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BİRİNCİ CELSE 
Kuşat Saati : 10.50 

REİS : Halil Beyefendi 
KÂTİPLER : Feyzi Efendi (Diyarbekir), Ahmet Müfit Bey (İzmit) 

REİS — Yoklama yapılacaktır. 

I. — YOKLAMA 

(Yoklama yapıldı) 
REİS — Yoklamada hazır 

misini okutuyorum. 
bulunmayanların esa-

Hüseyin Tosun Bey 
Erzurum 

Varteks Efendi 
Erzurum 
Ziya Bey 

Ergani 
Emanuelidi Efendi 

İzmir 
Hakkı Efendi 

İsparta 
Yusuf Bey 

Üsküp 
Hasan Rasim Efendi 

Amasya 
İdris Efendi 

Antalya 
Hafız Emin Efendi 

İçel 
Yunus Nadi Bey 

Aydın 
Talip Bey 

Basra 
Ömer Mansur Paşa 

Bingazi 
Galip Bey 

Burdur 
Yusuf Ziya Bey 

Bolu 
Abdülaziz Efendi 

Prizren 
Süleyman Necmi Bey 

Canik 
Münir Bey 

Çorum 

Hacı Lütfuliah Efendi 
Erzurum 

Karakin Pastırmacıyan Ef. 
Erzurum 

Seyyit Bey 
İzmir 

Musa Kâzım Efendi 
İzmir 

Eşref Bey 
İsparta 

Ali Şefik Bey 
Üsküp 

Münir Efendi 
Antalya 

Zeynelâbidin Bey 
İpek 

Ubeydullah Efendi 
Aydın 

Naim Bey 
Basra 

Seyyit Muhittin Efendi 
Bağdat 

Abdulkadir Efendi 
Bingazi 

Habib Bey 
Bolu 

Kâmil. El-Esad Bey 
Beyni*-

Şakir Efendi 

Tokat 
Ali Osman Efendi 

Çorum 
Hasan Şeybi Efendi 

Hicaz 

Halit Berazi Efendi İsmail Harîrî Efendi 
Hama Havran 

Reşit Talî Bey Salim Bey 
Havran Dersim 

Sadık Efendi Apotyako Efendi 
Denizli Sakız 

Nâzım Bey Rahmi Bey 
Siirt Selanik 

Karasu Efendi Âmir Bey 
Selanik Senice 

stoyan Haciyef Efendi Doktor Paşayan Efendi 
Siroz Sivas 

Abdurrahman Bey A.bdülmuhsin Üstünavi E 
Şam Şam 

Sait Bey Sabri Bey 
Saruhan Saruhan 

Mahmut Naci Bey Hafız Mehmet Efendi 
Trablusgarp Trabzon 

Ali Osman Bey Cami Bey 
Trabzon Fizan 

Ruhi El-Halidi Bey Ahmet Arif Efendi 
Kudüs Kudüs 

Ömer Naci Bey Kâmil Efendi 
Kırkkilise Karahisar-ı Sahip 

Hüseyin Kadri Bey Mehmet Vehbi Efendi 
Karesi Karesi 

Hasan Ferhat Bey Savapulos Efendi 
Karesi Karesi 

Mehmet Rıza Efendi Mehmet Emin Efendi 
Konya Konya 

Ömer Efendi Ali Kemali Efendi 
Konya Konya 

Mahmut Mahir Efendi Nuri Efendi 
Kırşehir Kerbelâ 

Mehmet Emin Efendi Tevfik Efendi 
Genç Kengırı 
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Mehmet Sabri Efendi 
Rengin 

Mehmet Efendi 
Gümülcine 

Hasan Lâmi Efendi 
Mardin 

Hacı Evliya Efendi 
M araş 

Nail Bey 
Kütahya 

Abdüivehap Harun Efendi 
Lâzkıye 

Sadık Paşa 
Mersin 

Mustafa Efendi 
Mamuretülaziz 

Mehmet Bey 
Mamuretülaziz 
Tevfik Efendi 

Malatya 
Nali Efendi 

Manastır 
Haydar Bey 

Menteşe 

Osman Bey 
Mamuretülaziz 

Pançedoref Efendi 
Manastır 

Dimitroviç Efendi 
Manastır 

Haydar 1uf an Bey 
Nablus 

REİS — Ekseriyyetimiz hâsıl oldu, müzakereye 
başlıyoruz. 

ZAPT-I SABIK HULASASI 

OTUZ (İKİNCİ 'İNİKAD 

30 Haziran 1328 Cumartesi 

Reis Halil Beyefendinin taht-ı riyasetinde içtimâ 
saat 2' de vuku buldu. 

Zapt-ı sabık hulâsası, Kâtip Müfit Bey tarafın
dan okunarak aynen kabul edildi. 

Makam-ı Sadaretten gönderilen Çekirge İtlafı 
Lâyiha-i Kanuniyyesine ilâve olunmak üzere kaleme 
alınan Fıkarat-ı Kanuniyye Lâyıha'sıyla. 

Posta ve Telgraf Memurlarının Sınufu Maâşâtı 
ve Tarz-ı Terakkisi Hakkındaki Lâyiha-i Kanuniyye 
ait oldukları encümenlere havale olundu. 

Bingazi Mebusu Ömer Mansur Paşanın, mey
dan ı harpteki hidemalını lakdiren Harbiye Nezâre
tinin tezkeresiyle gönderilen Enver Beyin telgraf na
mesi okunarak alkışlandı. 

Encümen-i mahsuslarınca tetkik edilmiş olan Mu
sul mebusları Salih, Sadi, İbrahim Efendiler ve Hacı 
Mehmet Paşa ile Hikmet ve Hasan Faik beylerin 
mazâbıt-ı intihabiyyeleri okunarak muaileyhi'min 
mebusiyyetleri tasdik ve kabul olundu. 

Musul Mebusu Mehmet Paşanın, sıcak mevsim
de seyrü sefere tahammülü olmadığından bahis, is
tidası üzerine, Dahiliye Nezâretinin tezkeresi okuna
rak muamlleyhin mazur addedilmesi karargir oldu. 

Kozan Mebusu Ali İlmî Efendi ve rüfekasının, 
Adana vilâyeti dahilinde Çukurova, Mercimek ve 
Adalı çiftliklerinin Maliye Nezâretince 75 sene müd
detle Kont De La Seps ile Baron Dondor ile akt-i 
şirket edilmesi hukuk-u millîyeyi muhil olduğundan 
bahisle mukavelenin feshi hakkındaki teklifi ile bu 
bâbda İstida Encümeninin derkenarı okunarak tab 
ve tevzî-i ile rûznâmeye ithali karargîr oldu. 

Badehu, Defterî Hâkanî bütçesinin bakiyye-i mü
zakeresine geçiildi. 

Defter-i Hâkanî Nezâretinde bir müddeiumu
mîlik ihdasına dair Niğde Mebusu Muhittin Efendi
nin takriri ile vergileri tahrîr eden heyetlere Defte
ri Hakânî'den mütehassıslar terfikiyle emr-i tasarrufun 
temin edilmesi hakkında Beyrut Mebusu Misbah 
Beyin teklifi reddolunarak, Defteri Hâkanî Nezâreti
nin teklif ettiği varaka baha nispetini havî cetvelin 
varidat bütçesinin esna-yı tetkikinde nazar-ı dikkate 
alınmak üzere kuvve-i İcraiyyeden celp ve Kavanîn-i 
'Maliye ve Muvazene encümenlerinde tetkik eti iril-
emsi teli'inif havkî Halep Mebusu Ali Cenani Bey
le rüfekasının takriri kabul olundu. 

Beş fasıldan ibaret olan mezkûr bütçenin, fasıl
ları ve hey'et-i umûmîyesi aynen kabul olundu ve 
saat 4' te Birinci. Celseye nihayet verildi. 

