabzon) — Herhalde müza
kerenin devamı lazımdır. Hakikat tezahür eylemelidir. Türk 
Hükümetinin bu töhmet altında kalmasını istiyorsamz ben 
ağzımı tutarım. 

REİS — Nizamnamei Dahili mucibince müzakerenin 
devamı ve sualin istizaha kalbi arzu edilip edilmediği... 

RÜŞTÜ BEY (Kastamonu) — Milletim tahkir olunu
yor, haksız ithamata maruz bulunuyor da hâlâ Nizamna
mei Dahilinin tatbiki düşünülüyor. 

REİS — Rica ederim efendim, hepimiz hissiyata tabi 
olarak derhal Nizamnamei Dahilî aleyhinde karar verilirse 
sonra bu Meclis hiçbir meselenin altından kalkamaz. Ba
zen böyle hepimizin hissiyatına dokunan ahval olur ki mü-
zakerat bir usul ve kanuna bağlı olmazsa bu heyet bir he
yeti müzakere halinden çıkar. Riyaset hakkında lütufkâr 
olunuz ve Nizamnamei Dahilinin tatbiki hakkında göster
diği taassubu muhik görünüz. 

RÜŞTÜ BEY (Kastamonu) — O halde Karadeniz'de 
benim unsuruma vaki olan tecavüze Hükümet cevap ver
sin, mademki Nizamname bize söz söylemek hakkım 
vermiyor. 

FETHİ BEY (Dahiliye Nâzın) (İstanbul) — Emanue-
lidi Efendi Hazretleri takrirleri okunduktan sonra izahat
ta bulundular ve maksadlarının hiçbir unsur hakkında it-
hamatta bulunmak olmadığını, ancak bu eski ceryanların 
idarei memlekete kâfi gelmediğini ve bundan sonra takip 
edilecek siyaset hakkında talebi izahattan ibaret bulundu
ğunu söylediler ki ben de bu izahat üzerine beyanı mem
nuniyet ettim ve bunun üzerine takrirlerimdeki mevadda 
ayrıca cevap vermeye lüzum görmedim. 
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MEHMET EMİN BEY (Trabzon) — Fakat o takrir ay
nen zabta geçecek. 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldırsın. 

HASAN RIZA PAŞA (Hudeyde) — Sual takrirlerin
de kifayeti müzakere reye konulmaz efendim. 

REİS — Müzakerenin kifayetinden maksad, ruzname-
mize geçmektir. Takrir okundu, sahibi takrir izah etti, Hü
kümet de cevap verdi. Binaenaleyh ruznamemize geçeceğiz. 

TAHSİN RIZA BEY (Tokat) — Sahibi takrir verilen 
cevap kâfidir; derse mesele kalmaz. 

HASAN RIZA PAŞA (Hudeyde) — Verilmiş diğer bir 
takrir vardır. Bu takrirde bir fıkranın tayı teklif olunuyor. 

REİS — Kavmi Araba mensup mebuslar, hissiyatları
nı gösterdiler. Zabta geçti, kendi hesaplarına bu takrire iş
tirak etmedikleri anlaşıldı. Ve bu da zabta geçmiştir, başka 
meseleye geçilmesini arzu edenler lütfen el kaldırsın. 

Başka meseleye geçilmesi kabul olundu. 
Başka takrirler var efendim, bugün verilmiştir. Hükü

mete tebliğler olmalı, şimdi mi okunsun, yoksa sonra mı 
okunsun? 

HASAN RIZA PAŞA (Hudeyde) — Tebliğ olunsun. 
ARTIN BOŞGEZENYAN EFENDİ (Halep) — Hükü

met geleceği günü tayin etsin. ("Hayır, okunsun" sadaları) 

4. — Kozan Mebusu Matyos Nalbantyan Efendi ve rüfe-
kasımn, vakti seferde icraatı Hükümete karşı gelenler için ciheti 
askeriyyece ittihaz olunacak tedabir hakkındaki kararname ile iş
bu kararname mucibince ahar mahallere nakledilen eşhasın emval 
ve emlak ve matlubatı matrukeleri hakkındaki kararnameye tevfi
kan yapılan mezalimin mürettip ve failleri ile duçarı gadr olanlar 
hakkında Hükümetçe ne düşünüldüğüne dair sual takriri. 

REİS — Sual takririni okutuyorum. 

