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BİRİNCİ CELSE 

Kuşat Saati : — 

REİS : Sait Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Mehmet /Galip Bey, Nuri Bey 

REİS — Ekseriyet hâısıl oldu,, müzakereye başlıyoruz. 
Zaptı Sabık Hulâsasını okutuyorum. 

I. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

SBKİZİNÖİ İNİKAD 

15 Teşrinisani 1326 Pazartesi 

Sait Paşa Hazretlerinin tahtı Riyasetinde inikat 
ederek Zapitı Sajbık Hulâsası kıraat ve kabul edildi. 

İstibdalleri icra kılınan bahriye mensubu bakaya 
ve efradı mezcurenin güzeşte maaşlariyle yemeklik
leri; 

Musul Vilâyeti ile Havran ve Kerek Sancakları, 
Zara ve Hıişnıımansur kazalarında yapılacak tahriri 
nüfus mesarifatı olarak dörtyüz bin kuruşun tahsi
latı münazarama şureltiiride verilmesi; 

(Bahriye Nezareti bütçesinden Askerî Tekaüt San r 

dığı bütçesine naklolunacak meibalıiğ ile Onman ve 
Mıealdin Nezareti 1326 senesi bütçesinin Çekirge ter
tibine yapılacak zam; 

1325 ısenesi hidematından olarak devrei hesabiiy-
ye zarfında .tahakkuk eHbiği halde tesviye edileme
yen 42.055.956,— kuruş; 

Muhadirinln iskân ve iaşeleriyle Hicaz'da ittihaz 
olunan tedabiri sıhlhiiiyyei fevkalâde mesarifi hakla
rındaki Meclisi Mebusan Riyaseti tezkireleri Mali
ye Encümenine ve 

Âyân âzasından Ali Galip Bey'in; Meclis mü
zakeresine ait Takvimi Vekayikie neşrolunan zabıt
larda müşahede olunan sehviyat hakkındaki takriri, 
ibiadel müzakere, lâyiha Encümenine havale olundu. 

Refe 
Sait 

Kâüip Kâtip 
Mehmet Galip Nuri 

REİS — Zâıbit kabul buyuruluyor mu? (Kabul, 
kabul sesleri) Kabul olundu. 

Tezkireler 
/. — Geçen devrei içtimaiyyeden müdevver leva-

yihi kanuniyye cedevelinin irsal kılındığına dair Mec
lisi Mebusan Riyaseti tezkiresi 

REİS — Tezkire mieüfufu cetveli okutuyorum. 
IMeclisl Mebusan Riyasetinden Meclisi Âyân Ri

yasetine varit olan Fi 27 illkalde Sene 1328 ve Fi 11 
Teşrinisani Sene 1326 tarihli ve dokuz numaralı tez
kire suretidir : 

Meclsli Âyân Riyaseti CeMetsine 
Geçen sendi içtimıaiyıye zarfında, tarafı Hükûmet-

iten Meclisi Mebuisâna gönderilen ve ikmâli müzake-
râtı bu seneye kalmış olan levâyihii kanuniyyeden 
hangilerinin bir an evvel çıkarılması Kuvvei: icraiy-
yece matlup ve mülitleziim olduğu, Makamı Sadâret' 
ten istiflsad kılınmış idi. Mezkûr levâyihii kanuniyye-
nin ruznâımesi müzaikerâta iltihalli ile mıüzakerâcında, 
Kuvvei Teşriiyye'n'in her iki kıısımınca masruf olacak 

IL — EVRAKI VARİDE 
mesâide bir Ditıraldı tam hâsıl olmak üzere, bu bâbita 
hangilerinin evvel be evvel çıkarılarak Hey'âtı Ce
lilerine tevjdii münasip görüldüğünün lütifen in bası 
zımnında, levâyihi mezikûrenin bir kıt'a cetveli, su
retti hususıiyyede takldilm kılınmış olmakla ol bâbta. 

'Meclisi Mebusan Reisi 
Ahmet Rıza 

REİS — Tezikire ve mdlfufu cetveli okutuyorum. 
Geçen senei içtimaiyyede Heyeti Umumiyyede 
müzakeresine başlanıp ikmâli bu seneye ta'lik 

edilen Levayihi Kanuniyye 
— M'ehâkirnıi sulhliyyenin sureti teşekkülü ile va-

zâif ine dair lâlyiihai kanuniyye. 
—- İdarei örfiyyie kararnamesine Zeyl olmak üze

re kaleme alınan iâyilhlai kanuniyye. 
—• Ah/.ıasker Kanunu Lâyihası. 
—• Çdkirge itlafı hakkında Nizâmnâme Lâyıihası. 
Geçen senei jçtilmaiyyede Âyân'a gönderilip bilik-

mâl mazbatasına raplfen Heyetli Umumiyye'ye tevkii 
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• \ 

ve müzakeresi bu seneye devrjolunan Devâyihi Kanu
niyye. 

ı— Aydın Vilâyetti kuru üzüm mahsulünün temi
ni revacı hakkında lâyihai kanuniyye. 

— Hizmeti redifede bedeli şahsî usulünün ilga
sına dair, Redif Kanunnâmesine zeylen kaleme alı
nan mevaddı kanuniyye lâyihası. 

— Evkafı mazbuta ve mülhakaya ait ioarelteyn ve 
mukataai zemin ve tevsii intikali ve mevkuf gedikler 
ibedelâtı icariyyesi ve bedel... Gibi varidatı evkafın 
tesrii tahsili zımnmda, Tahsili Emval Kanununa tez-
yil edilmek üzere mıalddei kanuniyye lâyihası. 

Geçen senei içtimaiyyede encümenlerde tetkikatı 
bilikmâl mazbatasına rapten Heyeti Umumiyyeye 

tevdi ve müzakeresi !bu seneye devrolunan 
Levâyihi Kanuniyye 

— Filoksera Kanunu Lâyihası. 
— Askerî Harcirah Nizâmnâmesi. 
'— Usulü Muhâkematı Hukukiyye Kanununa zey

len tanzim olunan mevaddı kanumiyye lâyihası. 
— Divanı Muhasebatım vezâif ve salâhiyyeti hak

kında kanun lâyihası. 
— Menâfi hissesiyle mal sandıklarınca tahsili, 

ahîren kararlaştırılan varidatı saire ve tapu hâsılâ-
tıyle emaneti âşâr ve zebhiyye resmi munzamının ve 
bedelâtı asfceriyye bakayasını tahsildarlar marifetiy
le tahsili için, Tahsili Emval Kanununa zeylen kale
me alınan maddei muvâkkate lâyihası. 

— Dersaadetlin vaZâifi uımuimiyyei zâbitasının is
tanbul Vilâyetinden hittefriik emniyyeti Umurniyye 
Müdiriyyetine ve idarei müllkiyye ve belediyyes'inin 
Şehremaneti nâmıyle İstanbul Vilâyetine tevdii hak
kında lâyiha. 

— Memâliki Osmaniye'de millî fabrikalar tesisi 
ile, sanayii mütenevvıianın dâhilen temini tenakkiyatı 
için Hükümetçe müessiıs ve müteşebbislere iraesi ik
tiza eden müsaadât ve ma^fuvviyyât hakkında kanun 
lâyihası. 

— Memurîn maaşâtından tevkif edilmekte olan 
haremeyn ikramiyyesinin, 1326 mart'rrıdan itibaren 
İlgası hakkında maddei kanuniyye lâyihası. 

— Damızlık tiflUilk keçilerinin hârice men'i ihracı 
hakkında lâyihai kanumiyye. 

— Tahdidi Sin Kanununun ikinci maddesini ta' 
dilen maddei kanuniyye lâyihası. 

— Hazinei Hassa'nın Hakanı Sabık nâlmına olan 
düyunundan, emlâk idaresine taalluk eden düyunun 
sureti tesviyesi hakkımda lâyihai kanuniyye. 
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— Rüsumu belediyyenin sureti tahsili hakkında, 
Belediye Kanununun 64 üncü maddesi makamına ka
im olmak üzere, maddei .kanuniyye lâyihası. 

— Memurini Müikliyye Tekaüt Kanununun v on 
beşinci maddesinin tavzihan ta'diliini mübeyyin mad
dei kanuniyye lâyihası. 

•— Kavanîn.ve nizâlmâtın sureti neşr ve ilânı hak
kında lâyihai kanuriiyye. 

— Mecelle Cemiyetinin yeniliden teşkiline dair lâ
yihai kanuniyye. 

— Mehaklmi şer'iyye ve hükkâlmı şer nizâmnâ
meleri makamına kaim olimalk üzere lâyihai kanuniy
ye, 
1325 - 1326 devrei içtimaiyyesinde, Kuvvei tcraiyye 

tarafından teklif edilip (encümenlerde derdesti 
müzakere bulunan levâyihi kanuniyye 

— Maadin odakları ve bill-umûim şirketler müs
tahdemin ve amelesi hakkında, Tatili İşgal Kanunu
na tezyili lâzım gelen mevaddı kanumiyye lâyihası, 

— Silâh altına davet olunup bilâ sebebi kanunî 
icabet etmeyen efradı redife hakkında yapılacak 
mualmeleye dair, Redif Kanunnâmesinin 81 ve 82 ndi 
maddelerini ta'dilen lâyihai kanuniyye. 

—• Devrei Sâbılkta, esbabı siyasiyyeden dolayı bi
rer suretle magduren nefy ve teb'ît edilenler ile, bil-
itsrar memâliiki ecnehiyyeye firar edenlerin sureti ik-
darı hakkında lâyihai fcanuniyye. 

— Maadin Kanunu ile Taş Ocakları Nizâmnâ
mesinin tevhidi ve taldilâtı lâzilme icrası ile mevkii 
tatbika vaz'ı zıımnıında lâyihai kanumiyye. 

—• Askerî Terfii Rütbe Kanunu Lâyihası. 
— Hazinei Maliyye muamelâtının temşiyyetine 

Osmanlı Bankası İdaresinin teşriki hakkında lâyihai 
Ikanuniyye. 

— Hukuku eytâmın muhafazası zımnında, Emva
li Eytâm Nizâmnâmesinin elli İkinci maddesini ta'di-
îen maddei nizâmiyye lâyihası. 

— Ta'z Kordon gümrüklerinin hâsılatı umumiy-
yesinden tesviye edilmekte olan maaş ve masarifi 
karşılığı olarak, varidat ve masarif bütçelerine ithal 
edilmediği anlaşılan (277.044) kuruşun 1325 senesi 
varidat ve masârifât bütçelerine zammı için maddei 
kanuniyye lâyihası. 

— Ticareti Berriyye Kanunu lâyihası. 
— Muzahareti Adliye Kanunu lâyihası. 
— Âşâr Nizâmnâmesinin bazı ahkâmını t a M e n 

kaleme alınan lâyihai kanuniyye ve ta'rîfnâme. 
— Temettü Nizâmnâmesinin bazı ahkâmını ta' 

dilen kaleme alınan fıkra. 
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— Emvali Gayri Menkule Layihai KamunJiyy esin
den tefrilk edilen mevaddı kanuniyye lâyihası. 

— İspirtoların meşrubatı küuliyye istihsalinde is-
tılimal o'lunamamasına, mağşuş meşrubatı fcüuliyye 
sarf ve istihlâkinin menine dair lâyiha! kanuniyye. 

— İcarı Alkar Niizâirnnâmesinin on üçüncü mad
desi! makamına kaim, olmak üzere tanzim olunan 
maddei kanuniyye lâyihası. 

— Askerî Tekaüt Kanununun on sekizinci mad
desine ilâve edilmek üzere kaleme alınan maddei 
kanudiyye lâyihası. 

— Terfii Rü'Jbe Nizâtrnnâlmesine tezyit edilmek 
üzere, Daıireıi Harbiyyeye mensup memurin ve kete-
Ibb ile memurîni sıhihiyye ve esnafı askerîyyenin, su-
rdti terfileri hakkında mevaddı kanuniyye lâyihaları. 

—• Mumûim memurîni şjer'iyyeye, memurîni mül-
fkiyye hardiralh kararmâmesine tevfikan harcirah ita
sına dair maddei münferide! kanuniyye lâyihası. 

— Yemen, Hicaz, Nedid ve Fiizan kıt'alan ile Al
tıncı Ördü mıntıkası dahilindeki memurîni mülkiyye-
nin sureti tayin ve istihdamları hakkında layihai ka-
nlyye. 

, —• Kanunu Cezanm bazı mevaddı makamına ka
im oîmiak üzere taldilen ve zeylen tanzim olunan lâ
yiha! kanuniyye. 

<-— Jandartma sınıfına mensup ümerâ ve.;^ibiltânm 
töenısiık ve taısfiyei rütdbine dair lâyiha. 

— Kastamonu'da bulunan frengi hastahaneleri 
için 1325 bütçesinde muralklkam miktardan fazla sar-
fdlunan akçenin, hapishaneler tahsisatıridiam tasarruf 
olunan mejbâiiğden bll-mıünakale icrayı mahsuibu hak
kımda maddei kanunîyye lâyihası. 

— Koâova Vilâyeti dâhilinde, oerâimi siyasiyye-
nlin .gayrı ef'âl ile maznun veya müttehitti ve yahut 
igryaben mahkûm eşhasın bazı şerait dairelinde ta' 
(kubattan ma'fuv tutulmaları hakkında layihai kanu
niyye. 

— 6 ve 7 nci ordulara ta'yin edilecek zâbiltâm hak
kındaki kanunun birimci ve on üçüncü maddeleri ma
kamına kaim olmak üzere maddei muaddele lâyihası. 

— Hultûtu muhtelif e kilometre teminatı ile, İz-
mir-Kasafo'a hattı istikraz taksitli ve oilbâyet masrafı 
(ol)aralk, .1325 senesi Düyunu Umumiyye masraf büt
çesine dâhil bulunan mebâliğe mukabil, fazla tahak
kuk eden ,(3.343.016) kuruş oltuz paranın Düyunu 
Umumiyyemim 1325 bütçesinin sekizinci f adıma ilâ-
/vesi hakkında maddei kanuniyye '.dâyihası. 

— Hicaz Demiryolu evrakı makdiyye bey'iyyesi-
nin bjazüneye ait tonundan, 325 senesi evrakı nak-

Idiyye hâsılatının tezyidi hils'bdtinde, fazla tahakkuk 
etmiş olan (46.734) kuruşun mezkûr demiryolu Mû-
diriyyeti Umumiyye&inin senei mezibûre muvazene^ 
simin altıncı faslınım dördündü maddecimden, birinci 
maddesine nakli hakkımda maiddei kanuniyye lâyi
hası. 

— Askerî Tekaüt Kanunnâmasıinin 59 uncu mad
desinin ikinci numaralı fikrasını tasHihen layihai ka
nunıiyye., 

— Adama hadisesi münaseSbetiyle, tahtı silâha alı
nan Sultaniye efradı redifelsinin sinîmi sabıka maaşâ-
fına hilafı kanun sarf edilmiş olan (11.567) buçuk 
kuruşun, düyunu \gayrı munltazama kanunundan bil-
iısltisna, tahsisatı munzamıma surettiyle tesviye ve mah
subu hakkımda maddei münferide! kanunıiyye lâyi
hası. 

— Divânı Âlî Teşkilime ve vazâifine dair lâyiha! 
kanuniyye. 

— ,Poısita ve Telgraf MÜdliriyyeti Ulmumiyyesıinim 
1325 bütçesinde, 14 üncü faslın ikinci maddesine, 
lidârâtı ecmebiiyye için 1.920.905 ve 15 inci faslın bi
rinci maddesine, put bey'iyyesi için ilki yüz otuz iki 
(bin dokuz yüz doksan alltı kuruşun tahsisatı munzamı
ma suretinde ilâvesi hakkında madde! kanunıiyye lâ 
yihası, 

— Mtekâtip ve medâris talebesinin muamelâtı 
asker iyyeleri haikikımda kamum lâyihası. 

— Halttı sıi'yaJklaltia yazılmış kuyudu kadiimei evka
fın, battı rik'a ile müceddeden tahriri hakkında mad
dei kanuniyye lâyihası. 

BESARYA EFENDİ — Efendim, Meclisi Mebu-
sâmla iade kilınam levâyihi kanuniyye meyanında, ıbe-
rayı taidil işaretiyle, Aydın Vilâyeti üzümlerime dair 
(bir Lâyiha! Kanunıiyye vardır. Fakat bendenlzıin ha
tırımda kaldığına nazaran, biz (bu kanunu taidil de
ğil, kâm ilen reddetmiştik. 

İkincisi şudur ki, bu, Heyeti Teşriiiyyeye karşı 
Heyeti Vükelâ tarafından bir ihtar gibi geliyor. Yan! 
fbiz ısize o kadar iş göndermişiz. Halibuik i siz onu çı-
karimadınız. Fakat bu, her halde Heyeti Âyân'a teş
mil olunamaz. Çünkü bize gelen bütün evrakı vak
tiyle bitirmişiz. 

Üçündüsü, bu .tjaib ddils'in, yahut bir encümene ha
vale edilsin İdi amcaik o suretle bu işim altından çıfca-
ıbiisin. Birden bu suretle beyanı rey etfmek mümkün 
değildir. 

REŞİT AKİF PAŞA — Buyurdukları gibi bir en
cümene havale buyurulsa da, orada hangisi mühim, 
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hangisi ehem bÜWtefrik ehem mühimime takdim edil
se dahla malkul dur . Faklalt bilemiyorum ki ayrıca 
bir encümen var mı, hangi encümene vereceğiz? 

İBESARYA EFENDİ <— En doğrusu bu levâyihi 
Ikanuniyyeden hangisi daha ehemmıiyyetli, daha müs
ta'cel ise onu Heyeti Vükelâ takdir eder. Çünkü bu 
kanunların tasdikine memur olan Kuvyei İcralyyedir. 

REŞİT ÂKİF PAŞA — Bu da peik doğrudur. 
IREİS — İdarei umumi'yyei müllkiyye ve teşkilâtı 

oiskerîyye nlokltaî nazarından hangi kanunları takdim 
lâzım ise ,onu takdir edecek Kuvvei İcraiyyedir. Hal
kın mu|h!t!aç olduğu kanunlar hangileridir? Bunun da 
taMdiri Heyeti Mebusân'a aititır. Olsa olsa Heyeti 
Âyân'ca ta "dili mültezeim. olan kanunlar, hukuku âm
menin teminine, meşrûıtiyyetin ıliakviyesine hizmet ede
cek kanunlar oDmalk iâzıım gelir. Maimâiflih tensip bu-
yurulursa encümenlerimizden birine gönderelim. Yâl
nız umuru dâhilîyye değil, umum uimûru müikiyyeye 
müteallik kanunların müzalkeresine mahsus olmak 
üzere bir Müllkiyye Encümeni yapıldı. Tensip edilirse 
oraya gönderîiriz. 

HÜSEYİN HİLMİ PASA — En muvafık olanı 
orasıdır, ı 

AZARYAN EFENDİ — Nâfuaya, Ziraata müte-
lallik olan maddeler ona raci değildir buyurdunuz 
idi. 

ıREİS — öyle demiş ildik. Fakat bu, esasen han-
ıgi kanunların ta'dd'li icap edeceği hakkında bir mü
tâlâa soruluyor. Çünkü encümenlerlin hepsi birleşip 
müzakere edemez. En ziyade münasip olan encümen 
hamjgisi ise orayla göndermek lâzım gelir. 

BESARYA EFENDİ — Muhtelif bir encümene 
havale edilişe daha muvafılk olur. Gerek umuru as-
Ikeriyye, gerek umuru müllkiyyeye dair bir çok şey
ler var, Onun için hlem umuru müîlkiyyelden, hem de 
umuru asker iyye-den bulunsun. 

REİS — Esasen her bir encümene taalluku var
dır. Mensenüz bir encümen intihap edelim. O encü
men münasip gördüğü encümenlerden de birer zât 
celp eider, yahut istişare eder. 

GABRİYEL NORADONKİYAN EFENDİ — 
iNlizâmâti tetkik edecek değil/dir. Umumu hakkında 
bir fikir beyan edilecektir. Bunların içinde teşviki, 
isanıayfi için bir nizâlm var. O, bir buçuk sene evvel, 
Niâfia'da bulunduğum zaman tanzim olunmuşitu. Hat
ta fevkalâde olarak müstaöelen gönderilmişti. Hatâ 
iduruyor ki, fllkrimce onun en evvelâ tetkiki elzem
dir. 
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REİS — Pek iyi efendim, tensip buyurursanız 
bir encümene giitslin. Orada müzakere edilsin. 

GABRİYEL NORADONKİYAN EFENDİ — 
Mülkiye Encümeni kâfi. 

REİS —. Demek muhalif yok. Mülkiye Encüme
nine gidecek. 

'AZARYAN EFENDİ — Mülkiye Encümeni var 
mı? 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA — Vardır. Haltta Nü
fus Nizâlmnâlmesini oraya havale e'tltik. 

FERİT PAŞA (Saldrı Bsjbâik) — Fakat efenldlm, 
'müsaade buyurursanız bir şey söiyleyeceğiım. Bu en-, 
cümen teşekkül etüii. Fjalkat bizim âlâjt ve edevatımız 
noksandır. Şilrridiiye kadar hiç bir şey yapamadık. Nü
fus Nizâimnâmesli yök. Yeniden tab etmek üzere gön-
İderdik. On gün oldu, hâlâ alaımiaüıik. Maltbaaya ha
vale olidu. Mailibaai Âmire yapamıyor. Arkasına oltuz 
aıdaım gönderdik. Evvelâ bir teı'Jkik olunsun, mat
baaca bir noksan var mı, nedir? Nereye hayale edi
lecekse yapmalı ki encümende bir şey yapıılabilsin. 
Bu gün djokuz, on iki gündür teslim olundu. Maiübu 
nüshaları bile alamadık. O halde encümene gitme -

. eklide ma'nâ yo'kltur. 

AZARYAN EFENDİ — Kendi matbaamız ol
madıkça bu mesele hallo'lunamıyacak.' 

IREİS — İki heyete mahsus olmaik üzere müşte-
lldk bir matbaa yapılsın denilldi. Bazı mülâhazat üze
rine Meclisi Mebuısân Heyeti İdaresi muvafakat et
memiş. Matlbaai Âmireyi ya daha muktedir bir hale 
igel'filmeli, yahut ilki heyete mahsus bir matbaa ol
sun, değil mi? 

AZARYAN EFENDİ — Evet efendim, elzem. 

REİS — Aram Efendiye rica ederim. Öteki h e 
yetle görüşsünler. 

GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA — İçtima ede
lim de kendi'beyniımizide bakalım. Sonra onlarla *da 
konuşuruz. 

2. ı— \Kilise ve Mektepler ile askeri Tekaüt ve 
Mülkî Tekaüt Sandıklarının açıkları hakkında Meclisi 
Mebusan Riyaseti Tezkiresi 

REİS — Kilise ve mektepler ve tekaüt sandık
ları hakkındaki tezikire ile levâyihi kanuniyyeyi oku
tuyorum. ' 

Meclisi Mebusan Riyasetinden Meclisi Ayan 
Riyasetine varit olan 17 Teşrinisani Sene 326 tarihli 

. ve sekiz numaralı tezkire suretidir. 
Kilise ve Mektepler Kanunu mucibince inşa edi

lecek mekâtip ve maâbid için, dört milyon kuruşun 
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Dâhilîyye veznesinin on dördüncü faslına dördüncü 
mad'de olarak fczyil ve ilâvesiyle sarfına ve 

Askerî Tekaüt Sandığının açığı için, Maliye Büt
çesinin on ikindi faslının birinci maddesine on bir mil
yon iki yüz elli bin ve 

Mülkiye Tekaüt Sandığı açığı için mezkûr faslın 
ikinci maddesine beş milyon yedi yüz altmış beş bin 
kuruşun zamimeten tahsisine dair, evvelce mevkii ic
raya vaz olunup bu kere sureti mulsaddakası irsal olu
nan mevaddı kanuniyye lâyihaları, Muvazene Encü
meninde ve Heyeti Umumiyyede müzakere olunarak 
aynen kabul edilmiş olmakla levâyihi mezkûrenin mu-
saddak birer sureti leffen takdim kılındı, olbâbta. 

Meclisi Mebusân Reisi 
Ahmet Rıza 

Muvakkat lâyihai kanuniyye suretidir : 
Mülkiye Tekaüt Kanunu varidat ve masarifi mu-

hammenesine nazaran, hazineden tesviyesi lâzım ge
len açığı için Maliye Bütçesinin on ikinci faslının ikin
ci maddesine zamimeten beş milyon yedi yüz altmış 
beş bin kuruş tahsis olunmuştur. 

