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BİRİNCİ CELSE 
Kuşat Saati : 1.21 

REİS : Hali! Beyefendi 
KÂTİPLER : Ahmet Müfit Bey (İzmit), Hasan Ferhat Bey (Karesi) 

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

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

YİR MİBEŞ İNCİ İNİKAD 

20 Haziran 1328 Çarşamba 

İçtima, saat 1,5'u 5 geçe Reis Halil Beyefendinin 
zabtı riyasetinde vuku buldu. 

Zaptı sâbik hulâsası, Kâtip Ferhat Bey tarafından 
okunarak aynen kabul edildi. 

Makam-ı Sadaretten gönderilen taşra Defteri Ha
kanı müstahdeminin Kadastro Mektebinde buluna
cakları müddetçe yerlerine tam maaş ile vekiller tâ
yin ve kendilerine de masarif-i zaruriyelerine muka
bil şehrî ikiyüzellişer kuruş itâ kılınmasına; 

Memalikî Osmaniyenin merkez-i ticaret olan ma
hallerinde tesis edilecek ticaret ve zehire borsalarına 
Bahriye ferikanından Vodes Paşaya Hazine-i Mali
yece şehrî 5.000 kuruş maaş tahsisine; 

Evkaf Nezareti inşaatının, Muhasebe-i Umumiye 
Kanununun 13 üncü maddesinin ahkâmından istisna
sına; 

Emval-i gayr-ı menkulenin tahrir-i umumisine, 
ziraata, iras-ı hasar eden haşarat ve tafeylatın itla
fına; 
- Bab-ı Âlinin muhherık olan kısmının yeniden in

şası için bu sene zarfında sarfı lâzım gelen 500 bin 
kuruşun, Maliye Nezaretinin 1328 senesi bütçesine 
ilâvesine; 

Ve Ebniyye-i Seniyye inşaat ve tamiratı masari
fi olarak 1327 senesi bütçesine mevzu mebaliğin sarf 
olunmayan miktarın 1328 senesi bütçesine ilâvesine 
dair olan levayih-i kanuniyye ile; 

Yemen'de tediye olunan düyuna ait cetveller ait 
oldukları encümenlere havale olundu. 

1328 senesi muvazene-i umumiyesiiin Meclis-i 
Mebusana tevdiinden sonra bâzı devairce talep edilen 
muhassasat hakkındaki levayîh-i kanuniyyenin ayrı 

ayrı müzakeresinden ise, mezkûr muhassasatın bütçe 
müzakeresi esnasında Muvazene-i Umumiyye Kanu
nunun taallûk cihetlerine ithaline dair olan tezkere-i 
Sâmiyye ile Meclis-i Ayan maaşat ve masarifinin gön
derildiğini müzeyyin cetvelin irsal kılındığını muta-
zammın Hey'et-i Ayan Riyasetinin tezkeresi Muva
zene Encümenine havale olundu. 

Encümeni mahsuslarınca tetkik edilmiş olan Van 
Mebusu Doktor Mithat Beyle Van Mebusu Onnik, 
Kerkük mebusları Abdullah Safi ve Bahaettin ve 
İpek Mebusu Hafız İbrahim efendilerin mezabıt-ı in-
tihabiyeleri okunarak mumaileyhinin mebuslukları 
tasdik ve kabul edildi. 

Mersin Mebusu Sadık Paşa ile Kayseri Mebusu 
Rifat Beye ve Senice Mebusu Amir ve Görice Me
busu Süleyman ve Yanya Mebusu Dimitraki efendi
lere talepleri ve mezuniyyet encümeninin tensibi veç
hile mezuniyyet itâ edildi. 

Dersim Sancağı Jandarma Taburuna 200 neferin 
ilâvesiyle mekâtib-i iptidaiyye tesisine ve Mamuretü-
laziz - Erzincan tarîkinin bir an evvel inşasıyla ame-
le-i mükellefenin şahsan çalıştırılmasına vesaireye 
dair Dersim Mebusu Salim Beyin takriri reddolundu. 

Aşar Nizamnamesinin 4 üncü maddesinin tadili 
hakkında Halep Mebusu Mustafa Efendinin teklif-i 
kanunîsi, Lâyiha Encümenine havale edildi. 

Hayvan sirkatinin men'i zımnında icrası muktazi 
tedabir hakkında Trabzon Mebusu Ali Osman Efen
di ve rüfekasının teklifi kanunîsi üzerine lâyiha encü
meninin mazbatası, ait olduğu encümene havale olun
du. 

Harîk-i kebirde emlâki muhterik olmasından do
layı bilmecburiye mahall-i âhara nakl i hâne eden
lerin belediye intihabatındaki hakk-ı kanunilerinin 
muhafazası hakkındaki madde-i kanuniyenin Hey'et-i 
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Âyan'ca icra edilen tadilât üzerine Dahiliye Encüme
ninin mazbatası Cumartesi ruznamesine ithal olundu. 

Badehu, 1328 senesi Muvazene-i Umumiyye Lâ-
yiha-i Kanuniyyesinin bakiyye-i müzakeresine geçile
rek hey'et-i umumiyesi hakkında bâzı mebusan serd-i 
mütalâa ettikten ve Maliye Nazır Vekili Cavit Bey, 
bu babda vâki olan beyanata cevap itâ eyledikten son
ra ekseriyyetle müzakerenin kifayetine karar verile
rek maddelerin tetkikine mübaşeret olundu ve Dü-
yûn-u Umumiyye bütçesinin istikrazat ve avanslar ve 
teminâta ait kısımları ceeryan eden müzakere neti
cesinde aynen kabul edildi. 

Taraf-ı Riyasetten, Perşembe günü ruznamesinde 
1328 senesi Muvazene-i Umumiyye Lâyiha-i Kanuniy
yesinin bakiyye-i müzakeresi dahil bulunduğu bittef-
him saat 5'i 5 geçe Meclise nihayet verildi. 

Reis 
Halil 

Kâtip Kâtip 
İzmit Karesi 

Ahmet Müfit Hasan Ferhat 
REİS — Efendim, zabıt hakkında bir itirazınız 

var mı? («Hayır» sadalan) 
Zabıt aynen kabul edildi. 

II. — EVRAKI VARİDE 

Takrirler 

1. — Dedeağaç Mebusu Süleyman Beyin, Askerî 
terfi-i rütbe kanun lâyihasının biran evvel müzakeresi 
hakkında takriri. 

REİS — Askerî Terfi-i Rütbe Kanun Lâyihasının 
biran evvel müzakere edilmesi hakkında Dedeağaç 
Mebusu Süleyman Beyin takririni okutuyorum. 

Riyaseti Âliyyeye 

Zabitan-ı askeriyyenin en ziyade hukuk ve men
faatlerini temin edecek bir şey varsa o da hakk-ı adle 
muvafık bir Terfi-i Rütbe Kanunnamesinin vücudu
dur. Gerçi elde bir kanunname mevcut ise de bu Ka
nunname zabitanın hukuk ve menfaatini tamamıyla 
temin edememekten nâşi terfi-i meratip hususunda 
Harbiye Nezaretince bâzı nizamatın ianatıyla yapıl
makta olan muamelenin suitefehhumata sebebiyyet 
vereceği tabiî bulunduğundan ve geçen devre-i içtima-
iyye iptidalarında Nezaret-i müşarünileyhadan bir 
Terfii Rütbe Kanunu lâyihası gönderilmiş iken ahiren, 
bâzı tashihatın icrası için mezkûr lâyiha geriye aldı-
rıldığı halde henüz iade olunmamış ve bunun ehem
miyeti ise derkâr bulunmuş olduğundan tahsisat-ı 
muktaziyyenin acilen bil-ifa Meclise iadesi hususunun 
Hükümete ehemmiyetle tebliğini arz ve teklif eyle
rim. 

21 Haziran sene 1328 
Dedeağaç Mebusu 

Süleyman 

REİS — Efendim, bu kanunun ehemmiyetini bit
tabi hepiniz takdir buyurursunuz. Takrir mucibince 

Harbiye Nezaretine bir tezkere yazayım değil mi efen
dim? («Muvafık» sadalan) 

RIZA BEY (Bursa) — Reis Beyefendi, bu devre
de yetişmek ve müzakere edilmek üzere yazılmasını 
rica ediyorum. 

Teklifler 
1. — Kengiri Mebusu Tevfik Efendi ve rüfeka

sının, ümera ve zabitan-ı askeriyyenin Mülkiye me
muriyetlerinde istihdam edilmemeleri hakkında ka
nun teklifi. 

REİS — Geçen gün Kengiri Mebusu Tevfik 
Edendi ile arkadaşlarının ümera ve zabitanın mül
kiye memuriyyetlerinde kullanılmaması hakkında bir 
takrirleri vardı. Madde-i kanuniyye şeklinde veril
memiş olduğundan iade kılınmıştı. Bu defa bir 
madde-i kanuniyye kaleme almışlar, gönderiyorlar, 
okutuyorum. 

Riyaset-i Celileye 
Ümera ve zabitan-ı askeriyyenin mülkiye memu

riyetlerinde bilhassa rütbe ve nisbet-i askeriyyele-
rini muhafaza etmek suretiyle istihdamı birçok me-
zahiri ve hasbel beşeriyye münakaşayı mucip olmak
la beraber memurin-i mülkiyyenin inkisar-ı ümit ve 
hayallerini ve hatta izzeti nefislerinin ihlalini badi 
oluyor. Askerlerin siyasiyyatla men'i iştigaline dair 
ahiren Meclis-i Mcbusanca kabul edilen madde-i ka-
nuniyyenin ruh-u neş'eti dahi ümera ve zabitanın 
mülkiye memuriyetlerinde istihdamı cevazının ref'i 
vücubuna kanaat vermiştir. Binaenaleyh, zirdeki 
madde-i kanuniyyenin tetkik ve kabulünü teklif ede
riz. 
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Madde-i Kanuniyjye 

(Ümera ve zabitan-ı askerinin Heyet-i Vükelaca 
zaruret-i mübrenıe görülmedikçe mülkiye memuri
yetlerinde istihdam caiz değildir.) 

Kengiri Mebusu 
Tevfik 

Ankara Mebusu 
Mustafa 

Kengiri Mebusu 
Mehmet Sabri 

Trablusgarp Mebusu 
Mahmut Naci 

Mersin Mebusu 
Sadık 

Halep Mebusu 
Hamit 

Kastamonu Mebusu 
Hüsnü 

Trabzon Mebusu 
(Okunamadı) 

REİS — Lâyiha Encümenine göndereceğiz. 

III. MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

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

REİS — 1328 senesi Muvazene-i Umumiyye ka
nun lâyihasının müzakeresine başlıyoruz. 

Bir evvelki içtimada bütçenin Heyet-i Umumiy-
yesinin müzakeresi esnasında encümen âzası Dra
ma Mebusu Rıza Bey arkadaşımızın itirazı üzerine 
encümen rüfekası ile aralarında vuku bulan suite-
fehhümün izalesi için evvelemirde kendileri içtima 
edip de bilmüzakere neticenin bildirilmesi teklif edil
mişti. Encümen mazbatasını ikmal etmiş göndermiş, 
onu okutuyorum. 

Meclis-i Mebusan Riyaset-i Celilesine 
Mazbata-i umumiyye müsveddesinde tütüne ait 

olan fıkranın encümenimizde kıraat olunması ve bu 
fıkrada bandrol usulünün reddi ile Hükümet Reisi
nin tavsiye edildiği görülmesi üzerine cereyan eden 
müzarede gerek bandrol aleyhine beyanı mütalaa ve 
gerek bandroldan ziyade Hükümet veya şirket rejisi 
aleyhine beyan-ı efkâr edilmiş ve bazı âza dahi bir 
üçüncü şeklinde ihdasını tavsiye eylemiş ise de bu 
meselenin ehemmiyetine ve muhtaç-ı tetkik ve te
tebbu görülmesine mebni hiçbir şekil tavsiye edil
memek suretiyle mazbatada tadilat icrası ve Hükü
metçe derdest-i tanzim olan lâyiha-i kanuniyyenin 
bu devre-i içtimaiyyeye yetiştirilmesi hususunun Hü
kümete tavsiye tensip edilmiş olduğu encümenimiz-
ce anlaşılmış ve filvaki mazbata muharriri Hükü
met rejisinin tercihine dair yazmış olduğu fıkaratı 
tayyetmek suretiyle mazbatayı tashih etmiş ise de 
encümen âzasından kısm-ı âzamanm bandrol aley
hinde tezahür eden efkârının mazbatada ipka eyle
diği ve bundan Encümenin inhisar lehinde olduğu 
zehabı hâsıl olmuş olduğu cihetle bu meselede ta
vazzuh edecek nokta encümenin bandroldan ziyade 
gerek Hükümet, gerek Şirket, Rejisini aleyhinde 
bulunduğunun beyanı hususuna münhasır ve rnama-

(1) Evveliyatı 24 ve 25 inci inikad zaptındadır. 

fih mazbata muharriri karar-ı lâviki hüsnüniyetle te
lâkki eylediği surete göre kaleme almış olduğu dahi 
encümenimizce müttefikan musaddak bulunduğu ma
lumdur. 

20 Haziran, sene 1328 
Muvazene-i Maliye Encümeni 

Reisi Namına 
Kirkor Zöhrap 

Ligor Ali Cenan i 
Kâzım Hakkı Baha 

İzzet Rıza 
Feraci 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (Muv. Mal. En. 
Namına), (İstanbul) — Mazbata muharriri tarafın
dan tütün meselesine dair yazılan fıkrada suitefeh-
hümden hâsıl olmuş bir sehv-i tahrir vardır. O da şun
dan ibarettir: Mazbata muharriri ve alelıtlak bilcüm
le mazbata muharrirleri meseleyi kendi fikirlerine 
göre izah ederler ve izahlarını arkadaşlarına gös
terirler. İzzet Beyefendi arkadaşımız reji hakkında 
kendi fikirlerini şu suretle yazmışlardır. Mazbata-
ı-̂  iarında bandrol usulünün rnenazırınüen bahis ve Hü
kümet Reisinin bandrola müreccah bulunduğunu tav
siye etmişlerdir. Bu suretle kaleme alınan müsvet-
te encümenimizde okundu. Encümenimiz bandrol 
aleyhinde bulunmakla beraber bandroldan ziyade 
Hükümet rejisi aleyhinde bulundu ve bazı arkadaş
lar dahi bir üçüncü suretin ihdasını tavsiye ettiler. 

Nihayettin nihaye bu meselenin ehemmiyetine ve 
muhtacı tetkik bulunmasına göre alelıtlak hiçbir su
retin tavsiye olunmaması karargir oldu. Ve bu su
retle mazbatanın tadili dahi karargir oldu ve Maz
bata Muharriri arkadaşımız hu arzuya muvafakat 
ve tashihatı lâzımayı da icra etmişlerdir. 

Nitekim Hükümdt Reisinin sarahaten tavsiyesine 
müteallik olan kısmındaki mütalâatını tayyetmiş, kal
dırmıştır. Kaldırmış ama, bandrol aleyhindeki efkârı 
zikretmesiyle ve Hükümet inhinası aleyhindeki efkâ
rı zikretmesiyle nevama ve zımnen yine Hükümet in
hisarının bekası fikri gibi bir fikir husule gelmiş. 
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Halbuki zaten o babdaki fikrini sarahat suretiyle 
tashih etmesiyle kendileri dahi ekseriyyetin fikrine gö
re mazbatasını tashih etmiş. Şimdi ne kalıyor? Band
rol aleyhindeki efkârını zikretmesinden husule gelen 
bir zehap. Bu cihet takarrür etti ve lâzım gelen iza
hat verildi. Şu halde bu cihet dahi 'bu suretle tavaz
zuh ettikten sonra Rıza 'beyefendinin istifalarına ma
hal kalmamış olduğundan istifalarını da geri aldılar. 
Zannederim ki mesele artık tavazzuh etti. 

RIZA BEY (Drama) — Verilen izahat kâfidir. 
Efendim yalnız şu okunan kararın aynen dercini ri
ca ederim. 

REİS — Bittabiî ceride-i müzakerata derç olu
nur. 

Bütçe müzakeresine kaldığımız yerden devam edi
yoruz. 

HACI LÜTFULLAH VEHBİ EFENDİ (Erzu
rum) — Bize söz verdiniz, fakat dinlemediniz., 

REİS — Ne hakkında efendim? 
HACI LÜTFULLAH VEHBİ EFENDİ (Erzu

rum) — Heyeti Umûmiyyesi hakkında. 
REİS — Bütçenin heyeti umûmiyyesi hakkında 

artık söz söylenmemesi için Meclisi âlinizin kararı 
var, hatta söz söyleyecek daha birçok arkadaşları
mız var idi, tabiî müzakere bitmiş olduğundan artık 
bu hususta söz söylenmez. 

HÜSEYİN ULVİ EFENDİ (Gelibolu) — Usulü 
müzakere hakkında bazı maruzatta bulunacağım. Dün 
Heyeti umûmiyye müzakeresinde bu fasıllarda mu-
rakkam miktarın kısmı küllisi tabiî mukaveleye mer
but ve tesviyesi lâzım olduğu cihetle bunların hak
kında Düyunu Umûmiyye bütçesine ait bir şey söy
lenemez. 

Fakat bundan sonraki fasıllar için birçok söz söy
lenecektir. Bu ise müfredatın bilinmesine mütevek-
kıftır. Halbuki elde müfredat yoktur. Binaenaleyh, 
müfredatın tab edilip tevzi edilmesini teklif ederim. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (Muv. Maliye En
cümeni Namına) (İstanbul) — Bu mesele geçen gün 
dahi bir dereceye kadar mevzuu bahs oldu. Muva
zene-i Maliyye Encümeni tarafından ihzar edilen büt
çeler vakıa rakam itibariyle mücmel bir şekildedir 
ve müfradatı havi olmadığı cihetle tetkikatını yalnız 
o bütçeye kasretmiş olan arkadaşlarımız malûmatı kâ
fiye edinemezler, fakat biraz fazla ihtiyarı zahmet 
etmiş olsalar ve yine bu dairenin sakafı altında ve 
beş adımla varılması kabil olan Muvazene-i Maliy
ye Encümenine kadar gelmek zahmetini ihtiyar bu-
yursalar orada her daire bütçesinin müfradatını gö
rebilirler. 

Şu halde bütün arkadaşlarımızın alâkadar olduk
ları bir bahse müteallik bilcümle vesaik bu sakafın 
altında mevcuttur. Ve alelhusus yalnız o rakamları 
görmek kâfi değil. Belki o babta biraz da izahat ta
lep etmek lâzım gelir. İzahat talep ettikleri herhangi 
dairenin bütçesi ise o dairenin bütçesini tanzim ve 
tetkik eden arkadaşlardan izahat da almak lâzım ge
lir. 

Bunları yapmak bütün o işle meşgul olmak ve bi
raz Muvazane-i Maliyye Encümenine gitmekle ka
bili istihsaldir, bunlar yapılmaksızın rakamları hâvi 
defterlerin tab ve tevzi olunmasında bir fayda tasav
vur edilemez ve geçen sene de yine bu suretle hareket 
edildi. 

Bendeniz zannediyorum ki Meclisimizde bütçe 
müzakeresi gayri müfit bir surette cereyan ediyor. 
Meselâ bazı arkadaşlarımız sırf malûmat almak için 
ya Nazırdan veya Muvazene-i Maliyye Encümenin
den bir kalem hakkında izahat istiyor ve bu kürsü
yü böyle hususî bir bahisle meşgul ediyorlar ki bu, 
vaktin izahasını ve bu suretle bihakkın istifade edil
memesini müstelzimdjr. 

Bendeniz Adliye bütçesini tanzim etmiş bir arka
daşınız olmak hasebiyle bilcümle arkadaşlarımdan ri
ca ederim ki Adliye bütçesine müteallik sualleri ev
velce bendenize sureti hususiyyede irad etsinler. İs
tedikleri izahatı kendilerine ita edeyim ve ondan son
ra kendileri hakkı kelâmlarını daha müfit ve müs
mir surette bu kürsüde istimal buyursunlar. Zanne
derim en müfit ve mantiki tarik müzakere budur. 

HÜSEYİN ULVİ EFENDİ '(Gelibolu) — Evve
lâ elde müfredat olmadıktan sonra neyi tetkik edece
ğiz? Diğer kanunlar ne için tab olunuyor? O halde 
bunların da tabına lüzum yoktur. Herkes encümene 
gider ve bu suretle tetkikatmı ikmal eyler, 

Mademki bunlar tab olunuyor; şu halde müfreda
tın da tabı lâzımdır. Ben lâzım gelen yerde tetkikatı-
mı İcra etmeliyim, eğer bu suretle müşkilimi haîlede-
mezsem gelip size müracaat eder ve malûmat alırım. 
Elde müfredat olmadan biz bütçeyi müzâkere edecek 
isek, fasıl fasıl değil, daire daire müzakere edelim, 
eller kalksın bu suretle bir günde bütçe müzakeresi 
biter. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (Devamla) — Ta
biî müfredatın bulunmasında bir mazarrat olamaz. 

HÜSEYİN ULVİ EFENDİ (Gelibolu) — Ma
demki mazarratı yoktur, nefi pek çoktur. Bunun alel 
müfradat tab ve tevzi edilmesini teklif ediyorum. 
Eğer diğer arkadaşlarım sen haksızsın derlerse bende 
otururum. 
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KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (Devamla) — Yal
nız bendeniz diyorumki eğer hakikaten, cidden tet
kik arzusu varsa. 

HÜSEYİN ULVİ EFENDİ (Gelibolu) — Var 
efendim. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (Devamla) — Ol
duğuna şüphe etmem. Eğer o arzu varsa ufacık bir 
zahmetle noksan olan malûmatın ikmali kabildir. 
Bendeniz şimdiye kadar hiçbir arkadaşımın Muvaze
ne-i Maliyye Encümenine gidip te - birkaç arkadaş 
müs'lesna olarak - izahat istediğini görmedim. 

İşte ben, Adliye bütçesini tanzim eden bir arka
daşınız olmak itibariyle hiç bana müracaat edeni gör
medim. Binaenaleyh ben diyorum ki mazbatalar tab 
olunmalı. Müfredatta tab ve tevzi olunmalı. Fakat 
biraz ziyadece çalışmak emeli de olmalı. 

HÜSEYİN ULVİ EFENDİ (Gelibolu) — Şimdi 
mademki bunun mazarratı yoktur, mühassenatı olan 
bir şey ne için tab olunmasın? Bizim elimizde tetki-
katımızın ikmali için müfredat olmalı. Eğer bu müf
redattan tetkikatımı ikmal edemezsem o vakit maz
bata muharriri beylere müracaat edebilirim. 

Fakat böyle fasıl fasıl müzakere edilirse bir şey 
anlaşılmaz. Böyle fasıl fasıl müzakere etmekten ise, 
daire daire müzakere edelim bitsin gitsin. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Malatya) — Efen
diler, cümlenin malûmudur ki, Meşrutiyyetin en ma-
bihüt talöbik olan bir şeyi varsa, o da bütçedir. Yani 
Meşrutiyyet bütçe demekten ibarettir. Binaenaleyh, 
vükela-i millet, herhangi daireye olursa olsun, kim
lerin kaç kuruş aldığını bilerek reyini vermelidir. Öy
le mühpern bir surette filan dâirenin şu kadar mu-
hassasatı var diye müzakere cereyan edemez. Arka
daşımızın dermeyan ettikleri itiraz doğrudur. Alelam-
ya karar verilemez. 