Makamı Riyasetpenahiye 
Vakti seferde icraatı Hükümete karşı gelenler için Ci

heti Askeriyyece ittihaz olunacak tedabir hakkındaki 14 Ma
yıs 1331 Tarihli Muvakkat Kararname ile işbu Kararname 
mucibince aher mahallere nakl edilen eşhasın emval, em
lak ve matlubatı metrukeleri hakkındaki 13 Eylül 1331 Ta
rihli Muvakkat Kararnamenin, müstacelen müzakeresi ile 
reddi, Canibi Hükümetten taleb olunmaktadır. Evet şu sev
gili vatanımızın böyle en dağdağalı bir hengamında mah-
za şevki hamiyyetle mehammı umuru Devleti dûş'u kiya
set ve mesuliyetlerine alan Heyeti Hükümeti hazıramız şu 
talep ve isticalleri ile bu iki muvakkat kararnamelerin çek
tikçe uzamaya fevkalade elverişli olan ahkamı acibesinden 
bilistifade ceharı aktarı cihanı beht ve hayretlere, hakiki Os
manlıları hicab ve teessürlere gark edecek bir surette irti-
kab olunan ceraim ve fecayiin artık velev bir gün bile olsa 
devamı tecviz olunamayacağı ifnam buyurulmuş oluyor ki 

şu suretle gösterilen hubb-u adalet ve meyli siyaset el-hak 
şayanı şükran ve tebcildir. Fakat Heyeti Muhteremi Mebu-
sanın dahi nazarı âli-i münsifanelerinden bir suretle kaça
mayacağı veçhile, halkın doğrudan Kanunu Esasi ile mü
emmen hukuku hayatiyei tabiîyye ve tasarrufiyyesini mu
hil olarak, biri Meclisin kapatılmasından az sonra, diğeri 
ise içtimai muayyeninden iki üç gün evvel neşr ve ilan olun
mak itibariyle ve müstaceliyet ve ne de muhteviyat noktai 
nazarından Kanunu Esasinin muvakkat kararnameler itti
hazı hakkındaki maddesi hükmüne katiyyen tevafuk edeme
yen işbu kararnameleri iptinaen başlanılan ve icraatı elime 
namı tahtında memlekette söndürülen ocakların, tepelenen 
namus ve muazzezatın velhâsıl Heyeti Âli-i Muhteremeyi arz 
ve izahından müstağni bulduğum evnaı mezalimin mürettip 
ve failleriyle madum bunca tebaai Osmaniyyenin eytam ve 
eramili hedr ve gasbolunan servet ve mukaddesatları hak
kında tecelliyi adalet için acaba Hükümetimiz ne düşünmek
tedir? Bu babta ittihaz edilmiş ve edilecek tedabir in izahını 
talep ediyorum. Bu izahat ve onu takip edecek müzakerat 
ve mukarreratımız ki, âlemi medeniyyette bittahsis efkârı Os-
maniyyede begayet müntazırdır. İstikbal ve vatan için dahi 
o nisbette mühim müessir ve kıymetli olacaktır. 

2 Teşrinisani 1334 
Kozan Mebusu Halep Mebusu 

Matyos Nalbantyan Artin 
Maraş Mebusu Erzurum Mebusu 

Agop Medetyan 
İzmir Mebusu Sivas Mebusu 
Onnik İhsan Dikran Barsamyan 

ARTİN BOŞGEZENYAN EFENDİ (Halep) — Efen
dim, bunu bendeniz imzalamışım. Zaten Dahiliye Nâzın 
Beyefendi de icraatını Meclise haber verdiler. Yapılacak şey 
de bundan ibarettir. Hükümete teşekkür ederiz. Deniliyor 
ki teşebbüs olunmuştur. Cali şey değildir, ciddîdir. Bunun 
için vakit ister. İnşallah az zamanda bu yaralar büsbütün 
sarılamasa da bir dereceye kadar Hükümet sarfı mesai ey
lemektedir. Ben de hükümet olsam bu kadar yapardım. 
(Alkış) 