İ K İ N C İ C E L S E 

Saat 5'e çeyrek kala İkinci Celse küşâd olundu. 
.Sadaret bütçesinin müzakeresine, iptidâr edilmiş 

ise de, mezkûr bütçenin heyet-i umûmîyesi dolayısıy
la siyaset-i umûmîye hakkında beyan-ı mütâlaat 
edilmek istenildiğinden ve Sadrazam Paşa namına 
Mecliste hazır bulunan Müsteşar Adil Beyin vekâle
ti, bütçenin erkanıma müteallik müzakere ile mu
kayyet bulunduğundan, bu hususta cereyan eden 
müzakere neticesinde mezkûr bütçe hey'et-i umûmî-
yesinin Sadrazam Paşa Hazretlerinin huzuru ile mü
zakere edilmek üzere taliki karargîr oldu. 

Meclisin saat-ı içtimâi hakkında itâ edilmiş olan 
takrirler üzerine müzakere cereyan ederek, neticede 
İsparta Mebusu Mustafa Hakkı Efendinin takriri 
veçhile cumartesi ve pazartesi günleri sabahleyin 
dahi akt-i içtimâ edimesi takarrür etti ve taraf-ı riya
setten pazartesi rûznamesihde Erzak ve Tarîk müte
ahhitlerinin temetteû vergisiyle mükellefiyeti hakkın
daki madde-i kanuniyye lâyihası üzerine Kavânîn-i 
Maliye Encümeni mazbatası ve 1328 senesi Adliye 
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ve Nafıa bütçelerinin dahil bulunduğu bittefhim | 
saat 5,'5'ta Meclis hitam buldu. 

2 Temmuz Sene 1328 
Reis 
Halil 

Kâtip Kâtip 
İzmit Diyarbekir 

Ahmet Müfit Feyzi 
Zabt-ı sabık hakkında söz söyleyecek var mı? 

'(«Yok» sadaiarı.) Zabt-ı sabık kabul olundu. 

III . — E V R A K I VARİDE 

1. — 
havalesi. 

REİS 

Ivrak-ı varidenin kıraat ve Encümenlere 

Evrak-ı varide hulâsaları okunacaktır. 

Jandarma Dairesinde bir Kontrol Kalemi, teşkili 
için Jandarma bütçesinde ve Avrupa'dan avdetle Hal
kalı ve Selanik Ziraat Mekteplerine tâyin olunacak 
efendilere tahsis edilecek maaşât ile Ziraat Ameliyat 

Mektepleri masarifi için Ziraat bütçesinde müna
kale icrasına dair tezkere-i Sârniye. 

İpekte teşkili takarrür eden Divan-ı Harb-i Örfî 
ve Hey'et-i Tahkikiyye Reis ve Azalarına verilecek 
yevmiye ve harcırahlar için Dahiliye bütçesine43.600 
kuruşun ilâvesi hakkında tezkere-i Sârniye. 

REİS Evrak-ı varide aid oldukları Encümenlere 
gönderilecektir. 

IV. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/. — 1328 Senesi Adliye Nezâreti bütçesi. 
REiS — Adhye Nâzın Beyefendi Hazretleri bu

radadırlar. Adliye bütçesini müzakere edeceğiz efen
dim. 

MEMDUH BEY (Adliye Nâzın) (İstanbul) — 
Reis Beyefendi Hazretleri! Müsaade buyurur musu
nuz? Bütçenin encümence tetkik olunması üzerine 
Zöhrap Efendi tarafından bütçe zeyline bir mütalâa 
tahrir buyurulmuş. Bunda Umur'u Adliyyenin ısla
hatına dair birtakım mütalâa serd ve beyan ve bu 
babda kendi nokta-i nazarlarına göre lâzım gelen 
suretler derç ve ityân buyurulmuş. Tabiî, biz bunu 
vVıırlıılr 'mu xrani XTp7ârpt namına hıı habfla 

mütalâat serdedeceğimiz tabiîdir. Eğer bu mütalâat 
üzerine Heyet-i Mühteremenizce de tarafımdan iza
hat-1 lâzıma îtâsı tensip ve tasvip olunuyorsa, olbab-
da a rz ı izahat edeceğim. Binâenalâzâlik evvelemir
de bu cihet hakkında beyân-ı mütalâa etmek lâzım 
geliyorsa beyan buyurulsun. ,(«Nâzır Bey izahat ver
sinler» sadaiarı.) 

ZİYA BEY (Lazistan) — Beyefendi Hazretleri
nin her vakit söz söylemeye selâhiyetleri derkârdır. 

KİRKÖR ZÖHRAP EFENİ (İstanbul) — Mü
saade buyurulursa bendeniz bir şey arz edeyim. Rü-
fekâ-yı Kiram beyan-ı mütalâa etmek suretiyle, ge
rek taraf-ı âcizânemden dermeyan olunan mütâlaât 
ve gerek kendi taraflarından vârid-i hatır olup, arz 
edecekleri mesâil, heyet-i mecmuasiyle bu kürsüde 
söylenecektir. Zannedersem Nazır Beyefendi Hazret
lerinin o heyet-i mecmua hakkında cevap vermesi ve 

kendi nokia-i nazarlarını bildirmesi daha iyi olur. 
H*,ijv v u u c ı-sct^u SOyieS'in» aauaıan.J 

MEMDUH BEY (Adliye Nazırı) — Vereceğim 
izahat mincihetin Heyet-i Celîle-i Mebusan tarafın
dan tasavvur olunarak dermeyan buyurulacak izaha
ta kısmen cevap teşkil edebilmesi, bendenizce mel
huz olmak ve ahval-i umîmîyye itibariyle Heyet-i 
Hâzıra-i Adliyye ve muâmeiât-ı mahâkim hakkındaki 
izahatımın Heyeti Celilenizce karin-i tasvip olabile
ceğine hâsıl olan itimadı bu izahatımla daha ziyade 
takviye edebilmek itibariyle izahat îtâ etmekliğimi 
münasip gördüm. 

Efendiler, bir heyet-i içtirnaiyyenin bakaa ve saa
detini temin edecek kavânînin en mühimlerinden biri 
Kuvve-i Adliyyesi olduğundan şüphe yoktur. Çünkü, 
Kuvve-i Adliyye, temîn-i adalet için müessestir. Ada
let için ne kadar temenniyat-ı halisane izhar olunsa 
ve ne kadar külfet ve masarif ihtiyar olunsa, yeri 
ve değeri vardır. Şu hâlde, Zöhrap Efendinin ısla-
ihat-ı Adliyye serlevhası altında yazdığı ve kendileri
nin hukukşinâsânımız arasında mevkii mahsusunu 
bu suretle tâyin eden mütalâat-ı vakıaları nazar-ı dik
katten geçirildi. Mcbûs-u muhteremin ıslahat-ı Adliy-
yeye mâtûf olan mütalâat ve beyanatları mahâkimin 
teşekkülâtına, sûret-i tevziine, Hâkimlere, Hükkâ-
mın nasıl yetiştirilmesi lâzım geleceğine, kanunlarımı
za ait birtakım aksamı ihtiva etmekle, mâruzâtımın 
da aynı kısımlara inkisamını zarurî görüyorum. 

Teşkilât-ı mahâkim saadedinde teşkilât-ı Adliy
yenin her tarafa teşmil edilemediğinden ve mahâki-
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min, şeraiti hâzıra dairesinde idâme ve ikmalinde 
tekellüfattan bahsile Bidayet ve İstinaf için (Mün
ferit ve Seyyar Hâkim) usulünde kemâl-i istical ile 
biiâ tereddüt kabulünü tavsiye buyuruyorlar ve bu su
retle Kazalarda bulunacak Kaza Hâkimlerinin, Mer
keze ait deâviyi Merkezde, Nahiyeye ait dâvaları 
mahallerinde ve Vilâyet Merkezlerinde bulunacak 
İstinaf Hâkimlerinin, Merkeze ait İstinaf dâvaları
nın merkezde ve livalara ait olanlarının Liva Mer
kezlerinde fasletmeleri ve vilâyetlerde üç istinaf hâ
kimi bulundurularak mevaddı cinaiyenin de mah
keme halinde bilinikat bunlar tarafından rüyet edil
mesi, temîn-i adalete daha hadim olacağını derme-
yân ile şer'an müesses olan usûl-ü kazanın yani Hâ
kim-i Münferit usûlünün terkiyle, Fransa'dan alınmış 
olan teşkilât-ı haziranın devâm-ı tatbikinden hatâdan 
bahsediyorlar. Mahâkim teşkilatının elyevm mülkün 
noktasına teşmil edilmemesinde başlıca iki âmil var
dır. Biri ihtiyacat-ı _ Adlîmize kâfi ve şerait-i mah-
sûsayı cami yüzlerce Hâkimin defaten tedarik ve ih-
zarındaki imkânsızlık, diğeri de paradır. 