1 Teşrinisani Sene 326 
Sadrazam Maliye Nâ;ıırı 

İbrahim Hakkı Cavit 

Muvakkat lâyihai kanuniyye suretidir: 
Askerî Tekaüt Sandığı varidat ve masarifi muhaim-

menesine nazaran, hazineden tesviyesi lazım gelen 
açığı içiin Maliye Bütçesinin on ikinci faslının 'birinci 
maddesine zamimeten on bir milyon iki yüz elli bin 
kuruş tahsis olunmuştur. 

28 Teşrinievvel Sene 326 

Sadrazamı Maliye Nâzın 
İbrahim Hakkı Cavitö 

Maddei Muvakkate! kanuniyye lâyihası suretidir : 
Kilise ve Mektepler Kanunu mucibince inşa edile

cek mekâtip ve maâbid için sarfı muktazi dört milyon 
kuruşun, Meclisi Mebusânın üçüncü devre! içtiimaiiy-
yesinde kanuniyyeti tasdik olunmak üzere, Dâhiliyye 
Muvazenesinin on dördüncü faslına dördüncü madde 
olarak tezyil ve ilavesiyle sarfı için Maliye Nezaretine 
mezuniyyet itâ kılınmıştır, 

14* Temmuz Sene 326 

Sadrazam Maliye Nâzın 
İbrahim Hakkı Cavit 

REİS — Maliye Encümenine havale edeceğiz değil-
mi efendim. (Evet sadalan) Maliye Encümenine ha
vale olundu. 

III. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Arizai Cevabiyye Encümeni Mahsusu mazba
tası (1) 

REİS — Ruznâmenin 'birinci numarasında Arizai 
Cevabiyye müsveddesi var. Sadrâzam Hazrederi de 
Meolis'te bulunmak istemişler. İhtimal ki bunun mü
zakeresinde hazır bulunmak arzu etmişler. Mamafih 
bilmiyorum. Kendilerini bekleyelim mi? 

ALİ RIZA PAŞA (Birinci Ferik) — Çıkacak di
ğer kâğıtlar var. Tensip buyurursanız onlar çıksın. 

RIZA PAŞA (Topçu Feriki) — Arizai cevabiyyeyi 
ne için tesri ediyoruz? Meclisi Mebusân'da da mev-
zuubahis edilse de burada Somadan okunsa daha iyi 
olmaz mı? 

REİS — Evet, mademki Encümenden gelmiş, bir 
defa okunsa. O vakit beyan buyurursunuz. 

REŞİT ÂKİF PAŞA — Ben zannediyorum ki, bi
zim de doğrudan doğruya bir fikrimiz var. Mebusân' 
da ne suretle tasavvur olunursa olunsun. Bu, Heyeti 
Ayan'a ait bir içtihattır. Onun için orada okunsun de
meğe hacet yok. Onda da bendenizin ayrı bir fikrim 

(1) Evveliyatı 2 ve 3 üncü inikad zabıtlar:nda. 

vardır. Sadrâzam Paşa Hazretleri, doğrudan doğruya 
buraya da gelebilirler. Fakat vücudu âlilerine eşed 
ihtiyaç var mıdır? Bu, muhtacı müzakeredir. Bazı
larınca lüzum vardır, ihtiyaç vardır zannolunablilir. 
Fakat bendeniz Heyeti o ihtiyaçtan müstağni görü
rüm. 

RIZA EFENDİ — Diğer evrak var da, daha var. 

GABRİYEL NORADONKİYAN EFENDİ — 
Kuvvei Teşriiyye'de usulen Nutku Hümâyûna verile
cek cevap müzakeresinde, Kuvvei İcraiyye müdahale 
edebilir mi? Bu bir meseledir. Efendim, çünkü Zâtı 
Şahaneye, Heyet kendi mütâlâasını takdim edecek. 
Onu Kuvvei İcraiyye ile ba'del müzakere takdim et
meyecek. Kendi müzakeresi üzerine takdim edecek. 

REŞİT ÂKİF PAŞA — Şüphe yok. 

GABRİYEL NORADONKİYAN EFENDİ — 
Arizai cevabiyye kavanîne teşbih olunamaz. 

REİS — Sadrâzam Hazretlerinin, bunun müzake
resinde hazır bulunmayı istediklerini biliniyoruz. Bu, 
fcarîne ile istidlal olunuyor. İhtimal ki başka bir şey 
içindir. Vükelâ (istedikleri zaman, gerek Ayan, gerek 
Mebusân Meclislerinde bulunurlar ya. Bunun için 
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REİS — Evet, şimdi yine esbabı mûcibeden başla
yacağız. Nizâmnâmede beş gün içinde verilmek şartı 
var. Ta'dil iltizâm edenler, zahir bu es'bâba mebnî söy
lüyorlar. Te'hir isteyenler de bu mühim bir madde
dir, daha 'tevzi edileli iki gün oldu, mütâlaat için za
man lazım diyorlar. Hangisine ekseriyyetle meyi edi
yor sunuz? 

REŞİT ÂKİF PAŞA — Re'ye vaZolunsun. 

RIZA PAŞA (Topçu Feriki) — Evvelce de arz et
tiğim gibi, Sadrâzam Paşa'nın teşrifine lüzum görmü
yorum. 
- REŞİT ÂKİF PAŞA — Encümen, sureti mahsu-
sada olarak, tarafı devletinizden beyan buyurulduğu 
veçhile vazifesini ifâ etti. Yanii Nizamnâmei Dahilî'nin 
ahkâmını muhafazaten vazifesini ifâ etmek istedi ve 
Arîzai Cevabiyyeyi beş gün zarfında verdli. Binaena
leyh, süratli cevap arzı, zannederim daha muvafıkı 
hürmet ve edep olur. Bu mütâlâa ile makamı devle

tinize arz edildi. Bunu mu şimdi okuyalım, yahut bun
dan başka daha mühim evrak mı var, onu mu tercih 
edelim? Bu, ârâyı umumiyyeye ait bir meseledir. 

REİS — Bunu da re'ye koyacağız demek. (Pek iyi 
sesleri). Te'hiri tarafında bulunanlar el kaldırsalar. (El
ler kalkar) Sekiz rey... 

REŞİT ÂKİF PAŞA — Artık ısrar etmemek lazım 
gelir. 

REİS — Artık reye kondu. 
BESARYA EFENDİ — Biz okumadan n e yapa

lım? Bu 'bir 'istirhamdır. Reye konacak bir şey değil
dir. 

REŞİT ÂKİT PAŞA — Mademki kendileri teteb
bu etmek arzu ediyorlar. Bendenize kalırsa bir gün da
ha tehirinde bir beis yoktur . Daha bir gün bekleye
lim de mütâlâa buyursunlar. (Reye kondu sadaları) 

İSMAİL HAKKI EFENDİ — Reye kondu. Ek-
seriyyet olmadı, bitti. 

REŞİT ÂKİF PAŞA — Yani bir rica suretiyle... 
İSMAİL HAKKI EFENDİ — Evvel olmalı idi. 

Reye konuldu. 
REİS — Ekseriyyetle kıraati tensip olundu, okutu

yorum. 
Arîzai Cevabiyye Müsveddesi: 
Şevketlu Pâdişâhımız, 
'Meclisi Umumîi Millinin, üçüncü devrei içtimainin 

dahi, bilutfihi Teâlâ, tarafı Hazreti Pâdişahîlerindem 
icrayı resmî küşadı münasebeti mübeccelesti ile, istlmıa 
ettiğimiz Nutku Hümayunlarında münderiç hitalbı il
tifattan hissedarı mefharet olan Heyeti Ayan, teşek-
kürâtı tazimkârânesini, Meclisi teyemmünen 'bizzat 
açmak hususundaki muvaffakiyyeti hâliyye ve rnü's-
takbelei hükÜmdarîlerime ait tebrikât ve temennliyâtı 
vatanperverânesine terdîfen, atebei ulyâyı şehriyârîle-
rine ref ve takdim ederek, ihrazı nisabı mübâhat eyler. 

Şehniyârı Â İ Tebaamız, 

«Meclisim bu devrei içtimaiyyesiimim dahi, memâfii 
devlet ve memlekete en ziyâde hadim 'bir şekli ke
malde güzar eylemesi ve vatanı mukaddesim mesaî i 
hamiyetkârâme i e yevımem feyevmâ izdiyadı fiyûzâtı 
«hakkımda izhar buyurulan temenmiyâtı âliyyei rnülu-
kânelerinin bahşetmiş olduğu şevk ve intibahı cedit 
ile Hey eti âcizânemiz bihakkın ifâyı vazifci kamumıiy-
yede sarfı mâhasal makderet ve gayretten) gerdi dur
mayacaktır. 

Umuru malûm eden olduğu üzere, Kuvvei icraiyye 
'ile Kuwei Teşrlr.yye muayyen bir şehrâh üzerimde, 
insirâf ve inhiraftan masun bir rehberi harekâta te
baan, hemdesti vifafc olarak yürürlerse, devlet ve 
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Meclise geldikleri vakit sebdbi teşrifleri tebeyyün eder. 
Şimdi bunun müzakeresini te'hir ederek öteki madde
lere mi 'başlayalım, yoksa şimdi mi okuyalım? 

GABRİYEL NORADONKİYAN EFENDİ — 
Bendeniz onu arz etmek isterim ki, tehirinde Meclis 
hürdür. Mesele onda değil. Yalnız müzakereyi Sadrâ
zam Paşa Hazretlerinin vücuduna hasretmeyi münasip 
görmem. Kendileri her ne vakit isterse teşrif edebilirler, 
burada bulunabilirler. Kendilerinden fcesbedecek hiç 
bir mesele yoktur. Yalnız, teşrif edecekler diye te'hir 
etmek caiz değildir. Te'hir Meclistin kendi kavli mü
cerredinde kalır. İster ise yapar, ister ise yapmaz. 

REŞİT AKİF PAŞA — Pek doğru. Hatta zanne
diyorum ki, bu tarzı hareket ileride belki de bir tea
mül halini iktisap eder. 

AZARYAN EFENDİ — Bendeniz arîzai ceva'biy-
yenin takdiminde şimdiye kadar ittihaz olunan usul 
hakkında müzakere olunmasını teklif ederim. 

REİS — Müsaade ederseniz onu son ana bıraka
lım, değil mi? 

BESARYA EFENDİ — Fakat efendim, bendemiz 
'te'hiri taraftarıyım. İçtimai âtiye de te'hir edilse bir 
mahzur görmüyorum. Çünkü Arîzai Cevabiyye müs-
veddesünlin bu zevatı kiram tarafından kaleme alınması 
için, on gün sarf edilmiştir. Azaiya henüz tevdii edil
di. Biz hemen bugün mütâlâasına giriştik. Hiç olmaz 
ise bize de onun mütâlâası için iki üç gün müddet ve
rilse münasiptir. Sadrâzam Paşa Hazretlerinin gelme
sine intizar için değil, fakat bizim de böyle bir fikir 
hâsıl edelbilmekliğimiz için, iki üç gün bir müddet ve
rilse çok değildir zannederim. 
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memleketim husulü ıterekikiyâıt ve tekemmülâtır^lan iba
ret bulunan gayeli maksuda takarrüp ve tavassul 
hissuhûle inıiMnpezir ölür. 

iBu nıazariyyenıin lisabetj müsellem oidu,|u tak
dirde, Kuvve! îcrajiyyeyi terkip ve teşhis eden umum 
nezâretlerin ve alelhusus icraatı vakıası, memleketin 
hayatı iktisadiyyesine ve ahalînin refahiyyet ve saa,-
detine doğrudan doğruya ve dolayısıyla tesiratını 
gösteren Orman ve Ziraat, Nâfıa ve Tılcaret ve Sana
yi ve Maarif umûrununı meribût bulunduğu nezâret
lerin, ıbir zamanı muayyen için sabit yani mütehak-
kik ve mübrem bir ihtiyacı kat'î olmadıkça, lâyete-
gayyer ve mükemmel birer icraat programı takip et
meleri lüzumu dahi ıtesliitm olunmak 'iktiza eder. 

V e bu programlarımı ıtanzimindelki esaslar dahi, âdi 
yol yapmak ve yaptırmak ve imtiyaza t tahtında ge
niş ve yahut 'dar şimendiferler inşa; ive limanlar tan
zim ettirmek, maâdin işlettıirmek, enhârı kaabüüi is
tifade bir hale koymak, ziraat ve ticaret ve ;ianayii-
mize vüs'at Verecek esbabı cidldlyyeye (tevessül et
mek, derecât üzerine yeniden mektepler açmak ve 
mevcutlarını ıslah etmek ve isâire hususlariiica, şu 
ilk senelerde memleketçe, Mebusân'ı milletlin takdim 
râtıiyle taayyün) ve teeyyüt edecek ihtiıyacâtı sahihai 
âcieden İbaret olmak 'lâzım gelir.; 

Vatanı mukaddesimizin yevmen feyevmen izdi-
yadı füyûzâtı hakkındaki sâllfüiifctibas âmâlti muaz-
zezei melik perverâneleri şevki dle hâsıl olan m ütâlaâtı 
mesrûdeye, Kuvveiı loraiyyenjîn celbi nazarı dikkat 
ve ihtimamı Heyetimizce tensip olundu. 

|«Feyzi Meşmtiyyetiltt, inayeti illâhiyye ile her 
gün daha ziyâde efkârı âmmede müstakar olduğunu 
ve bilcümle Osmaniiyâmnı bu usulü meşrûaya teret
tüp eden niamı (hürriyet ve uhuVvetıin derecâtı âliye-
slimi töfehihüm ederek, ona lâyık bir suretle mesaî! 
biraderâne ve vatanperverânede terâhî etmediklerini 
görmek» 'bu bahtiyar milletin ebi müşfik tej-biyyet-
âmûzu olan zâtı pâkiıze sıfatı padişahîlerini karîrülayn 
ettiğine dair beyanatı Semiyye, ammei efradı Osma-
niıyyeyi bir Hükümeti Meşrutanın tabiiyyetime lâyik 
muvâhât ve müvaimesâtta ve hüsnü husulü münferi
den ve müştereken mesâîj vatanperverâneye muhtaç 
teşebbüsâıt ve muamelâtta daha ziıyâde şevkyâb ede
cek bîr mahiyyeti müntazede ıbulunduğunıdan n e de
rece takdir ve sitayiş olunsa şâyân ve vâciıbüşşük-
rândır. 

Filhakika, Güneş doğar doğmaz, âfâk ve eşyayı 
lâyıkıyle tenvir tve teshini edemediği ve tâhişi hân 
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hayatbahşâsım neşretmesi, semayı İ'tilâda kat'ı me-
râhil etmesine mütevekkif olduğu gibi, meşrûtiyyeti 
idare de nurânliyyeti mahiyetiyle, uyumu âmmei halkı 
aydınlatmak ve eşiai füyüzâtını mülküm her tarafına 
neşr ve tamim etmiş olmak içim, seneler geçmek lâ
zım geldiği halde, bizde 'bu usulün] şerli şerife isti
nadı sâyesindle lehülhamd daha tez kabul-i icâbât 
ve hüsnü istikbâl füyûzâtıına efkârı âmmede kemâli 
istidat rünüma olmuş ve bu 'güm öyle Mıssodumur ki1, 
gerek dâhilen ve gerek 'haricen, enzarı (intizar ve ta
hassür, her kıt'ai hâki, fena buflimaz birer definci ser
vet saklayan bu mülkü vâsiin havalL ve enhâi baî-
desine vanmcaya kadar, îmârâtı müfîde ve îmallâü 
nâfıa ille esaslı ve devamlı bir surette ihyası ve bir 
cümle ile, meşrûtiyyeti meşrûamızın menâfii mame-
viyyesii 'misillû, fevâidi maddiyesinin dahi bâlâda arz 
ve temenni olunduğu1 veçhile zuhuru teceUiiyatı dai
resine münhasır kalmıştır. 

Geçeni sene, ©ursa ve İzmit şehirlerini şerefyab 
eden seyahajtı hümâyûnlarınım üçüncüsü olmak üze
re, bu defa da' Edirne Şehrine teşrifi şahaneleri yal
nız ora ahaV:simi değil ıbil-umum sekendi Memâlifci 
Osmaniyyeyi dilşad ve memnun eden( bir lütfü âiü-
lâldıir.; 

Bu seyahat ve ziyaretler, nutku tâcdârilerıJnde .te
yidi buyurulduğu veçhiSe, 'bir taraftan ahvâli mahal1-
liiyye hakkımda Zâtı ŞâhâmeillerÜnce isltiltüââtı yakinniy-
ye husulünü tehyie edeceği gibi, diğer taraftan da 
kendilerine ebi müşfik ıbjildtiMeri Padişahı meşrûtiy-
yetperverîertimim müşahadei dîdârıma nail olacak, te-
baai sâdıkayı, fevkalâde taltif ve ıtesrir ve bunların 
bil-ittihat mesaii vatanperverânede devamlarını teş
vik eyleyeceğiı cihetle, muvafıkı hikmet ve menfaat 
olduğundan, tevalisine şâyânîi rağbeti mülûkâneleri 
niyaz olunur. 

Nutku hikem mamtuku hümâyûnlarda «her ne 
c'ins ve mezhepten; olursa olsunlar, aynı muhabbetle 
sevdiğim bütün Osmanlı evlâdımın, uhuvveti kâmile 
içinde yaşamaları ve teâlîi vatan hususunda aynı his
siyat, ile mütehassis bulunmaları, şüphe yok ki bu 
Devleti Azimenin berâtı necatıdır» 'buyuruluyor. 

Bu büyük hakikatlim, kat'î bir ıtmi'nân ite ezhân 
ve vicdanı umumda yer tutması ve bu suretle anâsırı 
muhteîifenin yökdeğerine ve cümlesinin mâderivatana 
linKlâl kalbul etmez biri râbıtai kayiyye ite bağlan1-; 
maları, ihalen ve âtiyen gâyetül gaye mühim ve bu
nun; çarei yegâne! husulü, itikadınıızca; evlâdı vata
nım mekâtibi idadiyye ve âliyede yeknesak bir terbi-
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idâme ve takviyei âsâyiş için' İhtiyar edilen fedakâr
lıkların semeresiz kalacağı zanmundayız. 

Esbabı mübremei malumeden dolayı, sene! âtiye 
için dahi bütçemizde mühim ıbir açığın tahakkuku, 
istikraza müracaat lüzumunu idâme ettiği ve Devle
tin istikbali malisindeifci .istidadı vüs'attenj kat'iyyen 
emim olmajkla beraber, açığım mümkün ımertebe dûn 
olması vücûbunum dajlma nazarı dikkatte bulundu
rulması lâzım geleceği hakkındaki İrade! Padişahîleri 
mahzı isabettir. 

Vakıa bütçemizin her sene mühim bir açık göster
mesi, varidatımızdan bir kısmı mühimminin masarifi 
müsmire yerine istihlâkâti gayrı müsmireye masrûfiy-
yetini müş'h olup bu hal ise, idarei müşrûtiyyetin he
defi aslîsi olan temini ümranı memleket ve terfihi 
raiyyet kaziyyei mühimmesinin zuhuru âsâr ve fi'liy-
yâtına mâni' olacağı gibi, itibarı malîi devletin duçarı 
halel ve intişar olmasını müntic olacağından, bu mah
zurlara meydan kalmamak üzere, masarifi âdiyenin 
her halde varidatı âdiye ve dâime ile tevazün ettiril
mesi ve temini tevazün için muhtaç olduğumuz me-
nâbii cedîdenin sanayi ve ticaretimizin husulü inkişâ-
fât ve terakkiyatına ve bin-netice serveti umumiyye-
mizce tevessüâta bâdî olacağı derkâr olunan tekalif 
bil - vâsıtanın ihdas ve tezyidi zeminlerinde taharri 
olunması ve istikrazâta, münhasıran terakkiyâtı mad-' 
diyye ve maneviyyei memleketi mucip olacak sarfiy-
yatı müsmire için müracaat edilmesi mütâlaasındayız. 

Şevketmeap, 

Devletlerle münasebâtımızm dostane bulunduûuna 
ve şeref ve haysiyyet ile muhafazai sulh ve asayişten 
ve âhann hukukuna dokunmayarak, hukuku meşrûa-
mızı vikayeden ibaret bulunan mesleki haricîmizin, ke
mali itina ile takip edilmekte olduğuna dair beyanatı 
Şahanelerini telakki ile bahtiyar olduk. Zâtı Hümâ
yûnlarının bu bâbta lütfen itâ buyurdukları teminât, 
pek büyük bir kıymeti ve bir hassai mümtazei tesli1 

yetbahşâyı hâizdir. 

İdarei Meşrutanın hîni teessüsünde her taraftan 
hakkımızda ibraz olunan teveccüh ve emniyyet ve 
muhabbetin yeniden yeniye tecelli asarına yardım 
hususunda, Hükümetçe bezli himmet olunacağım ümit 
etmekte ve çünkü münasebâtı beyneddüvel noktai na
zarından en samimî ve en ma'kul olan şu sureti siya
seti hâricîyyemiz tatarruku halelden vikaye olunmak
la, memleketin tariki terakkiyâtı umraniyyede bilâ 
mâni' ve mezâhim, kat'ı mesafât edebileceği itikadın
dayız. 
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yeyi hâiz olarak yetişmeleri maddei mûtenâ - bihâ
sına manut ıbulumduğuna ve ilk terbiye ve tahsil, 
aile nıekteihi demek olan ana kucağında başlayıp bil' 
âhire makâtilbi umumiyye ve hususiyede tevsi edil-
diğjine binaen, bir taraftan vatana hayırh evlât yetiş
tirecek ümmehâtı (müstakbel©! asmanıiyyenllnı, mutta
rit terbiye ve tahsillerini temin edecek nehad ve 
(leylî muhtelit kız mekteplerimin ıslah ve teksiri, diğer 
taraftarı mekâ'tiiıbi zükûruetfal programlarının müfrit 
neticeleri verecek surette ıslâh ive tanzimi, vecâibi 
"umurdan oJknajkla, bu bâbta dahi Kuvvei İcraıiyye-
nin celbi nazarı ihtimamı mümajsip görüldü. 

Ahdi âlîi hümâyûnlarının measirjî mefahirinden 
olmajk üzere, hizmeti mukaddese! askeriyyen'in ta,' 
mimime hâsıl olan muvaffakiyyat, efradı osmaııiyye 
arasında silâh arkadaşlığı ıglbi fok rabıta! celide lilh-
dajs ederejk, hâkî pâkî vaıtanm müdafaasında yek-
vücudâne birleşen efradı mûhtel)îlfenin teşlkiıl ettikleri 
şanlı ordumuzun, ta'iim ve terbi yei aşkeriyyac© gös
termiş olıdukları hüsnü intizam ve inzibatın ve bey-
nel efrad hükümrân olajm hüsnü amiziş ve muhajb-
Ibetin mazharı istihsam kumandanı âzamlan oilmuş 
olması ve rtiyâtı âlılye ve mekârim ve meberrâtı kav-
liyye ve ıfiiiliyyesiyle, Osmanlılık meziyyâtı neoibei 
fıtrıyyesinji daima ve en evvel nefsi hümâyûnlarında 
tecelli ettireni Zâtı Şahanelerimin dahi iştıirajk buyur-
dukliarı muaveneti! milliyye ile kuJvvei hahriyıyemiizce 
de mühim bir eseri terakkinin husule gelmiş 'bulun
ması, Heyeti Âyâm'ca bâisi fahrü mesârı azîm olmuş 
ve Milleti Osmaniyye, müsâ'lemeti umum iy yen ;n en 
ihâlis ve ciddî bir unsuru daimîsi olmak şeref inil mu
hafazada ber-karar bulunmakla berajber, mevkümiz 
itoabmca itamamiiyyeti' mülkiyemizin mahfuziyyeti 
derecei kâfiyede kuvvetli hululnmamıza vabeste ol
duğu da apnz ve beyandan müstağni! görülmüştür. 