MATYOS NALBANTYAN EFENDİ (Kozan) — Ar
tin Efendinin hissiyatı hamiyetkâranesine bendeniz de işti
rak ederim. Fakat, müstaceliyet vardır, öyle pek basit, bu
yurdukları gibi oluverir bir şey değildir. Bendeniz bu tak
riri umum milleti Osmaniyye namına verdim. Osmanlılık 
hissiyle mütehassıs olarak o hisle söylüyorum. Bu kanunu 
muvakkatlar hiçbir veçhile Kanunu Esasi ahkamıyle kaa-
bili telif değildir. Sonra haddi zatında bu bir cürüm teşkil 
ettikten sonra -bendeniz yalnız Ermeniler, Rumlar demi
yorum, Türkler de vardır- kararnameler buradadır, evvele
mirde Heyeti Teşriiyyenin, bu kararnamelerin isabetsizliği 
ve Kanunu Esasiye olan ademi tevafuku hakkında nazarı 
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dikkatini celb ediyorum. Sonra geliyor; bu suretle işlenen 
adaletsizlikler fenalıklar geliyor. Benim bu gün Heyeti Me-
busanın vicdanından, onların kalbindeki saffetten hiçbir va
kit sui telkin yoktur. Bu kanunlara iptinaen yapılan mua
melat, tehcir edilen halkın ne gibi ahvale maruz kaldıkla
rından burada bahsetmeyi fazla görürüm. Ben pek çok ar
kadaşlarımdan bu teessürlerini gözyaşlarıyla anlatanları 
gördüm. Gözleri dolarak bahsedenleri biliyorum. Bunun 
için asabiyet "fanatik"Iik gibi şeylere atfedilmesin. İnsa
niyet namına vicdanınıza müracaat ediyorum ki, geçen me
seleler cümlemizi ağlatmıştır. Bendenizce bu meselede bila 
tefriki cins ve mezhep ocaklar sönmüş, fakat dumanı hâlâ 
çıkmaktadır. Bu gün bir çok kadınlar şurada burada sürü
nüyorlar. 

Hükümeti Cedidemiz bu babta çok sıkılıyor, çok dü
şünüyor. Fakat mesele arz ettiğim gibi pek basit kucakla-
nıverecek bir şekilde değildir. Gerçi Hükümetimiz bu hu
susta var kuvvetiyle çalışmak istiyor. Yalnız bendeniz rica 
ediyorum. Bu mesele gayet mühim olduğu için ehemmiyetli 
bir proje ile gelsinler. Ve namı Osmaniyi lekeleyecek olan 
bu fena vakayiden tarihen, halen ve âtiyen bu memlekette 
kusuru olmayanların az olmadığını biliyorum. Onları da 
bu lekeden kurtarsınlar. Temiz nasiyeleri meydana çıkarsın
lar. Gerek siyaset, gerek adalet, gerek kanunu ilahî ve me
denî noktai nazarından her suretle ben temenni ederim ki 
bütün arkadaşlarımız kendi avuçlarını açsınlar, bu mağdur
ları kurtarsınlar ve hükümetimize, bu biçarelerin serian ve 
âtiyen sıcak bir yemek ve bir me'va bulabilmelerini temin 
eylemeyi teklif etsinler. Ve benim bu hissiyatıma iştirak ey-
îesinler. Sonra söyleyeceğim ki, mütecasirlerden bu gün hâlâ 
mevkii iktidarda bulunup da o mülevves elleriyle kanunu 
adaleti tutuyor; diye bağıran memurlara ruhsat vermesinler. 

Biz Hükümete saffetle sarılmak isteriz. Ancak icraa
tını maddeten ve amelen görmek isteriz. Adaletin ne suret
le olacağım izah etmeyi Hükümet ve Heyete karşı tecavüz 
addediyor ve benim temennime saffetle iştirakinizi rica edi
yorum. Hükümet katî bir proje ile hakikî bir program ile 
işe başlasın ve bunu acilen göstersinler. Alemi medeniyyet, 
insaniyet hatta cümlemizin hakimi mutlakı olan Cenabı 
Hak bunu bizden bekler. 

REİS — Bu kadar izahattan sonra mevaddı âtiyyeye 
geçilmesini kabul edenler el kaldırsın... 

Kabul edildi. Bir takrir daha var efendim. 

MATYOS NALBANT YAN EFENDİ (Devamla) — Bu 
hususta Nazır Beyefendi izahatını başka bir güne mi talik 
ediyorlar? 