Zöhrap Efendiye gelince; Hoca Nasrettin'in mese
li meşhuru gibi bilmeyenler bilenlerden öğrensin de
mektir. Meclisi Mebusan azasının yek diğerinden 
zerre kadar farkı yoktur. Onun için de müsavaat kür
süsü işte şu kürsüdür. Meclisi Mebusan azasının kâf-
fesi bu kürsüde ne malûmat alaoalksa alacaktır, öyle 
gidipte hususî bir adamı kendisine merci kılıp müra
caat etmek hiçbir vakit doğru değildir, bunu siz de 
tasdik edersiniz. 

Binaenaleyh Sadi'nin Gülistan'ında da bir şey var
dır. Malûmu âlinizdir ki bir âma bile ayağını ataca
ğı vakit deyneği ile yoklar da öyle atar. İnsan yap
tığı işi bilmeli ve verdiği parayı bilmeli, aldığını da 
bilmeli. İşte bendenizde şimdi muteriz olan arkadaşı

ma muvafakatla bütçenin yegan yegan bu mecliste 
Mki'k olunmak üzere tab ve tevziini teklif ediyorum. 

ZEYNELABİDİN EFENDİ (Konya) — Efendim, 
bütçenin müfredatının tabı lüzumu hakkında arka
daşlarım söz söylediler, onları tekrar ermeyeceğim. 
Fakat müfredatın bütçeye merbut olmaması, dün ah
kâmına tamamiyle riayet edeceğimize dair yemin et
tiğimiz Kanunu Esasiye muvafık mı değil mi? 

Şimdi Kanunu Esaside «bütçe» yani Müvazene-i 
Umûmiye Kanunu Meclisi Mebusanda madde ve mad
de tetkik ve kabul olunur. Varidat ve masarifi mu-
hammenenin müfredatını cami olmak üzere ona mer
but olan cetveller nizamen tayin olunan numunesine 
tevfikan aksan ve fusul ve mevadtfı müteaddideye 
münkasem olarak bunların müzakeresi dahi fasıl fa
sıl icra edilir» deniliyor. Demek oluyor ki, bütçeye 
müfredatının merbut olması Kanunu Esasice meşrut
tur. 

Eğer anladığım gibi siz de hakikaten benim fik
rime muvafık düşünüyorsanız bence bu bütçeyi bura
da müzakere etmek dünkü ettiğimiz yemine muhalif 
geliyor. Kanunu Esasiye harfiyyen riayet edecektik. 
Halbuki burada müfredat merbut değildir. Bu Mec
lisi Mebusanın geçen devresinde de pek çok münaka
şayı mucip oldu, müstaceldir dendi, bilmem nedir 
dendi. Cetvel bir içlimada mücmel olarak geldi, o 
vakit çıktı. 

Fakat ondan evvelki bütçelerde hepsinde müfre
dat vardır. Hatta benim elimde kalmış ve Düyunu 
Umûmiyyenin maaşat kısmına ait olan müfredat işte 
t udur. Bunlar tab ve tevzi ediliyordu. 

Şimdi ne olacak, bu müfredatı görmeden rey ve
rirsek neye rey vereceğiz, bilmediğimiz bir şeye rey 
vereceğiz. Şu halde meçhul rey vermek Kanunu Esa
siye riayet etmemek b'ence muvafık değildir. Eğer siz
de benim düşündüğüm gibi düşünüyorsanız, verdiği
niz Söze riayet ediyorsanız bunun müfredatını iste
meliyiz ve bu bütçenin müfredatı gelmedikçe müza
kere olunamaz. 

MEHMET MİSBAH EFENDİ (Beyrut) — Müf
redatı tetkik etmek üzere burada bulunan zevatı ki
ram alelinfirat müracaat edecek olurlarsa Zöhrap 
Efendi Hazretleri muztarip olurlar. Belki taciz olur
lar. Fakat devletin kanununda ne muayyen ise onu 
icra edelim, o cetvelleri bastıralım verelim, daha iyi
dir. Kendilerine müracaattan bir tasdi hâsıl olmamak 
için bastırmak lâzımdır. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Ben
deniz, yalnız bir şey söyleyeceğim:. Zeynelabidin 
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Efendi Hazretlerinin ifadesinden, bahis, başka şekil 
aldı. Esasen merbut cedvel yok imiş ve öyle müza
kere ediliyormuş gibi bir fikir hâsıl oldu. 

ZEYNELABİDİN EFENDİ (Konya) — Müsaa
de ediniz. 

KİRJKOR ZÖHRAP EFENDİ (Devamla) — Ben
denizin anladığım yanlış ise, o vakit tashih ediniz. 
Şimdi Kanunu Esasiden bahsolundu ve meçhul üze
rine rey vermekten bahsolundu. Bendeniz müsaade
leriyle reddedeceğim. Bahis, biraz evvel bir muhterem 
refikimiz tarafından beyan buyurulduğu üzere, mev
cut olan müfredatın ve daima tetkiki için sizin naza
rınıza mevzuiyyeti müheyya bulunan müfredatın tab 
edilmesine münhasırdı. 

Şikayet, bunun hakkında idi değil mi efendim? 
Yoksa 'bunlar mefkuddur, sizden saklanılır yolunda 
şikayetler yoktu zannederim. Yalnız bir tetkikatın 
teshili için buna lüzum gördüğünü ve meselâ Mis'bah 
Efendi refikimiz de o yolda mütalâa ediyorlar. Yok
sa, müfredat yoktur manasında bir şikayet yoktur 
zannederim. 

Binaenaleyh, zatı âlilerinin Kanunu Esasiye dair 
beyan ettiğiniz muhalefet, esasen müfredatın fıkda
nına matuftur. Yani hiçbir hesap, hiçbir müfredat 
görmeyerek bütçeyi tetkik etmek demektir. Şu halde 
bunda Kanunu Esasiye muhalif ahval zuhur ediyor 
yolunda Zeynelabidin Efendinin ifadatınm, zannede
rim, vfırid okluğunu kimse teslim etmez. 

Fakat, tetkikalı teshil için elbette muhasscnatı der-
kar olan tab meselesine de kimse muhalefet, etmez. 
Yalnız bu babda Encümenin mevkiini biraz daha izah 
etmek isterim, Bilmiş olunuz ki, 'bütçeler ve bütçele
rin müfredatı, günügününe Muvazene-i Maliyye En
cümenine gelmez. 

Dikkat buyurun, Meclisin kanaatini teşkil etmek 
için Dahilî ahvalimizi tafsil edeyim. Bunlar peyder
pey geliyor ve pek çok defa değişir. Belki son gün
lerde tamam olur ve bazı bütçeler de vardır ki, bun
ların bütün müfredatının tâbi ve neşrinde, bilmem, 
bir fayda var mıdır? Meselâ, Harbiye bütçesinin bil
cümle teferruatının tâb ve neşrinde fayda var mıdır? 
Bu maddeyi sual, çayı teemmüldür. 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Erzurum) — 
O, müstesna sayılabilir. 

ZEYNELABİDİN EFENDİ (Konya) — Reis Bey, 
cevap vereceğim, bana karşı söylediler. 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Erzurum) — 
Efendiler, bu, birinci senesi değil ki; müfredat olma
dığı için itiraz olunuyor. Hatta bundan bir sene evvel 
dahi burada uzunuzadıya bu mesele için müzakere 

cereyan etti. Ve Encümen de, kusurunu itiraf etti. Ve 
ileride gelen bütçeleri müfredatıyla teferruatı tab 
olunmak şartıyla o sene gelen bütçe müzakere olun
du. Olabilir ki, bu sene zaman az olduğu için uzun
uzadıya beklemedi. Fakat bendeniz korkarım ki, bun
dan evvel getirmedikleri gibi, bu sene de getirmedi
ler. Bu suretle âdet olur, teamül olur. 

Sonra, efendiler, «iki senedir böyle müzakere edil
miş; Mecliste bu, âdet oldu, böyle gidecek» denir. 
Bendeniz teslim ediyorum ki, bu bir ay, iki ay zar
fında umûm teferruatı tab müfredatı tab etmek müş-
kildir. Çünkü, vakit yoktur. Meclisin fesh olunması 
sebebiyle mümkün olamadı. Fakat 'bendeniz talep ede
ceğim ki, Meclis şimdi karar versin, ileride müfredat-
sız, teferruatsız gelen bütçeler reddolunacak. O hal
de, müfredatıyla teferruatıyla beraber gelmeli ve öy
lece bu meseleye hitam verip, bütçenin müzakeresine 
devam etmeli. Ben esasına gitmiyorum. Esasını ve 
müfredatını gidip Encümenden sormak lâzımdır. 

Eğer bütçe çıktığı gün, yüz Mebus gidip, Encü
mene müracaat etse, «müfredatına bakacağız» desey
di. Encümen, kendilerinde bulunan numuneyi, acaba 
kimlere verebileceklerdi? Ve Mebuslar, bu müfredatı 
alıp gece evlerine götürüp tetkik edecek. Halbuki, 
Encümende bulunan nüshayı hangimiz alıp gidebile
ceğiz? Bir taraftan suhulet göstermek için de, encü
mende hıfzolunan - Encümende olduğunu da bilmi
yoruz ya. («Var» sedaları) - Varsa, daima var olsun, 
fakat bize de var olsun, o müfredatı bastırmak lâ
zımdır. 

Çünkü o müfredat, yalnız Encümen için gönde-
rilmiyor, umûm Mebuslar için gönderiliyor. Lâzım
dır ki, herbir Mebusa verilsin. Esasen böyledir. Kim
se gidip de bir saat, iki saat,, bir gün iki gün bekle
yemez. «Sıra sana gelmedi, Şefik Beye verdik, bekle 
de sıra sana gelsin» gibi olur. 150 ilâ 200 gün bek
lemeliyiz ki, bu bütçe kanununun teferruatını tet
kik edelim. Binaenaleyh, esasından bozuktur. Her 
halde Meclisin bu iki senede devam eden bu kusuru, 
teamül, âdet olmamak için bugün buna karar ve
rilmek lâzımdır. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Malatya) — 
Vakit yoktur demekliğinizi reddediyorum. Meclis-i 
Mebusan vakit gözetmez, hakikat taharri eder. 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Devamla) — 
Söylediğimi anlamadın da öyle söylüyorsun. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ !(Gümülcine) — 
Efendim, bendenize kalırsa, müzakere istemez. Zey
nelabidin Efendinin buyurduğu gibi, Kanun-u Esâsi-
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Kanun-u Esasinin maddesini lütfen okuyunuz. 
Kanunu Esâsîde deniliyor ki, cetveller bütçeye 
merbut olacak, fakat merbut olması kaydı, işte, 
bütçe fasılları ve maddelerinin teyidi maksadıyla vaz 
edilmiştir. Cedveller mevcuttur, bu cedvellerin mev
cudiyeti sayesinde her Mebus, mevadd ile fusûlün 
münderecatına dair kanaat hâsıl etmeye kaadirdir. 
Fakat hepiniz tasdik edersiniz ki, merbûtatın adem-i 
mevcudiyeti, merbûtatın tevzî edilmesiyle müsavi 
tutulamaz. Bir cetvelin mevcut olmaması başkadır; 
tevzi edilmemesi başkadır. Çünkü cedvel, her Mebu
sa ayrı ayrı tevzi edilmemekle beraber, madem ki 
mevcuttur, her Mebus bu bâbda kendisine bir ka
naat hâsıl ettirebilir. Lâzım gelen yere müracaat 
eder ve bu suretle mevadd ve fusûlün münderecatı-
nın neden ibaret olduğuna dair bir kanaat hâsıl et
tirir. Bendeniz, hepinizle beraberim ki, elbette bu 
cetvellerin suret-i muntazamada tetkik olunabilmesi 
için tevzi edilmesi icap ederdi. 

Fakat bu bir mesele-i kanuniyye değildir, bir 
mesele-i ameliyyedir. Cedvel mevcuttur; binaenaleyh, 
kanunun talep ettiği şey yapılmıştır; fakat cetvel tev
zi edilmemiştir. Çünkü burada bir mâni-i amelî var
dır. Bu mâni-i amelîyi takdir edecek olan sizlersiniz. 
Burada, muhalif-i kanun hareket yoktur. Şu mese
leyi siz halledeceksiniz. Acaba bu (bütçenin şerâit-i 
malûmu takdim edilmesi, senenin şu mevsiminde bu
lunmamız ve bütün bu keyfiyetlerden dolayı acaba 
müfredatın tevzî edilip Âzâ-yı Muhteremenin her bi
rine verilebilmesi için lâzım olan bir ay ve belki 
bir aydan ziyade müddetin güzâr etmesi muvafık mı, 
değil mi? Acaba buna karşı mevcut olan cedvellere 
müracaat etmek meselesi, size şu fasıl ve mevadda 
muttali olmanız için kâfi midir, değil midir, bunu 
siz takdir edeceksiniz. 

Fakat burada, tekrar ediyorum, bir mesele-i ka
nuniye yok, ancak bir mesele-i ameliyye vardır. Bu 
mesele-i ameliyyenin hâkimleri sizsiniz. Eğer dilerse
niz, dersiniz ki, cedvellerin mevcut olması kâfi değil, 
tevzi edilmesi şarttır. Dilerseniz, dersiniz ki, bu ced
veller münderecatını istediğiniz gibi, istediğiniz za
man Encümende tetkik ederiz. Bütçe, Kanunu Esasi 
dairesinde fasıl ve madde itibariyle bize takdim olun
muştur. Biz de Kanun-u Esâsî mucibince buna bir 
karar verebiliriz. Kanun-u Esâsiye muhalefet yoktur, 
yalnız müfredatta bu cihetin halli size aittir, buna dair 
arzu buyurulan kararı verirsiniz. 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nâzın Vekili) 
— Efendiler, müzakerenin yarısına yetişmiş olmakla 
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nin 98 inci maddesine muvafık ise devam edelim, 
muhalif ise, bu müfredatı tabettirelim. Evvelemirde 
bu maddeye muvafık mıdır, değil midir, bunu anla
malı. Eğer bu maddeye muhalif ise, hilaf-ı kanun 
nasıl yaparız? Evvel be evvel bu noktaya bir karar 
verelim, bunu teklif ediyorum. 

ZEYNELÂBİ'DİN EFENDİ (Konya) — Efen
dim, Zöhrap Efendi, Kanun-u Esasideki sarahatin, 
müfredatın, Hükümetten gelen bütçeye merbut ol
masına hamlederek Kanun-u Esâsiye bu bütçenin 
muvafık olduğunu söylediler. Benim anlayabildiğim 
böyledir. Fakat, bu, böyle değil. Bizde, burada Ka
nun-u Esaside mevzuubahs olan bütçe, Mecliste, 
mevki-i müzakereye vaz olunacak bütçedir. Mevki-i 
müzakereye vaz olunacak bütçe, Hükümetten gelen 
bütçe değil, encümenden gelen bütçedir. Onun için 
her halde şu Kanun-u Esasinin maddesinde gösteri
len «merbut» kelimesi, encümenin tanzim ettiği büt
çeye aittir ve Encümenin tanzim ettiği bütçeye müf
redatın merbut olması lâzım gelir. 

ıBunu da teyîden demiştim ki, Zöhrap Efendi ora
da zühul etti; vuku bulan münakaşa neticesinde isti
cal sebebiyle ve bazısı Harbiye bütçesine ait olmak 
dolayısıyla müfredatı tab olunamadığı anlaşıldı. Ve 
o vakit de denilmişti ki, her halde bundan sonraki 
bütçeler, müfredatı câmî olsun. Kendileri de bilirler, 
ondan evvelki bütçelerde ve Encümenin bize verdiği 
bütçede, müfredatın merbut olduğunu istidlal etmiş
tim. Ve hattâ, Düyûn-u Umûmiyenin maâşât-ı zâ
ti yye kısmına ait olan bütçeyi de gösterdim. Benim 
şu istida!lerime karşı Zöhrap Efendinin der-meyân 
ettiği itiraz vârid değildir. Çünkü, müzakere oluna
cak bütçe, Encümenin bütçesidir. Müfredatın da ona 
merbut olması lâzım gelir. 

Ben, öyle mânâ veriyorum. Siz eğer bunun hilâ
fında anlıyorsanız, ona göre ellerinizi kaldırıp rey 
verebilirsiniz, elinizdedir. Bence, Kanun-u Esasinin 
hilâfındadır. 

BEDROS HALLACYAN EFENDİ (İstanbul) 
— Efendiler, bendenizce bu meselede bir cihet-i ka
nuniye yoktur. Yalnız bir cihet-i ameliyye vardır. 
Çünkü, Kanun-u Esasinin emretmediği şey, bütçe
nin fasıl ve madde üzerinde tertip ve tanzim olu
narak Meclis-i Mebûsâna takdim olunmasıdır. An
cak, Kanun-u Esâsîde ilâveten deniliyor ki, bu büt
çeye merbûten bir de müfredat cetvelleri takdim 
olunacaktır. Fakat Kanun-u Esâsîde hu merbûtatın, 
Meclis-i Umûmînin Azasına tevzî olunacağına dair 
bir sarahat yoktur. (Gürültü) 
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beraber, müsaadenizle bazı maruzatta bulunacağım. 
Zannederim İki bütçenin, müfredatı, muhtevi olun
masından dolayı bu münakaşa tahaddüs etmiştir. Büt
çenin müfredatı muhtevi olmaması keyfiyeti, evvelâ 
doğru mudur, yanlış mıdır, müsaadenizle tetkik ede
lim. 

Kanunu Esasinin 98 inci maddesi ne diyor: 
«IBütçe, yani Muvazene-i Umûmiyye Kanunu, Mec
lis-i Mebusanda madde-be-maded tetkik ve kabul 
(olunur. Varidat ve masârifât-ı muhammenenin müf
redatım câmİ olmak üzere ona merbut olan cetvel
le nizamen tâyin olunan numunesine tevfikan ak
sam ve fusûl ve mevâdda munkasem olmak üzere 
tertip olunur ve müzakeresi de fasıl fasıl icra edi
lir» diyor. Binanenaleylh, Encümenin de size takdim 
etltİği Bütçe, Kanun-u Esasinin emrine tevfikan ak
sam, fusûl ve mevaddı müteaddideye munkasem 
dlarak tertip ve takdim edilmiştir. 

Meclis-i Mebusanda doğrudan doğruya müzake
re edilecek olan bütçdler, şu gördüğünüz bütçeler de
ğildir, müzakere olunacak olanlar kanunu merbut 
olan ve yalnız fasılları muhtevi olan bütçelerdir. 
Ondan evvel şu gördüğünüz el'li-altmış sayfalık 
ıBütçe, Kanun-u Esasinin emrettiği cedâvile merbut
tur ki, en küçük aksama merbut olmak üzere mad
deleri muhtevidir. Bir bütçe, gerek yukarıya ve ge
rek aşağıya doğru taksim edilebilir. 

Evvelâ şu hey'et-i umûmiyyesiyle Devletin büt
çesidir ve oluz bu kadar milyon olarak Devletin 
mesârifât-ı mukadderesinin hey'et-i mecmuasını 
(gösteriyor: fakat bir 'bütçenin tam bir kül hâlinde 
müzakere edilmesi, matlup dlan murakabe-i Malliy-
yenin ifasına müsait olamayacağından dolayı her 
memlekette vâzı-ı kanunlar, bütçesinin kül halinde 
değil, daha küçük taksimat halinde müzakeresini' 
(esas ittihaz etmişlerdir. Bu daha küçük taksimat ha
linde müzakerede, ya kısım halinde veyahut fasıl ha
linde olur. Kısım hallinde müzakere, bir Nezâretin 
(bütçesini başlıbaşına toptan olarak müzakere etmek
tir. Bu da matlubu tamamen temin etmez. 

Çünkü, bir Nezâret dahilinde bir Nezârete veri
lecek olan muhassasatın maâşât veyahut sarfiyyat 
veyahut îmâlât ve ıslâhat vesaire narnıyle birtakım 
kısımlara taksim edilmesini görmek ve anlamak, yi
ne Mebusanın vezâif-i esasiyy esindendir. Bundan do
layıdır ki, bütçe, ne kül itibariyle ve ne de kısım iti
bariyle müzakere ediliyor. Ancak, fasıl •itibariyle mü
zakere edliyor. Fakat dünyada hiçbir memleket yok
tur ki, bütçesi, Hey'et-i Mebusan tarafından madde 

halinde, maddeden dûn olan aksam halinde müza
kere etmek teşebbüsünde bulunmuş olsun. Bütçenin 
fasılları, maddeleri muhtevidir. İşte o maddeler Ka
nun-u Esasinin emrettiği müfredat cedvelidir. 

O müfredat cetvellerini de Encümen, sizin hu
zurunuza arz etmeye müheyyadır. Maddenin dû-
nundaki taksimat, doğrudan doğruya her memurun 
maaşlarına varıncaya kadar taksimattır. Artık Mec
lis-i Mebusanda 'bunlar birer birer müzâkere edil
mek üzere lâzım gelirse, bir bütçenin müzakeresi 
efendiler, ne altı ayda ve de dokuz ayda hitam bul
mak ihtimali olur. 

REİS — Nazır Beyefendi! Âzâ-yı kiram, birer 
birer maddeleri teklif etmiyorlar, cedvellerin fasıl
lara merbut olmasını istiyorlar. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Bendeniz 
de diyorum ki, Kanun-u Esâsî müfredat kelimesi al
tında maddeden başka bir şey kasdetmiyor. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Müzake
re başkadır, tetkik başkadır. Bilmediğimiz bir şeyi 
müzakere edemeyiz. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Efendim, 
burada bilmek, bilmemek mevzübahs değil ki. Mül'-
radâtı cami olan cedvel, kısma, fasla ve maddeye 
munkasem olacaktır. İşte Encümen size kısma, fasla 
ve maddeye munkasem cedâvil-i merbûda getiril
miştir. Bunun haricinde olan şeyler artık en küçük 
taksimattır ki, her Dairenin her Kaleminde, her Da
iresinde mevcut olan memurların maaşlarının adet
lerinin birer birer tetkikini tazammum eder. 

Bunu da Meclis-i Mebusan bütün devre-i içt'ima-
iyyesinin sarf ve tahsis edecek ol'sa, yine muvafakiy-
yetle neticelendirmek ihtimali yoktur. Bunun içindir 
ki, bu sene değil, geçen sene Encümeniniz maddeden 
dûn olan müfredat cetvellerini Meclise takdim etme
miştir. Geçen sene de müfredat cetvelleri Meclis-i 
'Mebusanda aranmamıştır. («Arandı» sadaları.) 
Arandı; fakat karar verilmedi. Encümenin buradaki 
beyanatı, herkes tarafından kabul edildi. Maddeden 
dûn müfredatı olmayan cetveller üzerine müzakere 
cereyan etti. 

iMaruzatım bundan ibarettir. 