(Bundan akdem Kosova ve Manastır Vilâyetle
rinde hadis olup harekâtı mühimime! askerîyyeyii 
icap ettiren vekayi, asayişin iadesi ve ba'dezîin daha 
ziyâde temini intizamı eyleyecek tedabiri 'imzibatiyye-
nin tevsiıriyle neticelenmiş olduğu gibi, elyevm1 Hav
ran sancağında vukua gölen harekâtı âsâyişşiikenâne-
mim dahî tıedâıbıitr askerîyye l e bertaraf edilerek iadei 
sükûn ve temimi âsâyiş edilmesinin kuvvei karjlbeye 
(gelirmiş bulunması müstetoimi teşekkür: olup, aıncak 
oralarda emmü asayişin sureti müstemirrede teessüsü 
ikt saadet ve refahiyyeti âmmende husulü maddesi, 
oidd|î ıslâhata ve hajlkın ihtiyacât ve menâfine mü
teallik icrââta manut olarak, bunlar yapılmadıkça 
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Efkârı mebrûke ve âmâli muazzezei şahanesi, Dev
let ve memleketin tezayüdü kuvvet ve servetine ve âm-
mei tebaai osmaniyyenin terakkii refâhiyyet ve saade
tine ma'tuf olan zâtı bergüzide - sıfat tâcdârîleri-
nin, Meclisi Millîmizin mesâii vatanperverâııesinden 
ümit - var bulundukları semerâtı müfideyi an be an 
müşahade ile, daima karirülayn olarak serîri îlâyı sal
tanat ve hilâfete pek çok seneler kemâli afiyetle sa-
yesâzı şevket ve şan olmaları tazarruatını bârgâhı Rab-
bi Müteâle îsâl ve uhdei âcizânemize müterettip teşek-
kürâtımızı bit - tekrar hatmi makâl eyleriz. 

15 Teşrinisani Sene 1326 

Reis 
Sadrıesbâk 

Ferit 
Âza 
Zihni 
Âza 

Birinci Ferik 
Ali Rıza 

Âza 

Hüseyin Hilmi 
Âza 

Reşit Âkif 
Âza 

Ekrem 
Âza 

Gabriyel Noradonkiyan 

GABRİYEL NORADONKİYAN EFENDİ — 
Ufak bir yanlışlık var. Tabiî anlaşılır. Terekkiyâtı 
maddiyye, sehvi tertip ile âdiye olmuş. (Ank.şıhr sa-
daları). 

GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA — Fıkra fıkra 
okuyalım efendim. 

MAVROYANİ BEY — Söz isterim. Heyeti umu
miyyesi hakkında. 

REİS — Fıkra fıkra okunmazdan evvel heyeti 
umumiyyesi hakkında söz söylemek lâzım. Tensip bu
yurur iseniz heyeti umumiyyesi için söz alacakları ya
zalım, dinleyelim. Ondan sonra fıkra fıkra müzakere 
ederiz. Evvelâ Mavroyani Bey söz istedi. Daha var 
mı? 

BESARYA EFENDİ — Bendeniz de. 
LEGOFET BEY — Bendeniz de. 

REŞİT ÂKİF PAŞA — Yorgiyadis Efendi de is
tediler. 

REİS •— Yorgiyadis efendi. 
Daha başka söz isteyen var mı? Sükût olunmasına 

bakılırsa yok. O halde söz sizindir. 

MAVROYANİ BEY — Türkiye'nin kuvvetli bir 
asker ve donanmaya mâlik olması ihtiyacında bulun
duğu fikrindeyim ve şimdiye değin bu bâbta ihtiyar 
edilen masarifâtm elzem olduğunu teslim1 ve tasdik 
ederim. Binaenaleyh maziyi itham etmem. Züra âlâ-

kadarâna kuvvetli olduğumuzu göstermek vâcibeden 
idi. 

Lâk'n şimdi derecei kâfiyede kesbi kuvvet etmiş 
olduğumuzdan yâlnız eşhasa1 değil, hükûmâta dahi 
tatbik olunabilen gayri münker bir hakikati, dâima 
tefekkürden dûr tutmamamız muktazi bulunduğu 
itikatindayım. Bu hakikat ise fakir iken masarifi, va
ridatı nisbetinde olmak iktiza eder. Zengin iken çok 
sarf edilebilir. ©il'âbire bütçenin tetkiki esnasında ta
bii masarif ât mesaili esasına girişeceğiz. Şimdilik 
maksadım nutku iftitahîdir. Yazılacak cevapta, va
ridatımızın kısmı mühimmini, şimdiye değin bu bâb
ta sarf etmiş olduğumuz miktardan: pek ziyade me-
bailiğ, devâirl muhtelifemizin tealisine ve serveti 
mili iyemizin müh'm bir surette tezyidine hizmet ede
cek vesaiti uğruna, her şeyden evvel ve her şeyden 
üstün sarf ve basr olunması! iâzmeden bulunduğunu, 
dolayısıyla değil, aşikâr ve açık bir surette beyan .ile, 
böyle bir cümlenin ilâvesi için Heyeti Muhteremenin 
nazarı dikkatimi ce'ibetmektir. 

İtiraf edenim ki memleketlimizi, parlak olmaiktan 
pek uzak olan ahvâli maddiyyesine nazaran, zengin 
o'mak lüzumu kafisi keyfiyyeti, beni küMiyyen işgal 
ve tasdi ediyor. Bence tariki selâmet liste oradadır. 

Kut lâyemutlâ" yaşamak, yaşamak değildir. Ya
vaş, yavaş ölmek demektir. Binaenaleyh serveti rnıiıl-
liyyemizin küiliyyetle tezyit olunduğunu görmedikçe 
içim rahat etmlyecek'tir. 

Şüphesiz Harbiye Nazırımızın fevkâ'âde dirayet 
ve zekâvetlnden emin olmak ile beraber müşarin-
iıleyhi takdir ve tahsin edenlerden birisiyim ve kim 
değildir? Cümlenin arzu ettiği gibi ben dahi şanlı bir 
maziye lâyık asker talep ederim. Fakat (ba-husus 
kuvvei askeriyyemizin teşkiline muvaffak olduğumuz 
şu sırada) onu, serveti miliiyyemizin tealisi ve devâi-
ri muhtelifei dâhiliyyemizin teşkil ve tensiki için el
zem olan ımebâliği cesimenin tahsilâtına müşkilât çek
memek şartıyla arzu ederim. Zengin olalım. Mühim 
olan şey budur. 

Bâdehû Dünya'da mevcut bil-cümîe askerlerden 
en kuvvetlisini teşkil etmek için tırnağa kadar tes-
lih olunalım. Bundan başka, alel-husus berrî ve bah
rî askerimizin tezyidi noktai nazarınca, para bulmak 
için şu sırada tesadüf ettiğimiz bazı mertebe müşkülâ
ta mahzâ, arazimiz menâbiinin ittisaâtına hizmet et
mek üzere, para istikraz edeceğimizi beyan ettiğimiz 
takdirde, asla aynı müşkilâta uğramıyacağımızı da 
unutmam alıyız. 

— 86 — 

TBMM KÜTÜPHANESİ 
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TBMM KÜTÜPHANESİ 

'Bu şart tahtında yalnız yüz elli milyon değ ' , beş 
yüz milyon ve belki daha ziyade parayı bütün Dün
yanın müessesâtı maliyyes ;, kemâli hâhişle ve nâfi 
şeraitle bize ikraz etmek teklifinde bulunurlar. Tabii 
tehlikeli düşman tarafından cidden tehdit oünup ve 
hemen istihzarâtı fevkalâde i askeriyyede büunmak 
iktiza ettiği zaman, mevcudiyyetimlzin ha'âsı ve mu-
harazası emrinde, terekkiyyâtı maddiyyemiz'n bir 
müddet daha teehhurla, bunun mesaili tâ'lyyc rneya-
nına ithalini ben dahi bizzat talep edecektim. Fakat 
nutku 'iftitahîde, hiç bir ecnebi memâiıkıi tarafından 
böyle harp tehlikesi mevcut olduğunu İma edecek 
bir şey görülmemiştir. Her bir devlet için kuvvei as-
keriyyeslnin mükemmel ve her daim hâzırı harp bir 
hâlde bulunması lâzimeden olduğunu tasdik ederim. 
Lâkin bunda bilmek iktiza eden nokta, eğer bir mem
lekettin ahvâli asikeriyyesi ahvali maliyyeslyle müte
nasip Olmaz ilse, o memlekette ciddî ve hakikî hazır
lık olabilir mi? Fikrim, mehîb ve kuvvetli bir askere 
mâlik olabilecek bir memleket, kuvvei maliyyesi par
lak öiian memlekettir. 

Bilâkis, serveti tahiiyyesti henüz hâli atâlette kal
mış memlekette, yani maliyyesi hâli iptidaîde bulu
nan bir memleket, kuvvei askeri yy es inin tefevvuku
nu daimi bir halde muhafaza edemez. Kuvvei ma
liyyesi yerinde, bütçesinde fazla varidat ve bilhassa 
serveti tabiiyyesinin Ittisaâtı ve devairi dâhilîyyesl-
nin tensiklyîe meşgul olmayıp da o memleket, kemâ
li keremi ile berrî ve bahrî kuvvetinin tezyidine ve 
lidarei dâhiiiîyyesinin teşkil ve tensifcinden ziyâde, 
kuvvei askeriyyesine ihtimam eder İse çok sürmez, o 
memleket mecburen,' ya muharebeye ve yahut iflasa 
sevk olunur. 

Bir muharebenin vukuuunda Asâkiri Osmaniyye-
nin galip geleceğine şüphe edenlerden değilim. Bilâ
kis Asâkiri Osmaniyyenin her yerde ve daima mu
zaffer olacağından emin isem de, Avrupa'nın mu
hiti siyasisini nazarı itibare alırsak, muhabere netice
sinde istihsal olunacak fevâidin fedakarlığımıza mü
tenasip bulunacağına pek mütereddidim. 

Binaenalâzâilk, donanma ve askerimizi ihmal et
meksizin ve bu uğurda ileride milyarlar feda etmek 
şartıyla, şimdilik maddeten kesbi kuvvet etmemiz, 
yani ziraatımız, ticaretimiz, sanayi ve umuru dâhi-
lîyyemiz uğrunda şimdiye değin sarfettiğim-iz mik
tardan ziyâde para sarfetmemiz elzem olduğu itika-
t rodayım. 

Bence, bâisi necat görünen mezkûr hattı hareketi, 
nutku iftitahîye cevaben kaleme abnan müsveddede 

sarih bir surette tesadüf etmediğimden, Heyeti Âyân' 
ca elbette elzem ve meselei hayatiyye misi 11u zarurî 
görülen keyfiyyeti mezkûre hakkında bir kaç söz 
söylemeyi kendime vazife addeyledim. Binaenaleyh, 
nutku iftitahîye yazılacak cevapta dolayısıyla değil, 
açık ve aşikâre bir surette beyan etmeliyiz ki, her 
şeyden evvel ve cümleden üstün, serveti mililyyemi-
zin tezyidine hizmet edecek ve devâiri rnuhtelifei dâ-
hilîyyemıizin tensik ve teşkili uğruna, şimdiye değin 
sarf etmiş olduğumuz mebaliğden pek çok fazla bir 
miktannm tahsisi elzem olduğuna dair bir cümlenin 
ilâvesini tekerrüren teklif ederim. Bu beyanâtın ifâsı 
da lâbüttür. Zira sureti; mezkûr, ileride bütçemizde 
bir muvazene teşkil etmek İçin en kısa ve en mües
sir bir tarîki gösterdiği gibi, sebili selâmetimizi dahi 
bize irae eder. 

İşbu kürsüyü terketmezden evvel Nutku Hümâ
yûna cevaben istihzar edilen müsveddenin bir fîkra-
s na dair dahi bir kaç söz söylemek istenim. 

'Bilâ tefrik cins ve mezhep, bilcümle tebasına kar
şı Zâtı Akdesi Padlşahînıin perverde eyledikleri his
siyatı fevkalâde ile, kalbi hümâyûnları herkesçe ma' 
'kumdur. Lâkin Heyeti Âyân'ın nazarı dikkatini cel-
betmek arzu eylediğim nokta, anâsırı muhtelifenin 
ittihadı tammesine muvaffak olabilmek İçin, çarei 
yegâne o'mak üzere irae olunan tarîk hakkında, sâ-
lifüzzikr müsveddede münderiç fıkradır. 

Encümenimiz zannediyor ki, bu maksada vâsıl 
olabilmek için çarei yegâne, mekâtibi idadiyye ve 
taliyyede yeknesak bir talim ve terbiye tatbikidir. 
Halbuki böyle yeknesak bir talim ve terbiye gayrı 
mümkündür. Bunun imkânın hâricinde olduğunun 
esbabı da, tedris ve talim meselesi, hıristiyanlar için 
tanınmış ve Kanunu Esaside bir maddei mahsusa 
İte tasdik edilmiş imtiyazâtın bir kısmını teşkil etme
sidir. 

Bundan başka, imtlyazatı mezkûre bizzat dini is-
lâmdan neş'et ediyor. Binaenaleyh zarurî ve müeb
bettirler. Kuvvei İcraiyye tarafından tedris ve ta'lim 
hakkında bir lâyibaıi kanuniyye takdim edildiğinde, 
keyfiyyeti mezkûre daha amîk bir surette müzakere 
ed\'ecekt :r. Ş'mdilik arzetmek istediğim budur ki, 
ittihat yalmz tedris ve taliımı edilmesi değildir. Baş
lıca ada'et ve müsavatın neticesidir. Müsavat neti
cesi yle dahi yalnız evrakı resmi yede yahut balkın 
ağzında kalan müsavat değil, kuvveden fiile ihraç ve 
tatbik edilen müsavatı anlıyorum. 

B'naenaleyh, Nutku Padişahîye yazılacak cevap
ta, anâsırı muhtelifenin ittihadının çarei yegânesi 
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olmak üzere, tedris ve talim meselesini linae edece
ğimiz yerde, başlıca adaleti irae edelim ve her şey
den evvel müsavatı irae edelim Bu memaiûki vâsiada 
ittihadını .teşkil edecek esas bilhassa İkidir. Biri ada
let, diğeri müsavattır. Emin olunuz ki, mülâhazatı 
mezkûreyi dermeyân etmekte maksadı yegânem vata
nımızın menfaat ve tealisi uğrundadır. 

BESARYA EFENDİ — Şimdi söz bendenizin 
efendim. 

Evvelemirde Mavroyani Beyefendinin telaşları
nın bir kısmını teskin etmek istiyorum. Mavroyani 
Beyefendi bir takım telaşlliar iıle ve böyle şa'şalı ve 
korkunç bazı tasavvurât ile bir muharebe korkusu 
tehlikesini gösteriyor. Yalnız hepimiz de ve Heyeti 
Vükelâ da, değil Memâllki Osmaniyye'die bile mu
harebeyi isteyen bir ferdi vahit bile yoktur. 

MAVROYANİ BEY — Yok, bi!İ-âkis böyle bir 
şey söylemediim efendim. 

BESARYA EFENDİ — Ordu için yapıla ı feda-
kâlıikların ne kadar zarurî ve elzem olduğunu aHva
lilimizi lâyıkıyla tetik'lk edenler pekâlâ anlıyorlar. 

MAVROYANİ BEY — Bendeniz de pekâlâ tak
dir ediyorum. 

'BESARYA EFENDİ — Arîzai cevabiyye müs
veddesine gelince : Bu lâyihanın birinci fıkrası hak
kında bazı mütâlaatta bulunacağım ve biraz daha' 
ta'di'lini istirham edeceğim. Buna karar vermezden 
evvel çok düşündüğümü ve çok tereddüt ettiğimi iti
raf ediyorum. 

Bu arîzai cevabiyyeyi kaleme alan Encümeni 
muhterem, memleketin ihtıiyacâtı hak'ikiyyesine ta
mamiyle vâkıf zevatı kirâmdır. Onun için affı âlile
rine mağrûren mütâlaatımda gayrı musîb şeyler var
sa istifayı kusurdan çekinmeyeceğim. 

İkincisi efendim, alelıtlak her yerde olduğu gibi, 
bir arîzai cevabiyyenin' ne suretle tanzim edildiğine 
dair bir iki söz arzetmek istiyorum. Arîzai cevabiyye, 
Nutku Hümâyûnda münderiç bulunan mevaddı, di
ğer elfâz ve keîimât ile teyit etmek, Hükümete mua
venet, müzaharet vaadetmek, Hükümetin icrââtını, 
hattı hareketini tasdik etmek gibi şeylerden mürek
keptir. Arîzai cevabiyye bundan ibarettir. 

Böyle yapıldığı takdirde, bununla beraber zım
nin, Heyeti Vükelâ'ya karşı emniyyeti kâmile izhar 
edilmiş bulunacaktır ki her yerde böyledir. Eler He
yeti Teşriiyyede şöyle bir grup ve bir ekalüyyet var
dır ki, o ekalüyyet Heyeti. Vükelânın ittihaz ettiği 
hattı hareketi, mesleği beğenmiyor. Onun için, ek-
seriyyet tarafından Hükümet lehinde olmak üzere, 

ekseriyyet tarafından yapılan arîzai cevabiyyeyi şerh, 
etmeğe çalışacak ve onun yerine Hükümetin aleyhin
de olmak üzere yeni bir arîzai cevabiyye takdim ede
cektir. 

Ekalliyyetin lâyihası kabul edildiği takdirdte, ar
tık o Heyeti Vükelâ'ya şiddetli bir darbe indMlni'iş, 
gayet nâzik bir mevkide bulunmuş olacaktır ki, ar
tık o Heyeti Vükelâ'nın mevkiinde kalması doğru ve 
muvafıkı maslahat değildir. İki kalıp üzerine bir arı
za yapılabilir. Yani elimizdeki müsvedde arz ettiğim 
şıkların hangisine tevafuk ediyor? Hiç birine. 

RIZA PAŞA (Topçu Feriki) — Âyân'da hiç bir 
fıkra yoktur. 

BESARYA EFENDİ — Âyân'da fırka yoktur ne 
olduğunu şimdi arz edeceğim. Belki vardır. 

RIZA PAŞA (Topçu Feriki) — Bendeniz bilmi
yorum. 

BESARYA EFENDİ — Belki bendeniz biliyo
rum. 

GABRİYEL NORADONKİYAN EFENDİ — 
Olmadığına rahat olun. 

FERİT PAŞA (Damadı Şehriyârî) — Olsa ne 
lâzım gelecek? Fırkasız meşrûtiyyet olmaz. 

FERİT PAŞA (Sadrı Esbâk) — Burada bir en
cümen mazbatası var. O encümen mazbatasının he
yeti umumi yyesinden bahsediniz. 

BESARYA EFENDİ — Bu arîzai cevabiyyenin 
mahiyyetini tayin etmek istiyorum. 

F E R İ T PAŞA (Damadı Şehriyârî) — Fakat yan
lış yoldan başlıyorsunuz. Ondan bahsediniz. Bunlar 
fazladır. 

BESARYA EFENDİ — Bendeniz dedim ki, is
tifayı kusur edeceğim. 

FERİT PAŞA (Damadı Şehriyârî) — Nutku Hü
mâyûna cevap vermek için mutlaka Vükelânın lehin
de söylemeli. Bir konstitüsyon ki bendeniz bunu an
lamak şöyle dursun tasavvur bile etmem. 

BESARYA EFENDİ — Cereyan eden ahvâ-li 
bendeniz arz ediyorum. Yoksa böyle olması yahut 
olmaması hakkında - beyanı rey etmiyorum. Bitire
yim, çok söyiemeyeceğim. Efendim, bu arîzai ce
vabiyye müsveddesi, biraz dikkatlice okunacak olur
sa, hâsıl olan ilk tesir şudur ki, bu bir arîzai ceva
biyye olmaktan ziyade Heyeti Vükelâ için tatbiki lâ
zım gelen programı hâvi bir ihtarname gibidir. Ben
deniz şöyile anladım. Bunu da isbat etmeğe hazı
rım. 

İkincisi, Heyeti Vükelâ aleyhinde olmamakla be
raber bazı ihtarât ve temenmiyâtta bulunuluyor ki, 
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onlardan istihraç edilecek netice dahi her halde He
yeti Vükelâ'nın lehinde değildir. Denilebilir ki bun
lar ne tenkidâttır, ne ihtarât. Yalnız hafif hafif ga
yet nazik bazı temenniyâttnv 

Bendeniz, (kelimelere değil esasa bakıyorum. Me
selâ bendeniz, bu gün İstanbul'un sokaklarının mun
tazam ve temiz olmasını temenni ediyorum desem, 
zımnen bu gün o sokakların muntazam ve temiz ol
madığını anlatmış olurum. (Tabiidir sesleri). Onun 
için Heyeti Vükelâ'nın böyle yapmasını temenni ede
riz demek zımnen yapılmamış demektir. 

RIZA PAŞA (Topçu Feriki) — Evet yapılmamış 
demektir. 

FERİT PAŞA (Damadı Şehriyâri) — Zımnen 
değil, sarahaten öyle çıkar. 

BESARYA EFENDİ — Evet, müsaadei âlîle-
riyle pek hülâsa, pek muhtasar olanak arîzai ceva-
biyyeyi1 tahlil edeceğ'm. Birinci fıkra, yani Zâtı Şâ
hâne hakkında perverde ettiğimiz hürmet ve muhab
betin izharına aittir. Ona hiç bir itirazım yoktur. 
Onu alkışlarla yalnız bendeniz değil, umum Osman
lılar kemâli memnuniyyet ve meserretle kabul eder
ler. (Bu nazariyyenin isabeti müsellem olduğu) diye 
başlayan fıkrada... 

REŞİT AKİF PAŞA — Müsaade buyurursanız 
bir an evvel okuyunuz ki nazariye bir. kere anlaşıl
malı. 

BESARYA EFENDİ — İşte umuru > mallume-
ıden olduğu üzere burada şifa han arz edeceğim o fık
rada Heyeti Vüke'lâ'ya bir. program verilir. Hem ol
dukça mufassal bir program verilir. Çünkü şimendl-
ferlenden bahsedildiği zaman onların hususiyyetin-
den dahi bahsedilmiştir. Heyeti Vükelâ hem dar, 
hem geniş şimendiferlerin inşasına dikkat etsin de
niliyor. Buna da ziraat hakkında evet.. 

RİZA PAŞA (Topçu Feriki) — Pek doğru. 

BESARYA EFENDİ — Tabii doğru. Ziraat hak
kında, maarif hakkında mektep açsın, filan mektebi 
açsın. Buna da program nâmı verilmiştir ki, bende
nize kalırsa bu hiç bir vakit Heyeti Vükelâ'ya prog
ram yerini tutamaz. Çünkü âdi yollar, dar ve yahut 
geniş şimendifer yaptırmak, mektepler küşad etmek 
gibi teşebbüsât her dairenin başında bulunan bir me
murun ve yahut nazırın vazâifi iiptidaiyyesindendir. 
Bir programdan bahsedildiği zaman, o programın ih
tiva etmesi lâzım gelen şeyler büsbütün başkadır ve 
daha yüksek ve âlîdir. Binaenaleyh Heyeti Vükelâ'ya 
verilmiş program olmadığı için bunun da tayyını, 
kaldırılmasını teklif ediyorum. Sonra efendim.. 

RIZA PAŞA (Topçu Feriki) — Yalnız verilen' 
tafsilât mı kaldırılsın, yoksa muayyen bir program 
olarak mı verilsin diye teklif ediyorsunuz? 

BESARYA EFENDİ — O dâhil o'mak üzere. 
GABRİYEL NORADONKİYAN EFENDİ — 

Dâhil ol'miak ne demektir? 
BESARYA EFENDİ — Programa temas eden 

fıkra kalıksın. 
RIZA PAŞA (Topçu Feriki) — Muayyen bir 

program bulunmak, kalsın, 
AZARYAN EFENDİ — Tekmil cümleyi kal

dırmak.. 

RIZA PAŞA (Topçu Feriki) —- Muayyen bir 
program bulunmak kalsın, yâlnız tafsilât kalksın. 

AZARYAN EFENDİ — Anlaşıldı, tekmil cüm
lenin kaldırılması teklif ediliyor. 

BESARYA EFENDİ — Bu teklifi haklı göste
recek daha bir sebep vardır ki, o da, Heyeti Hâzırai 
Vükelâ'nın mevkii iktidara geldiği zaman bir prog
ram vermiş olmasıdır. Programını gösterdi. O prog-/ 
ram mucibince hareket ediyor ve mevkii iktidarda 
bulundukça bu programa tevfiki hareket edeceğinden 
eminim. Sonra efendim:, ittihadı anâsırın husulünden 
bahis fıkraya gelince : Bendeniz Mavroyani Beyefen
di Hazretleri ile bemefikâr değilim. Alilah versin, biz
de mektepler o suretle tanzim ©dilsin ki mekâtibi 
idadîyye ve âliyye umumî ve müşterek olsun. BU 
gayet güzel ve müfit bir gayedir. Fakat bunun atîye 
taalluku var ve şimdiki nesle tatbik olunmaz. Bun
dan böyle mektebe girecek çocuklara teşmil edile-. 
cek bir tedbirdir. Onun için ittihadı anâsırın temı'nini 
böyle umumî ve müşterek idadî ve âli mekteplerin 
açılması sayesinde vücuda getirebilmeyi düşünmek 
hatâdır. 