Memleketin her köşesinde teşkilat-ı mükemmele-i 
Adliyye vücuda getirilmesi, aralarında irtibât-ı kavi 
bulunan şu iki mühimmenin istihsâl-i istikmâline 
mütevakkıf ve bu ise peyder pey kaabildir. Mama
fih tetkikat-ı mahsusa neticesinde Rumeli ve Anado
lu kıtaatının ehemmiyyet-i menfiyyesiyle muamelât-ı 
Adliyesinin kesreti taayyün eden birçok Kazalarda 
imkânı mâlîye nazaran iki sene zarfında bir hayli 
mahkeme teşkil edildiği gibi, evvelce mevcut olan 
mahâkimde kısm-ı küllisinin eczâ-yı asliyyesi ıslah 
ve ikmâl olunmuştur. 

IBu teşkilatın şerâit-i hâzıra dairesinde memleketin 
her tarafına tamiminde mülâhaza olunan külfete ge
lince, Meclis-i. Âlîye karîben takdim edilecek Sulh 
Kanununun kabulü hâlinde bu babdaki külfetin 
bertaraf olacağını temin ederim. Çünkü o kanun ile 
Kura İhtiyar Meclislerinin Teşkilat-ı Mahâkim Ka
nununda tayin olunan vezaif-i sulhiyyesi tâdîlen ipka 
ve fiilen tatbik ve icra olunmak üzere Kura Meclis
lerince akd-i musâlahaya imkân hasıl olmadığı veya 
vesile-i münazaa olan hususun mâhiyet ve kemmi-
yet itibarıyla İhtiyar Meclisinin dâire-i tetkikinden 
hariç bulunduğu takdirde, Sulh Mahkemesine mü
racaat edilmek üzere her Nahiye ve ekser-i Kaza 
Merkezlerinde birer Sulh Mahkemesi ihdasını teklif • 
edeceğim ki, bu mahkemelerin suret ve şeraiti teşki-
liyyesiyle derecei vezâifin dair mütâlaatımı, müteal- 1 
lik olduğu lâyiha-i kanuniyyenin esnâ-yı müzakâre- \ 

tında bittabiî arz ve tafsil edeceğim. Sulh Mahke
melerinin tesisi üzerine bugün Bidayet Mahâkiminin 
hal ve faslıyla meşgul bulunduğu deâvîden birçok
ları, tabiî, Sulh Mahkemelerinin daire-i tetkikatına 
girerek, elyevm mevcut Mahâkim-i İptidaiyyenin 
kısm-ı azanımdan istiğna hâsıl olacak ve binaenaleyh 
tasavvur olunan külfet bu suretle bertaraf olmak
la beraber, bu teşkilat yapıldığı vakit, envâr-ı adalet 
Mülk-ü Vesî-i Osmânînin her noktasında inşallah 
dâimiyyüllemeân olacaktır. 

Şimdi, esasen Hâkim-i Münferit usulünün ka
bulüne ve Hâkimliğin seyyar olarak ihdasına gelin
ce, bu cihetler mühim ve emniyeti nisbetinde şâyân-ı 
tetkik-ü - mülâhazadır. Ahkâm-ı Âliye-i Şeriyyemiz 
hem Hâkim-i Münferit, hem Hâkim-i Müteaddit 
usûlünü kabul etmiştir. Meselâ «bir dâvayı, maan 
istimâ ve hükmetmek üzere nasbolunan iki hâkimden 
yalnız birisinin o dâvayı istimâ edemiyeceği, ettiği 
halde, hükmü nafiz olamayacağı» Mecellenin 1080 
inci maddesinde musarrahtır ki, şu sarahat, bir mese
leyi tetkik ve hükmedecek Hâkimin taaddüdü, ah
kâm-ı Şeriyyemizce karîn-i kabul olduğuna delîl-i 
kâfidir. Nitekim, Evkaf-ı Hümâyûn Mahkeme-i Şe-
riyyesinin üç Hâkimden terettüp eden şekl-i hâzırı da 
bu ahkânı-ı esasiyyeye müstenittir. 

Hâkim-i münferit usulünün kabulü keyfiyeti ke
mâl-i ehemmiyetle lâzımüttetkik olduğunu arz etmiş
tik. Bu babdaki mütealaatım iki nokta-i nazara irca 
olunabilir. Bu halde, evvelâ Hâkim-i Müteaddit esa
sına göre vaz ve telif edilmiş olan Usûl-ü Muhake
meye müteallik kavânîn ve nizâmât-ı müdevvenenin 
tamamiyle tâdili icap edecektir. İkinci derecede, 
başlı başına icrâ-yı kazâ tevzî-i adalete memur ola
cak Hükkâmın kavânîn ve nizâmât-ı mütenevvia 
ahkâmının hüsn-ü tatbikatına muvaffakiyetleri, tâ-
bir-i diğerle, bu hususta meleke-i tâmme ve mümâ-
rese-i kâmile peyda etmeleri temin edilmesi lâzım 
gelecektir. 

Rundan başka, bir dâvanın bilmüşâvere fasl ve 
rüyeti re'y-i vâhid ile hal ve faslından ziyade tara
feyne emniyetbahş etmiş olacağı şüphesizdir. 

Binaenaleyh, arz ettiğim Sulh Mahâkimi teşkilatı
nın icrasından sonra adeden bir miktar-ı mahduda 
tenezzül edecek olan Bidayet ve İstinaf Mahâkimince 
yalnız Fransa teşkilatına muvafakattan dolayı değil, 
belki ahkâm-ı esâsiyyeyi Şer'iyyemize mugayir olma
masından dolayı kabul edilmiş olan Hâkim-i Müte
addit usulünün tağyîrine mahal kalmamış olur. 
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Gelelim hâkimliğin seyyar olması meselesine: Hâ
kimlerin seyyar olması esbab-ı deâvî için mûcib-i 
suhulet olacağı mülâhaza olunabilirse de, pek iyi 
takdir buyurursunuz ki Seyyar bir Hâkimlik ihdası 
için, evvelemirde seyr-ü - hareketin levâzım-ı esâsiy-
ye ve zarûriyyesinden olan yollar ile vesâit-i nakliy-
yenin temin edilmiş olması lâzımdır. 

ART İN BOŞGEZERYAN EFENDİ (Halep) — 
Bu, hâkim için melhuz ise, muhtâcîn için de melhuz
dur. 

REİS — Müsaade buyurunuz, ikmâl buyursun
lar, sonra söylersiniz. 

MEMDUFI BEY (Devamla) — Memleketimizin 
vüs'ati cihetiyle henüz turuik-u umûmiyye ikmal edil
memiş olmasına nazaran Kura ve Nevâhî arasında 
suhuletle iyâb-u-zehâba müsait turuk-u muntazama 
tesisinin ne kadar zamana mütevakkıf bulunduğunu 
muhtâc-ı îzâh göremem. Binaenaleyh, Seyyar Hâ
kimlik tesisi, evvelemirde bu noktai nazardan câyi 
teemmüldür. 

Saniyen, bütçe mülâhazası, seyyarlığa bir mania 
teşkil edecektir. Çünkü her Vilayet dahilinde yüzler
ce Hâkimin, KârMyle beraber mütemadiyen seyrüse
ferinden dolayı Muvazenenin Harcırah faslına mü
him bir yekûn ilavesi lâzım geleceği ve harcırahların 
kablettahakkuk tayini mikdarınm kaabil olamayaca
ğına nazaran, Hazine ne .ka'dar para vereceğini bil
meksizin sarfiyyatı mütemadi yede bulunacaktır. 