Şimdi onlar aramadığı takdirde biz arıyoruz 
(derseniz, iptida yapılacak şey bütçenin müzakeresini 
onbeş yirmi gün daha tehir etmek ve bu onbeş gün 
zarfında müfredat cetvelllerini tab' ettirip, yirmi gün 
sonra müzakereye başlamaktır. Bu ahval dairesinde 
bütçe müzakeresinin onbeş yirmi gün tehirine ma
hal yoktur ve ahvalin buna müsaadesi yoktur. 
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müfredat addedecek misiniz? Devair, Aklâm ve Mü-
dîrânına yedi milyon kuruş tahsis ediliyor. Şu yedi 
milyon kuruşa re'y verirken meçhule mi re'y verece
ğiz, malûma mı re'y vereceğiz? Bunun müfredatını 
bilerek mi re'y veriyoruz, bilmeyerek mi re'y veriyo
ruz? Hattâ bunu, dün bu kürsüde buyurdunuz ki, ben 
bu vazifeyi ifa ettim; fakat Encümen, fazla masraf 
olduğundan dolayı tab'ettirmemiş, israftır dediniz, siz 
bunu burada itiraf ettiniz ve kendiniz de bu vazifeyi 
ifa ettiğinizi söylediniz. Mademki siz Nezaretten müf
redatı bile Encümene gönderiyorsunuz, Encümen ne 
için orada saklayıp da buraya göndermiyor? Encü
men bize göstermiyor; niye saklıyor? Eğer sizin gön
derdiğiniz, müfredat değilse, ne için gönderdiniz? 
Eğer müfredat ise, bu, Meclise ne için gelmiyor? Biz 
neden vâkıf olmuyoruz, ne için buna merbut olmu
yor? Şimdiki beyanatınız dün burada söylediğiniz sö
zün hilâfına çıkıyor. Müfredat dediğiniz şeyi biz birer 
birer anlayacağız. Verdiğimiz re'yi de mütebassırâne 
vereceğiz. Şimdi şuraya re'y verirken nasıl re'y vere
ceksiniz? 

Arkadaşlar! Bakınız, madde işte! Devair Müdür
leri ve Aklâmı yedi müyon kuruş. Şuna re'y verirken 
müfredatını bilerek mi re'y vereceğiz? Bu, güneş gibi 
meydanda bir şey. Bunun müfredatını bilmeyerek re'y 
vereceğiz? Demek ki alel'amyâ re'y vereceğiz. İşte 
bence, bu usûl, doğru değildir, içtihadım budur. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Müfredat 
demek, maddelerden aşağıya doğru hiçbir taksimi ka
bil olmayan cedveller demektir. 

ZEYNELÂBİDİN EFENDİ (Konya) — Fakat 
dünkü. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Dünkünü 
de söyleyeceğim. Dünkü ifademle bunun arasında te
nakuz olmadığını söyleyeceğim. Maddelerden aşağı 
taksimi muhtevi olmayan cedveller demektir. Bundan 
da aşağı taksimi muhtevî olursa, o halde, Devair-i 
Devletten kaç kuruş maaş alan her kaç memur var
sa, hatta otuz kuruşa, elli . kuruşa varncaya kadar 
bunların hey'bt-i mecmuasının esâmisini ve müfre
datını muhtevî cetveller tertip ve tanzimi' demektir. 
Sizin nazariyeriizce böyledir. Halbuki, o cetvelleri 
her sene tertip ve tanzim etmek binlerce sayfalık 
mücelledât vücuda getirmek olur ki, bu da, zannede
rim, Devlet için gayet lüzumsuz ve vâhî bir masraf 
teşkil eder ve dünyanın hiçbir memleketinde sizin 
nazariyeniz mucibince, sizin tarz-ı telâkiniz mucibin
ce müfredatı muhtevî cedveller Meclis-i Mebusana 
takdim edilmez. Bizim ve hattâ Muvazene Encüme-

ÖHANNES VAR.TEKS EFENDİ (Erzurum) — 
Şimdi bunu bu suretle kabul edelim. Gelecek sene 
müfradat getirsinler. 

(MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — O ayrı 
mesele . 

HÜSEYİN ULVİ EFENDİ (Gelibolu) — İti
raz edenler, bakalım kabul ediyor mu? 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — O kendi 
mütâlâasını İstiyor. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Bir mes'-
ele-i mütékaddime var. Zeyndlâbidin Efendi, Ka
nun-u Esâsiye muhaliftir diyor. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Hayır, 
muhalif değil. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Zatıâliniz 
de diyorsunuz ki, Kanun-u Esasiye muvafıktır. Evvel 
emirde bu mes'ele burada halledilmeli. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Nerede? 
Kanunu, tefsir için Ayana mı göndereceğiz? 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Hayır, tef-
sirlik bir mes'ele değildir. Hey'etçe evvelemirde bu 
mes'ele halledilirse, mes'ele biter. Varteks Efendinin 
buyurdukları doğrudur, çünkü vakit yok. Bundan 
sonrası için kabul edebiliriz; fakat bu mes'ele burada 
evvelce halledilmeli. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Halledil
sin, bendeniz mütalâamı söyledim. Zeyneîâbidin Efen
di de teslim eder ki, Kanun-u Esasinin şu maddesi 
başka mânâya matuf olamaz. Müfredat cedvellerinin 
maddeyi muhtevi olacağını söylüyoruz. 

ZEYNELÂBİDİN EFENDİ (Konya) — Efendim, 
müfredat tâbiri yalnız kalıyor. Kanun-u Esaside fu-
sûl ve mevad tâbirleri var. Siz bunları müfredat sa
yıyorsunuz. Cedvel de istiyoruz, merbut cedveli de is
tiyoruz. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Bu da mer
buttur. Yalnız, müsaadeleriyle söyleyeceğim ki, encü
meniniz bir hata etmiş; bu cetvelleri sona koyacak 
iken başa koymuş. 

ZEYNELÂBİDİN EFENDİ (Konya) — Şimdi, 
merbut cedveller var mı, yok mu? 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Var, var. 
ZEYNELÂBİDİN EFENDİ (Konya) — Söz ve-

recekseniz, tüketeyim, ondan sonra cevap verirsiniz. 
Şimdi müfredatı cami cetveller burada yoktur diyo
rum; niçin? Müfredat demek, ondan sonra, bir daha 
taksimi kabil bir şey olmayacak. Şimdi, Maliye büt
çesinde bir madde göreceksiniz. Birinci madde, ikinci 
madde, Devâir Müdürleri ve Aklâmı ve saire şunu 
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nine verdiğimiz müfredat cedveîleri, sizinki gibi ge
niş düşünülmüş müfredat cedveMeri değil, ne diye
lim, fıkra mı diyelim, ne dersek daha aşağıya doğru 
muhtevi olan •cedveîlerden ibarettir. 

ZEYNELABİDİN EFENDİ (Konya) — Mese
lâ, ne gibi? 

MEHMET CAVİT BEY ( Devamla) — Meselâ, 
orada bir kalem okudunuz değil mi, Müdür maaşı 
şu kadar, Kâtipler maaşı şu kadar, Mümeyyizler 
maaşı bu kadar, bizim verdiğimiz müfredatın, onun 
Ibir tasnifi vardır. Meselâ, o Kâtiplerin içinde bin 
kuruş alanı, sekizyüz kuruş alanı, alliı yüz kuruş ala
nı var, ikiyüz kuruş alanı var. Eğer sizin nazariyye-
niz kabul edilecek olursa, o taksimi hadd-i asgarîsi
ne kadar tenzil etmeli ve öyle cetveller tertip ve tan
zim eylemeli. 

Hükümetin Muvazene Encümenine verdiği ced
veîleri Muvazene Encümeni, tamamen Mecli's-i Me-
busana getirip getirmemesi meselesine gelince: Mu
vazene Encümeni, şüphe yok ki, Meclis-i Mebusanın 
emn-ü-itimadını ihraz etmiş bir encümendir. O En
cümeninizde muamelât-ı mâliyye ile iştigal edenleri 
Şubelerde intihap etmiş ve Encümene göndermiş-
sinizdir. Siz ne kadar arzu ederseniz ediniz, hüsnü
niyetinizi ne kadar istimal eylerseniz eyleyiniz, En
cümeninizin yaptığı ve yapmak ile mükellef olduğu 
tetkikatı tamamiyle yapamazsınız. 

Öyle olsaydı, eğer Muvazene Encümeninin tet
kikalı hep Meclisi Mebıısanda tekrar edilmek lâ
zım gelseydi, o halde Encümene lüzum kalmazdı. 
Encümen müstahzırdır, Encümen, Hükümetin ken
disine verdiği ikinci derecede müfredat cedvelleriy-
ie bütçenin heyet-i umûmiyyesini İstihzar eder ve 
Meclis-i Mebusanda bir derece farklı olmak üzere 
tetkik ve tasvip edileceği yalnız fasıllardan ibaret iken 
maddeleri de muhtevi olmak üzere Kanun-u Esâsî 
ahkâmına tevfikan cedâvil-i merbuta da gönderil
miştir. 

Ve bu bütçenin 60-70 sayfası, sizin arzu ettiğiniz 
cedâvilden ibarettir. İki sayfalık yazı .ile ona terfik 
edilmiş olan 100 yahut 200 fasıldan ibarettir. İşte 
maddeyi muhtevi olan bu cetveller, Kanun-u Esasi
nin emrettiği cedveilerdir. Nazariyyatça budur. Fakat 
n.azariyyatın hilâfında ameliyat ve tatbikatta bir baş
ka tarzı hareketi ihtiyar edeceğiz derseniz başkadır. 
Onu da ihtiyar etmek elinizdedir. 

ZEYNELABİDİN EFENDİ (Konya) — Efendim, 
onu evvelce bastırdınız, israf mı ettiniz? Bundan ev
vel sizin Nezaretiniz zamanında bize tevdi edilenler 
israf mı edildi? 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — İsraf ettik, 
ne yapalım. İcbar etmiştiniz. Şimdi de icbar ederse
niz yine israf ederiz. 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Erzurum) — 
Cavit Bey! Onu siz alıştırdınız. 

EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (İzmir) — 
Efendim, bendeniz Nazır Beyefendinin ifadatı ile 
Mazbata Muharriri Beyefendinin ifadatı arasında mü-
bayanet görüyorum. Nazır Beyefendi, matbu olan 
cedvellerin kâfi olduğunu mevad ve fusûlün Kanun-u 
Esasî mucibince taksimatı havi olduğunu ve bundan 
başka fazla bir şeye iüzum-u kanunî olmadığından 
bahsetmiş oldukları halde, Mazbata Muharriri efen
di, «evet teferruata ihtiyaç vardır ve bu teferruat da 
Encümendedir» dediler ve Meclis-i Mebusan âzasın
dan her kim arzu ederse, beş adım ötede icap eden 
teferruata vâkıf olacaklarından bahsettiler ki, bende
niz bu iki ifade arasından mübayenet görmekle be
raber, Mazbata Muharririnin ifadelerini kabul etmeyi 
daha mülayim görüyorum. Bendeniz bu meseleye bi
raz ehemmiyet veriyorum; çünkü malûm-u âlileri ol
duğu üzere eğer bütçe meselesi, vergi meselesi ve aha
liden tahsil olunacak akçenin nereye sarfedileceğinin 
yine Meclis-i Mebusanın inzimamı rey'i ile olması 
lüzumu olmasaydı, bugün âlemde şek!-i idare olmak 
üzere Meşrutiyet şekli mevcut olmayacaktı. Eğer bu
gün Meşrutiyyet-i İdare tevellüd etmiş ise, bunun 
menbaı, bütçe meselesidir. Bütçe meselesinden böyle 
bir idare tevellüd etmiştir ki, memâlik-i meşrutada 
her şeyden ziyade bütçeye dikkat etmek vazifeyi as-
liyyedir. 

Şimdi Kanun-u Esaside bütçenin bâb ve fasıllara 
münkasem olarak verileceğinden bahsedilmiştir. Hal
buki müfredat kelimesi de istimal edilmiştir ki, bun
dan da maksad-ı kanunî nedir? Anlaşılacağı veçhile, 
bütçenin tanzim edilmiş olması ve anlaşılabilecek veç
hile müfredatı havi olması ve ol veçhile Meclise ve
rilmesi lâzımdır denilmiştir ki, ol veçhile bu vazifeyi 
Kabine ifa etmiş, her nasılsa Encümen tarafından 
ifa olunmamış. Çünkü, Kabine tarafından verilmiş 
olan müfredat, Encümen tarafından tabettirilmemiş. 
Şimdi, efendim, vaktin isticalinden ve saireden bah
sedilerek şimdilik bundan sarfınazar edilmesi mesele
sine gelince, bendeniz, bu babda Varteks Efendi bira
derimizin fikrine iştirak edemiyorum. Çünkü şurası
nı da biliyorum ki, âlemin tecrübesi şunu ispat ediyor 
kî, kanunlar br defa uykuya dalarlarsa, ondan son
ra uyanmazlar. Kanun-u Esasî gibi mühim bir me
selede vaktin isticaline ve saireye binaen şimdilik sar-
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fınazar edelim ve sene-i âtiye için şunu bunu taht-ı 
karara alalım demek doğru olmaz. Milletin vereceği 
para hakkında bugün karar veriyoruz ve milletin, al
nının teri ile kazanmış olduğu paraların, kanun mu
kabilinde kazanmış olduğu paraların bugün suret-i 
sarfını tetkik ve müzakere edeceğiz. Anlaşılacağı veç
hile yedimizde müfredatı haiz bir bütçe olmadıkça 
zannedersem müzakerata devam edemeyiz. 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nâzın Vekili) — 
O halde Teşrinisaniye kadar Meclisin temdidine karar 
veriniz. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) 
Bütçe müfredatını en nihayet ve en asgarî cüzlerine, 
kalemlerine kadar görmek ve onun üzerine milletin 
hakkı murakabesini icra etmek esasen şâyân-ı teb
rik bir İliştir ki, bundan dolayı bütün arkadaşları
ma ben dahi kendi hisseme olarak arz-ı teşekkür 
ederim. Fakat, zannederim ki bu meşru hissi, bu ar
zuyu imkân dairesinde ve fayda temin etmek sure
tinde istimal etmek caizdir. Ondan sonra şurasını 
da arz edeceğim ki, bu bütçe denilen şeyi biz birinci 
defa olarak icat etmedik. 

MEHMET CAVİT BEY ('Maliye Nazırı Vekili) 
- - Biz öyle zannediyoruz. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (Devamla) — 
Hattâ kelimesinden de öyle anlaşılıyor ki, ithalattan 
mâdut bir şeydir. Demek ki bu bütçe ile iştigalde 
bizden kadîm olan milletler ve meclislerin ve mura-
kabe-i milliyyeyi ifa eden Mebusların elbette bu 
noktada birtakım nazariyeleri vardır şi, birçok Dev
letlerde cari olmak itibariyle büsbütün gözden nihân 
tutmak iktiza etmez. Meclis-i Mebusanlarda bütçe 
tetkikatmın ne suretle cereyan ettiğine dair merak 
edenler, pek kolay anlayabilirler ki, Zeynelâbidin 
Efendi Hazretlerinin talep ettikleri şey hiçbir vakit 
hiçbir Mecliste görülmüş şey değildir. Maliye Nazırı 
Beyefendi Hazretlerinin pek açık olan izahatından 
sonra Kanun-u Esâsiye muvafakatına dair bende-
nizce söz söylemek küstahlıktır. Fakat, bir nokta 
var ki, onu izah edeceğim, ve Zeynelâbidin Efendi 
Hazretlerinden rica ederim ki, buna bilhassa dikkat 
buyursunlar. 

Efendiler, Kanun-u Esasinin 98 inci maddesinde 
muharrer olan müfredat ve yine o maddede mu
harrer olan cetvel kelimesi mûcib-i tereddüt oluyor. 
Ve Zeynelâbidin Efendi Hazretlerinin sözlerine de 
müstenit teşkil ediyor. Şimdi, evvel be evvel bende
niz, müsaadenizle cedveli tetkik edeceğim. 

Cedveli tetkik edince bütün mesele tezahür eder 
ve müteakiben dahi tahlil etmeyi tecrübe edeceğim. 
Cedvel neye derler? Cedvel, basit bir surette birtakım 
çizgiler çizilmiş birtakım sütunlarla teşkil olunmuş 
bir varakaya derler. Bu, pek maddî bir şey. Biraz 
da hukukî tarifine bakalım. Bu hukukî tarifi kanun 
vermiş. Bakınız cetveli 98 inci madde nasıl tarif et
miş: Numunesine tevfikan aksam ve fusûlü ve 
rncvâdd-ı müteallikaya munkasem olarak diyor ki, 
Aksam ve fusûl ve madde. Bakınız, dikkat ediniz ki, 
efendim, cetvelin en nihayeti en son kısmı madde 
imiş. Demek ki, ve cedvelde göreceğiniz rakam, bir 
muamele-i maliyyeye değil, bir maddeye olmak lâzım 
gelirmiş. İşte hukukî tarif budur. Kanun-u Esâsî 
noktasından tarifi böyle bir cetvel ki, onda en az 
göreceğiniz şey, «madde» Onun fevkinde görece
ğiniz cihet «fasıl» ve onun fevkinde göreceğiniz kı
sımdır. Şimdi, Heyet-i Muhteremenize takdim edi
len bütçede bu cetvelleri buluyor musunuz? Zanne
derim buluyorsunuz. («Var, yok» sadaları) 'Nasıl 
yok? Var işte. Bakınız efendim. (Gürültü) 

REİS — Dinleyelim rica ederim. 
KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (Devamla) — İş

te bakınız efendim. 'Maddeler, maddelerin de ade
di vardır. Şimdi Kanun-u Esâsî noktasından ve Ka
nun-u Esasinin tasavvur ettiği cadveller yedinizde 
mevcuttur. 

Müfredat kelimesine gelince : 

Efendiler, «müfredat», hesâb-ı ticarî bir tâbir
dir. Müfredat, birtakım erkaamın bir yerde toplan
masına deniliyor. Şimdi bu rakamlar ne suretle ta-
hassul edebilir? Enâ-ı suretle tahaddüs eder. Ye
kûnları birbirine zammaederseniz yine bir rakam 
hasıl olur. Ve bunların bir yerde içtima etmesine 
müfredat denilir. Fakat bunun aksi de caridir. Bun
ları taksim ede ede bir cüz'e, en nihâî, en asli rakam
lara irca etmek mümkündür, 'Buna da müfredat de
nir. 

Şimdi efendiler, denilecek ki pek vârid olarak dü
şünülebilir ki, murakabe-ıi milliyyeyei bihakkın ifa 
etmek bu müfredatı en son cüzülerine irca ederek 
bu suretle Meclise getirmek lâzım gelir. Bir nevi hur-
debîn ve muamelat-ı hesabiyyenin en ufak cüzleri
ni de tetkik etmek için bu kalemlerin en aslî rakam
larını görmek lâzımdır. Ben bunu teslim ediyorum. 
Doğrudur efendiler ve mesele ile izah edeceğim ki, 
Emanuelidi Efendinin dediği gibi bendenizin ifadem 
ile Maliye Nazırı Beyefendinin ifadesi arasında ka-
tiyyen mübâyenet yoktur. Tetkik olunabilir efen-
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dim. Fakat ne suretle tetkik olunur? Bütün bahis 
buradadır. Bir var ki, Mebusan hazeratına imkân 
ve suhulet verilir, 'bir de vardır ki, suhulet o rad
deye kadar vardırılır ki, bilcümle evrak-ı müsbite-
siyle o evrakın matbu suretleriyle beraber Mebusan 
hazeratına tevzi olunur. Mesela efendim, filân mah-
ıkemenin başkâtibinin maaşı 300 kuruştur, ben diye
ceğim ki, bu tetkik için kâfi değil. Ben diyeceğim 
ki, bunun makbuz puslasını da gönderin, serki pus-
lasını da gönderin, tetkikat ifa edeceğim. Çünkü bir 
rakam, haddizatında bir şey ifade etmez. Bir rakam 
rakamiyyet ifade etmek için birtakım vesikaya müs
tenit olmalıdır. Binaenaleyh, Mebusan hazeratı, rau-
rekâbetlerini daha ileriye vardırmak isterlerse - ki, 
haklarıdır - görmek hakkını haizdirler. 

OHANNAS VARTEKS EFENDİ (Erzurum) — 
Bunun için Dîvân-ı Muhasebat vardır. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (Devamla) — 
Acaba ona imkân yok mudur? Vardır efendiler. 

HÜSEYİN ULVİ EFENDİ (Gelibolu) Bu
nu istemeye imkân yok. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (Devamla) — Var. 
Talep edebilirler. Eğer siz zannedersiniz ki filân 
mahkemenin başkâtibine 500 kuruş tahsis olunmuş, 
fakat siz biliyorsunuz ki o adam 300 kuruş alıyor, 
bunun vesikasını istemez misiniz? 

HÜSEYİN ULVİ EFENDİ (Gelibolu) — Diye
meyiz, ademi itimad olur. 

KİRKOR ZÖHRAP I I İNDİ (Devamla) 
Bunda adem-i itimad yok, tetkike itimad ve adem-i 
itimad girmez. Tetkik, zaten adem-i itimad üzerine 
cereyan eder. Demekk-İ efendiler, müfredat tâbirini 
tahlil etmeli. Ve ona bir mânâ vermeli ve mâkul bir 
dairede kabul etmeliyiz. Bendeniz rüfeka-yı kiramıma 
diyorum ki, farzedelimki, Zeynelâbidin Efendinin de
diği gibi, en ufak rakamları, en ufak muamelâtı ve 
meselâ bir hademenin, bir odacının maaşına va
rıncaya kadar, hattâ müteferrika masarifinin en ufak 
teferruatına varıncaya kadar hesabâtı göstererek, 
yani bir Daire için iki tane süpürge bir tane mum, 
buralara bu izahatı alarak ne gibi bir muhasebe 
karşısında bulunacaksınız? Ben düşünüyorum ki, 
bu kadar azîm, külfetli bir şeyin böyle bir heyet-i 
mecmuanın karşısında bulunursanız, bilmem ki bun
da müfid bir surette tetkikatı yapmak imkânı hâsıl 
olacak mı? Hem nerede hâsıl olacak? Bu Heyet-i 
Umumiyyede, binaenaleyh, müfredatı bu suretle iti
bar eder ve mübahaseyi onlar üzerinde cereyan etti
rirseniz, sizi temin ederim ki muhterem refiklerim, 

iki senede bir bütçeyi çıkarmak mümkün olmaz. Bi
lir misiniz ki, kaç kalem karşısında bulunacaksınız. 
Belki bir milyon kalem karşsında bulunacaksınız. 

Eğer bir milyon teşkil eden rakamlardan her bir 
kalem için arkadaşlarımızdan her biri bir söz söyle
se bakınız bir devrede, iki devrede, üç devrede bu 
bütçeyi tetkik mümkün müdür? Mümkün değil. Ma
demki maddeten bu suretle telâkide adem-i imkân 
vardır ve biz kanunları mâkulat dairesinde telâkki ve 
kabul edeceğiz. Bundan derakap şu hakikat çıkar ki, 
bu madde ve müfredat denilen şey işte bizim size 
takdim ettiğimiz cetvellerdir. Bununla beraber böyle 
mücmel bir şekilde olduğu halde rüfekayı kiramdan 
biri bir noktada tamîkat icra etmek isterse nasıl ya
pacak? Mahrum mu olacak? Kat'iyyen bundan mah
rum olmayacak. Ne yapacak, hangi madde kendisin
ce şâyân-ı dikkattir, bunu Encümenden alacak, tet
kik edecek ve işin amelî ve müfîd ciheti de budur. 
Yok, alelıtlak avâmfriblik olacaksa, o başka. Yok, 
eğer memlekete hizmet ise zannederim hizmet-i mu
rakabe bu suretle icra olunur. 