MAVROYANÎ BEY — Ben de onu söylüyorum. 

BESARYA EFENDİ — Bu kâfi değildir. Bende
nize kalırsa, işin iyi bir 'temeli ollmak için, yalnız ma
nevî ve hissî şeyler, kuvvetli ve müessir bir rabıta 
teşkil etmiyorlar. Her şeyin mihveri bazı maddî şey
lerden ibarettir. İttihadı anâsırı vücuda getirmek için 
teşebbüsâtı iktisadiyyeye, müşterek şirketler gibi te-
şebbüsâta kalkışılacak olursa bu gayeye, bu maksa
da büyük bir hizmet edilmiş olur zannederim. 

REŞİT AKİF PAŞA — O halde evvelce yazmış 
olduğumuz fıkrayı kabul etmiş oluyorsunuz. 

BESARYA EFENDİ — Yegâne çaredir tabirini 
kabul edemem. Çünkü hal ve maslahata muvafık de-
ğildir. 
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ALİ RIZA PAŞA (Birinci Ferik). — İttihat teş
kili, şirketlere mâni mi? 

BESARYA EFENDİ — Yegâne çare denljiyor 
ki, o olmaz. 

RIZA PAŞA (Topçu Feriki) '— Demek bilcüme 
devletler tarafından bu bâbta ittihaz olunan bir kai
denin musîb olmadığını söylüyorsunuz. Her devlet 
ittihadı anâsır için terbiyenin müttehit olmasını ka
bul ve esas ittihaz etmiştir. Talebe mektepte aynı fi
kir ve terbiyeyi a'makla fikirlerde ittihat 'hâsıt olur. 

BESARYA EFENDİ — Efendim, fikri âlînize 
iştirak ediyorum. Fakat bendeniz diyorum ki : Şim
dilik yegâne çare olarak bu tedbiri göstermek mu
sîb değildir. Çünkü tatbiki gayrı kââbiidir. 

RIZA PAŞA '(Topçu Feriki) — Çarelerin esası
dır. 

REŞİT ÂKİF PAŞA — Müsaade buyurursanız 
bir şey söyleyeceğim, Doğrudan doğruya bu mü
tâlaaya girişmek muvafık olmaz. Ta'lim ve terbiye 
etfaii atîye alt bir meseledir. Şimdi ise menâfiii iktisa-
diyye ve maddiyye ile olmalıdır diyorsunuz. Vükelâ 
sureti mıahsusada olarak, bir program dâhilinde bü
tün milletin arzu ettikleri bir dairede me'seri mad-
diyyeyi göstersinler demek istiyorsunuz. Sonra da bu 
cihet menâfii iktisadiyyenin temini... 

(BESARYA EFENDİ — Rica ederim efendim. 
REŞİT ÂKİF PAŞA — Bir tenakuz var. 

BESARYA EFENDİ — Heyeti Vükelâ'nın geçen 
sene tatbik ettiği programı kabul etmiyorsuruz de
mek. 

REŞİT ÂKİF PAŞA — Hayır, kabul etmiyor 
değiliz. 

FUAT PAŞA — Maarif Nezâreti bir çok mek
tepler yapacak, bir çok tensikat icra edecek, baka
loryalar verecek idi. El-an kapalı. Nâfıada bir çok 
programlar var, tatbik edilmiyor. Şoseler yapılacak
tı, bir eser görülmedi. 

REİS — Devam etsinler de ondan sonra söyler
siniz. Teneffüs zamanımız da geldi. Devamlarını ri
ca edelim. (Efendim, bitirsinler, devam devam ses
leri) 

BESARYA EFENDİ — Bütçeden bahis, yahut 
bütçeye ait fıkraya gelince : Her nasılsa biı tefsir, 
bir şey unutulmuş gibi geliyor bendenize. Çünkü açı
ğın kapatılması için bir takım tekâlifin, yeni vergile

rin lüzumundan bahsediliyor. Fakat bu tekâlifin ne
den ibaret olacağına dair sarahat yoktur. Bir kaç sa
tır evvel şimendiferlere dair fıkrada tafsilât verildi 
ama yalnız dar veyahut geniş olması denildi. Böyle 
mühim bir meselede de bir iki söz ilâve edilmiş ol
saydı fena olmazdı. 

'RIZA PAŞA (Topçu Feriki) — Vardır. Bil-vâsı
ta alınacak teklifler diyor. 

REŞİT ÂKİF PAŞA — Bakalım, belki izah ede
cekler, müsaade buyurun. 

BESARYA EFENDİ — Yani bil-vâsıta ihdas 
edilecek vergiler hangileridir, bunların isimleri yok 
mu? Meselâ Gümrük resmîsi nedir? Ona dair hiç 
bir sarahat yoktur. Yalnız temenniyâtta bulunuyo
ruz. Sonra efendim, siyaseti hâriciyyeye gelince. 

REŞİT ÂKİF PAŞA — Bu noktayı biraz daha 
izah çıkıyor. 

»BESARYA EFENDİ — Şâir devletlerin yeniden 
teveccüh ve muhabbetlerini istihsal etmek için, 
Zâtı Şahaneye hitaben Heyeti Vükelâ'dan isteniliyor. 
Bendenize kalırsa bu teveccühât, bu muhabbet, bu 
ma'nevî ve hissî şeylerin mahiyyetlerini anlamıyo
rum. Teveccüh mü, siyasetin mihveri? Böyle bazı his
siyatı şefikaneden mi .ibarettir? Efendim, bu dünya
nın mihveri menfaat, yine menfaattir. Birisinden 
böyle teveccüh ve muhabbet beklemek abes olduğu 
kadar mümkün de değildir. Çünkü kara olan gözle
rimiz için kimse bizi sevmeyeektir. Onun için evvelâ 
kuvvetli olalım. Bu suretle diğerlerinin hürmetlerini 
celp edelim. Sonra dürüst ve müstakim bir hattı ha
reket tutalım ki onların, o büyük devletlerin emniy-
yetlerini temin edelim. Teveccüh dilemek bendenize 
kalırsa kendi hesabıma bize yakışmıyor. Bu teveccüh 
neden? 

GABRİYEL NORADONKİYAN EFENDİ — 
Bunda bir büyük yalnışınız var. Fakat sonra cevabı
nı veririm. 

BESARYA EFENDİ — İşin hülâsası şudur ki, 
yapılan arîzai cevabiyyede evvelâ bir ademi cesaret 
eseri gösterilir. Çünkü bu arîzai cevabiyye, Heyeti 
Vükelâ aleyhine yapılmış bir arîzai cevabiyyedir. Bu, 
açıktan açığa gösteriliyor, ama dolayısıyla bazı ih-
tarât, bazı temenniyât gibi gösteriliyor. Böyle kapalı 
cümleler, örtülü kelimelerle işi bitirmek doğru de
ğildir. 

GABRİYEL NORADONKİYAN EFENDİ — 
Büyük yanlışınız var. 

- 90 -

TBMM KÜTÜPHANESİ 



t : 9 Meclisi Ayan 17 Teşrinisani 1326 (1910) C : 2 

BESARYA EFENDİ — Ya Heyeti Vükelâ'nın 
hattı hareketini kabul ediyoruz, ya etmiyoruz. 

FERİT PAŞA (Damadı Şehriyârî) — Türkçe'de 
öyle yazılır efendi hazretleri. 

BESARYA EFENDİ — Fakat Türkçe lisanı, va
zıh ve gayet sarih olmak üzere, bir fikri beyan et
meğe pek müsaittir. Bendeniz bunun Encümene iade

sini ve başka esaslarla tanzim edilmesini teklif edi
yorum. 

REİS — Teneffüs vakti geldi. Yirmi dakika te-
nefüs edelim. 

Hitamı Celse 
Saat : — 

İKİNCİ CELSE 

Kuşat Saati : — 

REİS : Sait Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER: Nuri Bey, Mehmet Galib Bey 

'REİS — Arîzai cevabi yen in müzâkeresine devam 

Legofet Beyefendi, söz sizin. 

LEGOFET BEY — Arîzaü cevabiyye pek güzel 
yazılmış. Hem Padişahımıza şâyân, hem Heyeti Âyân'a 
layık. Ancak bir lafz eksik. O lâfz ithal olunmuş ol
saydı, her cihetten mükemmel olmuş olacaktı. Elsfci 
vakitlerde büyük Reşit Paşa, Fuat Paişa, Ali Paşa 
vakitlerinde, böyle bir beyannâmei umumiyye ve ale-
niyye kaleme alındığı zaman, o lâfzı istî'mal ederlerdi. 
Hem kendileri tefahhur, hem de tebaa i gayrı müsllme 
mütelezziz olup atîlerini temin ederlerdi. O lafz her
kesçe malumdur. Müsavat lafzı. O müsavat lafzın
dan burada hiç bahis yoktur. Bundan dolayı bir iki 
noksan vardır. O lafzın asarı hasenesa pek vasi ve de
rindir. 

O arz ettiğim noksanlar, anâsırı muhtetifen'in rae-
kâtiibi ve ahzı asker meselesidir. Anâsırı muhtelife-
nin mekâtibi, camii şeriflere karîp birer medrese ol
duğu gibi, kilise ve hahamhaneler yanında **a birer 
mektep vardır. İdadî ve âlî mekâtibe dair birer fıkra 
var. Fakat arzu ettiğimiz gibi değil. Hükümeti Se
rt ty ye tarafından âlî ve idadî mektepler üzerinde nezâ
ret olur ve olmalıdır. O da Patrik ve Hahamhaneler 
vasıtasıyla icra olunup o mekteplerde hem Hükümeti 
Senlİyyenin, hem dini İslâm aleyhine hiç bir ders okut-
mamah, okunamamalı. O mckâtipten Hükümetli Se-
nıyye istifade etmektedir. Zira bu mekâtibi â!iyyenin 
şehadetnâmesi gerek Avrupa ve Amerika darülfünun-

ediyoruz^ 

larında kabul olunur. Tebaadan biri ibraz ettiği hal
de derhal o mekâtipte ikmâli malumat için kabul olu
nurlar. 

Gerok tıbben, gerek kanunen, gerek şâir ulûm ve 
fünûn ve maklûmatı istihsal ettikten sonra, mübarek 
vatanımıza avdet edip onları tevsi ve tatbik eder. 

İkinci menfaat ise, o mckâtip daima memleketi
mizde bulunan ecnebi mekâtip ile müsabaka ederler 
ve ekser galebe ederler. Anâsırı mühtelifemin mekâ
tipte nezâret Hükümet olmalıdır. Fakat ecnebî mekâ-
tibirıde olamıyor. Anâsırı gayrı müsllme mekâtibin-
de de Lisanı Osmanî lâyıkiyle tedris ol un a mı yor. Se
bebi de o mekâtibin varidatı noksandır. Mademki Dev
let maarif vergisi alıyor, ondan cüz'î bir miktar sar-
federse her sınıfta Osmanlı Lisanı mükemmel surette 
okunur ve okunmalıdır da. Ve hiç bir talebe, Osmanlı 
Lisanına dair mükemmel cevap vermezse bir sınıftan 
diğerine geçmemelidir. Bu noksanlar ikmâl olunursa 
kâfidir zannederim. Bundan başka müdahaleyi arzu 
etmemeliyiz. 

Ahzasker meselesine gelince: Orada anâsırı muh-
telifenin iki arzusu var. Birincisi, mezheplerinin mu
hafazası. Nasd ki, taburlarda imamlar bulunuyor ve 
müslürranları teselli ederler. Papaz ve haham da bu
lunmalı ve mezheplerini muhafaza etmeli. Zannederim 
Patrikhane ve Hahamhane ile Hükümeti Seniyye ara
sında muhabere vuku buluyor. Onun için zannederim 
o karîben ıslah olunacak. 
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İkinci arzulan terfi meselesi. Bundan yüz sene mu
kaddem her neferin çantasında bir müşirlik alâmeti 
var idi. Lâkin şimdi ulûmu askeriyye pek vâsi olup 
mektepte tahsil elzemdir. Şimdi bir kaç bin gayrı müs-
lim nefer alındı. Lâkin onlar zabit olâbÜlirler mi? Ma
demki her bin nefere takriben yirmli küçük ve büyük 
zabit lazımdır. Ne kadar 'bin kişi gayri müslim alı
nırsa, her bin kişi için yirmli nefer mekâtibli askeriy-
yeye şimdiden ithal etmeli ve bir kaç sene' sonra onlar 
zâbİt çıkar ve Babı Seraskerî istediği yere taksim eder. 
Bu arz ettiğim iki mesele mühimi ve mübarek müsa
vat lafzının semerei hayriyyesidir. 

YORGİYADİS EFENDİ — Sesim zayıf olduğun
dan bu kürsüye çıktım. 

MEHMET PAŞA — Biraz hızlı söyle. 

YORGİYADİS EFENDİ — Söyleyeceğim bir iki 
sözden ibarettir. Evvel be evvel heyetti umurniyyesli 
hakkında söz söyleyeceğim. Besarya Efendinin beyan 
eylediği veçhile, arîzai cevabiyyenin tanzimi keyfiy-
yetl, şâir devletlerde olduğu gibi bizde de olmak lazım 
gelir ki, Hükümet tarafından, Padişahın ağzından çık
mış denilen şeylere cevap vermek, tasdik ve takbih 
etmekten ibarettiri Fazla bir şey söylemek vakte mü
nasip değildir. Programı teşkil etmek, o da vakte mü
nasip değildir. Evvel bje evvel Padfişah tarafından be
yan edilen şeylerin, bizce dahi tasdik olunup olun
maması meselesi vardır. Teferruata girişmek istemem. 
Yalnız bu Söz için söz söyleyeceğim. Kusurunu, yani 
beyan edilen İfadâtı Şahaneyi ve Hükümeti İcr&iyye-
n!in sözlerini tasdik ederim. Kuvvei askeriyyenin gerek 
berren, gerek bahren tezayüdü bizim memleketimizin 
aisayişinıi terdin eder bir tedbirdir. Bu da Amali Şaha
nedendir. Bendeniz bu noktayı Ibir taraftan tasdik ile 
beraber yalnız ona hasr etmem. 

Asayişin temini, kuvvei askeriyyenin tezayüdüne 
meşrut değildir. Yalnız Padişahın ahâliden kazanmış 
olduğu emmiyyet ve muhabbet üzerinedir ve ahâlinin 
de kabul ettiği Meşrutİyyet usulüne riayetten ibaret
tir. Eğer bu iki şey mevcut olmuyacak olursa, ne ka
dar asker tanzim ediHir ve tezyid edilecek olur ise bu
nun hiç ehemmiyyeti yoktur. Buna hasren, askerimi-
zin teyazüdü âmâli Şâhanemdendir demek doğru de
ğildir. Ona hasretmek caiz olamayacağına binaen arz 
ediyorum. 

Kuvvei İcraiyye 'ile Kuvve! Teşrüiyyenin fikri, Zâtı 
Şahanenin fikrine istinat edecek olursa, o vakit asa
yiş mükemmel olur. Bu cihetin tashihi kaabil olursa 
iyi olur. 

İküncİ noktaya, arîzai c^vabiyyemizin sureti tanzi
mine gelince : Bizim burada yapacağımız, yalnız Nut
ku Hümâyûna diyeceğimiz varsa onu söylemektir. 
Yoksa (bir program tanzim edip Kuvvei İcraiyyeye tak
dim etmek değildir. Bunu da söyleyebiliriz, fakat vak

tinde. 
Bir de şâir mevad ile beraber en mühim olan, 

ter biyel milelin ne suretle hâsıl olabileceği hakkın
da bazı şeyler ilâve edilmiştir. Bunu evvelemirde 
Hükümet söylesin, fikrim bundan ibarettir desin. 
Soma da bunu bu yolda yapın demek, o yolda bir 
program takdim etmek demek olur. Bendeniz başka 
bir diyeceğim olmadığından bununla iktifa ederim. 

RIZA PAŞA (Topçu Feriki) — Müsaade buyu
rur iseniz bir şey arz edeceğim. Mavroyani Bey, jev-
velemirde memleketin ahvâli iktisadiyyesini terakki1 

ettirmek, memleket kesbi ümran ve servet ettikten 
sonra, ciheti askeriyyenin teşkilât ve levazımının ik
maline teşebbüs eylemek lâzım geleceğini söyledler.. 
Halbuki memlekette ahvâli iktisadiyyenin terakkisi,-
dâhlilen asayişin ve haricen sulhun muhafazasına 
mütevakkıftır. Bu, edille iradına lüzum kalmayacak 
bir hakikattir. Haricen sulhu muhafaza etmek kuv
vetli bulunmaya, yani kuvvei umumiyyei askeriy-
yemizin ihtiyacâtı harbiyye ile, münasip bir hali 
mükemmeliyyette bulunmasına mütevakkıftır.; Bina
enaleyh, arzu buyurdukları terekfciyatı iktisadiyye 
için ordunun masarifinin tank izi değil, tezyidi icap 
eder ve bu tezyidi kabul etmeyi hamiiyyeti vataniyye-
miz emreyler. 

EKREM BEY — Pek doğru. 
GABRİYEL NORADONKİYAN EFENDİ — 

Encümen nâmına muhtasar bir cevap vereceğim. Rü
fekayı kuramdan bazıları, şurada hazırlanmış olan 
nutuk hakkında beyan eyledikleri itiraz üzerine, ba
zı beyanatta bulunmak (isterim. Vakıa müzakere, su
reti umumiyyesinlin şekli hakkında cereyan edecek 
idi. Lâkin bazıları hususîyle Besarya Efendi, tefer
ruata girişmiş olduğundan, arîzaü cevabiyyenin her 
bir ciheti hakkında mütâlâât serdi licap ediyor. 

Mavroyani, Legofet ve Yorgiyadis Efendilerin 
beyanatından bendenizin anladığım, efendilerin mü
racâatının bir noktaya müncer olduğudur. Onlar da 
şu noktadan ibarettir. 

'Birincisi, bu nutku cevabîde ne iiçin müsavat ve 
adaletten bahsedilmemiş olmasıdır. Buna cevap ola
rak şunu arz ederim ki adalet, müsavat bahsi bi
zim Kanunu Esasîmizde bulunduğu gibi birçok de
falar da Hükümetin programlannda bundan baihso-
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Junmuş ve müteaddit kabinelerin programlan da bu
nun üzerine biına olunmuş idi. Binaenaleyh, bu ker-
raren bahsolunmuş bir kaziyyedir. Bundan iştibah 
etmek, icra olunup olunmayacağını fikre getirmek 
nâbemahaldir ve bu noktaya binaendir ki, Encü
men, müsavattan ve adaletten bahsetmeye ihtiyaç 
görmemiştir. 

Şimdi ikinci nokta var ki o da mekâtip hakkın
daki fıkradır. Bunda da mekâtibin hukukuna teca
vüz olunmaması veyahut yazılan ibarenin imtiya-
zâtı mezhebiyyeye muvafık bir tarzda yazılması için, 
bir fıkra ilâvesi teklif olunyor. Anlıyorum, buna 
ilâve de beyan buyuruluyor ki, kuvvei askeriyyemi-
zin tezayüdüne bakılacak yerde daha ziyâde elzem 
Olan iktisadî masarifimizin tezyidine baikmaklığımız 
lâzımdır. 

Mekâtip hakkındaki fıkra eğer dikkatli okunacak 
olursa, o zaman mekâtibin hukukuna tecavüz veya
hut imtiyazâtı mezhebiyyeye taarruz vuku' bulma
dığı anlaşılacaktır. Öyle bir fikirle5 oraya bir fıkra 
konmuş olmadığı gibi, o mânâyı hâvi bir ibare de 
yoktur. Eğer daha ileri gidilerek, o mesâilin tevsi' 
ve tetkikine girişilmek istenilirse, o vakit o arîzai 
cevabiyye olmaz, Maarif Nizâmnâmesinin tetkikine 
ait bir mesele olur. Maarif Nizâmnâmesi geldiği va
kit düşünülecek bir meseledir ve onda itiraz oluna
cak bir nokta varsa o zaman müzakere olunur. Mec-
lieçe tasvip olunursa kabul edilir. Bunun için arîzai 
cevabiyyede bundan bahse lüzum yoktur. 

Masrafımızı kuvvei askeriyyemizin, berriyye ve 
bahriyyemizin tekâmülüne sarfedecek yerde, başka 
yerlere sarfedelim teklifine gelince: Bu da bütçenin 
bu faslının müzakeresi sırasında söylenecek, müza
kere edilecek bir meseledir. Ol vakit bu cihetten bir 
ekonomi yapılsın da başka cihetlere sarfedilsih der 
ve bunun üzerine müzakere cereyan eder ve teatîii 
fikir edilerek Harbiye Nâzın ile Vükelâmın dahi mü
tâlâası alındıktan sonra... 

RIZA PAŞA (Topçu Feriki) — Bu fikrinize iş
tirak etmem. Heyeti Âyân'da kuvvei askeriyyeyi ten
kis edecek bir kimse yoktur zannederim. Bütçe gel
diği vakit Kuvvei İcraiyye ne kadar kuvvet bulun
durmasını muvafık bulmuş ise, onun burada aynen 
kabul edileceğine şüphe edilemez. Çünkü bizim mâ-
'bihilhyatımız kuvvei askeriyyemizdir. Askerî bütçe
sine, ileride müzakeresine ilişmek için şümdidem bir, 
girizgâh hazırlamaya lüzum yoktur. 

GABRİYEL NORADONKİYAN EFENDİ 
d ir i/g âh hazırlayan yok. O tabiidir. Çünkü bütçe 
ile alâkası var. 

TBMM KÜTÜPHANESİ 

RIZA PAŞA (Topçu Feriki) — Bendeniz bu fik
rinizi kabul etmem. 

GABRİYEL NORADONKİYAN EFENDİ — 
Müsaadenizle devam edeyim. Bütçenün müzakeresi 
esnasında her bir şapitr için rey beyân olunmaya
cak mı? O vakit ârâyı tenkit edebilecek misiniz? Bi
naenaleyh, bu mesele oraya vabestedir. Bugün mü
zakere edilecek bir nokta değildir.. Nutku Hümâ
yûna verilen cevapta, Besarya Efendinin vâki' olan, 
i'tirâzâtına gelelim. Besarya Efendi bu bâbta mü-
tâlaâtını birkaç cihete tefrik ediyor. Fakat maat
teessüf bucihetle'rin hiçbiri hakkında fıiki)rleriimi(z 
tetabuk etmiyor. 

BESARYA EFENDİ — Ondan şüphem yok. 
GABRİYEL NORADONKİYAN EFENDİ — 

Meselâ, Nutku Hümâyûnun ne olduğuna dair ver
dikleri (definition), fenni siyasete tamamiyle tatbik 
olunur bir tarif değildir. Nutku Hümâyûn demek, 
ŞeVketmeâp Efendimizin diğer memleketlerde de tâ-
cidarlarm hali hâzır üzerine beyan ettikleri kendi 
fikirleridir. O hali hâzırdan bahsettikleri sırada, 
memleketteki mesaili mühimime her neden ibaret ise, 
Heyeti Milliyyenin nazarı dikkati onun üzerine bu 
nutuk ile celp olunur ve bu noktada, dâhilen ve ha
ricen ne merkezde ise, onlar hakkında da bir mütâ-
laai umumiyye dermeyân ederler. Bunlar Kuvvei 
Teşriyyeye verilen, Kuvvei İeraiyyenln mütâlaâtıdır. 
Buna Kuvvei Teşriyye kendi arzu ve mütâlâasını ilâ
veten dermeyan eder ve hattâ bilirsiniz ki, bu mese
le büyük büyük mücadelelere sebep olur. 

Verilecek cevabın içinde, ziyâde söylenecek lâ
kırdılar için söylemesi lâzım gelirse İsrar olunur, 
edilir. İsrar edilecek ise1 karar verilir, edilmez. Şim
di bu Nutku Hümâyûna verilen cevabın fıkraları için 
zayıftır demek, emsaline nisbieten doğru değildir. 
Encümen, bazı noktaları daha muhtasar bir surette 
söyleyebilir mi idi de söylememiş veyahut 'hiç söy
lemese daha münasip olmaz m r i d i noktasına gelin
ce: Bunda da nazarı dikkatinizi ceibeder, derim ki: 
Memleketimizde şu dakikada fevkalâde mühim, 
ağır ve endişeli mütâlaâtta bulunuluyor. 