Sâlisen, eğer Nahiye Merkezlerinde ne han, otel, 
ne de yiyecek tedariki için lokanta gibi mahal mev
cut olmadığından, Köye, Nahiyeye gidecek olan Hâ
kim, Kâtibi ve belki hizmetçislyle beraber bittabi 
oranın ileri gelenlerden birinin hanesine müsaferette 
muztar kalacaktır. Hitamı müsaferette yenilen şeyle
rin bedeli, yatılan yerin ücreti tesviye edilmek isten
diği halde, hane sahibine kabul ettirmek pek müş
kül ve belki de müstahil olacaktır. 

Çünkü, Milleti Necibe-i Osmaniyyede misafirper
verlik hissi zeval napezir bir hassa-i ezeliyyedir. Bu 
suretle köylerimizden herhangi birinin hanesine misa
fir olan Hâkim, hane sahibi ile münasebettar olanlara 
müteallik teavide - lâzime-i adlü hakkaniyyete ne 
mertebe riayet ederse etsin - hasım tarafına karşı bi
taraflığını şaibeden kurtaramıyacaktır. Şüphe ise ada
leti en ziyade rencide edecek bir haldir. 

İşte mücmelen arz ve tada d ettiğim şu esbab ve 
mahazire binaen Hâkimlerin münferit ve seyyar ol
malarına taraftar olamıyorum. 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Onun 
kolayı bulunur. 

M E M D ü H BEY (Devamla) — Zöhrap Efendi 
mütalâanameierinde mesaili dakika-i Hukuksyyenin 
faslı için bir encümeni ilmî olmak ve her bir hüküm 
ve kararı bir tedrisi âli meziyetini haiz bulunmak 
icap eden ve içtihadatı mahâkimin bir siyakta cereya-
n:m temin ile mükellef bulunan Mahkeme-i Temyi
zin şimdiye kadar bir faydası görülüp görülmediğini 
cayi sual buluyorlar ve Mahkeme-i müşarünileyha-
nm vücudunda fayda olmadığını bazı erbabı masa-
li'hin ifadelerine atfen ve cevaben yine kendileri be
yan ile beraber, Mahkeme-i Temyize müracaatın kül
fetten ve işlerin sürüncemede kalmasından şikâyet 
ediyorlar ve binnetice Hukuk ve İstida Dairelerinin 
lağv veya ipkasının, kemali ehemmiyyetle düşünüle
cek mesâilden olduğunu ve Temyiz Ceza Dairesi, ci
nayet hükümleri için İstinaf derecesinde olduğundan, 
ipkası zarurî bulunduğunu dermeyan buyuruyorlar. 

Usulü Temyiz, Düveli mütemeddinenin kâffesin-
de merî olup, Mahkeme-i Temyizin mukarreratı ka-
tiyye ye içtihadatı metinesi, Mahakimi saire için reh
beri yegane-i adalet ve nazımı kati-i muamelattır ki, 
geçen seneden beri neşredilmekte olan Mecmuati Mu
karreratı Temyiziyye, bu hakikatin en celi şahididir. 
Her ay mukarreratı Temyiziyye neşrolunuyor. 

Onlar tekmil umuru adliyye ile iştigal eden me
murlara ve Mahakim ve sairenin hepsine gönderili
yor. Tabiî mütalâa ederler, Mahkeme-i Temyizin tef-
sirat ve içtihadatına muttali olurlar. Kendilerinin ef
karı resmen tenevvür eder. 

Encümen! ilmî olan Mahkeme-i Temyizden veri
len mukarrerata ıttıla husulü için bahsedilen kavaid 
ve turuku mahsusadan biri olmak üzere ihdas edilen 
bu Mecmuayı Mukarreratı Temyiziyye - ki, eslafı 
muhteremem tarafından yapılmıştır - bu cihetteki 
maksadı temine baliğan mabelağ kâfidir. 

Diğer taraftan, Teşkili Mahakim Kanununun 49 
uncu maddesinin ilavesi mucibince bir Mahkemeden 
bir sene zarfında verilen ilamatın nısfı nakzedildiği 
halde, Temyiz Rüesasının, bu Mahkemenin ıslahını 
Makamı Nezaretten talep ederek, Nezaretçe de, Mah
keme Heyetinin tebdil edileceğine nazaran, Devairi 
Temyiziyye Bidayet ve İstinaf Mahakimi Heyetinin 
tevzi-i adalet emrindeki derece-i muvaffakıyyetlerinin 
murakıbı kanunisidir. 

Binaenaleyh, memaliki mütemeddinenin hiç biri
sinde vücudundan istiğna hâsıl olamayan Devairi 
Temyiziyyeden bir kısmının lağvı cihetini tasavvur 
etmek, bilmem ne dereceye kadar musib olur. 
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Değil yalnız Mahkeme-i Temyiz ile Mahak'imi sa
ire-i Adliyye ile temasta bulunanlardan bir kısmının 
müşteki, diğer kısmının müteşekkir olması pek tabiî
dir. 

Çünkü her davada bir taraf haksız çıkar, teşek-
ki eder. Diğeri haklı çıkar, teşekkür eder; fakat ada
let hiçbir zaman şükür ve şikâyetlere mağlûb ol
maz. Mahkeme-i Temyiz Ceza Dairesinin cinayet 
hükümleri için İstinaf derecesinde addedilmesine im
kân göremiyorum. Malûm-u âlinizdir ki İstinaf Mah
kemeleri, takdir mahkemesi olmasına ve usulü mu
hakemeleri kavaid-i muayyeneye tabi bulunmasın 
nazaran Temyiz Ceza Dairesi, şu mahiyette telâk
ki edildiği hakle, fesh ettiği ahkâm üzerine esas-ı 
davayı tetkik eylemek, şuhud-u mevcudeyi celp ve 
istima etmek ve teferruat-ı saire-i kanunlyyeyi bita-
mamiha ifa eylemek zarurî olacaktır ki, bunun Me-
malik-i Osmaniyyenin her köşesinde vukua gelecek 
deavi-i cinaiyye hakkında tatbiki adimül'imkândır. 

Bunun şu şekline nazaran Memalik-i Osmaniy-
yede bulunan Mehakim-i Cezaiyyeden sadır olan ve 
ahkâm-ı cinaiyyeye müteallik bulunan ilamatın hep

sini mahkeme-i Temyiz Ceza Dairesinden geçirece
ğiz. Farz edelim ki, kaabiliyyet-i istinafiyyeyi istid'a-
ya mevkuf kılalım. Onlar da usul-ü muhakemece ta-
bakaat gözetildiği vakit, Mahkeme-i Temyiz ne ya
pacak? İlamı fesh edecek. Davaya kendisi bakacak. 

Buna maddeten imkân var mı? Bunun için Me
malik-i Osmaniyyenin her yerinde, her köşesinde 
vukua gelecek deavi-i cinaiyye hakkında tatbiki 
adimül'imkândır. 

Mahkeme-i Temyize müracaatın külfeti \e işle
rin düçar-ı tehir olması cihetine gelince: Devair-i 
Temyiziyyeye tarafeynin bizzat müracaat mecburi
yeti olmamasına mebni, ashab-ı deavi için bu hu
susta fazla bir külfet tasavvur etmediğim gibi, iş
lerin miktariyle ne derece-i suratta tetkik edilmekte 
bulunduğunun en beliğ kuvve-i isbatiyyesj malûmat-ı 
ihsaiyye olduğundan, Mahkeme-i Temyizin Deva
ir-i selasesine son üç sene zarfında vürud eden me-
vadda dair hulasa-i ihsaiyyeyi, Heyet-i Muhtere-
menin enzar-ı dakikabinanesi önüne arz etmekten 
başka söz söylemeyi zaid gördüm. 

Mahkeme-i Temyiz Tstid'a Dairesinin 1325 - 1326 ve 1327 Seneleri Muamelatını Matık llülasa-i Ihsaiyyedir 

1325 1326 1327 Mülahazat 

206 127 57 Sene-i sabıkadan müdevver mevad. 
3.099 3.692 4.021 Sene-i haliyye zarfında vürud eden 
3.305 3.819 4.078 Yekûn. 

0 275 216 iade olunan mevad. 
3.178 3.448 3.657 Senesi içinde rü'yet olunan mevad. 