Hangi cihet şâyân-ı dikkat olursa, o cihet hak
kında tâmikat icra edilir. Muva/.ane-i Maliyye En
cümeninden defâtir alınır, tetkik edilir, bunlar da 
kâfi değilse, bazen olur ki <kifi olmaz, Hükümetten 
daha onun aslı ve müfredatı da talep edilir. İşte mu 
rakabe müfîd ve makbul olmak şartiyle, bu surette 
icra edilir. Arkadaşlarımız diyorlar ki, biz her bir 
kalemini tetkik edeceğiz, ben bunda biraz ademi im
kân ve küstahlık görüyorum. Diyebilirim ki ben hiç
bir vakit bütçenin her kalemini tetkik edeceğim di
yemem ve eğer dersem (gürültü) ben kendi şahsıma 
söylüyorum. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (Devamla) 
Ben kendi şahsıma ait olarak söylüyorum. İsterse
niz tekrar edeyim, şahsıma ait olarak dediğimi işit
mediniz mi? («Devam» sesleri) 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) 
«Şahsıma ait» dedikten sonra gürültüye hacet yok. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (Devamla) — Evet 
efendim, ben kendime, şahsıma ait olmak üzere küs
tahlık addederim. Ne için? Esasen, bir bütçenin 
bilcümle Nezaretlerini bile ithâta için, murakabe için 
kendimde iktidar göremiyorum. «Öyle ise hakk-ı mu
rakabemi ne suretle istimal edeceksin?» diyeceksiniz. 
Benim zaten bir dereceye kadar vukufum olan iş
lere taallûk eden Dairelerin hesaplarını evvelâ on
ları gözden geçiriyorum ve onlarda benim için şâ
yân-ı tâmîk ve dikkat olan mesâilin tâmîkatına giri-
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İLYAS SAMİ EFENDİ (Devamla) — Mesele 
birleşmiştir, aralarında ihtilaf kalmamıştır. Meclis it
tifak da ediyor, Encümen ise müfredatı görmüş
tür. 

REİS — Daha usûl-ü müzakere hakkında bir 
şey söylemediniz. Esasa ait söylüyorsunuz. («Müza
kere kâfi» sadaları) 

OHANNES VARTBKS EFENDİ (Erzurum) — 
Canım, nasıl müzakere kâfi diyorsunuz? 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Beyazıt) — Eme-
nuelidi Efendi izah buyurdular; daha başka söyle
yecek değilim. 

HASAN FERHAT BEY — Kifayet-i müzakere 
için takrir var. 

REİS — Efendim daha birçok söz alanlar var. 

Bu, üç senedir böyle devam ediyor. Efendim bir 
Kanun-u Esasi meselesidir, bunu böyle çabuk ka
patmayalım, üç dört senedir bunun müzakeresi ol
duğu hâlde bir karara raptedilmedi. Buna bir karar 
verelim. 

MEHMET CAVİT BEY (Mâliye Nâzın Vekili) 
— Şimdiye kadar müzakereden bir fayda oldu, hep 
zam ile neticelendi. 

RIZA BEY (Bursa) — Reis beyefendi, teklifi
mizi reye koyunuz. Kabul edilmezse o vakit söz al
sınlar, söylesinler. 

SEYİT BEY (İzmir) — Sıra benimdir efendim. 
Mesele, nâmûs-u dîni meselesidir, takrir verip geçiş
tirmeyiniz. Zeynelâbidin Efendi Kanun-u Esâsîden 
ve bizim ettiğimiz yeminden bahsettiler, araya bir 
y e m i n gııuı. zjcyııcıtıuıuıı ı JJ , ICIIUI , JVI uu ı ıususa m u -

terizdir, ona da kanaat gelsin. Bu meselede Kanun-u 
Esâsiye ve yemine muhalefet yoktur fakat Zöhrap 
Efendinin dediği gibi mesele tevilden de ibaret de
ğildir, kısmen onların hakkını da teslim ve kabul 
etmelidir. Onun için bu babda bir iki söz söylemek 
isterim. 

REİS — Buyurun, söyleyin. O halde müzakere 
devam ediyor. 

ZEYNELÂBİDİN EFENDİ (Konya) — Şimdi 
benim dediğim yemin meselesini ben sırf kendi an
layışıma göre söylemiştim. 

IRAİF EFENDİ (Erzurum) — Geçen sene de bu 
Kanun-u Esâsî var idi, geçen sene bunu hiç düşün
mediler mi? 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Erzurum) — 
— Evet, evet, düşündük te söyledik. Geçen sene, 
bundan daha çok itiraz olunmuştu. 
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şiyorum. Ve o tâmîkatla hakk-ı murakabeyi ifa edi
yorum zannediyorum. Mümkün ve müfîd olan şekil 
budur. Diğer arkadaşlarım için bir şey söyleyemem, 
onların iktidarı namütenahi olabilir, ben kendi şah
sıma, kendi hesabıma ait olmak üzere bu sözleri söy
ledim. 

Hülâsa diyorum ki, Kanun-u Esasinin 98 inci 
maddesinin sarâhat-ı kat'iyyesi mucibince ve tarif-i 
kat'îsine muvafık olmak üzere getirdiğimiz cildin 
içinde lâzım gelen cedâvil, lâzım gelen müfredat 
mevcuttur. Fakat Mebusân-ı Kiram, daha onun te
ferruatına vâkıf olmak hakkını istimal edebilirler ve 
onun için vesaik de mevcuttur. Encümendeki vesaik 
kendi emirlerine müheyya olduğu gibi, sair vesaiki 
de, ait olduğu Nezaretten talep etmek hakları mah
fuzdur, tşin cihet-i hukukiyyesi ve cihet-i mâkulesi 
budur. Yok, eğer arzu olunursa, bu cetveller, bu 
müfredat son fıkrasına -kadar tab'edilir, tevzi edilir. 
Ben dedimki ve Emanvelidis Efendiye hitaben di
yorum ki; bundan tevellüt edecek faydalar şahsî ola
rak f aydalıdır. 

•Daha iyi tetkikat etmek bir, Mebus daha kolay
lıkla İfa etmek noktasından muvafıktır. Bunu kim 
inkâr eder? Bunu inkâr etmem fakat bu, Nazır 
beyefendinin beyan ettiği nazariyesine muhalif de
ğildir. Bu, bir teshilâttan ibarettir ki, mümkündür. 
Bu suretle, bir dereceye kadar fazla tâmîkat icra 
ederiz. Fakat bunun için bütçe müzakerâtmı daha 
yirmi otuz gün tehir ederek bunu talep etmek,' şu 
zamanda muvafık mıdır, değil midir, bunu takdir 
etmek var. Kanun-u Esâsî meselesi yok; yalnız şu 
noktada bir hakk-ı takdir var ki, rüfeka-yı kiram bu 
hakk-ı takdiri, diledikleri gibi memleketin ahvalini 
nazar-ı dikkate alarak istimal buyursunlar. Yoksa, 
Encümenin behemehal şu noktada bir ısrarı filanı 
yoktur. 

ÎLYAS SAMİ EFENDİ .(Muş) — Usûl-ü müza
kere hakkında söyleyeceğim. Zannedersem Mâliye 
Nazırı beyefendi ile, Kanun-u Esâsîde mevcut olan 
fasıl ve cedvel tâbirleri arasında bir ihtilaf kalmı
yor, çünkü Mebuslar, bütçeyi en âdi, en asgarî cü
züne kadar görmek istemiyorlar. Bunu iddia etmi
yorlar, bunu ne Meclis-i Alî... 

NUSRET BEY (Ankara) — Usûl-ü müzakere 
hakkında söyleyecekti, esastan (bahsediyor. 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair mi söylü
yor sunuz? Kifayetini mi teklif ediyorsunuz? Peki, 
müsaade buyurun. 
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âbidin Efendinin ortaya atmış olduğu şu itiraz, ef
k â r ı umûmiyyede hayli tesir yapabilir. Onun için 
bu cihetin tenevvür etmesi lâzımdır. 

Bendeniz, kendileri itirazlarını dermeyan eyledik
leri vakitte, doğrusunu söyleyeyim, vehle-i ûlâda ben 
de kendilerine muvakkat ettim; hattâ arkadaşlarım 
bilirler, dedikleri yemin meselesidir, doğrudur. Biz 
de kendisiyle beraber bu işe karar verelim dedik. 
Sonra düşündüm, kendim de, ibâre-i kanuniyyeyi al
dım, baktım, sonra Nazır Beyefendi izahat verdi. 
İbare-i kanuniyyeyi tetkik ettim ve evvelki verdiğim 
hükm-ü iptidâiden rücû ettim. Kendilerine de rica 
edeceğim ki, dikkatle mütâlâa etsinler; şu bize gelen 
Bütçe Kanununda fusûl ve mevâddı hâvi olarak 
gelmiş olan Muvazene-i Umûmiye Kanununda, Ka
nun-u Esâsiye ve yemine muhalefette meselesi yok
tur. 

Bir cihette hakları var, onu da söyleyeceğim. 
Efendim, bütçe, yani Muvazene-i Umûmiye Kanu
nu, mâlum-u ihsanınız, burada iki sayfadan ibaret 
yirmi madde kadar bir şeydir. O, geçen senek inin ay
nı olmak hasebiyle, geçen senek inin aynı gönderil
mediğinden de bahsediyor. Muvazcne-i Umûmiye 
Kanunu budur. Binaenaleyh, bilâhara onu en son 
olmak üzere, onu madde-be-madde müzakere ede
ceğiz. Asıl muvazenei Umumiye Kanunu denilen 
bundan ibarettir. 

Kanun-u Esâsî, Muvazene-i Umûmiyye Kanu
nu, Meclis-i Umûmide madde-be-madde tetkik ve ka
bul olunur, diyor. Bütün cedveller bittikten sonra 
onu da kanunun tarifatı dahilinde kabul edeceğiz, 
tâdil, edeceğiz. Sonra, 98 inci maddenin fıkra-i sâi-
resi, varidat ve masârifat-ı muhammenenin müfre
datını câmî olmak üzere ona merbut olan cetveller, 
nizâmen ve numunesine tevfikan aksam ve fusûl 
ve mevadda munkasem olarak, bunların müzakere
si dahi fasıl fasıl olur, diyor. Şu elimizde bulunan iki 
kap arasında bir iki bin sayfayı teşkil etmiş olan 
Muvazene Kanunu namını vermiş olduğumuz şu ki
tap, Muvazene Kanunu değildir. Muvazene Kanu
nu, bunun içerisinde 1328 senesi Muvazene-i Umû
miyye Kanunu diyerek 13 üncü maddeye kadar bir 
sayfadan ibarettir. 'Bu beş yüz sayfadan müteşekkil 
olan kitap nedir? Bu, 98 inci maddenin fıkra-i sani
yesinde gösterilen cedvellerdir. O ikinci fıkra ne 
diyor efendim? Varidat ve masârifat-ı muhammene
nin müfredatını câmî olmak üzere aksam, fusûl ve 
mevaddı şâmil olan cedvel, fasıl fasıl müzakere 
edilerek hükmolunacak, kabul olunacak diyor. 
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REİS — Mesele ehemmiyyet kesbediyor. Birkaç 1 

arkadaşımız daha söyleyecekler. 
i MEHMET TALAT BEY (Ankara) — Birkaç 

arkadaşa tahsis etmeyiniz. Söyleyecekse herkes söy- ] 
leşin. Kur'a ile rni söz söylenecek? 

REİS — Kura'a ile tahdit edilmeyecek. Muza- ( 
'kerenin kifayetini Meclis tahdit edecek. 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Erzurum) — 
Reis Bey, isimler yazılmasın, yazılırsa devam eder. 
Şimdiye kadar yazılanlar yetişir. 

SEYYİT BEY (İzmir) — Canım efendim, bu 
mesele esasen tenevvür etti. Bu babda pek çok söz
ler söyledi. Eğer işin içerisinde yemin ve Kanun-u 
Esâsiye muhalefet itirazı geçmese idi kat'iyyen ben-

• deniz söz söylemeyecektim, fakat Zeynelâbidin Efen
di hazretleri bu babda gayet ehemmiyetli 'bir surette 
Kanunu Esasinin madde-i mahsûsunu okuyarak, 
Kanun-u Esâsiye muhalefeti ve binaenaleyh evvelce 
tarafımızdan vâki olan ve Kanun-u Esâsî ahkâmını 
muhafaza edeceğimize dair yeminden bahsetti. Me
sele kesb-i ehemmiyyet etti. 

Çünkü hakikaten Vükela-yı milletten ibaret olan 
Mebusanın Heyet-i mecmuası ile huzur-u Pâdişâhîde 
ve kısmen Meclis huzurunda ak sakalı ile, ak sarığı 
ile gelmiş ve memleketin daire-i intihabiyyesinin iti
madına mazhar olmuş birçok zevatın yeminine 
açıktan açığa itiraz etmesi cidden şâyân-ı teessüf bir 
keyfiyet olur. 

MEHMET TALAT BEY ı(Ankara) — Bıyıklıların 
yemini ne olur? 

iSEYYİT BEY (Devamla) — Meselede latifeyi bı
rakmalı. Talât Beyefendi! Mesele, latife değil, «Mü
kellef efendiler» dedim, bıyıklılar da dahii oldu. 

REİS — Mebusân-ı Kiramın umumunun yemi
ninden bahsediyorlar. 

SEYYİT BEY (Devamla) - Binaenaleyh, ben
deniz, meselenin yemine taalluk edip etmediği, Ka
nun-u Esâsiye muhalefeti olup olmadığı hususun
dan bir iki sözle bahsetmek istiyorum. Zeynelâbi
din Efendi Hazretleri dediler ki, «bu, benim kendi 
kanaat-ı vicdaniyyeme göredir.» Her söz söyleyen 
kaatil, söylemiş olduğu sözü bittabi kendi namına, 
verdiği hükmü, bittabi kendi anlayışına, kendi içti
hadına göre verecektir. Başka bir zâtın hesabına, 
namına hiçbir vakitte, bir kimse bir hüküm vere
mez, onda şüphe yok. Fakat, mâlûm-u ihsanınız, söy
lenen bir sözdür, dermeyan edilen bir itirazdır. Şimdi 
bu mesele eğer böyle kapalı geçecek olursa, Zeynel-
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Meselâ, şimdi müzakeresine başlayacağımız ma
sarif at ve maâşât-ı zâtiyye kısmı var. Bu, bir ced-
veldir. Kanunun beyan ettiği kısım budur. Sonra, 
bu kısmı fasıllara, maddelere tefrik ve taksim edi
yor. [Meselâ, 32 noi fasıl, «Şürefâ-yı kiram» diyor. 
Burada yalnız maddeleri eksik dercedilmiş. Meseleyi 
etrafıyla tetkik edelim. Çünkü bendeniz, hiçbir me
selede muhatabı ilzam için tevil cihetini iltizam et
mem. Daima açık olmalıdır. Her hakikat, bütün 
açıklığı ile söylenmelidir. Kusuru varsa, kusurunu, 
nevâkısı varsa onu söylemeli. Bu, bir fazilettir. 

Şimdi, Zeynelâbidin Efendi Hazretleri, bu nok-
ta-i nazardan, yani 98 inci maddenin fıkra-i sani
yesine bakarak o fıkra-i saniyeye istinad ile müfre
dat cedvelleri yoktur diye vâki olan itirazları doğru 
değildir. Çünkü şu cedveller, müfredat cedvelidir. O 
halde, 98 inci maddenin fıkra-i ahîresinde aksam ve 
fusûl ve mevâd olmak üzere gösterilen cedvelîe-
rin merbut olduğu beyan olunuyor. Ve usûlüne tev
fikan tanzim edilir, deniyor. Dört seneden beri usû
lüne tevfikan tanzim edilerek 'Meclis-i Mebûsâna sevk 
edilen, şu cedveîlerdir. Daima bakınız, Dahiliye kıs
mını açınız, Hariciye kısmını açınız, herhangi bir 
kısmı açar açmaz derhal göreceksiniz. 

İşte bendeniz açar açmaz Posta ve Telgraf ve 
Telefon Nezâreti çıktı. Birinci kısım, birinci mad
de, Nazır diyor. Nazırın maaşını gösteriyor. İkinci 
madde, Müdürün maaşını gösteriyor; memurin-i 
merkeziyye diyor. Yine bunları fasıl fasıl müzakere 
edeceğiz. Hattâ maddeleri de, fakat maddeler üzerin
de müzakereyi ayrı ayrı icra etmeyeceğini, kaç mad
deyi havî bir fasıl ise o maddeyi kâtip efendi haz
retleri okuyacak ve nihayet kabul olunur ki, faslın 
kendisi yekûn olarak reye konacaktır. 

ZEYNELABİDİN EFENDİ i(Konya) — Zaman 
gelirse bana da müsaade et, söyleyeceğim var. 

SEYYİT BEY (Devamla) — Sizin söyleyecek
leriniz ihtimal ki, benim tarafımdan da dermeyan 
olunur. Şu itibarla, yani 98 inci maddede gösterilme
yen aksam, fusûl ve mevaddı câmî cedveller, bugün 
bizde mevcuttur. O cedvellerle müzakerata başla
mamız, o cedvelleri zaten tetkik etmekteyiz. Dünkü 
ve bugünkü Düyûrı-u Umûmiye/e faslı denilen müza-
kerat, sırf cedveller üzerindeki fasıllar idi. Bugün 
de, girişeceğimiz müzakerat, yine o cedvellerin fa
sıllarıdır. 

SÜREYYA BEY '(Berat) — Esbâb-ı mucibe maz
batasında Harbiye Nezâreti müfredat vermediğin
den dolayı, mûcibe-i teessüf olduğu beyan ediliyor. 

Mademki müfredatın adem-i vücûduna beyân-ı 
teessüf olunuyor, o halde lüzum varmış demektir. 
Binaenaleyh, bu tafsilâta hiç lüzum yoktur. 

SEYYİT BEY (Devamla) — Hayır, sizin şu iti
razınıza hiç lüzum yoktur. Bendeniz demin demiş
tim ki, ihtimal, sizin tarafınızdan bana karşı serdedi-
lecek itirazı ben de serdedeceğfcn; bekleyiniz, sözüm 
hitsi'n de ondan sonra söyleyiniz. 

Şimdi efendim, bendeniz, ehemmiyetli bir mesele 
olmak üzere bunu halletmeye çaluşiyorum. Çünkü, 
mesele, yemin meselesi, nâmûs-u dînî ve millî me
seledir. Ben, emîn olunuz ki, külliyen Zeyndlâbidin 
Efendinin itirazlarım kabul ©dersem, derhal beraber 
el kaldırırım. Çünkü, nâmûs-u dînî ve nâmûs-u mil-
İidir. 

REİS —• Bütün Mebusan-1 Kiram, aynı his ile 
mütehassis tirler. 

SEYYİT BEY (Devamla) — Sonra, ikinci bir 
kısım kalıyor; yani şu itibar ile Kanun-u Esasinin 
98 inci maddesine muhalefet yoktur. Zeynelâbidin 
Efendi Hazretlerinin ve diğer, kendilerinin fikrine 
iştirak eden zevât-ı kiramın ve cümlemizin de hatı
rımıza (gelen bir fikir vardır ki, oda nedir: Şu elimiz
de bulunan cedveller müfredatı, bize bir ilm-i ic
mali verecek derecede değildir. Gerçi bu cedveller 
hakikaten müfredat: şâmildir, fusûl ve mevâdda 
mu nlk as emdir. 

Fakat maksat nedir? Efendim, bugün bundan 
maksat, Mebusan efendilere bir fikir vermek değil 
midir? Bir ilim vermektir. Verecekleri kararlar, itâ 
edecekleri reyler bir ilim üzerine lâhife olsun, mak
sat budur. Şimdi maksadım, bu ele alacağım misale 
itiraz etmek değil, o misali olabilir ki, bazı zevât-ı 
kiram üzerine almasından bir şey zuhur edebilir. 

Şu bugün müzakeresine girişeceğimiz maâşât-ı 
zâtiyye kısmı ele alındığı zaman, fasıl çizgisinde tek
mil fasıllar var. 34, 35,36,38 hep fasıllar; hani bu fa
sılların maddeleri yok? Meselâ şimdi bu cedvelde 
3'8 inci fasıl Şürefâ-yı Kiram denildiği vakit, kaç ta
ne olduğu gös'terillımedi. Bakınız, faslın yanında sol 
tarafta o madde hanesinde bir iki kalem gösterile
cekti, gösterilememiş. îşte bu noksandır. Bu hususta 
Zeynelâbidin Efendi Hazretlerinin itirazı vardır. Bu, 
inkâr olunamaz. Zöhrap Efendinin te'vîli de zaittir. 
Hiçbir vakitte o noksanı kaldıramaz. 

Sonra, Zöhrap Efendi Hazretleri dediler ki, eğer 
siz bütün müfredatı isterseniz, o vakit odacılara va
rıncaya kadar, hattâ yirmi paralık bir mum parasına 
varıncaya kadar bütün müfredatı câmî cetvelleri ge-
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tirmek icap eder ki, bunun da imkânı yoktur. Zanne
derim ki, böyle bir talep vâki olmadı. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — 
Zeynelabidin Efendinin talebi budur. 

SEYYİT BEY '(Devamla) — Bu gibi mesâilde 
bir dereceye kadar bir kader-ül imkân tâbiri vardır; 
bizim idrâk edeceğimiz malûmatı camî olmalıdır. 
Böyle olunca, bu hususta ben de kendileriyle berabe
rim. Çünkü, dedikleri gibi, Meşrûtiyetin ruhudur. 
Milletin Vekilleri, en evvel, buraya Hükümete para 

vermek İçin geliyorlar. Para kesesinin kilidi ellerin
dedir. O kese kapanmıştır. O keseyi açmak için geli
yorlar. Ve parayı sarf etmek için kendilerine mezu
niyet vermek için geliyorlar. Meşrûtiyyet-i İdarede 
en ziyade rûh-u Meşrûtiyyet, bu meseledir, bütçe 
meselesidir. (Alkışlar) 

Hiçbir vakitte, milletvekilleri, Hükümete sarfiyat 
hususunda mezuniyet vermezse, o Hükümet, beş pa
ra sarf etmez ve edememelidir. Böyle olmadığı su
rette, memleketin İdaresine, bilmem ki, hüsn-ü ida
re namı verilir mi? Yalnız araya bir kader-ül imkân 
tâbiri girince, Encümene bir dereceye kadar hak ver
mek lâzımdır. Çünkü Encümen, bu kadar kalîl bir 
müddette bu müfredatı câmî olarak bütün cedvel-
leri mufassal bir surette -ikinci senesi bize gönderildi
ği veçhile- gönderemezdi. Çünkü vakit müsait değil
di. Fakat, arzu buyurulduğu takdirde, bugün Encü
mende mevcute olan bütün lafâsîli cami olan ced
veller -ki, vardır diyorlar- bu burada bulunur, İcap 
ettiği takdirde itiraz vâki olacak kalemler müfredat 
'hususundaki ayrıca Kâtip efendi hazretleri tarafından 
'Okunur. Çaresiz bir zahmet ihtiyar edilmiş olacak, 
bunlar da bu zahmeti, külfeti' ihtiyara razı olurlar. 
Ve bu suretle biz de o malumatı istihsal etmiş olu
ruz. Yoksa biz, bir odacıya kadar tıfak tefek masa
rife kadar ne bir Mebus talep eder, ne de bir kimsenin 
hatırına gelir. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — 
Seyyit Beyefendi, talep vukuunda okurlar, değil mi? 