FETHİ BEY (Dahiliye Nâzın) (İstanbul) — Müsaade 
ederseniz iki kelime ile cevap vereyim. Artin Efeninin be
yanatına teşekkür ederim. Nalbantyan Efendinin hissiya-

tına da teşekkür etmek borcumdur. Katî bir proje ile gel-
mekliğimizi istiyorlar. Katî bir proje şimdiki halde tehcir 
edilmiş olanların mahallerine iadesinden başka bir şey de
ğildir. Bunun ciheti icraiyyesi vardır ve ciheti icraiyyesi de 
zannettiğimiz kadar kolay bir şey değildir. Bu gün tehcir 
edilmiş olan yerler ahalisi avdet edecekleri mahalde kendi
lerine bir mesken, bir sıcak çorba bulabilecekler mi? Bun
ların bir kısmı tehcir olunan yerlerde dükkân açmışlar, iş 
bulmuşlar, hatta bazıları adığımız malumata nazaran şim
diki halde yerinden kımıldamamak niyetinde ve bu kışı ora
larda geçirmek taraftarıdırlar. Binaenaleyh Hükümet bu işi 
tedricen yapmak taraftarıdır ve tedricen yapmak lazımdır. 
Her halde Hükümet evvela bunların gelecekleri yerde mes
ken bulmalarını ve hiç olmazsa bir çatı altında ikamet et
melerini temin eylemek için lazım gelen talimatı vilayete ver
miştir. Bu suretle mahallerine geliyorlar. Sonra bekâr olan
lar, burada veyasair yerlerde hane tedarik edenler iş tutan
ların ayrıca hane tutmaya mecbur olmayanların istedikleri 
surette harekete muhtar bırakılmaları hakkında evamiri la-
zime verilmiştir. Tahrip bulunan köylerin tamiri ve bunla
rın yeniden kabili iskân bir hale ifrağı ise ahvali hazıra se
bebiyle ne hükümetin ve ne de hiç bir kimsenin yedi ikti
darında olmayan bir şeydir. Binaenaleyh bunların tamira
tını zamana terketmek muvafık olur. Yalnız yapılmış olan 
haksızlıklar, zulüm ve gadirlerden bahsetmek istiyorsanız; 
her hangi bir adam, her hangi bir memur, bir kimseye zu
lüm ve gadir yapmış ise bunun hakkında bizim yeddimiz-
de tahkikat evrakı var ise, sizi temin ederim ki bunları mu
hakemeye bila tehir sevkedeceğiz ve sevketmekteyiz. Fakat 
Hükümetin nazarı ıttılaından hariç kalmış vukuat var ise 
evvelce de söylediğim gibi herkes için babı şikâyet açıktır; 
hakkını müdafaa etsin ve bu lazımdır. Bunlar müracaat et
sin, biz de tahkik ederiz. Mesuliyetleri tahakkuk ederse bu 
gibilerini bila tereddüt mahkemeye sevkederiz. Bendeniz ya
pacak başka bir iş görmüyorum. 

MATYOS NALBANTYAN EFENDİ (Kozan) — Ben
deniz Hükümetten bu babta tahkikat yapmayı vazife edin
melerini teklif ediyorum. 

FETHİ BEY (Devamla) — Vazife edinilmiştir ve tahki
kat ve tetkikata da girişilmiştir. Fakat buyurduğunuz birden 
bire olamaz. Çünkü her şeyi birden yıkmak kolay ise de yeri
ne getirmek kolay değildir. Bu gün memlekette otoriteyi bir
den bire madun bir hale koyamayız. Fakat tedricen yapaca
ğız. Sizi temin'etmek isterim ki hiç bir kimsenin hakkının zerre 
kadar zayi olmasına Hükümet taraftar değildir. Herkesin hak
kının yerine gelmesini arzu ederiz. Ve zulüm ve gadir yapmış 
olan, haksızlık etmiş olan memurların hiçbir suretle kanunun 
pençesinden kurtulmasını arzu etmiyoruz. 

MATYOS NALBANTYAN EFENDİ (Kozan) — Asarı 
fiiliyyesine teşekkürle intizar ederiz. 

TBMM KÜTÜPHANESİ 

— 113 



Meclisi Mebusan t : 11 4 Teşrinisani 1334 (1918) C : 3 

1. — Vakti seferde icraatı hükümete karsı gelenler için cihe
ti askeriyyece ittihaz olunacak tedabir hakkında kararname. (1) 

FETHİ BEY (Dahiliye Nâzın) (İstanbul) — Efendim, 
bu gün ruznamemizde, vakti seferde icraatı Hükümete karşı 
gelenler için ciheti askeriyyece ittihaz olunacak tedabir hak
kında Kanunu Muvakkat vardır. 

Fazla söz söylemeye lüzum yoktur zannederim. Bu ka
nun, bu zamanın kanunu olmadığından, bunun müstace
liyet kararıyle biran evvel ref edilmesini Meclisi Âlinizden 
rica ederim. 