127 57 187 Sene-i atiyeye devrolunan. 

Mahkeme-i Temyiz Hukuk Dairesinin 1325 - 1326 

1325 1326 1327 

327 Seneleri Muamelatını Natık Hülasa-i Ihsaiyyedir 

Mülahazat 

1.026 397 325 Sene-i sabıkadan müdevver mevad. 
2.773 • 3.550 3.896 Sene-i haliyyede kalan mevad. 
3.799 3.947 4.221 Yekûn. 
3.402 3.622 3.819 Senesi içinde rü'yet olunan mevad. 

397 325 402 Sene-i atiyeye devrolunan. 
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1.852 333 281 
8.276 7.008 6.118 

30 
10.128 7.341- 6.429 

0 50 32 
9.895 7.000 6.231 

333 291 166 

İşte vürud edenler bunlardan ibarettir. 
Mahkemelerin suret-i tevzii : Bu hususta Vilâyat-ı 

muhtelife ahalisinin ihtiyacatı nazar-ı dikkate alınma
dığından ve mahakim teşkilatının taksimat-ı mülkiy-
yeye istinadından ve binnetice mahakimin gelişigüzel 
bir surette tevziinden bahisle mahakimin suret-i tev-
ziindeki nisbetsizliğin bütçenin nihayetine ilave ettik
leri (1) numaralı cetvelin tetkikatıyla tezahür edeceğini 
beyan buyuruyorlar. 

Evvelemirde bu cetvelde ufak bir yanlışlık gör
düğümden, istitrad olmak üzere, onun tashihini rica 
edeceğim. Cetvelin Merkez-i Vilâyet Bidayet Mahâ-
kimıi) unvanlı sütununda İstanbul'a ait 12 Vilayet 
Mahkemesi gösteriyorlar. Halbuki bu 12 mahkemenin 
4'ü İstanbul Vilâyetinin Beyoğlu, ikisi Üsküdar ve di
ğer dört Merkez Sancağına aittir. 

Bununla beraber, bu Mahkemeler şeklen ve ma-
hiyyeten birer Kaza Bidayet Mahkemesinden başka 
bir şey değildir. Binaenaleyh bu 12 rakamının ihtiva 
ettiği Mahakimden evvel 10 tanesini bu suretle tefrik 
etmek icap eder. Geri kalan iki Mahkemenin Tica
ret Mahkemesi olduğu anlaşılıyor ise de, İstanbul'da 
üç Mahkeme-i Ticaret mevcut olduğundan, bunun da 
ona göre tashihi ile sütun-u mahsusuna dere ve itha
li iktiza eyler. Bundan başka «İstinaf Mahakimi» sü
tununun yekûndan 39 İstinaf Mahkemesi işaret edi
yorlar. Bundan yeknazarda bütün Memalik-i Osma-
niyye dahilinde tekevvün eden ve kaabil-i istinaf olan 
deavinin rü'yeti bu otuz dokuz Mahkemeye inhisar 
ediyor gibi, anlaşılırsa da.... 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Teş
kilâtı bilmeyenler öyle anlar. 

MEMDUH BEY (Devamla) — Onu velyeden sü
tunun yekûnunu teşkil eyleyen 70 ve onu takip eden 
sütunun yekûnu 92, Vilâyet ve Liva Mahakimi de 
mülhak Kazalardan sadır olan ahkâm-ı İbtidaiyyeye 
merci-i istinaf olduğundan bu nokta üzerine de celb-i 

Sene-i sabıkadan müdevver mevad. 
Sene-i haliyyede kalan mevad. 
îadeten kalan mevad. 
Yekûn. 
İade olunan mevad. 
Senesi içinde rü'yet olunan mevad. 
Sene-i atiyeye devrolunan mevad. 

nazar-ı dikkati lazımedan addederim. Teşkilat-ı Ad-
üyye icrasında ihtiyacat ve vaziyyet-i mahalliyye, 
mümkün mertebe nazar-ı dikkate alınmış olduğu gibi, 
bu hususta mesalihin mahiyet ve keyfiyeti de nazar
dan dûr tutulmamıştır. 

Nitekim bazı Kazalarda Liva Mahkemesi şeklin
de ve bazı Livalarda, bilakis Kaza Mahkemesi tar
zında Mahakim vücuda getirilmesi, bazı Kaza, Liva 
ve Vilâyet Merkezlerinde Ticaret Mahakimi teşkili ve 
kezaliık bazı El vi yede müstakillen Mahakim-i İstinafiy-
ye tesisi hep ıtetkikat icrasıyla taayyün eden ihtiyaca-
ta müstenittir, 

Mahakim teşkilatının taksimat-ı mülkiyyeye isti
nadına gelince : Bu, iki nokta-i nazardan cay-i bahs 
olabilir. Biri, teşkilat-ı Adliyyenin İdare-i Mülkiyye 
merkezlerine hasrı, diğeri derecat-ı mahakimin İda
re-i Mülkiyyenin derecatıyla mütenasiben tesis edil
miş olması. 

Mahakimin, Hükümet-i Mülkiyye merkezlerinde 
tenkili zarurîdir. Çünkü bir yerde yalnız bir Mahke
me teşkil etmekle iş bitmiş olmaz. Belki o Mahkeme
nin vesait-i icraiyyesi, Devair-i muavinesi de tesis ve 
ikmal edilmelidir. Zira, bir Mahkemenin Zabıtaya, Jan
darmaya Tapu, Nüfus İdarelerine, velhâsıl şuabat-ı 
umûmiyye-i mülkiyyeye taalluk eder birtakım tefer
ruatı umuru vardır. 

'Mahkeme, birçok hususattan dolayı hemen her 
gün, her saat bu Deva'ir ile temasta bulunmaya doğ
rudan doğruya mecbur olduğu gibi, eshabı masalih 
dahi şahsen bu mecburiyetten vareste kalamaz. Mah
kemenin bulunduğu yerde Zabıtanın tahtı muhafaza
sına mevdu olmak üzere tevkifhane, hapsane gibi me-
baninin vücudu lâbüd ve bu cihetlerle teşkilâtı Ad
liyyenin idare-i Mülkiyye merakizinde tesisi zaruri
dir. 

Derecatı mahakimin taksimatı mülkiyyeye tabi tu
tulmuş olması bahsine gelince: Filhakika, vaktiyle 
Kaza, Liva ve Vilayet Merkezlerine nüfusun yekdi-

Mahkeme-i Temyiz Ceza Dairesinde 1325 - 1326 - 1327 Seneleri Muamelatını Natık Hülasa-i îhsaiyyedir 

1325 1326 1327 Mülahazat 
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gerine nisbetine ve taksimatı mülkiyyeye nazaran Bi
dayet teşkilatı, Kaza ve Liva Merkezlerine ve İstinaf 
teşkilatı Vilayata hasra tahsis edilmiş İse de, bilaha
re Nazaret, 'bu nisbet ve vaziyetten ziyade masalihin 
derecesini ve ahalinin, bulundukları yerlerden dere-
catı Mahakime sureti müracaatlarında katma mecbur 
oldukları mesafeyi nazarı dikkate alarak merbut ha
ritanın tetkikinden anlaşılacağı veçh ile, bazı Kaza
larda vazife-i istinafiyyeye haiz Liva mahkemeleri 
tesis etmekle beraber, Kütahya, Yozgat, Canik, Ku
düs gibi bazı Livalarda ayrıca Mahakimi Tstinafiyye " 
teşkil etmiş ve meselâ Sivas Vilayeti dahilinde bulu
nan Amasya Sancağı muamelatı istinafiyyesi Canik 
ve Beyrut Vilayeti dahilindeki Nablus Sancağı mua
melatı istinafiyesi Kudüs Sancağı Merkezinde ihdas 
ettiği istinaf Mahakimine rapt edilmek suretiyle tak
simatı mülk'iyyeden ayrı bir taksimi adlî husulüne ça
lışmakta bulunmuştur. 