SEYYİT BEY -(Devamla) — Evet, talep vuku
unda okurlar. Zöhrap Efendi Hazretleri dediler ki, 
Encümene itiraz etmeliydiler. Ezcümle, «ben Adliye 
bütçesini tetkike memur olduğum halde, hiçbir me
bus gelip de bana bir sual sormadı» dediler ve ilâ
veten biraz da Mebus efendiler çalışmayı bilmelidir
ler buyurdular. Bendeniz bu sözü katiyyen reddede
rim. Encümenlere herkes müracaat etsin diye encü
menler tesis edilmemiştir. Encümenler, münferiden 
kendi başına salim bir fikir ile hâli bir yerde keyfi-

yeti arız ve amîk tetkik etsinler diye tesis olunmuş
tur. Eğer Mebus efendiler istediği zaman encümene 
giderek, ıgetir yahu, şunu ben de göreceğim diyecek 
olursa o encümen on senede bir iş göremez. Hattâ 
diyebilirim ki, ben üç defa Adliye bütçesinin tetkiki 
için gitseydim dördüncü günü bana, «yahu sen gel, 
sen Mazbata Muharriri ol» derdi. Buna şüphe yok. 
«Çünkü ben başa çıkamıyorum, sen bana mâni olu
yorsun, tetkike mâni oluyorsun, bana da meydan bı
rak da ben de kendi' başıma tetkikât-ı lâzimeyi ifâ 
edeyim» derdi. 

Onun için Zöhrap Efendinin vâki oları ifâdâtını 
bir dereceye kadar encümeni müdafaa etmek mak
sadına mebnî olarak söylemiş olmak üzere telakki 
ederim. Ve fakat hiçbir vakitte bir hakikati câmî ol
madığını kendilerine beyan ederim. Sonra Maliye 
Nâzm Beyefendi de izahatta bulundular. Bendeniz 
zaten o izahatı kendilerinden dinledikten sonra bu 
sözleri söylemeyi zait addettim. Lâkin yemin mesele
si üzerine buraya geldim. Beyan ettiğim ifadeler za
ten Nazır Beyin ifadelerine muvafıktır 

Zaten kendisinin bu hususta ihtisası bizden kat 
kat ziyadedir. Bütçe muamelâtında, bizden ziyade 
sâhib-i vukufturlar. Bütçenin tanzimi hususunda dört 
seneden beri bizim gördüğümüz usûl-ü tanzim de 
budur. Bendeniz bunu da tasdik ederim. Onun için 
Zsynelâbidin Efendi Hazretlerinin de bu hususta be
nimle beraber bulunmasını rica ederim. 

Dört senedir burada biz bütçe müzâkerâtında 
bu suretle cetveller elimize verilirdi. Bu cetvelleri 
müzakere ederdik. Fasıllar, maddeler varsa, madde
lere geçerdik, o suretle müzâkerâtımıza devam eder 
giderdik. En nihayetinde de Muvazene-i Umûmiyye 
Kanunu, o iki sayfalık kanun gelir, onlar madde 
madde müzakere edilir, iş bittikten sonra Ayana gi
derdi. Öyle değil mi Zeynelâbidin Efendi?1 

ZEYNELÂBÜDİN EFENDİ (Konya) — Efendim, 
müsaade buyur musunuz? Benim asıl şüphem olan 
yer ve demin de istifsar etmek istediğim mesele, bu 
değildir. Ben, bu müfradat cetveli merbut değil 
demiyorum; fakat usûlüne muvafık değil diyorum. 
iBirinci, ikinci, üçüncü senelerde bize gelen bütçelerde 
müfredat bir dereceye kadar anlaşılıyordu. Herşeyde 
maksat aranıyor. Bizim bütçemize her vakit teşkil-i 
kanunî nazarıyla baki3"oruz. Onun için her halde o 
maaşların müfredatını görmemiz lâzım gelir. Madem
ki beni ikna edeceksiniz, anlaşalım. 

Benim şüphem burada. Mâlûm-u âlîniz, ikinci 
senede buna teşkil kadrosu denilmişti. Yine bu kür-
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süde söylenmişti. Öyle kabul ettik ve öyle de devam 
ediyor. Çalıştık, çabaladık, Hükümetten Teşkil Ka
nununu alamadık. Şimdi şunun içinde bir kalemde 
içalışan efendiden birisinin maaşı 600 iken 500'e ten
zil, diğerinin de 700'e çıkmış mı, çıkmamış mı, bu 
müfredat var mı, yok mu?.. Yok. Bunu, ben, takar
rür etmiş bir usûle muhalif görüyorum. Benim 
itirazım da buna dâirdir ve itiraz ederken ben umum 
arkadaşlarımı yemine nisibet etmedim, kendi anla
yışıma göre olduğunu söylemiştim. Meselenin ehem
miyetini nazar-ı dikkate alarak söylüyorum. Şurada 
n'zâınıız usûl rnesülesindedir. Şu bütçe, ittihaz etti
ğimiz usûle muvafık mıdır, değil midir? Eğer muva
fık buyruluyorsa, ben de beraberim. Muvafık buy-
rulîmazsa herhalde Kanun-u Esâsîyye muhaliftir. 

SEYYİT BEY (Devamla) Kendiniz de beyan 
ediyorsunuz ki, usûle muvafık değildir. Burada usûl 
ile Kanun-u Esasiyi birleştiriyorsunuz. 

ZEYNELÂBiÎDİN EFENDİ (Konya) — Usûlü 
kaldıran Kanun-u Esâsiye muhalefet etmiş olur. 

SEYYİT BEY (Devamla) — Bunu tefrik ediyo
rum ki, bu bir dakikadır, bir nüktedir. Bütçenin şu 
suretle gelişi Kanun-u Esâsiye muvafıktır diyorum. 
Sizinle de birleşerek diyorum ki, evet, sizin beyan 
ettiğiniz veçhile usûl-ü sabıkamıza muhaliftir. Fakat 
uısûl-ü sabıkamıza muhalif dlmakla, elde bulunan 
Kanun-u Esasinin 98 inci maddesine muhalif değil
dir diyorum. 

Şirndi esas mesele, buyurduğunuz gibi, teşkilât 
yapılıyordu, teşkilâtta da tenzilât, zammiyyât vâki 
oluyordu. Mesele Dahiliye faslının 38 inci kısmı mü
talaa olunurken aşağıda ayrıca kısım kısım, madde 
madde tafsilâtı olmak üzere şu merbut cedvele mer
but bir ikinci cedvel bulunurdu, değil mi efendim? 
Şimdi bugün elimizde bulunan merbut cetveller, on
lar mevcuttur diyorum. 

Yalnız şu merbut cetvelleri izah sadedinde âde
ta onun şartı mesabesinde ikinci bir merbut cetveli 
bulunurdu. Bu babdaki itirazınızı kabul ediyorum. 
Fakat onun ilk senesi yapmadık, ikinci sene yaptık, 
geçen sene de yapmadık, 1326 bütçesinde yaptık ki. 
o zaman teşkilât yapılmıştı. O ikinci kısım merbut 
cedveller vardı. O merbut cedveller bugün yok. Bu 
babdaki itirazınızı kabul ederim. Fakat bunun ol-
rnamaklığı, fıkdanı Kanun-u Esâsiye muhalif demek 
değildir ve binaenaleyh, yeminimize muhalif değil
dir. Asıl benim nazar-ı dikkate alacağım mesele bu
rasıdır. 

ZEYNELÂBİDİN EFENDİ (Konya) — Benim' 
de derdim budur. 
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, SEYYİT BEY (Devamla) — Binaenaleyh, şimdi 
biz bu kanunun müzakeresine girdiğimiz zaman siz 
de beraber yeminimizde halif olmalıyız. Şerefi dinî ve 
namusu millimize halel gelmez. Asıl mesele, bence, 
budur. İkinci mesele kapalıdır. Onu o kadar kaale al
mıyorum. Yalnız esas itibariyle, yani bu Meclisi Me
busan, vazifei mili iyesini bihakkın ifa etmek için o 
itirazınızı kabul ediyorum. 

Fakat Kanunu Esasiye, yemine muhaliftir diye 
değil, belki Meclis, vazifei milliyesini bihakkın ifa 
etmek için malumatı kafiyeyi haiz bulunsun diye ka
bul ediyorum. Fakat bu Encümenin, onları ihzar için 
birbuçük ay meşgul olunması ve Meclisi Mebusanın 
da bu sıcaklarda birbuçuk ay fazla müddet burada 
oturmasını icap edecek; bu da doğru değil. Bunu siz 
de teslim edersiniz. 

Binaenaleyh, o cetveller mucibince, mevcut olan 
o cetveller bugün Encümendedir. Her ne vakit o teş
kilat gibi aksam gelirse onu kâtip beyefendiler oku
sunlar. Zahmet olmakla beraber, onlar da bizim ha
tırımıza binaen lütfen okurlar. Gelecek sene bütçe 
böyle bir ayda çıkmayacağı için hiç şüphe yok, hem 
hükümet, hem Encümen bunu bihakkın ifa ederler. 
Ben ondan eminim. Burada ayrıca tazminat almaya 
lüzum yok. 

Çünkü evvelki sene bize mufassatan cetveller gön
derdiler. Binaenaleyh, yine gönderirler. Bize de o 
malumatı mufassalayı gönderirler. Bunda ben hiç 
şüphe etmiyorum. Zaten teminata lüzum yoktur. 

MEHMET ^CAVİT BEY (Maliye Nazırı Vekili) 
— İki sene evvel yine böyle bir müzakere oldu, «son
ra karar verilir» dendi. 

REİS — Teklif edeceğim; teklifler var. 
Meclisi Mebusan Riyaseti Celilesine 

Müzakerenin kifayetine ve Seyyit Beyin mütalaatı 
veçhile talep vuku buldukça kâtipler tarafından büt
çenin müfredatının kıraat edilmesine karar verilmesi
ni teklif eyleriz. 

21 Haziran 1328 

Yozgat Mebusu Niğde Mebusu 
Şakir Muhittin 

Yozgat Mebusu 
Ahmet 

PANÇEDOREF EFENDİ (Manastır) — Gelecek 
sene 1326 senesi gibi müfredatlı bütçe verilmek şar
tıyla kabul ederiz. 

Meclisi Mebusan Riyaseti Celilesine 
Vaktimizin ademi müsaadesi münasebetiyle mü

zakerenin beyhude uzamasından ve izaai vaktten ih-
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tirazen müzakerenin kifayetine ve asıl bütçe müza
keresine geçilmesine karar verilmesini teklif ederim. 

Bursa Mebusu 
Rıza 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetini kabul 
eden, ellerini kaldırsın... (Ekseriyet) Ekseriyetlet kifa
yetine karar verildi. 

Şimdi efendim, müzakereyi hülasa ediyorum. Me
bus efendilerin bazıları, bu bütçenin Kanunu Esasi
nin 98 inci maddesine muhalif surette müfredat cet
velleri tanzim edilmediğini iddia ettiler. Gerek En
cümen Mazbata Muharriri ve gerek Nazır Beyefendi 
ve gerek diğer arkadaşlarımız - ki, bu fikre muhalefet 
ediyorlardı - Kanunu Esasinin 98 inci maddesinde 
cetvellere tevfikan masarifat ve varidat bütçesinin 
aksam ve füsul ve mevaddı ihtiva etmesi lazım ge
liyor. Elimizdeki bütçe de aksam ve füsul ve me
vaddı ihtiva ediyor. Bu, Kanunu Esasiye muhalif de
ğildir. 

Yalnız arkadaşlarımızdan bazıları, Hallaçyan Efen
dinin söylediği bir sözle hülasa edileceği veçhile, müf
redat cetvelleri Mebusanın malumat ve istitlaatta bu
lunabilmeleri için bunların bu bütçeye merbut olma
sı mebus efendilerin daha ziyade tenevvürü için lazım
dır. Bu da umumî bir meseledir. 

Yani bendeniz onu bir nizamname meselesi de
meyeceğim. Bu müfredat cetvellerinin bütçede bu
lunması amelî, yani bir nizamname meselesidir. Eli
mizde bulunan bütçe Kanunu Esasiye muvafık suret
le tanzim edilmiştir. Bu iki fikir üzerine mübahase 
cereyan etti. 

Zannediyorum ki, mesele tenevvür ettiğinden do
layı müzakerenin kifayetine karar verildi. Şimdi tak
rirler var. Bu takrirleri reye koyacağım. Bu takrirle
rin bazıları bu fikri talep ediyor. Takrirleri kabul et
tiğinize göre takarrür eder. 

(Şakir Beyin takriri tekrar okundu) 
REİS — Efendim, bu takriri nazarı dikkate alan

lar ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Ekseriyetle kabul 
edildi. 

Diğer bir takrir daha var ki, bütçenin Kanunu 
Esasiye muvafık surette tanzim edilmediğine dairdir. 
Fakat bu takrir kabul olununca bunun okunmasına 
hacet yoktur. 

ZEYNELÂBİDİN EFENDİ ( Konya) — O da 
okunsun Reis Bey. 

REİS — Nasıl olur efendim, isterse öbür takriri 
de okusunlar. Öbür takrir kabul olundu, isterlerse 

diğerini okusunlar. 
Meclis-i Mebusan Riyaset-i Celilesine 

Müfredatı cami cetvellerin Bütçe Kanununa mer
but olması Kanun-u Esasinin 98 inci maddesi sara
hati iktizasından olmakla cetveller raptedilmek üzere 
bütçenin Encümene iadesini teklif ve talep ederiz. 

Çamlık Mebusu Konya Mebusu 
Şahin Zeynelâbidin 

REİS — Binaenaleyh, öbür takrir kabul olundu
ğu cihetle bu reddedilmiştir, müzakereye devam edi

yoruz. 
2. — 1328 senesi Düyun-u Umumiyye Bütçesi. 
REİS — Düyun-u Umumiyye bütçesinin müzake

resine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Düyun-u Umumiyye maaşat-ı zatiyye kısmının 

32 nci faslını okutuyorum. 
Otuzikinci Fasıl 

Dördüncü Kısım — Maaşat-ı zatiyye. 
Şürefa-yı Kiram 2.425.361 
REİS — Söz isteyen var mı (Sükût) Kabul eden

ler ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Ekseriyyetle ka
bul olundu. («Teneffüs» sadaları.) 

REİS — Rica ederim, biraz daha çalışalım. Üç-
buçukta bir teneffüs yaparız. 

SEYYİT BEY (İzmir) — Efendim, şimdi sıca
ğın en şiddetli zamanıdır, şimdi bir teneffüs verseniz 
daha iyi olur. 

REİS — Peki efendim, bir çeyrek saat teneffüs. 

Hitam-ı Celse 
Saat : 3.07 
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İKİNCİ CELSE 
Kuşat Saati : 3.55 

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

1 W — — M » 

REİS — Efendim, ekser iyyetim iz hâsıl oludu, 

HASAN FERHAT BEY {Karesi) — Efendim, 
Erzurum Mebusu Varteks Efendinin bir takriri var, 
onu okuyorum: 

Riyaset-i Celileye 
Gelecek senelerde bütçeye müfredat cedvellerinin 

rapt ve tevziinin şimdiden tahtı karara alınmasını tek
lif ederine 

Erzurum Mebusu 
Varteks 

MEHMET TALAT BEY (Ankara) — Bu takrir, 
maksadı temin etmez. Öyle müfredatla gelecek büt
çeden, bundan evvelki senelerde gördüğümüz gibi, 
yine bir fayda hâsıl olmaz. Hükümetten rica ettik, 
tekrar rica ederiz ki, Teşkilat Kanununu yapsınlar. 
Yalnız o kanunun haricinde ufak tefek tadilat olur
sa, Meclis-i Mebusan ve Bütçe Encümeni onunla meş
gul olur. Bütçeler de az bir zamanda çıkar. Bu sene 
bizi müfredat istemeye sevkeden budur. Her Nazırın 
şahsiyle kaaim olan Devair ve Nezaretler teşkilatı de
vam ettikçe, biz müfredatın en hürde kısımlarını bile 
istemeye mecburuz. Meselâ, Maarif Nezaretinde şim
diye kadar yedi defa teşkilat yapıldı, her Nezaret 
böyledir. Kezalik, Defter-i Hakanı Bütçesinde bili
yoruz, bir şer memuru için burada yirmi mebus söz 
söyledi. Biz, böyle müfredatlara alışmış olduğumuz 
ve fihrist gibi, salname tarzında bütçeler görmüş bu
lunduğumuz için Aza-yı Kiram bihakkın itiraz etti
ler; fakat Hükümetin de mecburiyeti vardı, daha 
mufassal yapamadı. 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nazırı Vekili) 
— Yaptı ve Muvazene Encümenine verdi. 

MEHMET TALAT BEY (Devamla) — Peki, öy
leyse, Encümen bunu tamamiyle tab' edemedi; fakat 
bu, her sene böyle olmasın. Bendenizin şu istirhamım 
nazar-ı dikkate alınır da Nezaretlerde kanunî teşki
lat yapılırsa, Meclis-i Mebusan bütçeyi onbeş gün zar
fında mükemmel olarak tetkik eder. İsterseniz bir 

müzakereye devam ediyoruz. 

takrir verelim. Gelecek seen bir teşkilata istinaden 
Hükümet bütçeyi yapsın, getirsin. 

REİS — Talat Beyin Teşkilat Kanunu yahut teş
kilatın nizamname ile yapılması meselesi zaten yapıl
mıştır. Talat Bey, Devair teşkilatını Hükümetin ik
mal etmesini arzu ve kadroların sabit bir hal alma
sını talep ediyorlar ki, tabiî, bu taleplerini Hükümet, 
nazar-ı dikkate alır. 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nazırı Vekili) 
— Zaten söylemiştik efendim. Verilen bu takrirden 
ne fayda melhuzdur. Hükümet bütçeyi müfredatıy
la göndermiştir, onun için takrire hacet yoktur. 

REİS — Takrir okunsun efendim. 
(Varteks Efendinin takriri tekrar okundu) 
REİS — Nazar-ı dikkate alanlar ellerini kaldırsın. 

(Eller kalkar.) Ekseriyyetle kabul edildi. 
Otuzüçüncü faslı okutuyorum. 

Otuzüçüncü Fasıl 
Yurtluk, Ocaklık ve Emlâk-i Mazbuta mukabili 

maaştı: 2.216.227. 
REİS — İtiraz eden var mı? (Sükût) Kabul eden

ler ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Ekseriyyetle ka
bul edildi efendim. 

Otuzdördüncü Fasıl 
Timar ve Zeamet 62.586 
REİS — Söz isteyen var mı? (Sükût) Kabul eden

ler ellerini kaldırsın. (Eller kalkar.) Kabul olundu 
efendim. 

Otuzbeşinci Fasıl 
Muhtacin 10.177.554 
Mağdurin-i Siyasiyye 600.000 
Fermanlı Maaşat 43.060 
Yekûn 10.820.614 10.820.614 
SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Beyazıt) — Efen

dim, otuzbeşinci fasılda maşdurin-i siyasiyye maa-
şatı olarak 60 bin kuruş murakkamdır. Zannederim 
ki bunda tebeddülat yoktur. Geçen sene de böyle 
idi, bunun bir komisyon-u mahsusu vardır. Bakalım, 
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bu komisyon, mağdurin-i siyasiyyeyi hakki yi e tayin 
ve tefrik etmiş midir? Mağdurin-i sıyasiyyenin kim
ler olduğuna ve kaç zattan ibaret bulunduğuna dair 
bütçede müfredatın bulunması lâzım gelir. Zaten es-
bab-ı mucibe mazbatasında şimdiye kadar, ne Encü
men ve ne de Meclisimiz, bütçeyi bihakkın tatkik 
etmemiştir deniyor. Tahkikatıma nazaran mağdurin-i 
siyasiyye denilen adamların yüzde 99'una mağdurin-i 
siyasiyye olduklarından değil, saika-i hamiyyet veya 
merhametle ve belki de himayede maaş tahsis edil
miştir. Bunlara böyle tûl-i müddet maaş vermek, 
zannederim, doğru değildir. Şimdi bunlara verilen 
para büyük bir paradır. Devri Sabıkta ihtimal ki ba
zısı kumar oynadığından dolayı veya başka suretlerle 
Merkezi Saltanattan tard edilenler mevcuttur. Acaba 
bunlara o nam ile maaş tahsis edilmiş midir? Ben
deniz diyorum ki, bunlara bir senelik yahut iki sene
lik maaş verilecek olursa kâfidir. Böyle aleddevam, 
cmıürleri devam ettikçe bunlara maaş vermek Hazi
neyi rahnedar etmektir. Bu suretle hiçbir vakitte büt
çemizi kapamış olmayacağız. Bunların içinde şayet 
mağdurin-i siyasiyyeden adamlar varsa, bunlar, hal
lerine münasip memuriyet ve hizmetlerde istihdam 
edilmelidir. Hiç olmazsa bu surette Hazinemiz bun
lardan kurtulmuş olur. Yoksa aleddevam bunlara 
maaş vermek suretiyle bütçemizi hiçbir zaman teva
zün ettiremeyiz. 

CEMAL BEY (Kütahya) — Kanunu var efen
dim, okumamışsınız. 

SÜLEYMAN SUDİ EFEN Dl (Devamla) — Ka
nunu okumuşum efendim. Acaba bunlar mağdur-in-i 
siyasiyyeden midir Biz de mağdurin-i siyasiyyeyi an
lamalıyız. İhtimal ki, Rüfeka-yı Kiramın ekserisi bu 
mağdurin-i siyasiyyeyi bilir ve tanırlar. Bakalım, bun
lar bihakkın mağdurin-i siyasiyyeden midirler, değil 
midirler? Eğer hakikaten mağdurin-i siyasiyyeden ise
ler, bunlara ikramiye veyahut bir memuriyet verme
li, yoksa böyle aleddevam maaş vermek, bütçemizi 
rahnedar etmektir zannındayım. Bu altı bin Lira, 
ya Anadolu Vilâyetleri tarik inşaatına ilâve veyahut 
masarif-i mübremeye ilâve edilmelidir. Bunların esa
mi cedvelini görmeli ve hakikaten mağdurin-i siya
siyye olup olmadıklarını anlamalıyız. 

YUSUF SEYYİT FAZL BEY (Asir) — Kerman-
lı maaşları onlayamadık efendim. 

MEHMET MİSBAH EFENDİ (Beyrut) — Gerek 
mağdurin-i siyasiyye ve gerek sair suretle verilmekte 
olan maaşat hakkında malumatımız yoktur, Bunlara 
ne suretle maaş veriliyor ve kimlere, hangi heyetin 

karariyle ve hangi kanuna tebaan tahsis olunuyor? 
Bunları Maliye Nazırı Beyefendiden sorarım. 