FUAT BEY (Divaniye) — Efendim, Hükümetin bu ka
nunu geri almasından dolayı kendilerine bilhassa arzı te
şekkür ederim. Aynı zamanda bunun gibi ve daha fena, as
rın ahkamına uygunsuz bir çok kanunlar daha vardır. On
ları da rica ederim, birer birer geri alsınlar. 

FETHİ BEY (Devamla) — Geri almıyoruz. Meclis red
dine karar versin, eliyorum. 

FUAT BEY (Divaniye) — Müsaade buyurunuz. Aynı za
manda geçen sene bendeniz kırk refikim ile beraber asakirin 
usulü muhakemesi hakkındaki kanunun müstacelen Meclise 
tevdii için bir takrir takdim etmiş idim. Encümen, o takriri 
Makamı Riyasete verdi. Makamı Riyaset, geçen sene olduğu 
gibi bu sene dahi o takriri tutuyor. Bu kanunu bir an evvel 
çıkaralım. Zira bu günkü asırla ve ne de kurunu ulamn ah
kamı hukukiyyesiyie kaabili teiif olmayan bir hükmün tahu 
tesirinde inleniyor. Makamı Riyasetten rica ederim ki bu ka
nunu, bir an evvel çıkarsın ve bir saat evvel reddedilsin. 

REİS — Müsaadenizle Heyeti Âl i yy ey e arz edeyim. Bu 
layihai kanuniyye Hükümetten geri alınmıyor. Zira bu bir 
karan muvakattır. Tatbik ve icra edilmiştir. Binaenaleyh bu
nun burada red ve kabul edilmesi kaabili tasavvurdur. Bi
naenaleyh meseleyi bu noktai nazardan müzakere etmek 
icap edecektir zannederim. 

TAHSİN RIZA BEY (Tokad) — Efendim, Dahiliye Nâ
zın Muhtereminin buyurdukları gibi bu Kararnamenin yal
nız zamanın kanunu olmamak itibari ile değil, 22 Eylül 1331 
tarihinde mevkii meriyyete vazedilmiş olan bu kararname Ka
nunu Esasinin 36 ncı maddesindeki ahkam ve şeraite de mu
vafık olmadığından ve çünkü Meclisin bir ay sonra içtimaa 
daveti mümkün olan bir zamanda neşr edildiğinden, esbabı 
red meyanında Kanunu Esasinin bu 36 ncı maddesine mu
vafık olmadığından da bahisle reddini teklif ediyorum. 

ARTİN BOŞGEZENYAN EFENDİ (Halep) — Efen
dim bendeniz bu kanunun müzakere edileceğini bilmiyor-

(1) Evveliyatı 6 ncı inikad zaptındadır. 