İki akıntı var: Bir akıntı var ki, umum muame
lâtımız fevkalâde muntazam bir surett'e cereyan et
mekte olduğuna ve şimdiye kadar cereyan eden 
muamelâtın gayet muntazam- olduğuna ve bundan 
sonrakilerin de muntazaman cereyan ettiğine ve ede
ceğine dairdir. Ve diğer bir cereyan daha var ki, o 
da, bunun büsbütün aksidir. Yani işlerin muntaza
man cereyan etmediğine, etmemekte olduğuna ve 
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edilmeyeceğine dairdir. Şimdi bu 'iki fikirler, her
kesin kendi hür fikirleridir ki, buna itiraz etmek ta
bi hiçbirimizin hatırına gelmez. Fakat onları ten
vir etmeye, fikirlerini açmaya, icap ederse onlara 
hâli etrafıyla anlatmaya, dair, Meclisi Âyân ve Me-
busân'm bir vazifesi vardır. İşte bu vazifeyi ifâ et
mek noktasındadır ki, bu noktal nazardandır ki, 
bü kaleme alınmıştır,. Bu vazife noktasından, bazı 
söylenecek sözler de bulunur. 

Meselâ, bugün memldketimiz Kanunu Esâsî ile 
Meşrûtiyyete nail olmuştur. Meşrûtiyyete nail olan 
bir memlekette, her bir ferdin yüreğinde bir arslan 
yatar ve o arslan uyanacak olursa, onun teskini için 
ne yapılmak lâzım geleceği çok defalar bilinemez. 
Bu vaktiyle düşünülmediği cihetle bu hale gelir. İşte 
Encümence böyle birtakım akıntıların ortaya çık
masından, birtakım sdlerin dökülmesinden, birta
kım noksanlarımız, hatalarımız olduğunu ve onla
rın tashih ve ikmâl edilmesi lâzım geldiğini düşün
dü. Bundan Heyetin yani Âyân'ın Vükelâ'ya bir 
muahazenâme veyahut bir ihtarname yapmak is
tediğini, fakat hakikati hâli beyâna cesareti olma
dığını çıkarmak doğru olamaz. Çünkü böyle bir fi
kir nâbemevsim ve nâbemahaldir. Hakikate de mu
gayirdir. Çünkü bilinmelidir ki Heyeti Âyân hiçbir 
şeyden korkmaz. Her bir şeyi de kemâli , cesaret
le söyler. (Bravo sesleri) 

Bu hakkı, Kanunu Esasî ile Meşru tiyyetten al
mıştır ve bu tarzı ifade, kendisinin ademi cesare
tinden değil, tarzı muamelâtın daha ziyâde müdeb-
birâne, daha ziyâde mükemmel ve Heyeti Âyân'ın 
lisanından çıkmağa lâyık bir mertebede olması ka-
ziiyyesine binaen böyle yazılmıştır. Bu böyle olunca, 
bu nutku iftitahî cevabının her bir fıkrasını.ayrı ayrı 
olarak tahlil edecek olursak, o vakit hiçbiriniz zan
nederim esaslı ıbir itiraz dermeyan ediemezsiniz ve 
edemediniz. Ne dediniz? Vükelânın programı var
dır ve o program meydanda iken böyle teferruata 
girmeğe mahal yoktur. 

Rica ederim dikkat buyurulsun. Bununla Vü
kelâ'nın programı arasında bir münasebet var mıdır? 
Burada yazılan şeyler her bir dairenin kendi hususî 
hattı hareketinin esaslı surette vaziyyeti meselesi
dir. Yoksa, Hükümetin umumî bir programı, oldu
ğunu pekâlâ biliriz ve onu burada dinledik ve hiç
bir vakit de onu değiştirmeğe niyetimiz yoktur. Ta 
ki Heyeti Vükelâ o programı tamamiyle tatbika 
himmet ve gayret ede. Bu hususta hiçbirimizin ufak 
bir itirazı bile yoktur. O programda söylenilen la

kırdıların hepsi birer inci gibi sözlerdir. Kabine 
tarafından okunan programın hiçbir kelimesine 
itiraza mahal ve hak yoktur. Yalnız nezâretlerin her 
biri kendi uhdesine düşen vazifeyi bîtamâmihâ yap
mış mıdır, yapmamış mıdır ve kendi uhdesine te
rettüp eden vazifenin icrası için ine surette hareket 
ediyor? Biz işte buralarını ihtar ile, âmmenin bildi
ği ahvâlin tanzim ve İslahına arzukeş bulunuyoruz. 

ittihadı anâsır için dermeyan olunan beyanata ge
lince: Reşit Akif Paşa Hazretlerinin buyurdukları 
gibi, evvelce dermeyan ettiğiniz fikirle bunun ara
sında büyük bir tenakuz hâsıl oluyor. Programda 
bunlar olmasın diyorsunuz. Şimdi de şirketler ol
malı diyorsunuz. 

BESARYA EFENDİ — Arîzai cevabiyyeye gir
mesi için demiyorum. Anlaşalım... 

GABRİYEL NORADONKİYAN EFENDİ — 
Ya ne için söylüyor sunuz? Herhalde bendenize öy
le geliyor ki, bazı yerlerde dar ve bazı yerlerde ge
niş "şimendifer yapılmasına ait olan. fıkra, zâtı âli-
lerinizce iyice anlaşılmamış. Onda böyle dar ve ge
niş şimendiferlerin nerelerde1 dar, yahut geniş yapıl
ması lazımsa bunlar için bir program yapılması lâ
zımdır denmiş. Bunda ii'tiraz edilecek bir nokta var 
mı? Varsa beyan buyurun, onun üzerine muhake
me olunuruz. Bütçede, varidat hakkında izahat yok
tur buyuruldu. Bu da başka bir tenakuz değil mi? 
Her bir hususun nasıl yapılacağı için ta'rifâta giri
şecek olsak, evvelki söylediğiniz sözle bunlar bir
birini tutar mı? Bütçe hakkındaki bahis o kadar 
uzundur ki bütçe geldiği zaman varidat kısmı üze
rine ayrı ayrı mütâlaâtta bulunacağız. Buna iki lü
gatle teşekkür etmek iktiza ederken i'tiraz buyuru-
luyor. 

Şimdi de münasebâtı düveliye hakkındaki bahse 
gelelim. Buna da tabiidir ki Besarya Efendi Hazret
leri pek vâkıf olamazlar. Düveli muazzama İle olan 
muhaberâtta ne gibi ta'birât kullanıldığını bilemez
ler ve müsaade buyursunlar, daha ziyâde bilenlere 
söz versinler. Bilenler derler ki: Bu ta'birler sefir
lerin her defa Huzuru Padişâhîye çıktıklarında söy
ledikleri kelimderle, tarafı Hümâyûndan verilen ce
vaplarda kullanılan tabirlerdir. N e için böyle söy
leniliyor noktai mühimmesi düşünülürse anlaşılır 'ki, 
devletler arasındaki münasebât yalnız menfaati mad-
diyye üze'rine teşekkül etmiş olmayıp, insanların bi-
ribirine karşı olan muhabbet ve riayetleri gibi ol
duğu tebeyyün eder. Münasebâtı düveliyede, dev
letlerin biribirlerine muhabbet, mühâleset ve tevec-

— 94 — 
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eüh göstermesi ve hatta diyebilirim ki, blribirine kre
di etmesiyle tanzim olunmuş ve devletlerin birbiriy
le olan münasebâtı, bunun üzerine bina edilmiştir. 

Bu kurulmuş olan böyle büyük bir binayı, Dev
leti Aliyyenin günden güne daha ziyâde tevsi' et
mesine ve hattâ münasebâtı düveliyyemizle gördü
ğümüz, okuduğumuz müteaddit makaleleri ye söy
lenen lâkırdıları işitiyorsak ve Meşrûtiyyetiın iptida
larında yani iki seen evvel yeni başlandığı vakit 
olan muhabbet, teveccüh ve emnlyyet eksilmiş ve
ya eksilmek üzere ise, Encümenimiz ve - hatta zan
nederim ki hepimiz, tamamiyie bunların eski hali
ne iadesini arzu ederiz ve Devleti Aliyye var ol
dukça, bu devletlerin hepsiyle dostâne yaşasın. Bu 
fikirledir ki Âyân'muz,. Encümenimiz bunu tanzim 
etmiştir. Bunun için de Besarya Efendinin teşekkür 
edeceğini, ümit eder idim. Yok ki muahaze... Dev
letimizin terakkisi, bekası ve mükemmeliyyeti bu 
gibi ahvâlin günden güne mükemmeliyyetine vabes
tedir. İşte i'tirazâtın hepsi bunlardır. 

Muamelâtın hepsinde tamamiyie mükemmeliyyet 
aramak insanlarca kââbil değildir. Belki başka bir ' 
encüme'n olsa, bunu daha başka türlü tanzim ede
bilir idi. Fakat bizim Encümenin âcizane tanzim et
tiği budur. Bunu tanzim ederken bir ruhla, bir fi
kirle yaptı. O ruhu Heyetinize arz ettim. O fikrin 
ne derece musîb olduğunu kendi vicdanlarınızla tes
lim edersiniz. Şimdi bundan ziyâde bahsetmem. Eğer 
bunun münderecâtı hakkında tekrar i'tirazât varsa 
Encümen nâmına cevap vermeğe müheyya ve hazı
rım. 

RIZA PAŞA (Topçu Feriki) — Müsaade buyu-
rulursa bir şey arz edeceğim. Bu arîzai cevabiyyede, 
Zâtı Hazreti Padişahînin dahi iştirak buyurdukları, 
muaveneti milliyye teşebbüsüyle Kuvvei Bahriyye-
mizin terakkisi şâyânı bahr ve mesar bulunduğu 
münderiştir. Bendeniz bundan, ahiren mubayaa edi
len iki zırhlı anlıyorum. Heyeti Muhtereme! Âyân'ca 
malumdur iki, Hükümet, Kuvvei Bahriyyemizin te
rakkisi için beş ımilyon lira tahsis etti. Bunu da on 
senede verecekti. Mebusan ve Âyân'ca kabul edildi. 
İradei Senivye'ye iktiran eyledi. Kesbi kat'iyyet ede
rek dairei aidesine tevdi' olundu. Bu para ile bir 
bahriyye programı yapıldı. • Çünkü her şeyin yapıl
ması için bir program esas ittihaz edilir. Birçok fabrika-
• türlerle de görüşüldü. Heyeti Âyân Babıâli'de içti
ma ettiği zaman, hatır nişanı faihmâneleri olsa ge
rektir iki Encümen, Bahriye'den de Bahriye Nazı
rını veyahut erbabı vukuftan birini istedi. Encümene 

Bahriye Nâzın gelerek program hakkında mahremâ-
ne mal'lumât verdi. Ol vakit bendeniz de (Sumaren-
ler) hakkında bir takrir vermiştim. Şimdi o prog
ramdan inhiraf edilerek ve evvıelce esmanının nere
den te'diye edileceği dahi beyan olunmayarak, böy
le iki zırhlının vehleten alınmasının esbabı mûcbi-
resi ne idi? Bu sebebi mücbir Yunan'lıların, muba
yaa ettikleri (Averof) ismindeki zırhlı kravazörü ise, 
bu hakikaten program hâricine çıkmayı istilzam ede
cek derecede mücbir bir sebep midir? 

Bendeniz burasını ve aynı zamanda, Yunan Hükü
meti bir kruvazör değil, hatta bunun gibi birkaç ta
ne kruvazöre mâlik olsa, bununla iki hükümet bey
ninde harbi mucip olabilecek Girit meselesi için, 
düveli çerbaai hâmiyenin hukuku Hükümrânîi Haz
ret! Padişahînin muhafaza olunacağına dair vermiş 
oldukları kararı, 'ki geçen sene Sadrâzam Paşa bu
rada Heyeti Umumiyyemlze tebliğ buyurdular, teb
dil ettirebilecek mi? Anlamak (isterim. Bu bâbta Sad
râzam Paşa bize ma'lûmat verirler ise, bendeniz ken
dilerine arzı teşekkür edeceğim. Zira müşkilimi hal
letmiş olacaklardır. 

REİS — Ma'lûmu âlînizdir ki, her maddede1 ol
duğu gibi adreslerin müzakeresinde de kaide birdir. 

• Yani Heyeti umumiyyesi üzerine söz söylenrnesidir. 
Sonra teferruata girişilir. Burada hem heyeti umu-
miyyesinden bahsolundu, hem de metin mündereca
tına girişildi. Fakat bir kaideyi müsaadelerinizle ha
tırı âlîlerinize getirmek istiyorum. Düveli meşruta
nın cümlesinde, ez-an cümle adres usulü carî olan 
Fransa'da, arâzai cevabiyye müzâkeresinde hükümet 
komiserleri hazır bulunurlar. Memleketin dahilî ve 
haricî politikası hakkında izahatı mükemmele ve
rirlerdi. Ondan sonra müzakereye girişilirdi. Fran
sa'da böyle olduğu gibi şimdi başka devletlerde de 
hemen hemen böyledir. Bizim Meclisimizde de nuz-
zâr hazerâtı hazır bulunuyorlar. İsterlerse lâzım ge
len mesaili tavzih buyururlar. Yok ona lüzum 
görmüyorlarsa, şimdilik tashihi için Encümene mi 
gönderelim, yoksa heyeti umumiyyesi ya kabule şa
yandır, fıkra fıkra müzakere olunmalıdır diyerek, 
re'ye' koyalım mı? Re'ye korsak neticeye göre karar 
verilir. 

RIZA PAŞA (Topçu Feriki) — Efendim, arz et
tiğim madde şâyânı ehemımiyyet görülmedi mi? Bir 
kere ârâya müracaat ediniz. Eğerki Sadrâzam Paşa 
Hazretlerinin... 

İBRAHİM HAKKI PAŞA (Sadrâzam) — Müsaade 
buyurun efendim. Bugünkü Nutku Hümâyûne verilecek 
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cevabın müzakere olunacağını haber aldığım zaman, 
ihtimal 'ki Heyeti Vükelâ'ca da bazı söz söylemek 
icap eder fikriyle gelmiştim. Nutku Hümâyûna ce
vap müsveddesini okudum. Bazı noktalar hakkında 
izahat vermek lüzumunu hissettim. Vuku' bulan mü
zakere bu hissimi daha ziyâde te'yid etti. Müsaade 
buyurulursa, birkaç söz söyleyeyim ve Heyeti Celi-
lelerince verilecek 'karar o sözleri istima'dan sonra 
vâki olsun. Vakıa fikri âcizânem Devletin bütün 
dahilî ve haricî siyaseti hakkında uzun uzadıya arzı 
ma'lumat etmek değildi. Çünkü onun için beyân
name kılıklı bir şey hazırlamış ve şekli kat'îsini ver
memiştik.; Rüfeka'ca Meclisi Mebusânda okunacak
tı ve zannederim o daha uzun olacaktı. Fakat bura
da bir hayli mesailiden bahsedildiği için, sırası gelir
se bahsedeceğim. Fakat öyle umumî şeyler yine ifâ-
dâtı âcizânem arasına karışmış olacaktır. Eğer bu 
meyânda bazı hususîyyetler tasavvur olunursa, aza
yı 'kiram taraflarından ihtar olunur, ikmâl ederiz. 

REİS — Mademki mükemmel bir beyânname ha
zırlanmış, bizce de müsta'ee'l değildir. Ondan son
ra müzakere edelim. Eğer zâtıâlîleri d;e o sureti ihti
yar buyururlarsa? 

İBRAHİM HAKKI PAŞA (Sadrâzam) — Nasıl 
tensip buyurulursa? 

REİS — Salâhiyyeti âlîniz dahilindedir. 
İBRAHİM HAKKI PAŞA (Sadrâzam) — Yok, 

nasıl tensip buyurulursa öyle olur efendim. 
REİS — Mükemmel bir beyânname hazırlamış

lar. Meclisi Mebusân'da da okunacaktır buyuruyor
lar. 

REŞİT ÂKİF PAŞA — Beyanatı âlîlerine naza
ran ona intizara hacet görmüyorum. Çünkü bura
da izahatı kâmile vereceğim buyuruyorlar. 

IÎBRAOİM HAKKI PAŞA (Sadrâzam) — Nasıl 
tensip buyuruyorsa. 

IBESARYA EFENDİ — O beyânnameye inti
zarla arîzai celvabiiyye müsveddesini te'hir etsek da
ha muvafık olur. 

REİS — Besarya Efendinin mütâlâası kabul 
olunuyor mu? Reye koyalım. Besarya Efendi'inin 
mütâlâasını kabul edenler el kaldırsınlar. 

MEHMET PAŞA — Kimin -efendim? 
REİS —1 Besarya Efendinin. 
BESARYA EFENDİ — Ta'likinı... 
REŞİT ÂKİF PAŞA — Zannederim evvelce de 

karar verilmişti. Çünkü Meclisi Mebusânda ne söy
lenirse, ayrıca tenkit ve beyânı-mütâlaa etmeğe bizim 
hakkımız vardır. Binaenaleyh, şimdiki müzakere size 
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mâni olamaz. Eğer Heyeti Âyân'ın bîr içtihat hakkı 
varsa burada söyler ve Meclisi Mebusâin;'daki izahat 
üzerine de ayrıca heyânı rey eder. 

FERİT PAŞA (Demadı Şehrı'iyârî) — Pek doğru, 
şimdi buna kap-şı zâtı devletleri! ne buyuruyorlar? 

REŞİT ÂKİF PAŞA — Şimdi şu muhteviyat 
üzerine vuku bulacak izahatı âliyelerini dinleriz ve 
arîzai cevabiyyenin müzakeresinde müdaveleıi efkâr 
eder, arîzai cevabiyyemizi ya ta'dil veya teşrih ede
riz. O da bizim müzakeremize ait 'bir meseledir. 

REİS — Reşit Paşa Hazretlerimin filkürleri böy
le. 'Meclisi Âyâini'ın kuvvei müfekkeresi olduğunu 
elbet ka ;bul buyurursunuz. Kuvvei müfekkeresi 
olduğu gibi kuvvei içtihadiyyeye mâlik olması da 
emri tabiidir, Bu İfadelerin© başka suretle cevap ver
meğe bence hacet yoktur. Sadrâzam Paşa Hazretle
rinin ifadelerinden şunu çıkarıyorum ki, beyânname, 
mesâi! ve siyaseti 'dâh'ilîyye ve hârieîyyenin her ci
hetini cami. Okunması da derdest iimllş. O cihetle OT.a 
italik etmek buranın istiklâli efkârına mani olmaz. 
Vakıa deminden, teşrifler inden evvel okunmasında 
ekseriyyet hâsıl olmuştu. Lâkin beyânnamenin hazır 
olduğunu, kıraati derdest bulunduğunu bıilrnıiyorduk. 
O halde bu cihet malûm olunca, mesele tekrar mü-
bahaseye şâyân gibi görüldü. Eğer reyi âlîleri böyle 
ise tehir ©deriz. Yok Reşit Paşa Hazretlerinin reyini 
tercih buyurursanız o yola gideriz. 

REŞİT ÂKİF PAŞA — Müsaade buyurun, bir 
şey daha arz edeyim. Evvelce, yani arîzai cevabiy
yenin tahririnden evvel de bu beyân olunmuştu ve 
ona intizar edelim mi, etmeyelim mi Denilmişti. O 
vakit de beyânname ister mufassal olsun, ister mu
fassal olmasın. Kendilerinin beyânnâmeler'iniinı is i
mli , buraca şu arîzai cevabiyyenin tahriri için. O 
noktai nazardan muhakeme ediyorum. Şilindi ayrıca 
tehire lüzum yoktur, Alel-husus Sadrâzam Hazret
leri şu lizahatı vermeğe hazırım diyorlar. Binaena
leyh, 'bendemiz zannederim ki bizi ikna edecek bir 
çok ifadeleri vardır. O suretle bizi tenvir etmiş olur
lar. Onun için hiç tehire hacet yoktur. 

YORGİYİADİIS EFENDİ — Reyler toplansın. 

LEGOFET BEY — İki meseleyi karıştırma
yalım. Aırîzap cevabiyye başka, Sadrâzam Efendi
mizin ifadeleri başka. Sadrâzam Efeinıdlnılzln y©sa
ir Vükelâ'ya Fihâmm Heyeti Âyân'da da hakkı ifa
deleri varsa da Vükelâ bu meseleye iştirak etme
melidir. Eğer bir mes'uliyyet varsa o yalnız bize aîi't 
olmalıdır. Onun j-için zannederim bu arîzai cevabiyye 
kabul olunur mu? O reye konacak. 
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riyel Efendi Hazretleri cevap verdiler ve dedjller ki: 
Memlekette iki cereyanı efkâr vardır. Bir takım adam
lar her işi fena gidiyor diyor. 'Bir takımları da «her 
iş iiyi ıgidiyorj» diyorlar. Tabii bunun her ikim de mü
balağalı olmak lâzım gelir. Böyle her şeyin iyi ve her 
şeyin fena olması lâzım gelmez. 

Tabii insan için bir çok kusurlar olabilir. İşte 
enzârı dikkati celbeden şeyiferdönı birisi bu. Yaınıi bir 
Encümende bunları telmih ettik. Yani bazı şeyler var
dır ki noksandır. Ezcümle, o noksanı şu cevap müs
veddesinde görüldüğü üzere, Encümen ihtar etmeği 
münasip gördü dediler. Şimdi burada, ne tarzı tahriri 
ve ne de böyle bir programa tayin olunmasına ve 
yahut bir program tayini münasiptir tarzında olan 
»filkre, esaslı bir itiraz etmek arzusunda değilim. 

Yalnız müsaade buyurulursa, bir iki noktada naza
rı dikkati âliyeilerini ceitbedeceğim. Böyle bir program 
tayinin/îi biraz müşkil görüyorum ve Heyeti Âliyyeniz 
bunu üzerine alsın mı diye bitarafâne düşünürsem bin 
raz tereddüt gelir, Binaenaleyh, alâtarîkİlmisal bir şey 
söylenirse, onun tabii bir takım eksikleri kalacak ve 
yapılacak şeylerin çokluğunda görüyoruz. Hatta o 
çokluğa nazaran, kendinizde her türlü hüsnüniyyetle 
beraber, pek çok himmete ihtiyaç görüyoruz ve Ce
nabı Hak o himmeti ihsan buyursun diye dua edi
yoruz. Bunun için «Kuvvei İcraiyycnin celbi nazarı 
ihtimamı tensip edildi» ibaresinden, zannederim 
biraz tereddüt hâsıl olur. 

Yine meselâ, Orman ve Ziraat denmiş. Ormanı ve 
Ziraat için aşağıda; bir şey denmemiş. Bu program
ların tanzimiındeki esasla âda yol yapmak. Meselâ,-
Orman ve Ziraat İçin) ne yapılmak lâzım geleceğine 
dair hiç bir şey yok. Burada şimdi bu mukaddimede, 
Heyeti Vükelâ Orman ve Ziraat noktasında kendisi 
her şeyi yapmış mı? Muhtacı ihtar hiç bir şey kalma
mış mı? Onu da zannetmiyorum ve mülkümüzde 
pek çok zaman», Heyeti Vükelâ'da bulunacak zevat, 
biz herşeyi yaptık diyemeyeceklerdir. Onun için Or
man ve Ziraat için de bazı eksikhMerhniz olsa ge
rek. Nirekim saymak lâzım gelse, bendeniz de uzun 
uzadıya saya bileceğim. İşte ona dajir bir çare göste
rilmemiş. 

Hülâsa, Heyeti Âliyyeniiz bize ihtiratta bulunma
sın da her şeyi münhasıran Heyeti Vükelâ istihzar 
etsin demiyorum. İhtar ederseniz kabul eder ve ça
lışırız. Arzumuz da; odur. Çalıştığımız da odur. Daha 
umumîyyâ: dairesinde kalsa, ihtarı âlileri daha sağlam 
olur. §»imdi bu noktada bir şey yapılmamış mı? Vü-
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REİS — Bahse devam etsek uzar. Vükelâ'mn her 
istediği vakitte Âyân ve Mebusâm Meclislerinde bu
lunmağa, hatta; iradı nutukta tekaddüm salâhiyyet-
leri vardır. Bu malumlarınızdır ve münker değildir. 
Sadrâzam Paşa buyuruyorlar ki, isterseniz şimdi iza
hat vereyim, isterseniz beyânnamenin Meclisi Me-
busân'da okunmasına tal ik olunsun. -Mesele bunıdaın 
ibaret. eRşit Akif Paşa Hazretleri tehir tarafımda, 
zevatı şâire sükût tararında.. 

FERİT PAŞA, (Damadı Şehriyârî) — Heyeti 
Âyân, Sadrâzam Hazretlerinin; istikbalde kıraat edile
cek beyannameleri ile mi meşgul olacak, yoksa Zâtı 
Şâhânfânjin on beş güm mukaddem vuku bulan nutku-
ınaj cevap ile mi? Binaenaleyh, Sadrâzam Paişa Haz
retleri istedikleri vakit beyannamelerini Meclisi Me-
ıbusân'da okurlar. Biz şimdi Nutku Hümâyûn ile işti
gâl ediyoruz. 