REŞİT 1 ALİ BEY (Havran) — Bendeniz bu fas
lın müzakeresi esnasında Meclis-i Âlinin nazar-ı dik
katini iki noktaya affetmelerini isterim. Birincisi, 
Varidat-ı Devleti teşkil eden paranın kimlerden tah
sil edilmekte olduğunu nazar-ı dikkate alsınlar. Bu 
varidatı temin edenlerin ekserisi erbab-ı ziraattır. 
Erbab-ı ziraat ve felahat elyevm kendi karınlarını 
bile doyuramıyorlar. Binaenaleyh, Meclis-i Âli rnü-
zakeratta elinden geldiği kadar tasarrufa riayet etsin 
ve deminden bahis buyurulan altı bin lira olsun, alt
mış bin lira olsun, altı lira olsun, bu para ile herhal
de bir şey vücuda gelebilir ve tasarruf edilecek mik
tar azdır diyerek, bunu nazar-ı dikkate almamak kat' 
iyyen doğru değildir. Bu noktaya Meclis-i Âlinin na
zar-ı dikkatini celbederim. 

KEYGAM EFENDİ (Muş) — Bendeniz de muh
terem arkadaşlarımdan anlamak istiyorum ki, şu on 
milyon kuruş muhtacine tahsis olunmuş, bu, hangi 
muhtacine aittir, merkeze aittir? Bizim tarafta o ka
dar muhtaç vardır ki, hiçbirisine iane verildiğini bil
miyoruz. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Kengiri) — Bu 
fasıldaki üç kalemin hiçbirisine itiraz etmeyeceğim. 
Burada muhtacin için on milyon kuruş kadar bir şey 
veriliyor. Zannederim ki, bu verilen muhtacin maa-
şaatı, mevziinin gayriye vaz' olunuyor, hepsi mev
zuna vaz' olunduğu gibi, daha Hükümetin atıfetine 
muhtaç birtakım eytam ve eramil kalıyor ki, bu
gün Hükümet verecek olursa, bunun yirmi milyon 
ve belki daha çok olması lâzım gelir. Hükümet, Ma
liyesini nazar-ı dikkate almış, bu kadar verebilmiş, 

Mağdurin-i siyasiyyeye gelince: 

Mağdurin-i siyasiyye: Hükümetin şu bütçesinden 
altıyüz bin kuruş para alıyor. Erkân-ı İsdibdat ise 
hâlâ bugün tekaüt maaşı alıyor. Altıyüz bin kuruş 
değil, belki altı milyon kuruş alıyorlar. Bunlar için 
lâzım gelen miktarı diriğ etmeyiz. Bu verilen para 
gayet azdır. Mağdurin-i siyasiyye, bu yüzden kat kat 
mağduriyyete uğramışlardır ki, aldıkları para hiçtir 
ve mağduriyyetlerini telâfi etmez bir derecededir. Za
ten bu para da kanunî bir paradır. Bunu tekrar söy
leyip de tekrar gönüllerini eerihadar etmek doğru 
değildir? 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Erzurum) — 
Efendiler, ben de, Süleyman Sudi Efendinin teklifi
ne taaccüp ettim, Hakkı Paşa Hazretlerinin adl-ü-ih-
san politikasının neticesi olarak teklif olunan para-
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lan belki el kaldırıp kabul etti ve bu paralar veril
di. Hem öyle adamlara verildi ki, eski devirde eski 
rejimde bu mağdurin-i siyasiyyeye zulmetmişler ve 
sonuna kadar da eğer Meşrutiyet gelip de bizi onla
rın elinden kurtarmış olmasaydı hâlâ da edeceklerdi. 
Bu Devr-i Meşrutiyyette böyle mağdurin-i siyasiyye
ye biz para vermezsek olur mu? Bunların bütçede 
kalması, bizim için de bir şereftir. Süleyman Sudi 
Efendi, diğerlerine maaş verilirken ses çıkarmayıp 
da, böyle birkaç kişi için bu kürsüde itiraz etmeyi 
memleketimizin, milletimizin menfaatına muvafık 
görmüyorum. Onun için bu teklifleri reddetmelidir. 
(Alkış) 

ZEYNELÂBİDİN EFENDİ (Konya) — Bir maa
şın tahsisi, bir kanunla olmak icap eder. Bu, bir kai
dedir. Geçen devirde de burada uzunuzadıya müna
kaşa edildi ve Maliye Nâzın da bunu kabul etmişti. 
Muhtacin tertibinden hâlâ para veriliyor. Şu esbab-ı 
mucibe mazbatasına nazaran bir nizamnameye tevfi
kan maaş verilmemesi, geçen devre-i içtimaiyyede bu
rada uzunuzadıya münakaşa edilmiş ve Maliye Nâ
zın Nail Bey, nizamname ile para verilmeyeceğini ve 
bunun için bir kanun teklif edileceğini söylemişti. 
Şimdi hâlâ nizamname ile amel olunduğu görülüyor. 
Bu, doğru değildir. Nizamname ile maaş verilemez. 
Her halde o nizamname hükmünce hadd-i asgarisi 
50 kuruş, hadd-i âzamisi de 50O kuruş olarak maaş 
tahsisini doğru görmüyorum. Bunu Meclis de kabul 
eder zannederim. Millet, her halde muhtacinini bes
leyecektir. Fakat, kifâf-ı nefs miktarı maaş verilmeli
dir. Yoksa, başka birtakım adamlar aç ve bîilâç bir 
halde dururlarken, bir adama 500 kuruş vermek doğ
ru değildir ve nizamnamede de böyle hatalar vardır. 
Bundan böyle artık bir daha nizamname ile maaş 
tahsis edilmemesini rica ederiz. Bu, Mecliste de ve 
esbab-ı mucibe mazbatasında da böyle maaşlar gö
rülmesin. 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nâzın Vekili) -
Zeynelâbidin Efendi Hazretlerinin buyurdukları ni 
zamname bir madde-i kanuniyyeye istinat eden ni
zamnamedir. Biliyorsunuz ki evvelki bütçelerde biı 
madde-i kanuniyye konulmuştu ki, onun mucibince 
muhtacinden hiçbir kimseye 500 kuruştan fazla maaş 
verilmeyecektir. Madde-i kanuniyye hadd-i âzamiyi 
tâyin, hadd-i asgariyi tâyin etmediği için Hüküme) 
o madde-i kanuniyyeye tatbikan bir nizamname tan
zim ederek muhtacine asgarî 50 ve azamî olarak 500 
kuruş değil, efrad-ı aileye göre, fakat kat'iyyen 500 
kuruşu tecavüz etmemek üzere maaş tahsis olunabile

ceğini tasrih etti. Muhtâcînden fakir bir kimseye veri
len 50 kuruş ve bir şahıstan ibaret ise haddi azami 
yalnız 150 kuruştur. Bir şahıstan ibaret olup da 151 
kuruş alan hiçbir fert mevcut değildir. Eskiden kalmış 
olanlar varsa, o başka. Hükümet o nizamnameyi tan
zim ettiğinden beri muhtâcînden hiçbir ferde 151 ku
ruş maaş tahsis etmemiştir. 

Eğer ailenin üç ferdi olacak olursa o ailenin yine 
ihtiyacına göre her bir ferdine 150'şer kuruştan 450 
kuruş tahsis ettiği vâkidir. Fakat bir ailenin on ferdi 
de bulunursa hiçbir vakit 500 kuruştan fazla maaş 
tahsis edilmemiştir ve tatbik edilen nizamnamenin 
esasları bunlardır. Muhtâcîne tahsis ettiğimiz maaş, 
bütçeye ilâve suretiyle değildir. Şayet ölenler olursa, 
o münhal kalan-maaşları, böyle alîl, kör, topal, çalış
maya iktidarı olmayanlara tahsis ediyoruz, Muhtaç 
olanlara, bekleyiniz de Meclis-i Mebusan toplansın 
sizin için de kanun teklif edeceğiz demeye zannede
rim sizin de hissiyyât-ı mürüvvet ve insaniyyetiniz 
razı olmaz. 

KEYGAM EFENDİ (Muş) — Nazır Beyefendi! 
Nerelerdekilere tahsis olunuyor? 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Yalnız İs-
tanbul'dakilere değil, her yerdekilere veriliyor efen
dim. 

KEYGAM EFENDİ (Muş) — Zannederim ki yal
nız İstanbul'dadır. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Hayır, 
size arz edeyim. Belki Vilâyetlerde de tahsisat vuku 
bulmuştur; fakat siz işitmemişsiniz. Onun kabahati 
bizde değil; çünkü yaptığımız şeyleri ilân etmeyiz. 
Fakat her ne zaman Vilâyattan her kim müracaat et
miş ise, onun hakkında da nizamnameye tevfikan lâ
zım gelen tetkikat yapıldıktan sonra maaş tahsis edil
miştir. Arzu ederseniz, size cedvellerini gösterebilirim. 
Belki sizin Vilâvette yoktur; fakat başka Vilâyetlerde 
pek çok olduğunu arkadaşlar bilirler. 

ZEYNELÂBİDİN EFENDİ (Konya) — Ben, bu 
tahsisat, nizamname ile olmasın, bir kanun ile olsun 
diyorum. Bu, geçen sene münakaşa edilmişti. Gerçi 
Bütçe Kanununda bir madde ile buna esas konulmuş; 
fakat müstacel olduğu için bu nizamname kabul edil
miş, fakat bu nizamname üzerine devam olunmasın 
ve kanun lâyihası verilsin denildi. Maliye Nâzın da 
burada bunu kabul etti. Bu, teehhür etti. Demek isti
yorum ki, böyle devam etmesin. Bir kanun lâyihası 
verilsin diyoram. 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nâzın Vekili) — 
Bu hadd-i asgariyi kanun tâyin etsin, demek mi isti
yorsunuz? 
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ZEYNELÂBİD İN EFENDİ (Devamla) — Her 
cihetle bir kanun yapılsın Hattâ ben, yekûnun fazla 
olmasına itiraz etmiyorum. Çünkü muhtacın fazla ol
dukça bu yekûn da tezayüt edecektir. Biz muhtaçlara 
bakmaya mecburuz. Her halde bunun kanun lâyiha
sını vermeli efendim. 

MEHMET MİSBAH EFENDİ (Beyrut) — Bende
niz Nazır Beyden bâzı izahat almak istiyorum. 

MEHMET CAVİT BEY (Mâliye Nâzın Vekili) — 
Siz söyleyin, sözlere işaret ediyoruz. Bitince hepsine 
birden cevap vereceğiz, 

İHSAN BEY (Maaşal-ı Zâtiyye Müdürü) — Ev
velâ mağdurin-i siyasiyye maaşları hakkında cevap ve
receğim. Cümlenizin malûm-u âlileridir ki, onun hak
kında geçen sene bir kanun yaptınız ve o kanunda 
büyuruldu ki; mağdurin-i siyasiyyeden olup olmadığı
nı Dahiliye Nezaretinde bir komisyon teşekkül ederek 
tetkik etsin. Komisyonun netice-i tetkikatında mağdu
rin-i hakikiyye-i siyasiyyeden olduğu tahakkuk eder
se, bunlara maaş verilsin. Bunlardan gayri olanlara 
maaş verilmesin. Bu karar harfiyyen tatbik olunmak
tadır ve komisyonun mazbatası da olmadıkça katiy-
yen hiçbir şahsa bir santim bile tahsis edilmemektedir. 
Eğer bunun müfredatını görmeyi arzu buyurursanız, 
Encümene takdim ettik, orada mevcuttur. Hattâ bu 
iddiayı teyit etmek üzere ilâveten söylevebilirim ki, 
burada gördürünüz allı bin Lira tamamen sarf olun-
mamaktadır. Komisvonun tasdikine iktiran edenlerin 
maaşları veriliyor, iktiran etmeyenlerin maaşları bütçe
de durur ve demin arz ettiğim gibi, mugavir-i kanun 
olarak kimseye maaş verilmez. Bunlar mağdurin-i si-
yasiyve-i hakikivveden mi, değil mi? Bu yaptığımız 
kanunla, komisvona havale olunmuş bir vazifedir. 
Biz onu tetkik ile mükelleff değiliz. Bu babdaki ce
vap bundan ibarettir. 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Bevazıt) — Bun
ların başka bir hizmetle kayırılması kabil değil mi? 

İHSAN BEY (Devamla) — Onu da arz edevim 
efendim. Hatırımdan çıkmıştı. Bunların bir kısmına 
memuriyet verilmiştir. Bâzılarına da mağduriyyet ve 
tekaüt maaşları tahsis olunmuştur. Bu seneki ile ge
çen seneki miktar arasında fark vardır. O da, ver
diğimiz esami cedvelinde gösterilmiştir. 

Fermanlı maaşlar da sorulmuştu. Efendim, bu Fer
manlı maaşlar üç kalemden ibarettir. Sıra tertibi me-
yanında daimî surette Mübaşşir istihdam olunmakta 
olduğundan, buna senevî 36 bin kuruş maaş verili
yormuş. Bunun miktarı Hazinece tasarruf edildi ve 
şahsa mahsus olduğu için Düyûn-u Umumiyyedeki 

maaşat-ı zâtiyye yerine alındı. 12 bin kuruş budur. 
Fermanlı maaşlardan birisi de Ankara Vilâyetinde 
Yabanâbâd Kazasında Ali Es-Semerkantî Sülâlesinin 
Ferman ile vergileri affolunmuş, bu vergilere muka
bil senevî 30 bin kuruş koyuyoruz. Hattâ İdare bu
nunla da kanaat etmedi, bu zatların vergileri kaç ku
ruştur diye, mahallerinden sordu. Eğer vergiler daha 
aşağı olsaydı, bunun miktarını tenzil edecektik. Anla
dım ki, daha fazlaymış, olduğu gibi bıraktık. 

MEHMET BAHAEDDİN BEY (Halep) — Han
gi tarihte affolundu ve ne için affolundu? 

İHSAN BEY (Devamla) — Edvarı sabıkada Sul
tan Süleyman zamanında, Fatih zamanında. 

ARTİN BOŞGEZENYAN EFENDİ (Halep) — 
Şanı mebusları diyorlar ki, şimdi şimendifer yapıl
mış, artık mübeşşire hacet kalmamış. 

İHSAN BEY (Devamla) — Bu, adatı kadimeden-
dir, tasarrufu, bu bin kuruştan mı temin edeceksi
niz? 

AHMET MÜFİT BEY (İzmit) — Şam mebusla
rından kimse söylemiyor, siz söylüyorsunuz. 

İHSAN BEY (Devamla) — üçüncüsü de, Ada-
na'da Gülnar Kazasında, demin arz ettiğim gibi, yi
ne vergileri affolunan meşayihe aittir. Onlar da dört 
beş kişiden ibarettir, 1 060 kuruştan ibarettir. Muh
tacın ve mağdurini siyasiyeye ne suretle tahsis olun
duğuna, Nazır Beyefendi Hazretleri cevap verdiler. 
Ve muhtacin Nizamnamesi de bir kanun şeklinde 
Meclisi Alinize takdim edilmiştir. Zannederim ki en
cümenlerin birinde duruyor. Onun için Zeynelabidin 
Efendi Hazretlerinin itirazına hacet yoktur. 

RUHİ EL - HALİDİ BEY (Kudüs) — Haddi aza
misi ne kadardır? 

ZEYNELABİDİN EFENDİ (Konya) — Yine 
tekrar teklif ediyorlar mı? 

İHSAN BEY (Devamla) — Pekâlâ, tekrar teklif 
ederiz. Zatı alileri de buyurdular ki, muhtacin maaşa-
tı taşralara da taksim olunuyor mu? Evet, bunların 
kısmı azamı taşraya aittir. İsterseniz, defterini tak
dim ederim. 

Sureti tahsisine gelince : Muhtacin Nizamnamesi 
mucibince Nazır Beyefendi Hazretlerinin veyahut Ne
zarette bulunan zevatın riyaseti tahtında bir komis
yon teşekkül eder, bu komisyon tetkikat icra eder. 
Bu, Nizamnamenin birinci maddesindeki şeraiti haiz 
iseler - ki, o şeraitin cümlesini bir şahısta cem etmek 
pek güçtür - gayet sıkı yapılmış bir şeydir. Her türlü 
esbabı maişetten mahrum olacak, şer'an iaşesiyle mü-
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kellef bir kimsesi bulunmayacak. Bu suretle birçok 
şeraiti haiz olacak. Böyle olanlara tahsis ediyoruz. 

Nazır Beyefendi Hazretlerinin buyurdukları gibi, 
bir şahıs için 150 kuruş, dört neferden ziyade olursa 
500 kuruş maaş tahsis edilebilir. Bendeniz bir sene
dir bu idaredeyim, kimseye 500 kuruş tahsis edildi
ğini görmedim. Bu hususta son derece de imsak edi
liyor. 

Fakat 1325 Muvazene Kanunu mucibince idamei 
tediyesini emrettiğiniz maaşlar bunun haricindedir. 
Onlarda da bir şart aranır. O da malumu alileri, ken
disinin 500 kuruş ve daha ziyade iradı varsa, bunla
rın kesilmesi lazım gelir. Bu da mal memurlarına al
tı ayda bir yoklama icra edildiği vakit ihtar olunur 
ve defterleri gelir, kesilmesi lazım gelenler kesilir, 
mal memurları kusur ediyor da, muhtaç olmayanlara 
bir maaş veriyorlarsa, emin olunuz ki yakalarını mü
fettişlerin ellerinden kurtaramazlar. 

KEYGAM EFENDİ (Muş) — Emin olunuz, her
kes kendi adamına verir. 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nazırı Vekili) 
— Öyle ise o bize ait değil. Biz vilayetten geleni sa
hih diye telakki ederiz. 

İHSAN BEY (Maaşatı Zatiye Müdürü) — Lazım 
gelen cevapları verdim, fazla bir şey kalmadı. («Kâfi» 
sadaları) 

REİS — Faslı okuyunuz, reye koyayım efendim. 
(Otuzbeşinci fasıl tekrar okundu) 
Kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Ka

bul edildi. 
Otuzaltmcı Fasıl 

Çıraklık 3 910 083 
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller 

kalkar) Kabul olundu efendim. 
Otuzyedinci Fasıl 

Girit memurini münfasılası 318 180 
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller 

kalkar) Kabul edildi efendim. 
Otuzsekizinci Fasıl 

Hidematı vataniye mukabili maaşat 1 030 872 
MEHMET TEVFİK EFENDİ (Kengırı) — Geçen 

sene hidematı vataniye tertibinden bazı zevata 5 bin 
kuruş maaş tahsis edilmişti; hatta o vakit vadedil-
mişti ki bunlar muvakkaten tahsis olunacak ve ileride 
kendileri bir memuriyete intihap olunacaklardır. Hal
buki henüz intihab olunmadılar. Rica ederim bunlar 
intihab olunsunlar da bu yekûndan biraz tenakus et
sin. 

REİS — Başka söz isteyen var mı efendim? 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Devamla) — Bu 
fasla bir zam teklif ediyorum. Bizim eski rüfekamız-
dan Hoca Şevket Efendi vardı, o zat devri sabıkta ha
pishanelerde bu kadar mezalim, bu kadar işkenceler 
çekmiş, hidematı vataniyesinden bir dakika fariğ ol
mamıştır. Hatta hapishanede şişlerle bacakları, bal
dırları şişlenmiş, ayağının on tane tırnağı sökülmüş 
bu böyle bir zat idi. Hiçbir zaman fikri hürriyet da
vasından vazgeçmemiş idi. Bu zat mağdurini siyasiye 
tertibinden on para maaş bile almıyor. Geçen sene 
arkadaşımız idi, bu sene hiçbir maaşı yoktur. Bütçe
nin müsaadesi olsa, bu hidematı vataniye tertibinden 
daha ziyade bir maaş teklif edecektim. Onun için bu 
zata hiç olmazsa 500 kuruş maaş tahsisini teklif ede
rim. 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Beyazıt) — Bu 
adam, dövülmek saikasıyla gözleri kapanmıştır. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Devamla) — Ken
disi de maluldür, gözleri görmüyor, bir medarı mai
şeti de yoktur. Rica ederim bunu nazarı dikkate ala
rak bu 500 kuruş maaşı kabul ediniz. 

REİS — Bir teklifi tahriri yapınız. 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Beyazıt) — Ben
deniz de Tevfik Efendi Hazretlerinin teklifine iştirak 
ederim. Hakikaten, bu adamın dövülmek yüzünden 
iki gözü de kapanmıştır. İdaresini temine medar ola
cak bir şeyi yoktur. Pek ziyade muhtacı merhamet
tir, buna, münasip bir maaş tahsisini Heyeti Muhte-
remeden rica ederim. 

AHİL APOTYAKO EFENDİ (Sakız) — Bende
niz de refiklerimin fikrine iştirak ederim, lakin bu 
zamma lüzum yoktur çünkü zaittir, Nazır Beyefendi 
demin buyurdular ki altı bin liranın bir kısmı sarf-
edilmemiştir. Şevket Efendi kendileri müracaat eder
lerse, o tahsisattan kendilerine de bir maaş verilir. 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Beyazıt) — Bunun 
için Meclisçe bir karar verilsin. 

SERVET BEY (Trabzon) — Efendim, mağdurini 
siyasiye faslı, zannediyorum ki yalnız mağdurini si-
yasiyeye mahsustur. 

İHSAN BEY (Maaşatı Zatiye Müdürü) — Değil
dir efendim. 

SERVET BEY (Devamla) — Bendeniz diyorum 
ki arkadaşlarımızın dediği bu zevat, filhakika vatana 
hizmet etmişlerdir, fakat bugün hidematı vataniyede 
bulunan evladı vatandan birçoklarının daha isimle
rini bilmiyoruz. Binaenaleyh, bu hidematı vataniye 
tertibini kasr ve tahdit etmelidir. Bunun sonu gelmez. 
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Elhamdülillah vatanpen'erlerimiz pek çoktur. («Allah 
daha çok etsin» sadaları) 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nazın Vekili) 
Efendiler, zaten hidematı vataniye tertibine gayet 
cüzi bir iki kalem zammettik. Ve o tertipleri ibzal ve 
israf ettiğimiz yoktur. Binaenaleyh Servet Beyefendi 
ile hemfikiriz. Şevket Efendi hakkında gerek Tevfik 
Efendinin ve gerek Süleyman Sudi Efendinin söyle
dikleri sözlere iştirak ederiz. Bir arkadaşımız, büyük 
bir kazaya uğramış, bugün hiçbir iş yapamayacak 
bir hale gelmiş. Vaktiyle kendisi pek çok çalışmış, âde
ta mağdurini siyasiyeden addedilecek bir zattır. Muh-
tacin tertibinden de maaş almayı arzu etmiyor, onu 
bir izzeti nefs meselesi gibi telakki ediyormuş. Mağ
durini siyasiye tertibinden veyahut hidematı vataniye 
tertibinden verilmek lazım geliyor. Hidematı vataniye 
tertibi mahdut bir tertip olduğu için ve oradan veril
mek için bütçeye zammedilmesi lazım geleceğinden, 
eğer müsaade ederseniz, mağdurini siyasiye tertibin
de münhal para olduğundan bu zata ve ailesine işbu 
tertipten 500 kuruş maaş tahsis edelim. («Hay hay» 
sadaları) 

REİS — Efendim bu teklifi kabul edenler elleri
ni kaldırsın. («Kabul» sadaları) Kabul olundu. 

Şimdi, otuzsekizinci faslı, hidematı vataniye mu
kabili maa.şat faslını kabul edenler ellerini kaldırsın
lar. (Kiler kalkar) Kabul olundu. 