dum. Rüfekayı Kiramın ellerinde gördüm. Yalnız reddi ile 
iktifa edilecek bir kanun değildir. Tahsin Beyin buyurduk
ları gibi, müdellel olarak red etmelidir.Bendenizin hatırı
ma öyle geliyor ki, Meşrutiyetin ihtidayı ilanında, bu ikin
ci defa olan ilanında, bütün matbuat, fıkr ve zikri olan ve 
az çok mürekkep yalayan, kanunla meşgul olan kimseler 
Kanunu esasinin noksanlarını aradılar. Bunların arayıp ta
rayıp bulabildikleri yalnız bir maddenin başına çöktü,o 
maddede deniliyordu ki, Padişah mülk ve memlekete ma
zarratları olan kimseleri memleket haricine çıkarabilir ve 
güya Sultana kuvvet vermiş. Bir takım adamları o madde
ye binaen çıkarmış. Şimdi mukayese edelim. O madde bir 
Sultanı Âli-i Sâna bir kuvvet ve kudret veriyor. O Sultanın 
bir tarihi var. Memlekete merbutiyeti var. Şimdi sultanlar
dan bahs etmeyelim, her nerede olursa olsunlar Devlet ve 
Saltanatı muhafaza etmek endişesi ile mükelleftirler. O en
dişeden kurturalamazlar. Bu madde, değil bir ferdi mem
leketten çıkarmaya, hatta icabında köyleri, kasabaları, şe
hirleri kökünden sökmeye, bir taraftan aldırıp öte tarafa 
nakle salahiyet veriyor. Kime? Bir kumandana, ki bu, ba
zen bir yüzbaşı veya bir binbaşı oluyor; bunlar kim olursa 
olsun, bunları zikr etmek istemiyorum. Ancak şu kadar var 
ki, onların içerisinde bir çok türedileri de bulunuyor. Şim
di düşününüz, Kanunu Esasinin yüz on üçüncü maddesi
ne tecavüz eden kimseler nasıl oluyor da bir madde ile bir 
zabite koca bir salahiyet veriyorlar. Geçenlerde zannederim 
ki bu madde, bu kanun geldi de tekrar Meclise mi gitti; yok
sa başka bir kanun mu idi? Emvali metruke kanunu idi zan
nederim. Sason Efendi şekle ait bir kanun dedi. Yanında 
oturan refiki muhterem dedi k i : (O kendi vazifesini ifa et
ti. Hâlâ söz kulağımda çınlıyor) Onun reddi ile iş bitmez 
ki... Bu, bir bıçaktır, baltadır bir çok zulümler icra eyle
miştir. Biz bu bıçağı baltayı kör etmekle o zulümleri falan
ları tedavi etmiş olmayız. Bu, dehşetli bir bıçaktır. Hâlâ bu
nun üzerine mazlum kanları buluyor. Bu dehşetli bir bal
tadır. Yıktığı, yaktığı hanelerin haddi hesabı yoktur. Şu üç 
satırlık bir madde müthiş bir şeydir. Şimdi onu gerek şek
len ve gerek esas itibari ile, mugayir olması hasebi ile mü
dellel olarak red etmeliyiz. Ve bunu red etmekle beraber bu 
Kanuna istinaden memleketi harap edenlerin cezası için de 
bir temennide bulunmalıyız; onu cinayet kastı ile imal et
miş ve istimal eylemiş olan kimseleri de cezalandırmak la
zımdır. Yalnız silahların meydandan kalkması ile iş bitmez. 
Temennim budur. ("İştirak ederiz" sadalan) 

MEHMET EMİN BEY (Trabzon) — Efendim, haki
katen bu kanunun mevkii icraya vazı ile memlekette bazı 
ceraim vukua gelmiş, bundan evvel takrir veren Emanueli-
di Efendinin takriri dahi bu maddenin neticesinden ileri gel-
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mistir. Bu vesile ile demin cevap vermeye yeltendiğim hal
de bir sual takriri olmak hasebi ile cevaptan men edildi
ğim, Emanuelidi Efendi ve rüfekasına buradan bir kaç söz 
söylemek mecburiyetindeyim. Amma Emanuelidi Efendi 
takririnde sırf Ermeni oldukları için bir milyon çocuk ve 
kadının öldürüldüğünden ve beş yüz elli bin Rumun itlaf 
edildiğinden ve iki yüz elli bin bu kadar Rumun tehcir edil
diğinden bahsetti. 

Bendeniz bundan evvel, Kabineye beyanı itimad esna
sında memlekette vukua gelen bilcümle ceraimin tahkiki ile 
faillerinin cezadide edilmelerini Hükümet vaad etmedikçe 
beyanı itimad etmeyeceğimi söylemiştim. Evet, hakikaten 
memlekette vukua gelen ceraimin tahkiki ile faillerinin tec
ziye edilmesi Kanunu Adalet iktizasındadır ve bunu Mec
lis ve Millet kamilen arzu eder. Fakat meseleyi tetkik eder
ken yalnız şunu rica ederim ki, haksızlığı derecesinden fazla 
göstermeydim. Çünkü haksızlık fazla gösterildikçe yine 
haksızlık olur. Haksızlık ne kadar ise o kadar tahakkuk et
meli ve orada kalmalıdır. Bir haksızlığı diğer bir haksızlık 
ile izale etmek caiz değildir. Ben Emanuelidi Efendiyi bu
rada pek mubalağakâr gördüm ve meselenin esasından da 
biraz inhiraf etmiş bulunduğunu anladım. Evet efendim bi
zim memurlarımızın bir çok Ermeni çoluk ve çocuklarını 
kestiklerini ben de söylüyorum. Ve malları da yağma edil
di. Fakat bunun bir ihtidası var. Şurada bulunan bütün Er
meni rüfeka ile barebar vakti ile bendeniz Muş'ta bulun
duğum esnada da Müddeiumumiliğim esnasında vakıf ol
duğum bir çok hakayık d olayı sı ile sizi biraz taciz etmek 
istiyorum. Fakat mesele mühimdir. Bugün bir ithamname 
karşısında bulunuyoruz. Bendeniz biraz müdafaa etmek is
tiyorum. Emanuelidi Efendi diyorlar ki : Bir milyon çoluk 
çocuk kesildi; demek ki yalnız bir milyon kadın ile çoluk 
çocuğa aittir. Şu halde ondan yukarı ki erkekler hariç. La-
akal beş yüz bin de bunlarda var. Şu halde kati edilenlerin 
miktarı ceman bir milyon beş yüz bin kişiye kadar çıkar. 
Çünkü o bir milyonu yalnız erkekler ile kadınlara hasr 
ediyor. 