ıBBSARYA EFENDİ — Bendeniz zikrettim, Ma
demki Encümen azayı kiramı, bu cihetleri nazarı ıdik-
fcate airmıyarak okunması tarafında, Pekâlâ şimdi de 
okunur. 

REİS — Sadrâzam Hazretlerinin verecekleri iza
hatı bu gün dinlemek tarafında bulunanlar eli kajldır-
sın. Reyler ta'dât olundukta tarafı Sadrıâzamîden, 
verilecek izahatın istimaı ekseriyetle karargir oldu. 

İBRAHİM HAKKI PAŞA (Sadrâzam) — Nut
ku Hümâyûna cevaben, Heyeti Ccliler.il/. tarafından 
kaleme alınan müsveddede bir kaç inıokta, bilhassa 
ıbendenizce Heyeti Celiienize izahat itası arzusunu 
icap ettirdi.' Onun için müsaade buyurulursa, evvelâ 
onlardan bahsedeyim. 

Bu maruzatım, bu cevabın Heyeti Vükelâ'ca bir 
teskiı umumîısii vardır fikriyle değildir. Onu evvelce 
arzedeyim. Çünkü Heyeti Gel il en iz, yapılması lâzım 
gelen şeyleri bildiği gibi takdir edip, Hâkipâyi Hü
mâyûna arza salâhiyyatdârdır. Şu müsveddede bazı 
kelimeler hakkında mütâlaâtımı ser d edeceğim. Bina
enaleyh, hcyetıi umumiyyesi hakkında bir fikri itira
zım vardır zannolunmamasını rica ederim. 

Burajda, «üzere» ile başlayan bir fıkra vardır ki» 
sonra «b» nazariyyenin isabeti malum olmak üzereu 
diye devam ediyor. Burada vuku bulan müzakerede 
bir itiraz varit oldu. Besarya Efendi, buna bir nok
tadan itiraz ettiler. Dediler ki: Bü, Heyeti Vükelâ'ya 
bir program tayinidir, Hâlbuki Vükelâ'nıın bir prog
ramı vardır. Şimdi de bir program gösteriliyor. Böyle 
bir program, Nutku Hümâyûn cevabına sığmamak 
lâzımdır dediler. Sonra, bulma Encümen nâmına Gab-
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kelâ ne düşünüyor cihetine, müsaade edin, (bazı iza
hat arz edeyim. Meselâ Orman ve Ziraat... Ma'lûmu 
âliniz 'bunlar ayrı ayrı iştir. Ormanda lâzım olan 
şey bir nizâm yapıp o nizâmı icra etmektir. Yani Or
man İdaresi teşkilâtı icra etmektir. O niizâm hem ci
heti ferıınjiyyeyi cami olacak, yani ormanların fennen 
muhafazası için lâzım olan şeraiti cami olacaktır, 
hem de ciheti idareyi cami olacaktır. O ciheti fenniyi 
işleöiimişilere muhafaza edecek memurinin teşkilâtını 
cami olacaktır. ıBu nizâm yakında Meclisi Mebu-
san'a takdim edilecek. Demekki, bu nizamlın eiimı'.z-
deki nizâmdan mükemmel olacağı tabiidir. Mamafih 
elimizdeki nıizâmnâme de pek yabana atılır şeylerden 
değil. İçinde işe yarar mevad vardır. Onlarım da 
icrası lâzım. Malumu âlilterjidir ki Orman Teşkilatı 
yapılmadıkça orman nıizâmâtı icra olunamaz. Yani 
bir memleketin ormanlarını tahtı inzibata almak 
için, her ormana memurlar tayin etmek lâzım. Or
manların cesametine göre vilâyetlere, sancaklara 
orman memurini fennıiyyesi tayin etmek lâzım. Hülâ
sa bir orman teşkilâtı yapmak k a p eder.-

Malûmu âlileridir ki, 'bunun hepsini birden yap
mak kaabil değildir. Bumun için iki şey lâzımdır ki 
ikisi de birden bulunmaz. Birisi para, diğeri adam. 
Yalnız para bulmak kâfi değil. Orman mühendisliğini 
bilir adam da bulmalı. Onun içim tedricen yapılıyor. 
Bu seneki bütçeye dairesi' bir miktar tahsisat koydu. 
Gelecek sene bütçesine yine henüz teşkil olunmamış 
Orman İdaresinle tahsisat buldu. Onlar da tahsisat 
verildiği zaman yapılacaktır. Bir de adam yetiştirmeğe 
mahsus 'bir mektep açıldı. Orada da 'tatbikat ve 
ameliyat görüyorlar. Sonra bir program var. O prog
ramım kanun, olan kısmı Meclise derdesti takdim. 
Onun vesaiti 'icraiyyeaini bütçe verecek ve erbabı ikti
darın istihdamı içim ziraat mektebi denecek. Yani 
orman mühendisleri yetişecek. Şimdi ziraat nokta
sında. 

Malumu âlileri, Hükümet doğrudan doğruya ziraat 
yapmıyor. Fakat ziraat yolunda Hükümetin vazifesi 
ikidir. Birisi, Memlekette ziraatın terakkiyâtını teshil. 
Bu, vesaiti umraniyyenıin tezyidiyle kaabildir. Vesaiti 
umraniyye yollarla şimendiferlerle olur. Çünkü halk 
bulursa yapar. İkincisi, halkın bu husustaki cehlini 
izale, yani bir taraftan ziraat mektepleri açmak, ziraat 
numune çiftlikleri yapmak, mümkün mertebe evlâdı 
vatanı ziraat ilmine alıştırmak. Onlara lâzım gelen 
malûmatı iılmiiyye -ve ameliyyeyi, tohumluk, .damız
lık hayvan tedarik etmek, hayvanâtım cinsini ıslah 
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| etmek. Hükümetin vazifesi budur. Bu da kaabil ol
duğu kadar -bu kaabill olduğu kadar tabirini! kasden 
söylüyorum - çünkü her şey yapıyoruz, her şeyi yap
tık diyen şarlatan adamlardan değilim. Omu diye
mem. 

Vâsi bir memlekette biç bir şey yapılmamış. Her 
şeyi yapmak pek 'güçtür. Yani bizden daha mukte
dir olanlar bile pek kolay yapamazlar zannederim. 
Orman Nezâreti bu bâbta epey himmet etti, Yaıni büt
çesinde gösterileni tahsisatı bihakkın sarf etti. Öyle 
bilirim, 

Sonra nâfıa, ticaret sanayi işleri ki, bunda da mi
sal olarak gösterilen şeyler âdi yol yapmak ve yap
tırmak. Malumu âlileridir ki yolar için Hükûrrîet 
üç senelik bir program yaptı. O üç senelik program 
geçen sene müzakere olundu. Meclisi Mebusânınıız 
ve Heyeti Âliyenizce kalbul edildi. Tahsisatı verildi. 
O program mucibince münakaşası ve ihalei kat'îyyesi 
icra olundu. Şu ilk kısımda dâhil olan om bin kilo
metre, gerek tecdiden, gerek ta m i ren vücuda g e t i r e 
cek. Müteahhidi olan şirketin mühendisleri, memurini 
fenniyyesi geldi. İstanbul'da dairei vazifelerimi teşkil 
ettiler. Vıîlâyât, mühendisleriınıi gönderdiler. Tetkifcat 
ve keşfiyâtı bir taraftan yapıyorlar. Zaten malûmu 
âliniz şu om bir kilometre yol. Esasen bütçe onu 
iki, üç seneye tahsis etmişti. Üraidederim, iki. üç se
nede arkası alınır. Fakat bu sene bütçenin tasdiki) 
pek geciktiğinden, omdan sonra yapılan münakaşa 
muamelesi üzerine, tabii şimdiye kadar inşaata baş
landı. Bir kere inşaata başlandıktan sonra tahsisat, 
inkita etmeyeceğimden ve bütçe temadi edeceğinden 
yapılıp biter. 

Yalnız Hükümet gördü ki, umuru nâfıamız içim 
bütçeye lâzım gelen mebâlnği toplu koymakta pek 
büyük güçlük vardır. Ve bunda iki noktadan birisi, 
her sene, meselâ yol yapmak için bütçeye bir milyon 
lira koymak, bütçeyi kabartmak nokta! nazarından 
şâyânı dikkattir. Zannederim gazetelerde de geçmiş 
olan bir nazariyye, ki pek doğrudur. Yolardan istifa
de edenler yalnız üzerinde bulunanlar değil, ileride 
gelecek evlâtlarımız da ondan istifade edecek. Bunun 
masraflımı bu sene Memâliki Osmamiyyede yaşayan 
adamlara tahmil etmek doğru değildir. Bir parça tak
sim etmek münasiptir. Omun için bunu istikraz sure
tiyle yapmak ve her sene bütçemize oüz'î bir meb

lağ koymak. İptida yüz bin lira yahut yüz elli bin lira 
koymak ve bu suretle toptan yol yapabilmek. Fa
kat parasını bütçeye taksim etmek münasiptir. 
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Dairesinin reyi" alındı. Ağır hat olmak şartıyla, yani 
traverslerin kuvvetli ve rayları ağır ve sürat katarları 
seyrüseferine mütehammil olmak şartıyla, dar hat 
yapılmasında fayda gördü. Binaenaleyh hükümet, 
yapılacak olan hatları bir taraftan tetkik ve müna
kaşa ile meşguldür. Meclisi Millîde rz icap ettiriyor
sa arz eder. Ettirmiyorsa kendisi yapar. Yani bu iş
leri takip etmektedir. Bu yolda muttarit bir usul tu
tulmuş değildir, tutulmuştur. Fakat malumunuzdur 
ki, şimendifer hututu yol gibi değildir. Yol yalnız ka
rar verip yapmakla olur. Şimendiferlerde birtakım, 
ezcümle, iltisaklar meselesi, zaman ve mekân da na
zarı dikkate alınır. Onların kavaidi pek muayyen ola
maz. Pek mühim mevaddı vardır. 

Sonra, «Ticaret ve sanayimize vüsat verecek es
babı ciddiyeye tevessül etmek» fıkrasını görüyorum. 
Bu babta malumuâlileridir ki, ticaret ve sanayi geniş 
tutulmalıdır. Bir memlekette her şey ticaret ve sana
yie vüsat verecek vesile teşkil edebilir. Bunları tadat 
pek kolay değildir. Bunda, halkın kabiliyeti fıtriyesi
nin, terbiyei medeniyenin tesiri vardır. Birçok kale
me gelmez tesirat var. Teşviki sanayi hakkında bir 
kanun lazımdır, diye hükümet tasavvur etti. Bir la
yihai kanuniye yaptı. Geçen devrei içtimaiyede Me
busana gönderdi. Orada elyevm derdesti müzakeredir. 
Yakında Heyeti Aliyenize gelecek. 

Sonra,_ vesaiti nakliyeye, ki sanayiin esbabı mü-
himmesindedir, onda ticaret ve sanayie ait olan, ve
saiti nakliyei bahriye de mühimdir. Onun esbabını 
bilirsiniz. Idarei mahsusa imtiyazı verilmişti Erbabı, 
onu vücuda getiremediler. Şimdi o imtiyaz müfesih-
tir. Başka bir şirkete mi verilecek, yoksa Devlet 
tarafından im idare olunacak, belli değil. Çünkü nak
liyatı askeriye gibi esbabı mühimme de var.. Onu na
zarı dikkatten baid tutamıyoruz. Tetkik ediyoruz. Se-̂  
nenin hitamından evvel bu cihet halledilecektir. 

Sonra, diğer bir fıkra mekâtibe aittir ki, o da su
reti umumiyede yazılmıştır. Derecat üzerine mektep
ler açmak, mevcutlarım ıslah etmek. Tabiî maarifin 
en başlı vazifesi budur. Bu noktada lazım olan prog
ram bir kanundur. Bu kanun da Maarifi Umumiye 
Kanununu teşkil edecek. Bu bir büyük kanun olu
yor. Bendeniz de ihtimal veriyorum. Dairesi, tetki-
katını yaptıkça görüldü ki, birçok maddeler icap edi
yor. Bu kanunun birinci kısmı ikmal olunmasaydı, 
bu günlerde Meclisi Mebusana tevdi olunacak. Mem
leketimizde böyle bir kanuna ihtiyaç vardır. Şimdiye 
kadar maarifi umumiyemiz bir kanuna merbut değil
di. Vakıa vardı. Maarifi Umumiye Nizamnamesi diye 
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Hükümet masarifi kabartmamak cihetini müna
sip görerek,' bu sene Meclisi Mebusana takdim ettiği 
Muvazenei Umumiye Layihasında buna dair bir fık
ra var. O fıkra, gerek Heyeti Mebusanın ve gerek 
Heyeti Aliyenizin tasvibine makrun olursa, o suretle 
muamele edilecektir. Tarikin kabulü, turuku umumi-
yemizin mütebakisini teshil edecektir. 

Malumu âl ilerin izdir ki, Gabriyel Efendi Hazret
leri Nafıa Nezaretinde bulundukları zaman, etraflı 
bir program yaptılar. Hututu umum iyesi itibariyle 
bugün c program, Nafıa Nezaretine bir esastır ve bu 
program mucibince, tahdiden ve tamiren yapılacak 
turuku umumiye otuzbin kilometredir. Fakat otuzbin 
kilometre yol ile de memleketin ihtiyacı kamilen bi
tiyor değil. Fakat otuzbin kilometre yapılınca, haki
katen Memaliki Osmaniyede yol vardır denilebilir. 
Demek, eldeki onbin kilometre bitince diğer oribin 
kilometreyi vermeli. O bittikten sonra bir üçüncü on
bin kilometreyi vermeli. Hesabımıza göre, eğer bu
nun tedıyat cihetini de tasavvur. ettiğim gibi tanzim 
edersek, sekiz, dokuz senede bu otuzbin kilometre
nin arıcası alınabilir. Bu halde bu program, geçen se
ne Meclisi Umuminin gördüğü, bu sene bütçe kanu
nundaki madde ile tahsisatın sureti! sarfını tadil edi-
ic bir programdır ki, mevcuttur. 

Sonra, imtiyazat hakkında, geniş veyahut dar şi
mendiferlerin inşaası meselesi mevaddı müteferriadan 
olarak konmuştur. Bu babta hükümetin bir mesleği 
var. Malumuâliniz kil, Heyeti Hazırai Vükela, memu
riyette geçtiği sırada ilk yaptığı işlerden birisi, imti-
yazata dair bir kanun tanzimi idi. Çünkü imtiyazata 
dair bir kanun olmalı. Bu kanun, Kuvvei îcraiyeye 
ne gibi imtiyazatı verebilir, ne gibi imtiyazatın Kuv
vei Teşriiyeden geçmesi lazımdır, bunu tayin etti. Bu 
sayede bazı talep olunan imtiyaz işleri, nazarı dik
kate alınabildi. Hatta münakaşa tarikiyle, imtiyazatı 
nafı vermek fikri hâsıl oldu. İş kesbi suhulet etti. 
Şimendifer hususund hükümetin mesleği bir olamaz. 
Tabiîdir ki, memleketin cihatı muhtelifesine yapılacak 
yolların envaına göre müteaddit usuller var. Mesela, 
malumunuzdur ki, Bahrisiyah Havzasındaki şimendi-
feri,' hükümetin kendisi yapması muvafıktır. 

Sonra, bazı hutut, beynelmilel hututtur. Onlar 
hakkında kısmen mukavelat da var. Onlar mutlaka 
geniş hat olarak yapılmıştır. Çünkü beynelmilel olan 
hutut hangi hatta iltisak edecek ise, o hat gibi bu
lunmak lazımdır. Fakat bunun haricinde bulunan bir
takım hututun dar hat olmasında hükümet mahzur 
görmüyor. Bu cihet tetkik edildi. Erkanı Harbiye 
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binikiyüzseksenaltı tarihinde, cennetmekân Sultan 
Aziz zamanında yapılmış. Fakat o zaman memleket
te hiçbir şey yokmuş. Biraz tetkik ile yapılmış dene
mez ve bugün tatbik olunamaz. Burada Maarif Ne
zaretinde bulunmuş zevat var. Bendeniz de bulun
dum. Diyebilirim ki çırpındık. Doğrusu bir kaide 
içinde çalışamadık. 

RIZA PAŞA (Topçu Feriki) — O çırpınmak hâlâ 
devam ediyormu? 

İBRAHİM HAKKI PAŞA (Sadrazam) — Arz 
edeceğim efendim. O kadar devam etmiyor. Çünkü 
Heyeti Vükelayı Hazıra, bütçenin tanziminde düşün
dü. Tahsili, aksama ayrıldı. Mekâtibi iptidaiye için 
bîr yol tuttu ve mekâtibi taliye ve aliye için de bir 
kaide ittihaz etti. Fakat Maarif Kanunu çıkmadığı 
için Bütçe Kanununa bağlanmakla iktifa etti. Bütçe 
Kanununun bu babtaki havi olduğu ahkâmı fiiliyeyi, 
ki tahsisata taalluk itibariyledir, bu cihetle Maarif 
Nezareti ne yapacağını bilmiyor. Yani ancak Meclisi 
Millîi Osmaniden kabul edilmiş olan Bütçe Kanunu
nu mevkii icraya koydu. 

izahatı acizanemden program hususunda Heyeti 
Vükelanın birtakım şeyleri düşünmüş olduğu anlaşı
lıyor ve şu cevap müsveddesindeki teferruat, izahatı 
acizaneme nazaran bir parça noksan kalıyor. Binaen
aleyh, teferruattan bahsolunmayarak, kavanine mer
but icraata ait bahsolunsaydı daha iyi olurdu. Ma
mafih, Heyeti Aliyelerince takdir olunacak bir key
fiyettir. 

«Sonra «Meşrutiyeti m esmamızın menafii mane-
viyesi' misillu, fevaidi maddiyesinin dahi bâlâda arz 
ve temenni olunduğu veçhile, zuhuru tecelliyatı» dahi 
maarife münhasır kalmıştır. Mademki yukarıda atıf 
olunuyor, ikisi birleşir. Mamafih bilmem ki, bu me
nafii maneviye derecesinde menafii maddiyenin he
men tecelli edivermemesi kimse için bir cürüm teşkil 
eder mi? Malumuâlileridir ki, menafii maneviye ef
kârdan mütehassıldır. Orada bir fikir neticesidir. Bi
naenaleyh, Meşrutiyetin ilanı birtakım kavaidi adlü 
hakkaniyetin Devletçe esas kaviyyen olması ve bu
nun böyle olmasını görmesiyle herkes, Meşrutiyetin 
iyi bir şey olduğunu anlamasıdır. Fakat bunun tecel
liyatı maddiyesi zamana, paraya, hidematı âliyeye, 
senelere muhtaçtır. Feyzi manevî kadar çabuk feyzi 
maddî hâsıl olmaz. Şu tecelliyatta teehhür, Heyeti 
Acizanemizde bir hata olarak görülürse, zannederim 
ki doğru olmaz. Mamafih yine Heyeti Aliyenizce bi
linecek bir şeydir. 

Sonra, burada bir bahis cereyan etti. Şüphesiz 
ehemmiyetle fakat o derece calibi telaş görmemiştim. 
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Azayı kiramdan bazılarının bu babtaki itirazları ben
denizi daha dikkatli okumaya şevketti. • O da anâsırı 
muhtelifeye taalluk eden bir bahistir. Nutku Hüma
yunda, velinimet efendimizin bütün Osmanlı evladını 
aynı derecede gördükleri beyan buyuruluyor. Bu be
yanatı aliye üzerine, bazı daha tavzihat münasip gö
rülüyor. Deniliyor ki : Herkes vatanına inhilal kabul 
etmez bir rabıtai maneviye ile bağlanmalıdır. Bu bir 
hakikattir. Tabiî gayet mühimdir. Sonra, bu da yek
nesak bir terbiyeye mütevekkiftir diyen Encümene, 
bunu niçin dediniz diye bir itirazda bulunmam. Ka
nunu Esasi zaten öyle söylüyor. Mekâtip ve maarif
ten bahsettiği zaman, Kanunu Esasi diyor ki : Bü
tün tebaai Osmaniyenin terbiyeleri yeknesak olmak 
için lazım gelen şeyler yapılacak. Binaenaleyh, tekrar 
etmişler. Çarei yegâne tabirine itiraz olundu. Başka ça
reler varsa çarei yegâne demiyeîim. Fakat herkes iti
raz ederken, herkesin aynı suretle yeknesak tahsil et
mesi bir milletin beratı necatıdır. Bu bedihî bir key
fiyettir. Bu fikri kemali cesaretle söyleyenleri, ben
deniz takdir ederim ve kendilerine teşekkür ederim. 

Ya'inız bu münasebetle bir şey söyleyeyim. Biz 
bu devrede ileri gidemedik. Bunun böyle olduğunu 
biliyoruz. Hakikaten Memleketin terakkisi:, efradının 
aynı terbiyeyi almalarıyiladır. Bu bâbta hiç şüphem 
yoktur. Fakat her şeyde bir kaldei cedide ihdas olu
nunca bir takım müşkil'ât hâsıl olur. Bu müşkilâtın 
bazıları muhteremdir. Çünkü bir cemaatça, bir taife
ce bir hakkı müktesep addedilmiş bir şeye de taal
luk adeblilr ve bir şeyin tesirli vehleten i'zıaım da olu
nabilir. Doğrudan doğruya mevkii tatbike koymak 
ekser Hükümetçe kolay olmaz. Bunu söylemekten 
maksadım, yakında Heyeti Aliyyenize gelecek olan 
Mekâtibi İptidiaiyye Kanunundaki bir kaideyi arz et
mektir. O Mekâtipi İptidaıiyye Kanununda memâli-
ki Osmaniyye'dle mevcut olan mekâtibi iptidaiyyenin 
cümlesini, aynı derecede tutmak esasını kabul ede
medik. Yanız şimdiki gibi mekâtibi iptidaiyyenin ka
milen, bir takımlarının kısmen, Devletten ayrı olma
sı esası kat'îsini de münasip görmedik. Bence bu 
mesele içtihat meselesidir ve bu meselede mübalağa 
edilmemek lâzımıdır. 

Biz defaten bütün mekâtibi liptidalyyeyi birleştir
mek istersek mübalağa etmiş oluruz. Eğer cemaat, 
terbiyeyi büsbütün ayrı yapmak isterlerse onilar da 
mübai'ağa etmiş olurlar. Herkesin lisanı da mahfuz
dur. Binaenaleyh, bu mahfuziyyeti idame ile bera
ber, herkese aynı terbiyeyi vermek, aynı vatan.evlâdı 
olduklarını bildirmek lâzımdır. Yaptığımız kanun da 
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bu bâbta bir terdeki vücuda getirecek surette yapıl-
rnıiştır. Tabii Meclisi Umumii Millî Heyetince tak
dir olunur. Bu gösterdiğiniz çareler kabul olunur ve 
ıslah olunur. Fakat esas İtibariyfe hakikaten pek doğ
ru, pek münasiptir. 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA — Paşa Hazretleri, 
Encümen Mazbatasında mekâtibi iptidaiy^/eden as!a 
bahsetmedik. 

İBRAHİM HAKKI PAŞA (Sadrâzam) — Son
ra mekâtibi âliyye ve tâllyyeye gelince : Yalınız bazı 
cemaata ait mektepler var. Mekâtibi. âliyyei ecmebiy-
ye de var. Bunların şeraiti tesisine riayet olunmakla 
beraber, bunlardan çıkacak olanlarım müstefit olma
ları için, tahsili ve terbiyelerimde bir fark hâsılı etmek 
lazımsa, fi samı Osmanî tedrisi gibi omu esaslı suretle 
İkmâl ettiklerimden şüphe etmem. Neharî ve Ley>!î 
mekteplerden bahsolunmuş, ki bu da beyan ettiğim 
müşkülâta ma'ruzdur. Hatta zammederim, Adama'da 
bir eytamhâne yapılmış. Bir çok müşfci'âtı mucip 
oluyor. Hülâsa bunlar pek faydalı şeylerdir. Yal'mız 
evvelki mütâlâayı yine serd edeceğim.. «Celbi naza
rı ihtimamı, münasip görü!dü»den maksat, nazarı 'ih
timamı gösterilmemiş de şimdi hatıra getiriliyorsa, 
zannederim pek doğru değildir. Eğer bu ibarenin 
mesaîmizi takdir eder yolda ta'dili fcaabilse tabii He
yeti Vükelâ teşekkür eder. 