Zöhrap Efendi, Mahakimin bahusus, Kaza Bida
yet Mahkemelerinin şekil, daha doğrusu tahsisat iti
bariyle izhar ettiği tefavütten bahsediyorlar. Taşra 
Bidayet Mahakimi, esasen teşkilatı cedide-i adliyye 
icrasına iptidar olunmazdan evvel bazılarının reisi 
mahsusu mevcut, bazısının âzası mensup olmamak 
gibi esbaptan dolayı mütefavit muhaSsasata tabi bu
lunuyor idi. 

Bilahare teşkilat, icra kılınan Kazalardaki tefavüt 
de her hangi bir Mahkemenin icabatı mahalliyyeye 
nazaran en ziyade süratle ıslahı lâzım gelen aksamı
nın ıslahına tevessül mecburiyetinden neşet etmiştir. 
Bugün en mükemmel Bidayet Mahkemesi, numunesi 
evvelce Rumeli Vilayatında vücuda getirilen teşkilat
tır. Memaliki Osmaniyye dahilindeki mevcut bütün 
Mahakimi İbtidaiyyenin birkaç sene içinde o derece
ye isal i, > bittabi, mümkün olamazdı. Maamafih, teş
kilatı kadimenin haliyle ipkası dahi doğru değildi. 

Binaenaleyh birtakım yerlerde derece, derece Ru
meli Mahakimine kıyasen teşkilat icra edilmekle be
raber, birçok Mahkemelerin de imkânı malî husulün
de peyderpey ikmal edilmek üzere tercihan eczayı -
esasiyye ve mühimmesi ıslah edildi. Ve bittabi bu te
favüt de şeklen tezayüd etti. Maamafih evvelce söy
lediğim veçhile Sulh Mahkemelerinin teşkilini müte
akip Bidayet Mahakiminin adedi tenezzülü külliye 
uğrayacak ve o halde gerek memurunun ve gerek 
mühassasatının bir dereceye kadar tenzili kaa'bil ola
caktır. 

Maamafih her Mahkemenin ihtiyacı aynı derece
de değildir. Bazılarının muamelatı tahririyyesi ziyade 
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olur, beş Kâtip istihdamına lüzum gösterir. Bazıları 
üç kâtip il'e tedviri umur edebilir. Binaenaleyh mu-
hassasatça az, çok tehalüf vukuu zaruridir. Nitekim, 
mahakimi İbUidaiyenin mikdan muhassasat itibariyle 
bugün birçok şekillere ircaı da alelekser bu noktadan
dır. 

Hükkâma gelince : Vazifeşinas ve muktedir Hâ
kimlerimiz olduğu gibi, vazifelerini bihakkın ifa et
meyen keyfe mayeşa hükümler vermekten çekinme
yen Hâkimlerin dahi vücudundan bahs ediyorlar ve 
bu bapta bazı mütalâat ve temenniyyatta bulunuyor
lar. Vazifeşinas ve muktedir Hâkimlerimizin mevcu
diyetini bendeniz de lisanı mefharet ve şükran ile yad 
ederim. 

Lâkin keyfemayeşa itayı hükm edecek hiçbir Hâ
kimin vücuduna ihtimal vermem. Hükkâm, gerçi te-
halüfü telakkiyat veya hasbelbeşeriyye vâki olacak 
hatiatmdan dolayı bazı kere, hedefi adalete tamamiy-
le vasıl olamazlar. Mukarreratı mahakime karşı tu-
ruku kanuniyyenin ihdası bu gibi hatiat neticesinde 
lahik olacak kararların temini esbabı ıslahiyyesi mak
sadına müptenidir. 

Gerek efrad tarafından vuku bulan ihtara* ve şi
kâyet ve gerek âmiri kanunilerince mütcselsilcn hâsıl 
olan istitlaat üzerine icra ettirilen tahkikat netayicin-
de muhalifi kanun hareketleri ve ifayı vazifede mü-
balatsızlıkları delail ve emarata iktiran eden Hük
kâm ve memurin haklarında ise, icabatı kanuniyyenin 
ifasında hiçbir vakit müsamaha olunmamakta ve bu 
suretle muamelatı adliyyenin intizamı cereyanı bir kat 
daha teinin edilmektedir. 

Şikâyat vuku bulduğu halde, derhal onun hakkın
da lâzım gelen muameîe-i kanuniyyenin icrasına te
vessül olunur ki, o da tahkikatı evveliyyenin icrası, 
ve vâsıl olunacak netice-i tahkik'iyye üzerine muame
le-! kanuniyyenin ifasıdır. 

Hakiannda şikâyet vuku bularak tahkikat icra et
tirilen memurin cümlesinden olmak üzere 327 senesi 
iptidasından bu güne kadar sunuf ve derecatı muhte
lif eye mensup 274 memur tahtı muhakemeye alınmış
tır ki, memurini Adliyyemizin on bine yakın olan 
heyeti mecmuasına nazaran vazifenaşinas memurları
mızın adedi akalli kail! ve şu halde dereee-i salâhı ad
limize delili celidir. Evet, memurini Adliyyenin sui 
istimalatının vukuu ihbar olunması üzerine Nazaret, 
tamamiyle vazife-i resmiyyesini ifa etmektedir. 

Şimdi i s t i ka anilhükkama gidiyoruz. İstika anil-
hükkam usulünün kabili istifade bir şekle ifrağı Ad
liye Müfettişliklerinin ipka ve teksiri ikdar ve faali -
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yeti meşhut olan Hükkam hakkında terakki ve mü
kafat esbabının temini hakkındaki mütalâalarına iş
tirak ederim. Filhakika istika anilhükkâm Usulü Mu
hakeme-! Hükükiyyedeki esbab ve şeraite inhisar et
memelidir, daha vâsi olmalıdır. 

Hükkâm ve memurini Adliyyenin vezaifi memu-
relerinin sureti ifasında görülecek kusur ve terahile-
rinden dolayı haklarında muamelatı intibahiyye ve 
jnzı'batiyyeyi mutazammın esasen bir kanun lâyihası 
tertip edilmekte olduğundan istika anilhü'kkâma dair 
mevaddı kanuniyye dahi bu sırada tadil ve tevsi edi
lerek, her ikisi Meclisi alinize takdim olunacaktır. 

Müfettişlerden de bahsedeyim. Malûm olduğu 
üzere umuru Adliyyede intizamı tam husulü için yal
nız kanun tanzimi ve memur tayini kifayet etmez. 
Belki kavanini mevzuanm süveri tatbikiyyesi ile me
murinin hal ve sireilerini bir teftişi ciddî ve mütema
di altında bulundurmak tahtı vücubdadır. 

Malûmu âliniz, Mehakim muamelatı, elyevm İs
tinaf Müddeiumumileri vasıtasıyle tahtı murakabe
de bulundurulmakta ise de, Müddeiumumilerin veza
ifi asliyyeleri bu murakabeyi sureti mutlakada ifaya 
mani olduğundan emri teftişin bir kaide-i muttaride 
ve salime dâiresinde bilcümle Mehakime teşmilini te-
minen Nezaretçe Adliye Müfettişliklerinin ihdas ve 
ihyası tasavvur olunarak, gelecek devre-i içtimaiyye-
de takdim olunmak üzere bu babda bir lâyiha-i kanu
niyye ihzar edilmektedir. 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Ge
lecek Teşrini Sanide mi? 

MEMDUH BEY (Devamla) — Bundan sonraki 
devre-İ içtimaiyyeye hazırlanıyor. 

Hük'kâmı nasıl yetiştirmeli, bir de bu bahis var. 
Zöhrap Efendinin, Hükkâmı nasıl yetiştirilmesi lâ
zım geleceğine dair dermeyan buyurdukları müta-
lâat, Mekteb-i Hukukun ıslahına, mektep programı
na bâzı dersler ithaline ve muallimin ve müteallimi-
riin evsaf ve şeraiti jntihabiyyesine inhisar ediyor. 

Bu mütalâatın Adliye bütçesinden ziyade Maarif 
Nezaretine ait bütçenin esnayı tetkikinde mevzuuba-
his edilmesi lâzım ve bu hususta iradı kelam hakkı, 
refiki muhteremim Emrullah Efendi hazretlerine raci 
olduğundan, bu sahada arzı mütalâayı harici vazife 
addeylerim. 