Otuzdokuzuncu Fasıl 
Ecanib maaşatı 552 750 
İHSAN BEY (Muhassasatı Zatiye Müdürü) — 

Bu, öteden beri bazı ecanibe tahsis olunan maaşattır. 
Sinini sabıka bütçelerinde de tasdik buyurdunuz. Bun
lara ne on para zammolunur ve ne tenzil olunur, mün
hal vukubulursa Hazinemanda edilecektir. Müfreda
tını da verdik, Encümende var. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Kengırı) — Bun
ların ecanibden iki tane İtalya'lı olduğu söyleniyor. 

AHİL APOTYAKO EFENDİ (Sakız) — Haki
katen, içlerinde iki tane İtalya tebaasından olan var
mış; fakat Almanya sefaretinin alınması üzerine 
maaşlarını almaya devam etmişler. («Nasıl olur?» sa
daları) 

HACI ŞEFİK BEY (İstanbul) — On sene, yirmi 
sene evvel ölmüş olan bir ttalyanın ailesine eğer biz 
maaş tahsis etmiş isek, böyle bir halin vukuundan 
dolayı onların maaşlarını keserek intikam almak bi
zim ulüvvü cenabımıza yakışır mı? 

REİS — Memur efendi izah edecek misiniz? 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nazırı Vekili) 
— İzahat verelim efendim. («Müfredat okunsun» sa
daları) 

MEHMET EMİN EFENDİ (İçel) — Müfredat 
okunsun, ecanip denildiği zaman bunların kimler ol
duğu bilinsin. 

TRAYAN NALİ EFENDİ (Manastır) — Müfre
datın okunmasını istiyoruz. 

• 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nazırı Vekili) 
—• Bu ecanip tertibinden müfredatını geçen sene Me
busan hükümetten talep etmiş idi. Hükümet cetvelini 
tanzim edip göndermiş; burada esami var. Yüzbin 
kadar isim var, bunun tetkiki bir aya tevakkuf eder. 
Ecanip maaşatı cetvelinde isimleri mukayyet olanlar, 
hükümete şu veya bu suretle hizmet etmiş olan eca-
nibin ya zevcelerine veyahut çocuklarına tahsis edil
miş olan maaşattır, yahut zuhur eden bir vakai fecia 
esnasında ölmüş olan kimsenin ailesine, çocuğuna ve 
kızına tahsis edilmiş maaşattır. Veyahut hükümetin 
Hindistan gibi yerlerde fahrî şehbenderliği hizmetini 
ifa etmiş olan kimselerin ailelerine tahsis edilmiş olan 
maaşattır ki, münhal oldukça, tabiî, başkalarına tah
sis edilmeyip, Hazineye kalmaktadır. Ecanibe ait 
maaşatın miktarı otuz kalemden ibarettir. Bunların 
içinde lüzumsuz olarak tahsis edilmiş ne kadar maa
şat varsa, evvelki sene hükümetçe tetkik edilerek bir
çoklarının maaşları kesilmiştir. Bazılarının da maaşı 
fazla görülüp, fazlaları tayyedilmiş. Yalnız kendileri
ne kifayet edecek miktarda bir maaş verilmektedir. 

Bir de İtalyanlardan bahsettiniz, İtalyanların al
dıkları maaşlar da iki kısımdır efendim. Bir kısmı 
hizmeti Devlette bulunmuş ve memurini Devlet gibi 
tekaüdiye terketmiş, binaenaleyh hakkı müktesepleri 
bulunmuş olanlardır ki onları da bugün vermekte de
vam ediyoruz. 

SEYİT AHMET CENANİ BEY (San'a) — Hiç
bir hakları yoktur. (Gürültü) 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Telaşa 
lüzum yok. Ne için telaş ediyorsunuz? Veremeyiz de
yin, kesin. Ben de izahat vermeyeyim. Bu maaş alan
lar iki kısımdır. Bir kısmı tekaüdiye terk etmiş olan
lardır. Bunların tekaüt maaşı almak hakkı müktesebi 
olduğu esasını kabul ettiğimizden, onların maaşları
nı veriyoruz. Bir kısmı da tekaüdiye terk etmeksizin 
şu veya bu suretle maaş tahsis edilmiş olanlardır ki, 
ben de bundan dün akşam haberdar oldum. Ay başın
da bu iki kişiye maaş verilip verilmemesini Muhassa
satı Zatiye Müdürü istizan etmişti. Ben de sual işa
reti koyarak, bunlara ne suretle maaş verildiğini an-
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layayım dedim. Fakat bunlara bi lüzum maaş veril
diği anlaşılırsa derhal kat edilir. Fakat tekaüdiye ver
miş olanların maaşını vereceğim. 

MEHMET SABRI BEY (Sanman) — Mesmuatı-
ma nazaran Hicaz Şimendifer Hattında çalışmış Mays-
ter Paşa namında bir mühendis, bir gün düşüp, aya
ğından sakatlanır, badehu vefat eder. Ailesine bir 
maaş tahsis edilmiş midir? 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Hayır 
Efendim, öyle bir maaş yoktur. 

MEHMET PAŞA (Şam) — Hicaz hattında mü-
şahade olunan hidematma mükâfaten vaktiyle kendi
sine kaydı hayat şartıyla ba-iradei seniye 3 500 kuruş 
maaş tahsis olunmuş idi. Beyrut'ta muhavvel idi. Ora
dan alırdı. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — O halde 
karısına filan tahsis olunmuş maaş değildir. 

REİS — Efendim, faslı reye koyuyorum. 
HACI EVLİYA EFENDİ (Maraş) — Reis Bey

efendi Hazretleri, müfredatı okunmadı. Kimlere veri
yoruz? Müfredatın okunmasını talep ediyoruz. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Hiçbirin
de müfredat okunmadı. Yalnız ecanibe ait olanı mı 

okuyacağız? 
REİS — Muhtacin tertibinde ve sair şeylerde hiç

birinin müfredatını okumadık ki, ecanibin müfredatı
nı okuyalım. («Okunsun» sadaları) 

MEHMET BAHAEDDİN BEY (Halep) — Şim
di karar verdik, yarım saat geçmedi. 

REİS — Nazır Bey burada eline müfredat cetve
lini alarak izahat verdi. Eğer kâfi gelmiyorsa, okun
sun. 

MEHMET BAHAEDDİN BEY (Halep) — De
mek kâfi görülememiş ki, teklif ediliyor. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Şimdi 
mösyö filan, mösyö filan diye okuyacağız. Bundan 
bir şey anlaşılmayacak ki. İşte okuyorum efendim : 

Cidde Konsolosu mösyö... 
HACI MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Nazır 

Bey, ne fayda var bunda canım? 
MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Ben de 

bilmiyorum ki, ne yapayım? (Okunmasını istiyor
lar. («Lüzum yok» sadaları) 

SEYYİT AHMET CENANİ BEY (San'a) — 
Nazır Beyefendi Hazretleri, rica ederim, bu maruza
tımı dinleyin. Tekmil ecanibe vereceğiz. Fakat huku
ku kanuniyeye, hukuku beynelmilele muhalif hareket
te bulunan muahedatı beyneddüveli tanımayan İtal
yanlara vermeyeceğiz. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Hakkı ol
mayanlara vermeyeceğim dedim, söyledim. 

REİS — Efendim, alelumum müfredatın okun
masında ısrar ediyor musunuz?.. («Hayır» sadaları) 
Israr edilmiyor. O halde otuzdokuzuncu fasıl kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Ekse
riyetle kabul edildi. 

40 ıncı Harem maaşatı faslını okutuyorum. (Ekse
riyet yok sesleri, var sesleri) 

Müsaade buyurun. Ekseriyeti takdir etmek bize 
aittir. Eğer bir kimse faslın ilgasını talep ediyorsa, 
bir takrir verirler ve bu ba'bda izahat vermek üzere 
Maliyeden gelen Maaşatı Zatiye Kalemi Mümeyyizi
nin ibraz eylediği evraktan bazı cevâvinin istidam 
üzerine Hazine-i Hâssa İdaresince yazılan der kenar
larda bunların adedi 200'ü mütecaviz gösterilmesine 
ve Maliyece 746'ya iblağ edilmesi ibraz olunan beyan
nameler üzerine kayıt ve hesap edildiği beyan olun
masına mebni bir kere Yıldız'ın hini tahliyesinde tu
tulan defterin, komisyonundan ahz ve tetkikiyle mik-
darı sahihinin beyanı, Mümeyyizi mumaileyhe hava
le olunmuştu. 

Bunun üzerine bittaharri Şehremanetinde bulunup, 
getirilen gayri musaddak bir defterde dahi 169 nefer 
cariye ismi görülmüş ve Mümeyyizi mumaileyhten 
bissual, bunlardan bir kısmı, defterin tanziminden ev
vel çıkmış olduğunu ve tashihi muamele imkânı bu
lunamayacağını söylemiştir. 

Maliyenin gösterdiği defterde İkballer dahil oldu
ğu gibi, Efendiler ve Sultanlar Hazeratının hizmet
lerinde bulunanlar dahi ilave edilmiş ve halbuki Efen
diler ve Sultanlarla İkballere Hanedanı Saitanat büt
çesinde ayrıca maaşlar tahsis kılınmış olduğundan İk
ballerle Efendiler ve Sultanlara ait cariyeler Hakanı 
Sabıkın zamanı saltanatında birer suretle Saraydan 
çıkarılmış ve kendileri cariye olmayıp, hizmetçilikle 
girmiş olanlar bitttefrik yalnız 14 Nisan sene 1325 Sa
raydan çıkıp, sırf Hakanı sabıkın hizmetinde bulunan
lara münhasır olmak üzere teklif olunan lâyiha-i ka-
nuniyyenin tadilen âtide yazılan surette kabulü He
yeti Umûmiyyeye arz ve teklif olunur. 

Bu lâyiha-i kanuniyye burada kabul olundu. Ayan
dan da çıktı, kanun oldu. Şimdi madde-i kanuniyyeyi 
okuyayım. Esasen mevzuubahs olan ikinci ve üçüncü 
maddesidir. 

«ikinci Madde — Efendiler ve Sultanlar Hazera-
tına ait cariyelerle Hakanı sabıkın zamanı saltana
tında Saraydan çıkmış olanlara ve kendilerine maaş 
tahsis olunan ikballere, işbu 'kanun münasebetiyle 
maaş tahsis olunamayacalctır». 
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Üçüncü madde de şudur : 
«Üçüncü Madde — 14 Nisan, sene 1325 tarihin

de Saraydan infikak ettikleri sabit olacak cariyeler
den 1325 senesi Bütçe Kanununun 21 inci maddesin
de muharrer şerait veçhile faslın ilgası veyahut tenzili 
'hakkında bir takrir verirler, reye konur». 

REİS — İtiraz eden yok. Ellerinizi kaldırınız di
yorum. Çünkü ekseriyet vardır, yoktur diye gürültü 
ediyorsunuz. Fasılda ilga veyahut tenzil veyahut tez
yit talebi takrir ile olur. İlgayı veyahut tenzili teklif 
edenler bir takrir verirler, reye konulur. Elimizde il
gasına dair bir takrir yok. Faslı reye koyuyorum. Ek
seriyet hâsıl oluyor; sonra ekseriyet yok deniliyor, 
itiraz ediliyor. 

SEYYİT AHMET BEY (San'a) — Takrir verme
ye zaman müsait değildir; işte teklif ediyorum. 

REİS — Kırkıncı faslı okutuyorum. 

Kırkıncı Fasıl 
Harem Maaşatı 85.420 

MEHMET TALAT BEY (Ankara) — 1327 sene
sine mabetle bu fasılda bir fazlalık var. Nazır Bey 
izah etsin, esbabı nedir? 

EŞREF BEY (İsparta) — Harem Maaşatı meya-
nında geçen sene Yıldız'dan çıkan cariyeler hakkında 
maaş tahsis edilmişti. («İşitilmiyor» sadaları). Bu bap
ta 'bir kanun yapılmıştı. Şûrayı Devlet, bu kanun hak
kında yanlış tefsiratta bulunmuş. Buna dair tafsilat 
verilsin. 

REİS — Mazbata Muharriri İzzet Bey izahat ve
recek. 

İZZET BEY (Trabzon) — 1326 senesinde Hükü
met bir lâyiha-i kanuniyye gönderdi. Yıldız'dan çıkan 
cariyelere maaş tahsisini talep etti. Bu lâyiha-i kanu
niyye Muvazene Encümenine gelip, Encümende epey
ce bir tetkikata uğradı. Hükümet, encümenin gönder
miş olduğu şu lâyiha-i kanuniyyeyi, şu esbabı mûci-
b ey e göre tadil etti. Esbabı mucibeyi okuyorum : 

«Hükümetin teklifinde 746 cariyeye maaş tahsisi 
talep olunuyorsa da, Yıldız'ın hini tahliyesinde, ora
dan çıkan cevarinin 190 ve 200 raddesinde olduğu, 
memuren hazır bulunan bazı zevat tarafından beyan 
olunmasına, ihtiyacı tebeyyün edenlere, Sarayda iken 
dahil oldukları sınıflara göre işbu kanunun tasdikin
den itibaren kaydı hayat şartıyla Muhtacın tertibin
den maaş tahsis olunacaktır». 

Şimdi bu ikinci ve üçüncü maddeyi Daire-i âidesi 
muhtacı tefsir görmüş, Şûrayı Devlete müracaat et
miş. Şûrayı Devletin mazbatasının suretini okuyo
rum : 

«Maliye Nezaretinin Şûrayı Devlete havale buyru-
lan 24 Şaban 1328 tarihli ve 114 numaralı tezkeresi 
melfûfiyle Maliye ve Nafıa ve Maarif Dairesinde kı
raat olundu. Mezkûr tezkerede Hakanı sabıkın ha
remleri maaşatı hakkında Meclisi Ayan ve Mebu-
sanda kabul olunarak tasdiki âliye iktiran eden ve 
sureti takdim kılınan lâyiha-i kanuniyyenin ikinci 
maddesinde Efendiler ve Sultanlar Hazeratına ait ca
riyelerin mezkûr sarayda ikamet etmiş olan Efendi
ler ve Sultanlar Hazeratına tahsis edilen cariyelere, 
şimdi olamaması iktiza edeceği 'beyaniyle ikinci ve 
üçüncü maddelerin o suretle mevki-i tatbika vazı is
tizan olunmuş ve sureti işar, Dairece muvafıkı hal bu
lunmuş olmakla, o veçhile ifayı muktezasının Neza
reti müşarünileyhaya havalesi tezekkür kılındı. 

Halbuki kanunun ikinci maddesinde, Efendiler ve 
Sultanlara ait cariyelere maaş tahsis edilmemesi ka-
tiyyen tasrih edilmiştir. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Bu
nu kim tefsir ediyor? 

İZZET BEY (Trabzon) — Şûrayı Devlet tefsir 
ediyor. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Ka
nunun ruhuna muhalif olarak verilen karar makbul 
olur mu? 

SERVET BEY (Trabzon) — Şûrayı Devlet, tef
sir etmemiş, âdeta kanunu tadil etmiş. Buna hakkı 
yoktur. 

REİS — Şûrayı Devletin hangi seksiyonu tefsir 
etmiş? 

İZZET BEY (Trabzon) — Şûrayı Devletin Mali
ye Dairesi tefsir etmiş. 

REİS — Efendim, yalnız Maliye Dairesi mi yaz
mış? 

İZZET BEY (Trabzon) — Evet, Maliye Dairesi
nin mazbatası. 

HÜSEYİN ULVİ BEY (Gelibolu) — Mazhata 
Muharririnden bir şey soracağım. Bu sene 85 bin ku
ruş zammediliyor. Bunun esbabı nedir? Buyurduğu
nuzdan başka, bir de zam var. 

AHİL APOTYAKO EFENDİ (Sakız) — Efen
dim, bu kanun fi 20 Haziran sene 1326 tarihinde neş
redilmişti. Halbuki tediyata sene-i sabıka bidayetin
de başlandı. Binaenaleyh, 1327 senesinin bidaetinde 
Mart verilmiş ve tedahülde sdkiz ay ile 20 gün kalı
yor ki, onlara mukabil olan para sekiz bin, bu kadar 
kuruştan ibarettir. Binaenaleyh, bunu da şimdi tah
sisat olmak üzere göstermişler. 

HÜSEYİN ULVİ BEY (Gelibolu) — Onların mik-
darı tabiîleri vardır. 
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AHİL AFODYAKO EFENDİ (Sakız) — Evet, 
vardır. O tedahülde kalmış ve tediye edilmemiş maa-
şata mukabildir. 

HÜSEYİN ULVİ BEY (Gelibolu) — Güzel, efen
dim; bugün bunların alelmüfredat maaşlarının mik
tarını anlamak isterim. 

ARTAS YORGAKİ EFENDİ (İstanbul) — Ben
deniz, bu faslın fazlası esbabını istizah edecektim, ha
cet kalmadı. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Sinop) — Bendeniz, 
maaşatının azlığından veya çokluğundan bahsedecek 
değilim. Yalnız, Saraj'dan çıkan cariyelerin iaşe ve 
irtfakı hakkında Meclisi Mebusan ve Ayanda müza
keresi icra kılınarak İradeye iktiran etmiş bir kanu
nun şu suretle tefsirini Meclis, ne suretle kabul ve 
telakki ediyor? Tefsir mi, hükmü tağyir mi telakki 
ediyor? Şimdi Hükümet, bunu alıp, ona göre mi ha
reket edecek? Birçok kanunlarda böyle hal olduğunu 
işitiyorum, bu böyle olmaz. 

MEHMET SADIK EFENDİ (Denizli) — Tefsir, 
sarahata karşı olmaz. Bu, sarahati tağyirdir. 

İHSAN BEY (Muhas'sasatı Zâtiyye Müdürü) 
Harcın maaşatının yani Hakanı sabıkın cariyelerine 
tahsis olunacak maaşatın ne Veçhile verileceği, hepi
nizin malûmu âlileri olduğu üzere, yaptığınız bir ka
nuna müstenittir. 

Tebeddülü Saltanat zamanında, tebeddülü Salta
nat günü Hakanı sabıkın cariyeleri, tabiî, Topkapı 
Sarayına naklolunduğu zaman, oradaki Efendiler ve 
Sultanlar hazeraümn cariyeleri de onlara iltihak et
mişler. Bir defter yapılmış; buna İzzet Beyefendinin 
buyurdukları gibi, Şehremanetinde Hacı Dâniş Bey 
isminde bir zat memur olmuş; o defter mucibince 
Topkapı Sarayına naklolunmuşlar; bunların içinde, 
arz ettiğim gibi, doğrudan doğruya Hakanı sabıkın 
cariyeleri var, Efendiler ve Sultanlar hazeratının ca
riyeleri de var. 

Şimdi bunlar, bu kanun mucibince, Maliye Nezâ
retine müracaatla maaş istemişler. Halbuki, kanunda 
mütalâa buyurulduğu veçhile, münhasıran Hakanı sa
bıkın cariyelerine maaş tahsis olunacak ve Sultanlar
la Efendilerin cariyeleri ortada, sokakta kalacaklar. 
Şurasını da arz edeyim ki, bu para Hazine-i Devlet
ten bedava verilmiş bir para değil, bunu da nazarı 
dikkati âlinize arz ederim. Miktarı pek mezbutum 
değil. 

Fakat emrederseniz arz ederim, Bunların, bu ve
rilen paranın beş on misli matlubatı var. Bunlara 
maaş tahsis olunduğu zaman, yedlerindeki beyanna-

meler alınarak iptal olunmuş; ona göre tahsis edil
miştir. Yani, atıfet olarak tahsis olunmamıştır. Atıfet 
olarak telakki buyurmayınız. 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nâzın Vekili) 
— Müsaade edin de arz edeyim. Hakanı sabıkın dü
yununu tesviye etmeye 'Meclis karar verdiği zaman, 
ona dair olan kanunu kabul ettiği zaman, Hakanı sa
bıkın cariyelerinden birçok alacaklılar vardı; fakat 
elindeki beyannameler mucibince, matluplarının ve
rilmeyip kendilerine az çok birer maaş tahsisi müna
sip görülmüştü. Onun üzerine ellerindeki beyanna
meler iptal edilmiş, duyûn defterinden isimleri çıka
rılmış ve yerine kaim olmak üzere kendilerine maaş 
tahsis edilmiştir. 

MEHMET MÜNİR BEY (Çorum) — O kanun 
mucibince olmuş. 

İHSAN BEY (Maaşatı Zâtiyye Müdürü) — Bu 
maaşlar tahsis olunmasa, tabiî, matluplarını alacak
lardı değil mi efendim? Öyleyse bendeniz arz edemi
yorum. Bu matlubatı Hazine-i Devletin deruhde et
mesi lâzım gelirdi. Bunları tanımayız demeye tenez
zül edilmez. Hükümet, bunlara kanun dairesinde sı
nıfları derecesinde maaş tahsis etti. 

Geçen sene ile bu sene tahsisatı arasındaki fark 
şundan neşet ediyor ki, mevcut olan kanun mucibin
ce bugün yine müracaat edilse, yine maaş tahsis ede
ceğiz. İki sene sonra yine biri müracaat etse ve Ha
kanı sabıkın cariyesi olduğunu ispat eylese yine tah
sis edeceğiz. Elimizdeki kanun mucibince, ona da 
tahsise mecburuz. 

HACI EŞREF BEY (İsparta) — Bu mesele öyle 
değil. Şûrayı Devlet bunu nasıl olup da bu yolda tef
sir etmiş? 

İHSAN BEY (Devamla) — O, bendenize taalluk 
eder bir şey değildir. 

Şunu da arz edeceğim ki, verdiğimiz maaşatın 
esamisi ceman i 81 kişiden ibarettir. 181 kişiden 85'i, 
Sultanlar ve Efendilerin cariyeleridir, 96'sı da Hakanı 
sabıkın cariyeleridir. Bu Efendiler ve Sultanların cari
yelerine verilen maaşın miktarı da 13.950 kuruştur; 
bakıyyesi, diğerinindir. Bu Muhassasatı Zâtiyye İda
resi teşekkül ettikten sonra, yoklama icra olunurken, 
bunlardan bazılarının zâtüzzeve olduğu anlaşıldı. 

Müracaat edenler içinde aslen Çerkeş olmaj'-anla-
rın da bulunduğu anlaşıldı, tetkikat icra edildi; ma
lumu âlileridir ki, cariyenin zıddı hürdür. Meselâ, bir 
İstanbullu, Anadolu'lu nasılsa sokulmuşlar; bunlar 
maaşa müstehak olabilirler mi? Buradaki «câriye» ta
birinden, Daire tereddüt etti. Nezareti celileden isti-
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zan etti. Meclisi Müdiranda, 4 - 5 ay evvel müzakere 
olundu. 

Sultanlar Ihazeratının cariyelerine ait olan maaşla
rın ve zâtüzzevc bulunanların maaşlarının katına ka
rar verildi. Şûrayı Devletin tefsiri, kanuna mugayir
dir, bunların kesilmesi lâzımdır dediler. Biz o kararı 
tatbik eder etmez, bir kıyamettir 'koptu. Bunlar, Dai
reye hücum ettiler; Babı Âliye bücum ettiler. 

Sadrazam Paşa, Nezarece tezkere yazdı, Şûrayı 
Devletten istizan ve müzakere olunsun denildi. Hatta 
biz düşünüyorduk, bunları bütün bütün açıkta bırak
mak caiz değildir, Hükümetin şanına yaraşmaz, hiç 
olmazsa bunların maaşını Muhtacin tertibine nakle
delim de, bu zırıltı ortadan kalksın diyorduk. 