Diğer bir nokta, ki askerliğe mütealliktir, Kuvvei 
bahriyyeye mütealliktir, bu bâbta ehemmiyyelli bazı 
sözler işittim.. Fakat bunu bütçe bahsimde söylersem 
daha iyi olur. Askerce olan terekkiyât bedihîdir. Ve
linimet Efendhrıiziın bu bâbta beyanı mahzuziyyet 
buyurmaları da hakikaten mahallime masruftur. Bu 
fıkranın ibaresinde kimse mucibi ta'dil bir şey iddia 
etmemiştir. Yalnız bütçeye ta'liıken bazı şeyler söy
lendi. Yalnız Rıza Paşa Hazretleri bir sual sordular. 
Vakıa defaten cevap vermemek de mümkündü. 
Çünkü meselenin hâricinde bir sualdir. Fakat mü
saade buyurulursa, muhtasaran söyleyeyim. • Zaten 
Heyeti Vükelâ kabu'ü memuriyyet ettiği vakit prog-
rrrrrnda d i söyledi. Bu defa Nutku Hümâyûnda da 
te'yiıt blumdu. 

On aya yakın bir zamandır lidarei umur ediyo
ruz.. Gösterdik ki, maksadımız sulhcûyânedir. Sulh 
aradık harp aratmadık. Ma'iûmu âiimizdir ki, Heye
ti Vükelâ bir işi harbe sevketmıek isterse omun da ça
resi vardır. Fakat bunu yapmadık. Evvel be âhir 
söylüyoruz ki, haysiyyet ile bir sulh istiyoruz. Ze-
liiâne istemiyoruz. Bunda da hakkımız vardır. Al-
iahm inayetiyle bir devleti muazzama olan bu Dev

let, baysiyytetaiz bir sözü kabul edecek bir mevkide 
değildir. Harbi aramaz. Şayet gelirse kabul eder. 
Şlimdi şu itibar İle tabiidir ki, idarei umur mes'uUy-
yet'lni deruhde edenler, Deyi et İn berren ve bahren 
ıma'ruz olabileceği muhacameye göre, vesaiti: mevcu-
dasiyle ne kadar kuvvet hâsıl etmesi ikaabil ise o 
kadar yine çalışmalıdır. 

Kuvvei Berriyyamiz ma'lum. Hayli terakki gös
terdi. Bu terakkiyât!' bütün dünya muteriftir. Halbu
ki Kuvvei Bahriy yemiz mefkut idi. Bumun içim ça
lışılmamış idi. İdarei sabıka onu başka türlü gördü
ğü içim mevcut gemileri ide çürütmek tarîkimi ihtiyar 
etti. Kuvvei Berriyyemiz için olam noksanımıza da 
faik idi. Bahusus ki, Kuvvei Bahriyye ile Berriyye 
arasında fark da var. Kuvvei Berriyye himmetle az 
zamanda çok şey yapılabilir. Kuvvei Bahriyye ise 
uzun bir zamana mütevekkil tir. 

Yani muvafık zaman bulunmazsa ne kadar pa
ramız olsa yine bulunmaz. Heyeti Vükelâ bu itibar
la bu noktal nazardan görüyordu ki, Kuvvei Bahriy-
yemizde bir eksiklik vardır. Mutlaka komşumuz bu
lunan bir hükümetin aldığı bir geminin hâsıl ettiği 
bir farktan dolayıdır, fikri hâsıl olmasın. Bu gün 
öyle bir muharebeyi tasavvur da etmedik, ona ça
lışmadık. Fakat bir devlet her türlü ihtima'e karşı 
hazır bulunmalıdır. Bizim en büyük zırhlımız otuz 
altı senelik idi. Buna karşı, bir salâhı; hâl hâsıl ede
bilmek için, iki gemi almak imkânı görüldü. Vakıa 
bu gemiler on altı senelik gemilerdir. O donanmamın 
kaidesi icabmca dört sene sonra birinci sınıftan ikin
ci sınıfa ithal ollunacaklardı. Fakat bizim en büyük 
gemimiz otuz altı senelik olduğuna göre, bir çok ve
sait ile itmam ve ikmâl edilmiş olan bu gemililer, 
Kuvvei Bahriyyemjiz için mühim bir terakki vücuda 
getiriyordu ve bumu da fiyat itibariyle pek ehvem 
olarak, topu, cephanesi pahasına aldık gibi bir şey
dir. Bunun için tereddüt bile etmedik. Böyle şeyleri 
Heyeti Vükelâ daima mes'üliyyeti üzerine alarak ve 
çek'nmiyerek yapmalıdır. Biz de bu iki gemiyi almak 
için zerre kadar tereddüt etmedik. Kalben ve vicda
nen Devlete hizmet alacağımdan emim idik. Zamme- . 
derim ki o vakit bazı itlrazâtı mucip oldu. Fakat 
muahharan bütün zâbitâm ve ümerâyı bahriyyemıiz 
fena bir şey yapmamış olduğumuzda ittihat ettiler. 

RIZA PAŞA (Topçu Feriki) — Bendeniz muba
yaa edilen zırhlının me kıymeti harbiyye ve ne de 
fiyatına itiraz etmedim. Şâyânı bahis de görmem. 
Yalnız Heyeti Vükelâ'ca tasvip ve kabul edilmiş bir 
bahriyye programı var. Bu terk edildi. 
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İBRAHİM HAKKI PAŞA (Sadrâzam) — Suali 
âlîniz hatırımda. Onaya da geleceğim. Şimdi buyur
dukları cihet, beş milyon lira tahsisat maddesidir. 
Malûmu âlîleridir ki, bu tahsisatı biz istedik. Çün
kü geçen sene, gerek -donanmamızın noksanı ve ge
rek Devletin bir ımubarebei bahriyyeye maruz olma
sı fceyfiyyeti, heyecanlı bir hal hâsıl etmişti. Devlet
çe bir tedbir ittihaz etmek lâzımdı. Onun içinde beş 
milyon lira bir tahsisatı fevkalâde istedik, ve Meclisi 
Mebusân ile Heyeti Âliyyeniz, bu beş milyonu bir 

, şartla verdi iki bu para, İanei Millliyye Cemiyetinin 
topladığı iianâtın fazlasına tahsis olunacaktı. Yani 
Devletin tahsis ettiği para beş milyon lira değildir. 
Eğer bu on sene zarfında ianei bahriyyeden dört mil
yon lira toplanırsa Devlet bir milyon lira tahsis etmiş 
olacaktır. Yani ianei milliyye ile toplanan parayı İk
mal edecektir ve bir de İanei Milliyye Cemiyeti bir 
cemiyyeti hususiyyedir. Bunun itibari! tabii bir Dev
let itibarı gibi değildir. Onların yaptıkları muamelâta 
kefalet etmeğe de mezuniyyet veriûdi. 

Biz, gerek beş milyon liralık taahhüdâta giren 
İanei Milliyye Cemlyyetinln o dereceye kadar olan 
taahhüdâta kefalet etmek için serbest bulunduk. Son
ra bu paranın sureti sarfını düşündük. Program de
dikleri şey iki, pek fcesbi kat'iyyet etmiştir de deni
lemez. Halil Paşanın Bahriye Nezâreti zamanında 
yapılmıştı. Onda, on dört bin tonluk kruvazörler ve 
torpido muhripleri ve nakliye gemileri vardı. Şimdi 
bu kruvazörleri sipariş ©temek için müzakereye gi
rişildi. Dairei Bahriyye kruvazörden sarfı nazarla 
daha büyük gemi almak tarafını ihtiyar etti. Zâbi-
tânı bahriyye öyle düşündü. Salih Paşa Hazretleri 
tahattur buyururlar iki -kendi zamanı nezâretlerinde 
idi- ' Erkânı Harbiyyei Bahriyyece o yolda temenni -
yat vâki oldu. Onun için o programdan sarfı nazar 
edildi. Dretnavtlar intihap edilince tahsisat buna mü
sait değildi. Çünkü bir dretnavtın masarifi bir "mil
yondur. Bundan aşağı değildir. Olsa bile bu iki zırh
lıyı hazır bulduk. Aldık ve bunları almakla âcil olan 
ihtiyacımızı yerine getirmiş olduk. 

RIZA PAŞA (Topçu Feriki) — Buyuru!an ihti
yaç ne idi? • 

İBRAHİM HAKKI PAŞA (Sadrâzam) — İhti
yaç, âcil bir muharebei bahriyye tahaddüsünde, en 
kuvvetli gemisi otuz altı senelik gemilerle bulunma
mak içindir. 

RIZA PAŞA (Topçu Feriki) — Kiminle? 
İBRAHİM HAKKI PAŞA (Sadrâzam) — Bilmi

yorum. Fakat bu Devlet bir Devleti' Azîmedir. De

nizleri vâsidir. Bahren tecavüze ma'ruz olabilir. Bi
naenaleyh bu tecavüzü bahrîye karşı nasıl: bulunma
lıdır? Fakat yirmi dretnavt almalıdır. Lâkin kırk 
milyon lira ister, bütçe ister, yani senevi bir dretnav-
tfltt masarifi daimuesi çoktur. Binaenaleyh Devlet 
elinden geüdi^imi yapacak. O gün iki tane on bin ton
luk ve mes'udiyyeye nisbetle yeni ve topları daha 
kuvvetli yirmi beş santimetrelik gemiyi bulmuş, tor
pido ve topları var. Böyle bir gemiyi bulmakla do
nanmamız salâh peyda etti. Bahniyyemizin peyda et
tiği salâhın^ derecesini anlamak için gazeteleri oku
yunuz. Bütün dünya yazdı. 

FERİT PAŞA (Damadı Şehriyari) — Affı âlini
zi rica ederim. Bütün gazeteler bunun aleyhinde yaz
dı ve hatta onunla Almanya'da vardır. Onun reisi 
resmen beyan etti. Çünkü ona ta'riz ettiler. Sıiz Al
manya'nın kuvvetini tenzil edeoek, ta'dii edecek iki 
gemiyi nasıl satabilirsiniz dendi. Onlar da o gemiler 
hiç bir İşe yaramaz dedi. Gemiler için on altı sene
lik buyurdunuz. Halbuki, on yedidir. Biz bunları zâ
ten bir iki seneye kadar çürüğe çekecektik. Her ta
rafta gemileri takdir ©tmedi'ler, bii'akis... 

İBRAHİM HAKKI PAŞA (Sadrâzam) — Şim
di evvelâ Almanya bu gemileri çürüklüğe çekmeye
cek ildi. İhtiyat filosuna çekecekti. Almanya ve İn
giltere Hükümetinin kaidei bahriyyeileri, bir zırhlı 
ömrünün, donanmada yirmi sene olmasıdır. Yirmi 
seneyi geçer geçmez, o ihtiyat filosuna naklolunur. 
Yani toplarını çıkarmazlar, yine topları İçindedir. 
Mürettebatını işletirler, bir umanda bulundururlar. 
Onun için masraf etmez"er. Muharebe zamanı olur
sa, ihtiyaca göre onu kullanırlar. Bizim Mes'udiyye 
zırhlısı tekmil demirdir. Zırhlı çelik değildir. İçinde
ki toplar ufaktır. Büyük topu iki tanedir. Otuz altı 
senelik gemidir. Bu otuz altı senelik gemiye ilâveten, 
on bin ton ve altı tane büyük topları ve torpido 
tüplerini hâvi ve zırhı krup çeliği değilse de, her 
halde çelik ve içinde de bu güne kadar bahriyece 
her ne ihtira olunmuş ise hepsi. Makinece, elektrik 
edevatınca, en küçük noktalan. Telsiz telgraf yapıl
mış, hülâsa en büyük en yeni zırhlıda ne kadar te-
kemmülât varsa hepsi mevcut. Kazanları değişmiş. 
Biz bu iki geminin alınmasını medarı kuvvet addet
tik ve bunun bütün mes'üliyyetini taahhüt eyledik. * 

Yani bundan. dolayı bir Heyeti Vükelâ'ya nasıl 
mes'üiiyyet gelirse başüstüne, kabul ediyoruz. Çünkü 
Memlekete hizmet ettik ve eğer gazetelerin yazdığı 
satırların arasını okuyarak tetkik ederseniz o zaman... 
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FERİT PAŞA (Damadı Şehriyari) — Arasını da 
okudum Kendisini de okudum. Bu milletin iki mil
yon 'lirası denize atılmış demektir. 

İBRAHİM HAKKI PAŞA (Sadrâzam) — Evvelâ 
gemilerin ikisi bir milyon Biradır. Ondan sonra bun
ların ihtiyat cephaneleri de beraber gel'miştir. Malû
mu âlîniz on biln tonluk bir geminin cephanesi yet
miş, seksen bin liradır. Ondan sonra beher santimet
relik topun ne kadara alkodiğı ma'lûmdur. Bun1 arı 
hesap ederseniz, üç dört sene sonra donanmamız kes-
bi mükemmeliyyet eder. Bu gemilerin toplarını çı
kartıp sahil istihkâmlarına koysak pek büyük mas
raf edilmemiş olur. Çünkü âlâ krup toplarıdır. Bun
dan dolayı vicdanen müsterihim'. O meseleye karar 
verdiğimiz zaman, arîz ve arnîk düşündüm ve bu 
gün bahriye zâbitânına sorunuz, ne kadar seviyorlar 
ve ne kadar seve seve hizmet ediyorlar. Bendeniz ge
mileri gezdim gördüm. Vakıa bahriyeli değilim. Fa
kat bir parçacık ufak tefek aklımın erdiği nokta da 
vardır. Emin olunuz Paşa Hazretleri bu noktada vic
danım müsterihtir. 

FERİT PAŞA (Damadı Şehriyârî) — Emin olu
nuz Paşa Hazretleri, efkârı umumiyye zâtı âlînizle 
beraber değildir. 

İBRAHİM HAKKI PAŞA (Sadrâzam) — Fakat 
bir devlete hizmet eden adam, efkârı umumlyyenin 
takdiri 'içlin hizmet etmez. 'İnşallah ihtiyaç hâsıl ol
maz. İnşallah yine ben haksızım, inşallah benim hak
lı olduğum anlaşılmaz. Fakat biz ki benim vicdanım 
müsterihtir ve ben müftehirim. Hiç bir vakit mıüte-
esslf ve müteessir değilim. İnsan efkârı umumiyye 
için çalışmaz. İnsan vicdanı için, vazifesi için çalı
şır. Hakikat anlaşılır. Her şeyde hakikat ne ise ta
mamen o tecelli eder. Sonra... 

RSZA PAŞA (Topçu Feriki) — Müsaade buyu
run. Bu zırhlının kıymeti harbiyyesi İçin söz söylen
di. Kıymeti harbiyyeslnde hiç şüphe yoktur. Buyur
duğunuz gibi topları da iyidir, kââbili isti'maldir. Bu 
gemiler, sınıfı evveliden ihtiyat sınıfına, üç sene son
ra noıklolunacak. Bendenizin bildiğim arzettiğim gi
bi on altı bin tonda ilki tane zırhlı, bir tane kruva
zör alınması hakkında yapılan programda, fabrika
nın vekilleri geldi ve iki senede gemileri teslim- et
mek ve on senede parasını almak üzere, Bahriye Ne
zaretliyle biır aranjman yaptı. Demek ki, Heyeti Me
busân tarafından verilen beş milyon lira, ianei mıil-
liyye akçesi ile tezyid edilmek üzere karar verildi. 
Böyle karar verilmiş alken, bu karardan inhirafa dair 
parafı devletlerinden verilen 'izahat, maadteessüf ben-

' denizce kanaatbahş olmamıştır. Programı takip et-
raakiiğiıMZ icap ederdi. Bir sene sonra bu zarıhılılar-
dan bir tanesini alacak, idik. Çünkü iki senede üç 
zırhlı teslimini deruhde eden, bir senede bir zırhlıyı 
verebilir. Bir sene de geçti. Bu zırhlıların mubayaası 
sizin, meşhur Marinbad seyahatına tesadüf etti. Ge
milerin evvelâ sureti te'diyes! ilân edilmediği için, 
bütün kuvvetiyle 'istikraz aleyhine çalışmak isteyen
ler, bundan gayet güzel istifade ederek devletin sa
bit bir bütçesi yoktur dediler. 

İBRAHİM HAKKI PAŞA (Sadrâzam) — Kim 
diyor Paşa Hazretleri? 

RIZA PAŞA (Topçu Feriki) — Gazetelerde öy
le okudum. 

İBRAHİM HAKKI PAŞA- (Sadrâzam) — Gaze
telerde okunan her şeyi doğru mu addedersiniz? 

RIZA PAŞA (Topçu Feriki) — Vukuat doğrulu
ğunu isbat ediyor. Çünkü Marinbad seyahatinin se-
beb olduğu şâylât istikrazda muvaffakiyyet hâsıl ol
mamasını intaç etti. 

İBRAHİM HAKKI PAŞA (Sadrâzam) — İstik
raz bahsi... 

RIZA PAŞA (Topçu Feriki) — Eğer müsaade 
buyurursanız esbabı mücblreden bahse devam ede
lim. 

İBRAHİM HAKKI PAŞA (Sadrâzam) — İstik
raz bahsinden korkmuyorum. Alnımız açıktır ve 
korktuğumuz bir şey yoktur. 

RIZA PAŞA (Topçu Feriki) — Onda şüphe yok. 
İBRAHİM HAKKI PAŞA (Sadrâzam) — Her 

şeye cevap vermeğe hazırız. 
RIZA PAŞA (Topçu Feriki) - — Devletin İttihaz 

ettiği meslekten inhirafa bir sebebi mücbir görmüyo
rum. 

İBRAHİM HAKKI PAŞA (Sadrâzam) — Hangi 
meslekten? 

RIZA PAŞA (Topçu Feriki) — Kuvvei Bıahriyye-
nin gayet esaslı bir programı/vardır. Devletçe ka
nun mahiyetindedir. Musaddaktır. 

İBRAHİM HAKKI PAŞA (Sadrâzam) — Zâtı-
âiinlz musaddak ve kat'î bir bahriye programı var 
ki idarei kelâm buyuruyorsunuz. 

RIZA PAŞA (Topçu Feriki) — öyledir. Heyeti 
Vükelâ'da müzakere olundu. 

İBRAHİM HAKKI PAŞA (Sadrâzam) — Ama 
efendim, Heyeti Vükelâ'da müzakere edilir de irade
si alınır ve bir kararı kat'î verilirse, kat'î program 
ona denir. Sonra Heyetli Vükelâ karar verir ve yine 
esbabı lâzıma görürse arzeder. Yine bir irade alır. 

TBMM KÜTÜPHANESİ 

103 — 



t : 9 Meclisi Ayan 17 1 frinisâni 1326 (1910) C : 2 

TBMM KÜTÜPHANESİ 

j miyorum. Heyeti Aliyye'ye hitap ediyorum. Eğer bir 
I hatamız varsa, Heyeti Vükelâ'mn ithamı, selâhiyyeti 
j allyyeniz dahilindedir. Heyeti Vükelâ'mın ithamı tek

lif buyurülur, hu iş içm Divânı Âlllye de giderim'. 
REŞİT ÂKİF PAŞA — Bendeniz bll'akis... 
İBRAHİM HAKKI PAŞA (Sadrâzam) — Vüke

lâdan olan bir adamın de.ru hde edeceği mesuliyyet 
daha ne olabilir? 

REŞİT ÂKİF PAŞA — Hükümetler bir tak-m 
ahvâli fevkalâdeye tesadüf ederler ki, onu biz o da
kikada takdir edemeyiz. Hükümet pek güzel ifâyı va
zife etti ve bunun iştirasından dolayı pek ziyade doğ
ru hareket eyledi. Her ne olursa şâyânı .teşekkürdür 
ve kâfidir. 

FERİT PAŞA (Damadı Şehriyârî) — Bu sizin 
nokta! nazarınız... 

REŞİT ÂKİF PAŞA — Bendenizin noktai naza
rım bu. 

FERİT PAŞA (Damadı Şehriyârî) — Bu nokta! 
nazarda bu Mecliste ilk! kişisiniz. 

İBRAHİM HAKKI PAŞA (Sadrâzam) — O hal
de şey edin. Belki Mebusânda iştirak eder. Bizi it
ham edin, Devle tin bir milyon lirasını denize atmak 
ağır bir şeydir. Bizim için büyük mesuliyyettir. Bü
yük cinayet olmuştur. Bizi cezasız bırakmayın. 

FERİT PAŞA (Damadı Şehriyârî) — Sul tevil 
buyurmayınız. Bu, kabahat meselesi değil. Mesele, 
bu para bihakkın sarf edildi mi, milletin intizar ettiği 
fayda olacak mı, olmayacak mı? Noktasındadır. 

İBRAHİM HAKKI PAŞA (Sadrâzam) — Bende
niz diyorum ki fayda hâsıl oldu ve olacak. 

FERİT PAŞA (Damadı Şehriyârî) — Bendeniz 
de olmayacak diyorum. 

İBRAHİM HAKKI PAŞA (Sadrâzam) — Her 
ikisi de zanniyyât. Ben vazifemi icra ettim, siz de 
söylemekle vazifenizi ifâ ediyorsunuz. 

ARİF HİKMET PAŞA — Bunları iştira ile Hü
kümet, Devlete ve Millete pek büyük hizmet eyle
miştir. 

İBRAHİM HAKKI PAŞA (Sadrâzam) — Dev
letin maruz olacağı muhatarâtı vikaya ettik ve o muh
temel olan' muhatarât üzerine esbabı [müdafaaya te
şebbüs etmek lâzımdı. O esbâbtan olmak üzere bu
na karar verdik, aldık. Bunda bir mesuliyyet varsa 
tamamen deruhde ederiz diyorlar, bu kâfidir. (Kâfi
dir sesleri) 

REİS — O cihetle bundan bahsolunmasa daha iyi 
olur. Devam buyurun efendim. 

Mamafih şu ve bu gemi alınsın diye Heyeti. -Vüke
lâda (karar vtarılirnfiş, iradesi alınmış bir program yok
tur. 6 u gemiye müteallik olan muamelât, tekmil Sa
lih Paşa Hazretlerinin zamanı nezâretlerinde cereyan 
etmiştir. 

RIZA PAŞA (Topçu Feriki) — Bizim Kuvvei. 
Bahriyyemizln şimdiye kadar nazarı tesamüh'.e gö
rüldüğü tafsilen beyan buyurüldu. Donanmamız es
kimiş bir kuvvettir. Bunu yeniden tesis etmek isti
yoruz. 'Bunun yeniden tesisinde nazarı dikkate alına
cak ihtiyacâtı mübreme de harbiyyedlr. Daha ziya
de açik ve ımüvazzah söylemek lâzım gelirse, ihti
yacâtı müstakbele! harbiyyedir. Bu ihtiyacâtı müs-
takbelei harbiyyeyi bir nezâret tayin eder. O bâbta 
bir hattı hareket çizer. Ondan da inhiraf etmez. İn
hiraf edecek olursa bir sebebi mücbir bulunmak lâ
zımdır. Halbuki görüyorum, Heyeti Vükelâ yeniden 
bir donanma teşkili programından inhiraf etti ve ye
ni olmayan zırhlıları aldı. Bunun için bir sebebi 
mücbir bulunmak icap eder. Tarafı Fabirnânelerin-
den şâyânı nazar bir sebebi mücbir beyan edilmedi, 

İBRAHİM HAKKI PAŞA (Sadrâzam) — O se
bebi arz ettim. Fakat zâtı âliniz 'anlamak arzu buyur-
madınız. 

RIZA PAŞA (Topçu Feriki) — Anlayamadım. 

İBRAHİM HAKKI PAŞA (Sadrâzam) — Biz 
Devleti her türlü ılhtimalâta karşı vesâiti mümküne 
ile hazır bulundurmak mecburiyyetlndeyiz. Her türlü 
ihtimaliâta karşı, en büyük gemisi Mes'udiyye olan 
donanmamız hazır değildi. Binaenaleyh mevcut bul
duğumuz iki büyük zırhlıyı, ki Mesüdiyyeden beş 
altı kat fazla kuvveti harbiyyeyi hâizdir, onları ve 
dört kontrtorpiyöru Osmanlı Donanmasına ilâve et
mekle, Osmanlı Donanmamızı Adalar Denizinde 
kuvvetli bir hale getirdik. Bunun mes'uliyyeti bizim
dir. Çünkü eğer bir ihtimalde hazır bulunmamış ol-
ısaydik onun ımes'üliyyeti daha ağır olacaktı. Artık 
anlaşıldı ise anlaşıldı. Anlaşılmadı ise anlaşılmaz. 