Bendeniz 1323'te Muş Müddeiumumisi iken "Zaven" 
isminde bir Ermeni Komitecisi vuruldu. Bunun üzerinde 
bazı evrak çıktı. "Zaven"e ya İsviçre'den yahut Amerika'
dan bir mektup vardı. Diyorlardı ki : Van İngiliz Konsolo
su Mister bilmem kimin bir raporu var. Bu raporda bütün 
burada bulunan Ermenilerin adedini 1 200 000 kişi göster
mişti. Rica ederim konsolosun nezdinde teşebbüsatı lazi-
mede bulun ilah... diyordu. Van İngiliz Konsolosunun yaz
dığı raporun, Ermenilerin miktarının katlini değil, müm
kün olduğu kadar kesretini göstermek sureti ile yazılmış ol
duğu daha ziyade muhtemeldir. Şimdi, geçende işittiğime 
göre, burada bulunan Ermeni murahhasları da iki yüz bin 
üç yüz bin Ermeninin Kafkasya'ya hicret ettiklerini söylü-

yorlardı. Memleketimizde de zannederim elyevm dört yüz 
bin, beş yüz bin Ermeni vardır. Şimdi şu aradaki tefazul 
ne miktar ise bu miktar telef edilmiş, katledilmiş ve malla
rı da yağma edilmiş olduğunda şüphe yoktur. Ben de isti
yorum ve talep ediyorum ki bunu yapanlar tecziye edilsin
ler. Fakat bu, böyle iken sırf Ermeni olduklarından dolayı 
kesilmişlerdir yolunda Emanuelidi Efendi tarafından vuku 
bulan beyanatı ben kabul edemediğim gibi, zannederim, Er
meni arkadaşlarım da bunun böyle olduğunu kabul et
mezler. 

ARTIN BOŞGEZENYAN EFENDİ (Halep) — Ne için 
kesilmişler? 

MEHMET EMİN BEY (Devamla) — İzah edeceğim 
Artin Efendi. Mesele, Ermeni oldukları için kesilmişlerdir, 
yolunda değildir. 

REİS — Mehmet Beyefendi rica ederim sözlerinizi da
ha ziyade metni kanuna inhisar ettirelim. Meseleyi yeniden 
yeniden deşmeyelim. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Sinop) — Evet efendim, 
meseleyi yeniden deşmeyelim. 

ARTİN BOŞGEZENYAN EFENDİ (Halep) — Yara
ları tazelemeyelim. 

REİS — Bu yaraları muttasıl kurcalamaktan bir şey 
çıkmaz. Metni kanuna tevfikan söz söylensin. 

MEHMET EMİN BEY (Devamla) — Bendenizin asıl 
maksadım, Emanuelidi Efendinin meselede mubalağakâr 
olduğunu söylemektir. Ve bunu yapanları tecziye etmeyi ta
lep etmektir. Emanuelidi Efendi bugün yalnız Rumların teh
cirinden bahsetti. Doğrudur, bu da vakidir. Fakat biz Sam
sun'da gördük ki, efendiler Rus gemileri, Rus torpidoları 
geldi, limanın önünde durdu. Oradaki eşkiyaya esliha ve 
mühimmat getirdi. 

RIZA BEY (Bursa) — Hangi eşkiyaya, söyle!.. 