Sonra, Sadrazam Paşa Hazretlerinden böyle bir 
emir gelince, tafsilen Sadarete yazdık. Şûrayı Devlette 
müzakere olunmaktadır, zannederim ki birkaç güne 
kadar karar tebliğ olunacak. 

Şimdi, Şûrayı Devlet, eski kararında ısrar mı ede
cek, yoksa tadil değil, tefsir mi diyecek, yahut tefsir 
değil, tadil mi diyecek, ne diyecek ise diyecektir. Zan
nedersem, o zaman müzakere buyurulursa daha iyi 
olur. Bendeniz neticesini arz ederim. («Kâfi» sedala
rı). 

REİS — Meclisi Âlinin bu meselede bir cihete na
zarı dikkatini cel'bedeceğim : Kanunu Esasice Şûra
yı Devlete verilen hakkı tefsir, zannederim, Şûrayı 
Devletin Heyeti Umûmiyyesine verilmiştir. Şûrayı 
Devlet şuabatının ayrı ayrı kanun tefsir etmek için, 
Kanunu Esasi mucibince zannederim hakları yoktur. 
Bunu nazarı dikkatinize arz ediyorum. Müzakere bu 
suretle cereyan ederse, meseleye bir netice veririz. 

SEYYİT BEY (îzmir) — Tefsir, Şûrayı Devlet 
Heyeti Umûmiyyesinin hakkıdır. Maliye Dairesinin, 
tefsire hakkı yoktur. 

REİS — Efendim, malûmu âliniz, Kanunu Esasi
nin tefsiri, Ayana aittir ve Ayanın Heyeti Umûmiy
yesine aittir, Ayan encümenlerine ait değildir. Kava-
nini âdiyenin tefsiri de Şûrayı Devlete aittir. Binae
naleyh, hakkı tefsir, Şûrayı Devletin şuabatına değil, 
bendenizce Heyeti Umûmiyyesine verilmiş gibi geli
yor. («Öyledir» sedaları). 

Efendim, Trabzon Mebusu Servet Bey tarafından 
bir takrir veriliyor; bunda müracaatı kanuniyyeye 
mugayir olarak Şûrayı Devletçe vuku bulan tefsirin 
kabul edilmemesi teklif olunuyor. Zannederim, Şû
rayı Devletin şu tefsirini, tefsir diye kabul edersek, 
Şûrayı Devlet, tefsir hakkını Kanunu Esasiden aldığı 
için, Meclisin bir kararıyla bunu iptal edemeyiz. 

SEYYİT BEY (İzmir) — Hayır efendim. Maliye 
Dairesinin hakkı tefsiri haiz olduğu Meclisçe müsel
lem değildir. Binaenaleyh, Maliye Dairesinin verdiği 
kararı tefsir olmak üzere zaten kabul etmiyoruz. 

ARTAS YORGAKİ EFENDİ (İstanbul) — He
yeti Umûmiyyenin tefsiri olursa kabul ederiz. Mali
ye Dairesinin tefsiri olursa kabul etmeyiz. 

BEDROS HALLAÇYAN EFENDİ (İstanbul) 
Bugün bir tefsir kararı karşısında bulunmuyoruz. Bi
naenaleyh, bir karar olmadığı halde, ne yapılacak ise, 
o esasa göre Hükümet hareket edecektir. Bütçede 
gösterilen rakamlarda bu kararın ademi mevcudiyye-
tine göre, hesap edilmek lâzım gelir. İleride bir tefsir 
kararı verilir de, elyevm bize gösterilen karara muva
fık bir karar gösterirlerse, o zaman lâzım gelen tah
sisatı munzammeyi, Hükümet, talep eder. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Malatya) — Efen
dim, tefsir, merciinin gayrından sudur etmiş. («Kür
sü» sedaları üzerine kürsüye gelerek). Efendim, bun
da esasen tefsir merciinin gayrından sudur etmiştir. 
Keenlemyekün hükmündedir. Evet, hiçbir hüküm de 
icra edemez; çünkü tefsir değildir. Bütçeye katiyyen 
tesiri olamaz. Şimdi bize lâzım olan mesele nedir? 
Şûrayı Devletin Heyeti Umûmiyyesine bu tefsir deni
len kâğıdı iade ederiz, Şûrayı Devletin Heyeti Umû-
miyyesi. 

HASAN FERHAT BEY (Karesi) — Bize gelmiş 
böyle bir kâğıt yoktur. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Devamla) Onu. 
Şûrayı Devletin Heyeti Umûmiyesi müzakereye kor, 
madde-i mezkûreyi tefsir eder, ondan sonra mamu-
lünbih olur. 

CEMAL BEY (Kütahya) — Kendi yaptığımız ka
nunu başkasına mı tefsir ettireceğiz? 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Devamla) — Şû
rayı Devlete ne gitmiştir? Ona itiraz eden yoktur. Bu 
kanun, buradan çıkmış ve bizim yaptığımız bir kanun 
değil mi? Bizim yaptığımız kanunlar, orada tefsir olu
nur. 

MEHMET MiÜSBIAH EFENDİ (Beyrut) — Efen
dim, Şûrayı Devletin kararını keenlemyekün hük
münde addile, Hükümet tarafından teklif olunan 
meblağın kabul olunmasını teklif ederim. Çünkü bun
lar haremdir, mesturedir. Mahallî müracaatları mef-
kuddur. Binaenaleyh, kabul edelim, birçok şeyleri ka
bul ettik. 

Haremlere gelince : Artık temessük ettik, durduk. 
Bu nedir? Sekizyüz Lira kadar bir şeydir. Bunların 
Hükümetten de birçok alacakları vardır, binaenaleyh, 
kabul edelim. («Kabul» sedaları). 
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REİS — Zaten efendim, Bütçe Encümeni, bu tef
siri, faslın yekûnunu tetkik ederken nazarı dikkate 
almamış, fazla tesiri yoktur. 

HACI EŞREF BEY (İsparta) — Nasıl yok efen
dim? 

SASON EFENDİ (Bağdat) — Bunun fazlasının 
mikdarı şehrisi 13 bin kuruştur. 

HACI EŞREF BEY (İsparta) — Tefsir kabul edil-
memişse, paranın kullanılmaması lâzım gelir. 

REİS — Efendim, nazarı dikkate alınmamış. 
İHSAN BEY (Muhassasatı Zâtiyye Müdürü) — 

Mikdarı şehrisi 13 bin kuruştan ibarettir. 
REİS — 13 bin kuruş fazla dahil midir? 
İHSAN BEY (Muhassasatı Zâtiyye Müdürü) — 

Dahildir. 
Bunun üzerine şehri 13.952 kuruş maaş veriliyor. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — İh
san Beyefendi, Şûrayı Devlette tekrar müzakere olun
makta, değil mi? 

'İHSAN BEY »(Muhassasatı Zâtiyye Müdürü) -
Evet efendim. 

İZZET BEY (Trabzon) — Şûrayı Devletin bu tef
siri üzerine şehri 13.900 kuruş maaş vereceğiz. 

REİS — Efendim, o halde bu faslı, Şûrayı Dev
let Heyeti Umûmiyyesince vuku hulacak müzakereye 
talik edelim mi? (Gürültü). 

ARTAS YORGAKİ EFENDİ (İstanbul) — Mec
lisi Mebusan, mukarreratmı, Şûrayı Devletin tefsira-
tına, mukarreratına talik edemez. 

REİS — O halde buraya Şûrayı Devletin kara-
riyle 10.000 kuruş maaş ilave edilmiş, binaenaleyh, 
onun hesabını yapsınlar da, tenzil ederek reye koya
lım. 

SASON EFENDİ (Bağdat) — Şimdi, faslın ye
kûnu aynen kabul olunur, sonra Şûrayı Devletin ka
rarı iktizasınca bu para ita edilmemek lâzım gelirse 
Hazinemande olur. 

'MEHMET TEVFİK EFENDİ (Malatya) — De
minki arz ettiğim ifadeyi tekrar etmekle beraber, Mis-
bah Efendi Hazretlerinin buyurduklarının doğru ol
duğunu arz eylerim. Zannederim ki, Osmanlıların 
hâiz ve mâlik olduğu meziyyet, bu aceze kadınların 
maaşatım kesmeye mânidir. 

Çünkü, Cenab-ı Allah, recülü mümtaz olarak halk 
etmiştir. Horozlar bile daneyi alarak tavukların ağ
zına veriyorlar. (Handeler). Hepiniz bilirsiniz. (Gü
rültü). Kerem edin efendim. Bunun için bu para ka-
tiyyen kesilmemelidir, verilmelidir. Fakat, Şûrayı 
Devletin yanlışını tashih etmelidir. 

REİS — Müsaade buyurun efendim. Zannederim 
bu mesele hakkında epey müzâkere cereyan etti. Me
sele, verilen izahatla tenevvür etti. Bunda iki şık var; 
madem ki, Şûrayı Devletin tefsirini bir karar olmak 
üzere Meclisi Âli kabul etmek istemiyor, o halde 
13.000 kuruş şehriyye buraya zam vâki olmuş; ya bu 
13.000 kuruşun yekûnu umûmiden tenzili suretiyle 
kabul edilsin, veyahut Sason Efendinin teklifi veçhile 
yekûnda dahil olarak kabul edilsin. Bu suretle Hükü
met, bilahare Hazinemande edebilir buyuruyorlar; 

Meclis-i Âli, hilafı kanun 'bir maaş verilmekte ol
duğunu anladığı surette zannediyorum ki, muvafık 
olan hilafı kanun verilmekte olan bu maaşın miktarı
nı tenzil etmektir. Maamafih, ihtilafı efkara dair tak
rir verilmedi. Bendeniz, faslı reye koyuyorum. 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Beyazıt) — Reis 
Beyefendi, Maliye Nâzın Beyefendi Hazretleri de bu 
husustaki nokta-i nazarlarını bildirsinler. 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nâzın Vekili) 
— Sason Efendinin teklifini kabul ediyorum. 

REİS — Müsaade buyurun; işi hülâsa edeyim. 
Faslın umûmunu reye korsak, zannediyorum ki, tayy 
taraftarı olan arkadaşlarımız, umûmu hakkında da 
rey vermeyecekler, O halde kanunen tahsis edilen 
maaşatın katı lâzım gelecek. Evvelemirde bu mesele
yi, yani Şûrayı Devletin kararıyla verilmekte olan şeh
ri 13.000 kuruş maaşın katını reye koyacağım. Eğer 
o kabul edilmezse sonra faslın yekûnunu reye koruz. 
(Gürültü). 

Efendim, müsaade buyurun; iptida katını reye ko
yacağım. (Gürültü). 

HACI EŞREF BEY (İsparta) — Reis Bey, böyle 
olmaz. Kanuna karşı iş yapılıyor, bu kanunsuzluk
tur. 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nâzın Vekili) 
— Sason Efendinin teklifini kabul edecek olursanız, 
sizin arzu ettiğiniz maksat husul 'bulur ve yanlışlığa 
da meydan verilmez. Şimdi hu Harem maaşatı me-
yanmda ne miktarının kanunu mahsus ile ve ne mik
tarının Şûrayı Devletin tefsirine tebaiyyeten tahsis 
edilmiş maaşat olduğunu tayin etmek ihtimali yoktur. 

'Binaenaleyh bu suretle faslı ikiye tefrik etmek 
mümkün olamayacaktır. Onun için encümenin teklifi 
veçhile faslı kabul ederseniz, Hükümet de bunu na
zarı dikkate alır. Şûrayı Devletin tefsirini mademki 
siz bir tefsir olarak kabul etmiyorsunuz, ya o tefsir, 
tekrar, usulü kanuniyyesine irca edilir veyahut yan
lış olarak tahsis edilmiş olan bu Harem maaşatına 
cidden müstahak olanlar var ise, Muhtacin tertibi 
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münhallatından verilir. Burada olan maaşları kat 
eder. Muhtaç olmayanlar da varsa, onlara ne bu ter
tipten ve ne de başka tertipten vermez. Bu suretle 
faslı kabul edin. 

SERVET BEY (Trabzon) — Bendenizin teklifim, 
o esas üzerinedir. Meclisi Umûmî ile Şûrayı Devlet 
tefsirini kabul için lütfen reye koyunuz, mesele bit
sin. 

REİS — Müsaade buyurun, takririnizi reye koy
madığımın sebebi, Şûrayı Devletin tefsiri, kanuna 
mugayir olduğunu iddia ettiğinizdendir. Şûrayı Dev
letin kararım bir kere tefsir suretinde kabul edince, 
onu reddetmek, zannederim ki, Meclisi Âlinin salâ
hiyeti dahilinde değildir. 

SERVET BEY (Trabzon) — Bendeniz diyorum 
ki, bu tefsir, tadildir. 

REİS — Tefsir suretinde kabul ettikten sonra 
onu reddetmek, Meclisi Âlinin salâhiyeti dahilinde 
görmüyorum. Çünkü, Şûrayı Devlet, hakkı tefsirini 
Kanunu Esasiden alıyor, onun için usule tevfik eder
seniz, dediğim doğru çıkar. 

SERVET BEY (Trabzon) — Yine zâti âliniz be
yan buyurdunuz ki, Şûrayı Devletten çıkmamıştır, 
onun için tefsir olamaz. 

REİS — Efendim, Hükümetin teklifi veçhile bir 
takrir vardır. Bu takrir de, Hükümetin teklifini teyid 
ediyor, okusunlar da reye koyalım. 

Riyasct-i Celileye 
Meselenin şeklinde bir kusur olsa bile, daha zi

yade münakaşaya müsaadesi olmadığından, faslın ye
kûnuna dokunmadan haliyle kabulünü teklif ederim. 

İsparta Mebusu 
Hakkı 

REİS — Efendim, yalnız bir şeye nazarı dikkati
nizi celbederim. Nazır Bey! takriri reye koyacağım 
zaman, ekseriyet hâsıl olmazsa faslın umûmu kabul 
edilmemiş olur; halbuki bu fasılda kanunen tahsis 
edilmiş maaşat var. 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nâzın Vekili) 
— Tabiî onu bilerek rey verirler. 

HAKKI BEY (İsparta) — Meselenin bundan zi
yade münakaşaya tahammülü yoktur; Heyeti Muhte
reme, bunu nazarı dikkate alsın. 

REİS — Efendim, bilmem maksadımı ya ben an
latamıyorum yahut konuşuyorsunuz anlaşılmıyor. Nâ-

zır Bey! zannederim ki ekseriyet hâsıl olmayacak, 
sonra fasıl reddolunacak. 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nâzın Vekili) 
— Efendim, tabiî arkadaşlarımız düşünürler, böyle 
bir maaşın aleyhine rey vermemezlik etmezler. 

REİS — Onunla beraber, şimdi memur efendinin 
söylemiş olduğu 13.000 kuruş da kabul ediliyor. On
dan dolayı zatı âlinizin teklifi veçhile reye koyarsam, 
o 13.000 kuruşu reddetmek isteyen arkadaşlarımız, 
rey vermeyeceğinden ekseriyet hâsıl olmayacak; fasıl 
da umumiyetle reddedilmiş olacaktır. Binaenaleyh, bi
lahare müşkülata maruz kalacağız. 

ARTAS YORGAKİ EFENDİ (İstanbul) — Bu
nun çaresi var Reis Beyefendi. Münazaanfih olan ka
lem içinde muhtacı tetkik olan 13.000 kuruşun sarfı 
lâzım gelip gelmediği Hükümetçe tetkik olunmak üze
re, bütün faslı kabul edelim. 

REİS — Efendim, Hükümetin teklifi veçhile fas
lı reye koyuyorum. («Kabul» sedaları). Kabul edenler 
ellerini kaldırsın. (Eller kalkar). Ellerinizi indiriniz; 
ekseriyette iştibah hâsıl oldu. Kabul edenler lütfen 
ayağa kalksın. 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nâzın Vekili) 
— Ya kısa boylular arkada olursa? 

REİS — Oturunuz, rica ederim kabul etmeyenler 
ayağa kalksın. (Ayağa kalkarlar). Ekseriyetle kabul 
edildi. (Alkışlar). 

ŞEFİK BEY (istanbul) — Alkışlamayınız. (Gü
rültü). Bu, prensip meselesidir. 

HACI EŞREF BEY (İsparta) — Bu, kanunsuzluk
tur, kanunsuzluk. (Gürültü). 

REİS — Hükümet bu ciheti nazarı dikkate al
mak üzere kabul edilmiştir. 

ALİ GALİP EFENDİ (Karesi) — Tâyini esami 
ile reye koymak, Kanunu Esasi icabındandır. 

REİS — Tâyini esami ile neyi reye koyacağız 
efendim? 

TRAYAN MALİ EFENDİ (Manastır) — Karar
dan sonra söz söylenmez Reis Beyefendi. 

REİS — Tabiî, karardan sonra söz söylenmez. 

Kırkıncı Fasıl (Mükerrer) 
Rüesayı Rûhaniyye maaşatı 336.600 
Dördüncü kısmın yekûnu 22.158.693 

REİS — Rüesayı Rûhaniyye maaşatına itiraz eden 
var mı? (Gürültü). Efendim, sükût ediniz, yoksa Mec-
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lisi tatil edeceğim. Meclisin ekseriyeti bir şeyi kabul 
ettikten sonra ekalliyetin artık neden söz söylemeye 
hakkı oluyor? 

ALİ GALİP EFENDİ (Karesi) — Kanunsuzluk 
alkışlanıyor. 

HACI EŞREF BEY (İsparta) — Böyle şey mi olur 
canım? 

REİS — Bu cihetleri izah ettim, reyini verenler 
düşünsün. 

PANÇEDOREF EFENDİ (Manastır) — Herkes 
fikrine, reyine maliktir. (Gürültüler) 

HACI EŞREF BEY (İsparta) — Kanunun mu
hafızı Meclis-i Mebusandır. Kanunî hareket ettik. 

NUSRET BEY (Ankara) — Reis Beyefendi, Ni
zamnameyi tatbik edin. 

REİS — Bu mükerrer kırkıncı fasla itiraz eden 
var mı? (Yok sesleri.) Ekseriyyetle kabul olundu. 

41 inci Fasıl 
Beşinci Kısım - Mütekaidin ve Mazulin 

Mütekaidin-i Mülkiyye ve Eytâm ve Eramil Maa
şatı : 75.822.240 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nazırı Vekili) 
— Zannederim ki bu Mütekaidin-i Mülkiyye ve As-
keriyye maaşında arkadaşların pek çok sözleri var
dır. Bu babda Encümen tarafından tanzim olunmuş 
mevadd-ı kanuniyye de mevcuttur. Zannederim Mec
lise takdim olunacaktır ki o mevadd-ı kanuniyyeyi 
Askerî Encümeni ile müzakeresini belki tasvip eder. 
Onun için bu faslı ileriye bırakalım da, Hanedan-ı 
Saltanat bütçesini müzakere edelim. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Saat 
5.30'a seldi. 

FEYZİ BEY (Diyarbekir) 
dığı Ayan'a yazılsın? 

Bunun ne için kal-

REİS — Ayandan soramayız. Mamafih Riyaset 
buna bir çare bulur. Binaenaleyh, efendim, Müte

kaidin ve Mazulin Maaşatı faslının şimdilik müza
keresi, geçen sene Meclis-i Mebusanda vukubulup, 
Ayanda müzakeresi tehir edilmiş olan mevadd-ı ka-
nuniyyenin müzakeresine talikan şimdilik bu faslı ge
çiyoruz. Hanedan-ı Saltanat bütçesine geçiyoruz. 

45 inci Fasıl 
Tahsisat-ı Seniyye 

Tahsisat-ı Seniyye 24.000.000 
Masarif 5.000.000 
Kırkbeşinci Faslın Yekûnu 29.000.000 

REİS — 45 inci faslı reye koyuyorum. Kabul 
edenler ellerini kaldırsın. (Eller kalkar.) Kabul edildi 
efendim. 

46 ncı Fasıl 
Hanedan-ı Saltanat 

Veliahd 2.400.000 
Şehzadegan ve Selatin 13.920.000 
Hakan-ı sabık 960.000 
Sair aza-yı Hanadan 2.760.000 
İki Sultanın cihaz masrafı 1.200.000 
Kırkaltıncı faslın yekûnu 21.240.000 
Yekûn-u umumî 50.240.000 

HAM İT BEY (Halep) — 46 ncı faslın beşinci 
maddesinde iki Sultanın cihaz masrafı olarak 1 mil
yon 200 bin kuruş olarak tahsis edilmiş. Bu Sultan
ların isimleri tasrih edilsin, kimlerdir? (Gürültüler, 
«Kabul» sadaları.) 

REİS — Kabul edildi efendim. 

Tezkireler 
1. — 1328 senesi Ayan Bütçesinin irsal kılındığı

na dair Meclis-i Ayan Riyaseti tezkiresi. 
REİS — Efendiler, müsaade buyurur musunuz? 

Efendim Ayan Reisi tarafından bir tezkere ile Ayan 
bütçesi gönderilmiş, tezkere, Encümenin kararı ile 
Meclise havale edildi. Binaenaleyh bu Meclis-i Umu
mî bütçesi, Mebusan ve Ayana ait olan kısımlarla 
birlikte tekrar tetkik edilmek lazımdır. Binaenaleyh 
Meclis-i Umumî bütçesi müzakeresini, Encümenin 
ikmal-i tetkikatına kadar tehir edelim. O halde Ma
liye Nezareti bütçesine geçelim. («Yarına bırakalım» 
sadaları.) Rica ederim efendim altıya kadar çalışırız. 
İçtimaa nihayet vermedim, gitmeyiniz efendim. 

ALÎ CENANİ BEY (Halep) — Meclisi reis tatil 
eder. Meclis kendi kendine tatil edemez. 

REİS — Onu tebliğ ediyorum. 

ALİ GALİP EFENDİ (Karesi) — Arkadaşlara 
asabiyyet geldiğinin sebebi nedir? Bakıyorlar ki ken
di arkadaşları kalktılar, gezmeye gittiler. Biz ateş için
de yanıyoruz, onlar nereye gittiler? Rica ederim mü
samaha etmeyelim. Mebus isek buraya gelelim, de
ğil isek herkes gezmeye çıksın. 

PANÇEDOREF EFENDİ (Manastır) — Her gün 
tahkirat. Sen de istemezsen çekiliniz, herkes vazife-i 
mebusiyyetini bilir. 

REİS — Müsaade buyurun, Meclisin ekseriyyeti 
vardır. Müzakereye devam ediyoruz. Herkesin vazi-, 
fesi kendi şahsına aittir. Başkasından, vazife husu
sunda ders almaya lüzum yoktur. 
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AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Reis 
Bey, sabahleyin müzakereye erken başlamak daha 
münasiptir. 

REİS — Efendim Cumartesi ruznamesini okuyo
rum. Cumartesi günü saat l'de içtima ederiz. 

1. Arnavutluk hadisesi hakkında Dahiliyye Ne
zaretinden sual. 

2. Ziraat Bankasınca zürra teshilat gösterilme
mesi esbabını Ticaret ve Ziraat Nezaretinde suali. 

3. Harik-i kebirde emlaki muhterik olmasından, 
bilmecburiyye mahall-i ahara hakl-i hane edenlerin 
belediye intihabatındaki hakk-ı kanunilerinin muha
fazası hakkında madde-i kanuniyye. 

Meclise nihayet veriyorum. 

Hitam-ı İçtima 

Saat : 5.40 
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