Yalnız şurasını ilaveten arz edeyim ki, Nezaret, sı
nıfı Hâkimiyyete intisap için yalnız Mekteb-i Hukuk
tan mezuniyyeti kâfi görmeyerek, Hükkâmın usulü 
intihap ve sureti terfi ve terakkilerine dair ihzar et
mekte olduğu kanun ile bu babda birtakım kuyud ve 
şurut vaz ediyor. 

Çünkü, efendim, bugün Mekteb-i Hukuk, Darül
fünunun bir şubesi olmak itibariyle, ona girmek se-
lâhiyyeti verilmiş ve çıkarken de Ruus imtihanı ber
taraf edilmiş olmasına nazaran, mutlaka bunların bir 
daha derece-i müsabakadan geçmelerini münasip gö
rüyorum. Bunun için ayrıca bir kanun lâyihası tan
zim ediyoruz. 

REİS — Biraz hızlı söyler misiniz, arkadaşlar 
işitmiyor. 

MEMDUH BEY (Devamla) — Hükkâma temin 
olunan lâyenazillik imtiyazı mühimmine karşı hini in
tihaplarında kendilerinde birtakım şeraiti mahsusa 
ve istihkakıyye aramak lâzım olduğu gibi sınıfı Hük
kâma dahil olduktan soma da önlerinde muayye ve 
emin bir tariki terakki bulundurmak tahtı vücubda
dır. Memurini Adliyyenin usulü intihabına dair el
yevm bazı kavanin ve nizamat mevcut ise de, bunla
rın 'bifhaj/li zaman evvel tanzim edilmiş olmalarına 
nazaran ahkâmı muh'teviyyesi ihtiyacatı hazıraya ki
fayet edememektedir. 

Binaenaleyh Nezaret, yeniden ihzar etmekte oldu
ğu kanun lâyihasında, Hâkim olacak zevatın Mekte
bi Hukuktan mezuniyyetiyle beraber, müktesebat: na-
zariyyelerini tatbikatı ameliyye ile tevsi ve teçhiz için 
Daire-i Nezarette küşad ettiği Tatbikat Dershanesiy-
le - ki semeresi görüldü - Mahâkim ve Devairi Mer-
keziyyeye muayyen müddetlerle devamlarını ve bila
hare mesaili esasiyye ve feriyye-i Hukukıyye üzerine 
tabi tutulacakları şifahi ve tahriri bir müsabaka-i ale-
niyye neticesinde izharı asarı ehliyyet etmelerini şart 
ittihaz ediyor ve bu suretle ihrazı muvaffâkiyyet eden 
zevatı, gerek tatbikat müddeti zarfında ve gerek mü
sabaka-i aleniyye esnasında en ziyade eseri istidat ve 

' ihtisas gösterdikleri şübe-i Hukukun ilk kademe-i Hâ-
kimiyyetine kabul ediyor. Bu suretle yapılacaktır. 

Kezâlik, Hükkâmın temin ve tezyidi ihtisasları ile 
terfi ve terakkilerini kâfil birtakım kuyudu kanuniy
ye vaz ediyor .Bu lâyiha-i kanuniyye yakında ikmal 
olunarak Heyeti Celilenize takdim edilecek ve bunun 
kabulü ile Hükkâmın ehliyet Ve kifayeti bir kat daha 
temin edilmiş olacaktır, Bu babda Nezaretin yaptığı 
bunlardır. 

İnşallah muvaffak olursak, takdim edeceğiz. Bu 
ciheder temin edilmiş olacak, kanunlarımızdan bah
sedeceğiz. Gerek yeniden kanun vazında ve gerek ka
vanini haziranın tevzi ve tadilinde matmahı nazar ve 

\ fikrim, kanunu Esasinin bu hususta «Muamelatı na-

I sa erfak ve ihtiyacaatı zamana evfak ahkâmı Fık-
hiyye ve Hukukıyye ile âdab ve muamelatın esas it-
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tihaz olunmasını» âmir bulunan 118 inci maddesidir 
ki, bütün kanunlarımızın bu maddenin çizdiği hutu-
tu esasiyye dahilinde ihtiyacatı içt'imaiyyemizi tatmin 
edecek bir şekli mükemmeliyyette olması iktiza eder. 

Evvelce Meclise takdim olunmuştu, sonra tezyidi 
teklif zımnında iade olunmuş olan kavaninden bir-
kısmını Heyeti Celilenize takdim ettik, diğerlerinin de 
telkikatı taliylesin! icra ederek peyderpey takdim ede
ceğiz. Bu babda izahatı zaid'eye hacet yoktur. 

Şu kadarını arz edeyim ki, bir iki maddenin ila
vesiyle bazı ihtıyacatın tadiline dair mütalâa derme-
yan buyurdular, bu pek mühimdir. Bu babda Mecel
leye alelacele bir iki madde ilave etmek veyahut bir
kaç maddeyi tdbdil ve tağyir etmekle temini maksat 
olamaz. (İşitemiyoruz» sadaları). 

REİS — Görüşenler biraz sabır buyururlarsa ta
biî işitirler. 

MEMDUH BEY (Devamla) — Bunun ikmali ne-
vakısı için ahkamı Fıkhiyye ve kavanini medeniyye-
ye vakıf erbabı ihtisastan ve mehere-i hukukıyyün-
dan mürekkep bir cemiyyeti ilmiyyeye tevdi ile mü
kelleftir, bunu da takip ediyorum. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Bu 
babda eskiden bir lâyiha vardır. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — 
Evet bu babda eskiden 'Meclise verilmiş bir lâyiha 
vardır. 

MEMDUH BEY (Devamla) — Onu takip ediyo
rum efendim. Kanunlar hakkındaki maruzatım bun
dan ibarettir. Binaenaleyh şu arz ettiğim dairede Ne
zaretçe nazara alınan hututu esasiyye üzerine. 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Hap-
saneler üzerine bir mütalaanız var mıdır efendim? 

REİS — Sırası geldiğinde sorarsınız. 
MEMDUH BEY (Devamla) — Binaenaleyh, şim

diki halde arz edeceğim bundan ibarettir. 
REİS — Efendim saat 12 oldu, yemek teneffüsü 

yapalım. Saat birde inşallah müzakerata devam ede
ceğiz. 

Saat 12'ye beş kala birinci celseye nihayet veril
di. 

Hitam-ı Celse 
Saat : 12.00 

İKİNCİ CELSE 
Kü.şad Saati : 1.20 

REİS : Halil Beyefendi 
KÂTİPLER : Feyzi Bey (Diyarbekir), Ahmet Müfit Bey (İzmit) 

"> "<IMW]Mİ"Ĉ Eİ"1' l 9 m 

REİS Efendim ekseriyetimiz hâsıl oldu. Adliye 
Nezâreti Bütçesini müzakereye devam ediyoruz. 

ALİ CENANİ BEY (Halep) — Adliye Nazın 
beyefendi, Zöhrap Efendinin istikbâlde Heyet-i Ad-
liyyenin ıslahatına ait olan mütalaatına cevap verdi
ler. Bendeniz istikbâlden bahsetmeyeceğim. Hâliha 
zırdan bahsetmek istiyorum. Vâkıâ, • ifadelerinde 
hâlihazıra ait Adliye memurlarının içinde keyfî hü
küm ve karar verecek bir Adliye memuru yoktur di
yerek memûrîn-i Adliyyeyi mesâvî-i ahvâlden ten
zih ettilerse de bugün memûrîn-i Adliyye hakkında 
efkâr-ı umûmiyyede hâsıl olan zan ve şüpheyi bu 
ifade cerh edemez. Bendeniz gerek kendi dâire-i in-

tihâbiyyemde, gerek ona civar olan bir iki Vilâyet
te bir hayli dolaştım. 

Her nereye gittimse Hey'et-i Adliyyeden şikâyet 
duydum. Bu şikâyetlerin içinde İrtikâp da var, ih-
kak-ı haktan tekâsül de var. Devamsızlık ta var. He
le, memûrîn-i Mülkiyye ve, memûrîn-i Zabıta ile, 
memûrîn-i Adliyye arasındaki didişmek, memleketin 
asayişini katiyyen tağyir edecek bir halle gelmiştir. 
Bunu, memûrîn-i Adliyyeden sorarsak, memûrîn-i 
Mülkiyyeden gûyâ kendilerinin istiklâline tecavüz 
edecek bir hareket gördüklerinden bahsediyorlar. 