MEHMET EMİN BEY (Devamla) — Rum eşkiyası-
na! Bunlar kasabadan Hükümetten görülüyordu. Eş ki ya 
da o rivar köylere iltica ediyor. Peki, hangi bir hükümet 
tasavvur olunur ki düşman Giresun'a kadar gelsin de o hü
kümet de eşkiyaya böyle eli boş dursun. Fakat şekilde kö
tülük var. Gerek ermeni meselesinde ve gerek Rum mesele
sinde gayet fenalıklar, kötülükler vardır. Sonra Samsun'da 
vakayiden dolayı Osman Bey ve Kofidi Efendi ile beraber 
Hükümete müracaatla şikâyet ettik. Hem kumandam, hem 
mutasarrıfı azl ettirdik. Yani bunları kimse tecviz etmedi. 
Fakat bunlara bütün bütün esassız dememeli. Sonra ötede 
beride ihtilaller de var. Onlar da olmuş. Acaba bu meza
limden Türkler hariç mi kaldı ki Emanuelidi Efendi bun
lardan hiç bahs etmediler. 

Bendeniz şu kanun dol ayı sı ile bunları söylüyorum ve 
bundan dolayı kendisine cevap vermeye mecburiyet hisse-
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diyorum. Kumandanlar, bu gibi kanunlar dolayısı ile kur'a 
ile bir çok kişileri vurdular, öldürdüler. Bunlar, Türklere 
karşı olan mezalimdir. Binaenaleyh, söylemeye mecburum 
ki Emanuelidi Efendi bunları söylerken herhalde haktan 
ayrılmamalı idi. Araplara karşı da yalnız sui muameleden 
bahs ediyor. Halbuki öyle yalnız sui muamele değildir. 
Araplar da bila sebeb idam edildi. Divanı Harblere emir
ler verilerek cebren idam kararları alındı, bunlar da tehcir 
edildi. Emanuelidi Efendi bunları da tahkik edip o suretle 
takrir verse idi ve Türklere karşı yapılan muameleleri de tak
ririne yazsa idi daha iyi olurdu. Çünkü kendisi bilcümle Os
manlıların Mebusudur. Binaenaleyh takririnde umumî ola
rak bahs etmeli idi. Bu yapılan muamele vardır, yoktur de
miyorum. Fakat işte biraz mübalağa ve esasta inhiraf vardır. 

ARTÎN BOŞGEZENYAN EFENDİ (Halep) — Allah 
zalimleri kahr eylesin. 

MEHMET EMİN BEY (Devamla) — Amin, amin. 
("Amin" sadaları) 

REİS — Bu kararı muvakkatin heyeti umumi yy esi hak
kındaki müzakereyi kâfi görenler el kaldırsın. (Eller kalkar) 

Kâfi görülmüştür. 
FUAT BEY (Divaniye) — Efendim, bendeniz heyeti 

umumiyyesi hakkında takrir vermiştim. ("Müzakere kâfi 
görüldü" sadaları) 

REİS — Müzakereyi kâfi gördünüz, şimdi kararı mu
vakkatin red ve kabulü mevzuu bahs olacak. Bu hususta 
bir red takriri vardır. Ve fakat evvela müspet reye konulur. 
Binaenaleyh kararı muvakkatin kabulünü reye koyacağım. 
Kabul edilmediği takdirde red olunacaktır. 

Bu kararı muvakkatin heyeti umumiyyesini kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. ("Ekseriyet yok" sesleri) 

Kabul edilmemiştir. 
Binaenaleyh kararı muvakkat ittifakı ârâ ile red edil

miştir ve maddelerin müzakeresine hacet yoktur. 
ARTİN BOŞGEZENYAN EFENDİ (Halep) — Mü

dellel olarak red edilmeli. 
FUAT BEY (Divaniye) — Efendim, bendeniz reddin 

şekli hakkında takrir vermiştim. 
REİS — Fakat, reddin şekli yoktur, ya kabul ya red 

edilir. 
FUAT BEY (Divaniye) — Fakat bir mesele var, bu ka

nun ne dereceye kadar kabule şayandır. Bu kanun keenlem-
yekün olarak gelmiş bir kanundur. Çünkü Kanunu Esasi
ye muhaliftir. 

MEHMET EMİN BEY (Trabzon) — Doğrudur, doğ
ru. Keenlemyekün olursa daha iyidir. 

REİS — Müsaade ederseniz gelecek ruznameyi tebliğ 
edeyim : 

Asakir tarafından ika edilen ceraimi adiyyenin mercii 
tahkik ve muhakemesi hakkında kararname. 

Harb esnasındaki sui istimalattan dolayı bir tahkikatı 
teşriiyye heyetinin intihabı hakkında verilen takrir, bir de 
bugünkü ruznameden kalan levayihi kanuniyye vardır. 

Perşembe günü saat ikide toplanmak üzere Meclise hi
tam veriyorum. 

Hitamı İnik ad 
Saat : 5.10 
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