Adalar Denizinde vukua gelecek bir muharebe! 
bahriyyeden korkmayız. Adalar Denizindeki muha
rebeden bahsettiniz. Eğer büyük bir mikyasta vüku 
bulacak ise, bu iki geminin hiç bir ehemmlyyeti yok
tur. Fakat büyük mikyasta hiç bir muharebei bah-
riyye tasavvur etmedim. Eğer bu bahis, Heyeti 
Âyân'dan mazbatalarla icra edilir bir bahis olsaydı ^ 
zâtı âlînize pek uzun cevaplar verebilirdim. Fakat 
öyle bir bahis değildir. Hususî görüşelim. Her düşün
düğümü söyleyeyim. Fakat zannederim burada daha 
fazla söylenemez. Bendeniz yalnız zâtı âlînize hitap et-
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İBRAHİM HAKKI PAŞA (Sadrâzam) — Son
ra arîzai cevabiyyede diğer bir fıkra var. O da bazı 
vllâyâtda hadis olan harekâtı âsâyişşikenâneye ta
alluk eden fıkradır. Bunda Encümeni Âlînizin söyle
diği pek doğrudur. Elbet yalnız icraatı askeriyye 
bir memleketin saadetini temin etmez. Hatta bir mem
leketin devlete irtibatı katisini de temin etmez. 

Bir memleket yalnız askerle ve zorla tutulmaz. 
Belki adalet ve hüsnü idareyle tutulur. Şu halde ih
tiyar edilen fedakârlıklar semeresiz kalır. Buna işti
rak ederim. Fakat hükümetin fikri, bunu semeresiz 
bırakmak değildir. Binaenaleyh, hükümet lazım ge
len şeyleri de düşünüyor ve sırasıyla-da yapıyor. Şim
di bu sırasıyla yapılan şeyler nedir noktasına gelin
ce : 

Bedihidir ki bir taraftan mektepler lazım. Bunun 
için bu sene kabul buyurduğunuz bütçede Arnavut-
luk'a ait mektepler var. Onlar açıldı. Bazı yerlerde 
henüz inşaat var ki, bu, bazı yerlerde daha ziyade, 
bazı yerlerde daha az ve daha eksiktir. Mesela, zan
nediyorum ki Manastır Vilayeti takaddüm etmiştir. 
Yalnız ikiyüzseksen iptidai mektebi bu sene açılabil
miştir. Bazı yerlerde belki de daha eksiktir. Fakat 
malumuâlinizdir ki, bir memleketin muhtaç olduğu 
mektepleri açmak öyle bir senede, iki senede hâsıl 
olacak bir şey değildir. Yani tedricen, bizim yaptığı
mız ve bizden sonra geleceklerin yapabileceği şey, 
tûl müddet bu memlekette serpiştirme muamelesi 
olacaktır. Bütçe, tamamiyle bu memlekete yetişin-
ceye radar bir parça oraya, bir parça oraya serpişti
receğiz. Çünkü her vilayetin ahalisi evladı vatandır. 
Mamafih oralarda lazım gelen şeyler yapılmaktadır 
ve yapılacaktır. 

Yollar lazımdır. Yolların bir kısmı turuku umu
miye jçmde münakaşaya dahildir ve hepsinden evvel 
yapılacak onlardır. Çünkü icrası yoluna girmiştir. Ba
zıları vilayat yollarıdır. Malumuâliniz vilayat yolları 
için bütçede başka bir tarik kabul olunmuştur. Yani 
her vilayetin hissei maarif ve hissei nafıasına düşen 
para nispetinde hükümeti merkeziyeden para verile
cek, o vilayetin yolları yapılacak. Kosova, Manastır' 
da başladı. Bazı köprüler vilayatın vesaiti nakliyeleri 
nispetinde yapıldı. Tabiî daha lazım. 

Soma ehemmiyetli ve mühim olan şey şimendifer
dir. Onun için tetkik - ediyoruz. Tetkikat eğer yakında 
hitam bulursa, sureti ihalesini de düşüneceğiz. Bir şir
kete mı ihale edeceğiz, ne yapacağız? Onun için düşü-
eceğiz. Yani bu noktada arz etmek istediğim budur ki, 
defaten bu hareketi askeriyenin hitamı, zannederim ta-
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rih itibariyle bu üç ay filandır. Yani bu üç ayda, ne 
için pek büyük iş yapılmamıştır diye bizi tahtie bu
yurmayınız. Çünkü üç ayda pek büyük bir şey yapıl
maz. 

Şimdi bir itiraz işitiyorum ve bu itiraz pek tabii
dir. Bendeniz de hükümet haricinde olsam bu itirazı 
ederim. O itiraz nedir? Islahat diye başlanan şeyler, 
hükümetin alacağım aramak oluyor. Fakat malumu
âliniz daima böyledir. Bir yer tahtı inzibat ve itaata 
girerse, ıslahat diye yapılacak ilk şey, hükümetin alaca
ğını aramak olur. Ama bu tamamen iyi midir? Böy
ledir. Böyle olan ve dünyanın her yerinde böyle ol
ması tabiî olan bir şey, iyi midir diye mütalaa etmek 
doğru değildir. Nazarî muhakeme etmeyi bendeniz 
tariki salim bulmam. Çünkü birinci şey, hükümetin 
ahaliye en zor gelen şeyi en evvel yapmasıdır. Çün
kü kuvvetin tehdidi ile zor şeylerde kolaylıkla mu
vafakat hâsıl olur. Eğer hükümet, baş tarafta bir şey 
kabul ettirmezse, sonra kabul ettirmek için ihtimal 
yine harekâtı askeriyeye mecbur olur. Bu, düveli mü-
temeddînede umuru tabiiyedendîr ve hakikaten, hü
kümet, ne olduğunu anlamış olan yerlerde giran gel
mez. Mesela, hizmeti askeriye, vergi, halka giran gel
meli mi? Tabiidir gelmez. 

Yalnız vergi hususunda fazla bir şey yapılırsa hü
kümet onu ıslah eder ve şimdi hükümet bir heyet 
gönderiyor. Bu heyet harekâtı askeriye icra olunan 
yerleri dolaşacaktır. Vazifeleri münhasıran budur. Me
sela, tahrir muamelesi yapılıyor. Acaba tahrir me
murları iyi yapıyorlar mı? Mesela, fazla gayret edip 
de emlake fazla kıymet mi koyuyorlar? Gönderdiği
miz adamları tebliğ ettik, tahkik edecekler. Bakınız, 
ahalinin fazla şikâyeti var mı? Vergi'kıymetleri fazla 
konuyor mu? Nüfus tahrir ediyoruz. Bu, muamelei 
askeriyeye de esastır. Birtakım adamlar da tahtı it
hamda bulunmuştur. Tahtı tevkifte fazla adam var
dır. Bunlardan tahliyesi lazım adamlar varsa anlaşılır. 

Sonra orasını da söylerim ki, davanı harplerin 
kararları pek şiddetli olmadı. Böyle vukuatta asıl 
ceza malumuâlileridir ki idam cezasıdır. Çünkü idam 
cezası gayri kaabili tamir bir cezadır. Bir memlekette 
sükûn ve asayiş takarrür ettikten sonra, son bir af ve 
merhamet kanunu derhal lazım gelir. Fakat af ve 
merhametten, idam olunanlar istifade edemezler. Bu
nun için divanı harpler idam kararlarını pek az ver
diler. Çok idam kararları vermediler. Mucibe gelen 
idam kararlarının bir kısmı merhameti seniye ile ta-
haffüf etti. 

Bu suretle bütün bu harekâttan dolayı idam olu
nanlar zannederim onsekiz kişidir. Bunlardan onikisi 
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Bunun burada duru dıraz mübahaseye değer yerji 
yoktur. O bahsin asıl yeri bütçedir. Orada müza
kere Olunur. Bütçe Kanununda her cihet arîz. ve 
amîfc tetkik ve müzakere olunacaktır ve esasen ceva
bı âliiülizie Nutku Hümâyûn arasında bir fark yok
tur. " . 

(Deniliyor ki, açık ne kadar az olsa o kadar iyi
dir. Zira açığın çok olması iyi bir şey değidiır. Bu 
tabii bir keyfiyettir. Yalnız burada uzun bir bahis 
oldu. Azayı kiırâm arasında bazı şeyler söylendi. 
Haıtta bir dereceye kadar, cevabın şu sureti tahriri 
o sözlere halk verdir. Orası da bendenizce câyı nazar
dır. Neticesi; dendi ki, o açık em ziyade masarifi gay
rı müsmireden1 ileri geliyor. Masarifi gayrı müsmire 
denince, orada masarifi askeriyye vardır. Binaen
aleyh, bunun çaresii düşünülmeli, çıktı. Bu noktada 
Hükümetin mesleğini tabii müdafaa ederim. Bütçe 
Kanunu geldiği vakit, yine müdafaa; •edeceğiz, O da 
nedir? \ 

IBu gün Hükümetin temini selâmeti, hudutlarının 
temini masunlyyetıi İçin lâzım gelen kuvvei askeriyye 
miktarını, Harbiyye Nezâreti Erkânı Haırbiyyesi ta
yin eder ve etmiştir. (Bu miktarın nizâmâtı askeriyye 
mucibince muayyenât ve maaş itibariyle (istilzam ettiği 
masraf, bütçede harbiyye için yazdığımız masraftan 
pek ziyadedir. Fakat askerin bir takım tasarruf tarîk
leri vardır. O tasarruf tarîkleri, meselâ hâlihazırda 
asâlkiri n'izamiyye mevcudunu az tutmak, bazı tabur
lara ziyade tebdili hava vermek. 

Hülâsa emniyeti dâhiiiyyeye halel vermiyerek 
kuvvei müsellehayı eksik bulundurmak tarîki vardır. 
Bu cihetle bir tasarruf hâsıl oluyor. Binaenaleyh, Har
biye Nezâreti bu tasarrufu da nazarı dikkate alarak, 
geçen sene dokuz milyon -liralık bir bütçe getirmiş. 
Meclisi Mebusân'a vermiş ve Meclisi Âüyyeniz de 
tasdik letmiiştffi. Bu sene tarafı Hükümetten istenilen 
bütçe de o dokuz milyon liralık bütçedir. Zannederim 
yetmiş bin lira, kadar fazlası vardır ki, otuz altı mil
yonluk bir bütçe içinde yetmiş hiın fyira, câyı bahis ol
madığından, esbabını bile taharrîyye lüzum görmem. 
Bu cihetle bu sen ek i bütçe geçen seneki bütçedir. 
Onun için mesele şuraya inhisar eder. Devlet geçen 
seneki askerî bütçesi üzenine tasarruf hâsıl etti mi? 
Rendeniz diyorum ki: Edemez. Çünkü geçen seneden 
bu seneye kadar askerin tenkisini mucip bir hal ol
madı. Hem öyle bir sebep yoktur. Aynı Devletin hu
dutları ne başka bir suretle emniyyet haline girdi, 
ne ihtiyaıcâtı askeriyye değişti', ne de mesafemiz ta-
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sırf harekâtı ihtilaliyeden dolayıdır. Diğerlerinde ce- 1 

raimi adiye, yani şekavet ve katil maddeleri de o ha
reketi ihtilaliye içerisine karışmıştır. 

Binaenaleyh, zannederim ki bu istiksar olunmaz. 
Yani kırk elli tabur askerin dört beş ay harekâtı as
keriyesini icap eden vakai azime neticesinde on, on-
iki kişi idam olundu. Kabahatli, yani aklı ermeyen 
ve hükümete karşı kıyam etmiş olan bir adamın ve 
hükümete karşı kıyama, sevk etmiş olan adamların 
tecrimi hususunda da hükümet hakikaten itidal ile 
idareye çalışmıştır. 

Nitekim, Havran için de böyle yaptı. Nitekim 
şimdi baktık, ahval tahavvül etti. Birçok yerlerden 
idarei örfiyeyi lağv ettik. Rumeli'de yalnız iki kaza
da kaidı. O da mevcut olan şeylerin itmamı içindir. 
Yani her türlü tedabiri lazime ittihaz olunmuştur. Bir 
hareketi askeriye esnasında biraz şiddet de gösteril
mezse olamaz, 

REŞİT AKİF PAŞA — Tabiî, hükümete ait olan • 
vazife budur. 

-

Fakat bir maddeden 'bahsedilmiyor ki, o da, 
büyüt ve mesâksini ihraka uğrayanların, zayiatı ne 
sureti© cebr edilecek. IBunlarm sür'ati terfih ve iik-
darı bendemizce pek lâzımdır. Binaenaleyh, bu bâbta 
vakit geçirilmemesini ehemmiyetle rica ederim. 
, (İBRAHİM HAKKI FAŞA (Sadrâzam) — Onu da 

havale ettik efendim. 
REŞİT ÂKİF PAŞA — Süır'at gösterilmesi l â : 

zımdır. 
İBRAHİM HAKKI PAŞA (Sadrâzam) — Giden 

heyet tahkikat icra edecek. Yani, bazı villâ yatta to
humluk S a n işitiyorlar. İşte onun için; icap eder ki, 
heyet bize bir fikir versin de tamamen yapafem. Bende
niz de tamamen takdir ederim. Halk Hükümetin yal
nız şiddetini görmemef, o şiddetle beraber rahm ve 
şevkatini de görmeli. Hükümeti bir baba, fakat sert bir 
baba gibi görmeli. Onum için bu vazifemizden inşal
lah kusur etmeyiz. Yalınız cevap noktasında bu suretle 
yazılışta bir mânâyı teviVih görüyorsanız tadil etmenizi 
rica ederim, görmüyorsanız aynıyla bırakırsınız. 

REŞİT ÂKİF PAŞA — Bu, hatır ve hayale gel
medi. Yalnız orasını tekrar rica ederim. Burada, bi
raz, daha, sür'at gösteriniz. Ahali o serpiştirme mua- . 
melesfce müstehalk olduklarından mümkün okluğu 
kadar o yoDda hareket edin. 

İBRAHİM HAKKI PAŞA (Sadrâzam) — İnşal
lah gelecek sene daha ziyade icra ederiz. Sonra mali
ye bahsi. 
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kerametle feyz mi bulacak? Bu olmaz. Bunun' içjin 
tabii çalışılacak. Biz şimdi yemi teşekkül eden bir dev
let gibiyiz. Bendeniz onu görüyorum. Âdeta, İtalya 
Hükümeti nasıl yeniden teşekkül etti ise, biz de onun 
gibjiyiz. Bir kere 'İtalya Bütçesine bakınız. Bidayeti 
teşekkülünde ne kadar açıklarla kapanmıştı. Fakat 
bu günkü mamuriyyetlme bakınız, ne haldedir? İnşal
lah biz de öyle olacağız. Tedricen azalacak olan 
açıkları görerek, bütçemiz masarif ât yekûnunu lü
zumundan fazla teksir letmeyelim. 

HÜSEYİN HİEMİ PAŞA — Müsaade buyuru
lursa bu noktayı izah edeceğim. Enoümen'de, masa
rifi asfceriyye istiksar edilmedi Tenkjîs hakkında da 
müzakere cereyan etmedi. Hatta mevkiılmiz İcabınca, 
kuvvetli olmakkğımız lüzumunu arîzai cevabiyye 
müsveddesinde tasrih ettik. Alelıtlak ımasârlfii âdiyye-
ye istikrazdan para sarf olunmasını dedik. Masarifi 
aşkeriyyeye para sarf olunmasın diye bir fikrim yok
tur. Öyle bir müzakere de cereyan etmedi. Bilakis 
daima kuvvetl/i ohnafclığımız lüzumunu beyan ediyo
ruz. 

İBRAHİM HAKKI PAŞA (Sadrâzam) — Bende
nizin vazifem,. Hükümetin asker hususunda tasavvur 
ettiği tekemmüilâtı başlamış iken yarım bırakmak 
mıdır? Bendeniz o fikirle itiraz edecektim. Mavroya-
mi Bey'in mütâlâası büsbütün başka tesir hâsıl etmiş, 
binaenaleyh bende (ilk hâsıl olan tesir bu, 

FERİT PAŞA (Sadrı- Esbâk) — Biz, Devlet kuv
vetli olmayı arzu ediyor, devlet kuvvetli olmakla 
beraber şu cihetleri ide yapmalı diyoruz. Asker bahsi 
yoktur. 

İBRAHİM HAKKI PAŞA (Sadrâzam) — Zâten 
asker bahsi var demiyorum. Yalnız Mavroyani Bey'in 
mütâlâalarına cevap veriyorum. Bir de askerlik mü-
ınase'Setjiyle Legöfet Beyefendinin buyurdukları, bu 
bahse hiç taalluk etmezdi. Zâten Nutku Hümâyûn 
cevabına dâhil olabilecek bir şey yok. Bunların her 
ikisi de sırf askerin umûm dâhiilyyesine mütealliktir. 
Onun için bilmem kendilerine beyana lüzum görmü
yorum. Mamâf/lh dediler ki: Rüesayı ruhaniyyedeıa 
de bir memur bulunsun, peki. Fakat daha öyle bir 
şey görmedik. Bittabi neticesinde imkân ne ise öyle 
yapılır. Biraz da başka memleketlerde carî olan usul 
ne ise ona bakalım. 

Malûmu âlileri, Memleketimizde sekiz on türlü 
mezâhibi muhtel/ife var, bazı taburlarımız olacak ki 
o taburun içinde on tane memurini ruıhâniyye birden 
bulunmak iktiza edecek. Bunu tasavvur etmiyorum. 

(kaissuır etti. Böyle bir şey olmadı. Bu silâh altında 
tuttuğumuz askerî, önümüzdeki sene de silâh altında 
tutmağa mecburuz ve bundaki tasarruıfât ta o bütçede 
nazarı dikkate alınmıştır. Tafciilii mümkün olduğu 
tiklinde değilim. Kaldı ki, Mavroyani Beyefendi bazı 
mütâlaât serd ettiler, 

IBu mütâlaât zannederim cevaba da muhtaç de
ğildir. Meselâ, askerin miktarını tezyid lâzımdır. 
Devletin emniyet ve asayişi askerle kâimdir. Fa
kat ihtiyaç zamanında yapılmalıdır. Malûmu âlileri
dir ki asker ihtiyaç zamanı olmadığı vakitte yapı
lır. İhtılyaç zamanında iş Üsten geçmiştir. 

Yani tulumba heyetlerini yangın çıktıktan sonra 
teşkil etmek gibidir. Evvelce teşkil olunmazsa yanar. 
Evve' a\ 'yapılmış tulumba varsa geîiiır yangını sön
dürmeğe çalışır. Yoksa yangın başladıktan sonra tulum
ba heyeti teşkilini hiç bir devlet yapmadığı gibi bunu 
Devleti Alliyyeye de tavsiye edemeyjız. 

IBendeniz bu lakırdıyı ciddî bulamadım. Bu suret
le zanınederim ki, masarifi askeriyye kaabili tajkli 
değildir. Nitekim bütçe bahsine taalluk ettiğimden 
burada bir İbare konmuştur. Hattâ arîzai cevalhiyye-
nin tarzı tahririnden,, masarifi askeriyyeyi terviç 
mânâsımı anladığım cihetle, biraz şey ettim, Çünkü 
ber.denizce öyle geldi ki, Hükümet biraz masarifi 
müsmereye müracaat etmesi mütâlaasındayız, denili
yor. Yami masarifi askeriyyeyi bir parça talklii etmeli 
mânâsı çıkıyor mu diye arayacaktım. 

..Halbuki Mavroyani Bey'in itirazı bu ibarenin baş
ka suretle konulmuş olduğumu gösterdi. Yani öyle 

-bir mânâ çıkabilirse ide, Çıkması münasip değildir. 
Elbette âtiyen ümit ediyoruz ki, bütçemiz bu halde 
kalmayacak ve bu kadar açık vermeyecek. Çünkü, bir 
takım varidatı cedîde dahi aranacaktır. Diğer taraf
tan, bu memleketim varidatı vüs'at ve miktarı nüfusu 
nisbetinde değildir. Yani bunu hangi memleketle mu
kayese etmek görülür ki, bizim memleketini varidatı, 
nüfusa ve mesahai sathiyyeye nisbetle azdır. Şimdi bir 
'dereceye kadar tekâlifimizin ıslahıyla meşgulüz. Usulü 
cibâyeti .ıslâh, vesâiti ınakliyyeyi teksir suretiyle, tedri
cen bütçemizin bir salâh bulacağında şüphe yoktur. 
İhtimal ki bir kaç sene sıkıntımız vardır. Fakat, ne 
yapalım? Bu sıkıntıyı çekeceğiz. 

Devleti Aliiyyenin bu Devleti Muazzamanın mah
kûmu memat iken, usulü Meşrutiyetle bir feyzi ce-
dîd bulması ve sonra kuvvetli ve ma'mur bir devlet 
olması o kolay bir ismidir? Bundan dolayı, yalnız 
Meşrûtiyyet ilân olunur olunmaz Devleti Aliyye 
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Falkat onların 'ihtiyacı ruhanileri için Babı Seraskerî 
•d© .bir şey yapıldı. Rüesayı ruhâniyyedem soruldu. 
Eyyamı tatiilılyyede de kendilerine âyânıi dinleri için 
ruhsat veriildi. Gelen cetveller mucibince pazar gün
leri de kendilerine mezuniyyet verilmiş, gördük. Za
bit yetiştirmek meselesine gelince: 

Bu, Mektebi Harthiyyeden yetişecek zabitlere 
münhasırdır. Fakat bu bâbta yalnız bir şey söylediniz. 
Dediniz ki: Askerin yüzde Ikaçı gayrı müslim İse dev
let o njisbette zabit yetiştirir. Devlet mektebe zabit 
almalı, yetiştirmeli. Müsavat bu değil, 'Müsavat, 
müşirim ile gayrı müslimin tefrik olunmamasıdır. 
Eğer müslim şu kadardır, gayrı mü si i m şu kadardır 
diye hesaba kalkışırsak, o halde memlekette müslim 
gayrı müslim nâmıyla milletler var demektir ki böy
le değildir. Bu gün Mektebi Harbiyyeye, şerait: lâ-
zimeyi hâiz olarak - gerek müslDlm ve gerek gayrı 
müslim olsun - kim müracaat ederse kalbul olunur, 
zabit Olur, Sadakatia hizmet ettikçe diğer zabitten hiç 
bir farkı yoktur. 

FUAT PAŞA — Nitekim doktorlarda carîdir, 
hem mezhebi olmadığı hailde. 

İBRAHİM HAKKI PAŞA — (Sadrâzam) — Mü-
nasebâtı hârlciyyeye ait Olmak üzere soru hir mesele 
arz edeyim. Nutkun tekerrürü halinde, bilmem zâten 
o tabirât, Hüseyin Hilmi Paşa, zâtıâlilerine de arz et
miştim, belki bir başka türlü tadili buyururlar. Yalnız 
burada başka bir şey var mıdır bilmem? Hükümet 
hiç bir vakit politikasını değiştirmedi. Bu noktada 
Heyeti Aliyyenizi temin edenim. Eski himmetinden, 

teveccühünden inhiraf etmesini mucip hiç bir şey 
yapmadı. Bundan Heyeti Kiram emin olmadı. Hükü
metin , birinci vazrifesi, Devletin menafii <siyasiyye ve 
meşrûasını muhafazadır. Bunu muhafazaya çalışıyo
ruz. Dahilen siyasetimiz, Memleketin ittihadını te
min etmek, Memleketin! her tarafını tahtı inzibata 
almaktır. Fakat bu tedâbir esnasında olabilir ki bu 
tedbjlr muvakkaten ademi hoşnudiyyeti celp edebilir. 
Fakat bu tedbir şayet meşru bir tedbir ise, yalnız bir 
adamın hoşnutsuzluğu bu tedbiri tebdille sebep olamaz. 
Hâriçte olan tesirâtta görülür ki hakikat başkadır. O 
vakit o tesirât da değjişir. Bir takım gazetelerde hir 
çok şeyler yazılmıştır. Bunlar x lüzumsuz şeylerdir. 
Devletin lehine, aleyhine neşriyat olur, evrakı hava
disin hepsini, bizim vicdanımızca mucibi sükûnet 
olacak bir sekilide tanzim etmenin Ihtıimailıi yoktur. 
Devlet bunu yapamaz. Şayet Hükümetin mesleğin
den bu tecelli asanına yardım hususunda bezlibim-
met olacağı hakkında bir şüphe şaibesi var ise rica 
ederim, o da fazladır. 

ıRBİS — Verdikleri İzahatın derece! tesire müza
kereye muhtaçtır. Eğer vakti âlileriniz müsait ise 
fevkalâde olarak onun da müzalkeresine devam ede
lim, müsait değilse içtimah atîye tehir edelim. Ne 
buyuruluyor? (İçtimai atîye sesleri). 

Meclise hitam verdik. 

Hitamı Celse 
Saat : — 
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