Halbuki memûrîn-İ Mülkiyye, bütün icrââtla
rında Adliye'den muavenet görmüyorlar. Meselâ, 
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memûrîn-i Zabıta, erbâb-ı cerâmi derdest ediyorlar, 
Adliyeye tevdi ediyorlar. Adliyenin ilk işi, Zâ'bitanın 
getirmiş olduğu erbâb-ı cerâmi kolundan tutup kapı-
dışarı atmak oluyor. Vâkıâ, bendeniz de memûrîn-i 
Mülkiyyenin derdest etmiş olduğu bir şahsın lâalet-
tâyin delâil-i sübûtiyye olmaksızın tevkif edilmesini 
doğru bulmak, fakat bunların içinde öyleleri var ki, 
vesaiki mevcuttur. Hattâ cürm-ü meşhut hailinde tu
tulmuş, Zabıtaya, Hükümete karşı silâh istimal et
miş olanlar bile memûrîn-i Adliyyenin muzâhareti-
ne nâii oluyor. 

Bendeniz, yine memûrîn-i Mülkiyye ile Adliyye 
arasında olan ahvali nazar-ı dikkate almak istemiyo
rum. Diyelim ki, memûrîn-i Mülkiyye ile Adliyye 
arasında bir rekabet var, bunlar memûrîn-i Adliyye-
den lüzumsuz olarak şikâyet ediyorlar. Memûrîn-i 
Zabıtayı da yine bu hale koyalım. Bugün memleket
te Dâvâvekillerini çağırıp ta birer birer sorsanız, 
(görürsünüz ki, hepsi, Adliye'den müştekidir. Ben
deniz bunlar için de diyorum ki onların da alâkası 
vardır, dâva takip ediyorlar, istedikleri davalarda 
istedikleri gibi hüküm istihsâl edemiyorlar. Belki 
muğber oluyorlar, onun için şikâyet ediyorlar. 

Fakat meydanda bir hakikat var ki bütün ahali, 
Adliye'den müştekidir. İşte bendeniz bu noktada du
ruyorum. Çünkü bugün hakk-ı kazayı vermiş o mil
let, o kuvveti elinde istimal edenlerden şikâyet eder
se, hakikaten nazar-ı dikkate alınacak bir cihettir. 
Denilebilir ki bunların delâili yok. Bunlar için delil 
pek kolaydır, bugün seneler geçiyor, on sene, onbeş 
sene, yirmi sene bir şahıs, kendi hukukundan emîn 
'olamıyor, hukukunu istihsal edemiyor, Mahkeme ka
pısında sürünüyor. Adiliye memurlarında devam yok; 
hattâ bugün İstanbul içinde, daha doğrusu uzağa 
gitmeyelim, Adilye Nezâretinde olan Mahakim bile 
devamsızlıktan dolayı vakt-ü zamanı ile hergün iç
timâ edemiyor. Bu mesele, Adliye'yi bu kadar ten
zih eden Nazır Beyin nazar-ı dikkatini bile oelbede-
rek kapıya bir Kâtip koymuşlar, geleni gelmeyeni 
kapıda Kâtibe yazdırarak devamsızlıklarını anlamak 
istemişler. O dereceye gelmiş ki, Nezâretin içinde bu
lunan Mahâkimdekı Hükkâm, Nezâretin içindeki 
memurin bile Nazır Beyin nazr-ı dikkatini ceibetmiş. 

Şimdi, Taşranın ne halde olduğunu bundan kıyas 
edebilirsinz. Adliye memurlarının suiistimaline dair, 
bendeniz, birçok Valilerle görüştüm, hattâ bazıla
rından, mektup da aldım. Adliyenin irtikâbından on
lar da bahsediyorlar. Bizim Halep Vilâyetinde bir 
Kaza Hey'et-i Adiiyyesi hakkında üç seneden beri 

ahali müşteki. Bundan altı yedi ay evvel ahalinin 
iki senelik feryat ve figanı ve bizim de iki sene Ad
liye Nezâretine taban döşememiz sayesinde güç hâl 
ile bir Müddeiumumi Muavini taht-ı muhakemeye 
aldırabilıdi. 

Yine o Mahkemenin Reisi olan Ceza Reisi için 
de ahali feryat ve figan ettiler. Belki gazetelerden 
bazı arkadaşların manzûru olmuştur; ahali bir iç
timâ aktetmişler. Memûrîn-i Mülkiyye sabır tavsiye 
etmişler. Vilâyâta. müracaat etmişler, Medis-i İdare
de irtikâplarından bahisle, otuz, kırk kadar adam, 
Mecüs-i İdare huzurunda bir mahalden yirmi Lira, 
bir mahalden onbeş Lira aldıklarına şahadet etmiş
ler. Hattâ bize de birkaç telgraf geldi'. 

Bendeniz, bir refikle beraber Nazır beyefendiye 
gittim; bu meselenin tahkik ettirilmesini arzettirn. 
Zannederim bir dereceye kadar yakîn hâsıl olmuş ki, 
o reisi başka bir mahalle tahviil etmişler. Fakat ben
denizin maksadım, reisi tahvil ettirmek değildi. Öyle 
üç sene feryattan sonra hakkında sûizân hâsıl olan 
reisin tahvili değil, belki tecziyesi, taht-ı muhakeme
ye alınması İcap ederdi. 

MEMDU'H BEY (Adliye Nâzın) — Onu da yap
tık efendim, onu da yaptık. 

ALİ CENANİ BEY (Devamla) — Yine bendeniz, 
Taşrayı bırakarak istanbul'a geliyorum. Ufak Mahke
meleri bırakalım, bugün efkâr-ı umûmiyye, Mahkeme-i 
Temyîz'n bile -ki Nazır Beyefendi deminden bu ka
dar lüzumundan ve vücûdundan edilen istifadeden 
bahsettiler- nakzettiği bir îlâmı, üç dört gün sonra 
tasdik ettiğinden, efkârı umûmiye bugün müteellim 
oluyor ki, hakikaten .ne kadar teessüf edilse yeri var
dır. Bir Mahkeme-i Temyiz, bir evrakı nakzedip de 
nakz hakkındaki kararını tebliğ ettikten sonra onu 
tasdik ederse, -ki bugün bu Mahkeme Hey'et-i', Ad
liyenin en son noktasıdır- herkeste o Hey'et-i Adliy
ye hakkında emniyet kalamaz. 

Bendeniz, Hey'et-i Adliyye içinde hakikaten na-
muslarıyla, iffetleriyle temeyyüz etmiş, herkesin te
veccühünü ceibetmiş birçok zevat olduğunu bilirim. 
Hattâ onu bildiğim içindir ki, bu Hey'et-i Adliye 
hakkında söz söylediğimden müteessifim. Fakat bir 
vazife-i vicdânİyye, beni icbar ediyor. Bendeniz 
emînim ki, o Hey'et-i Adliyyenin içinde namusuy
la, vicdânıyla temeyyüz etmiş zevat da, benim gibi, 
Hey'et-i Adliyyenin bugünkü hâlinden müteellim-
d ;rler. Bunun esbabını, bendeniz tamarniyle bilemem 
Çünkü, bunun esbabını anlamak, birçok tetkikata, 
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birçok vesâika muhtaçtır ki, bir Mebus, bunu hakkıy
la elde edemez. 

Hey'et-i Adliyyenin tera-kklisinİ, intizamını arzu 
ettiğimiz halde, bu şekle girmesinde elbette mühim 
sebepler olacak. Meselâ, ya memurinin intihabında 
isabet yok, yahut kavânînin kabiiiyyet-i tatbikiyesi 
noksandır. Bu iki mesele, epey büyük bir şeydir. Bu
nu Adliye Nezâretini -idare edecek olan zât, tetebbu 
ederek, tetkik ederek sarf-ı vakt ve zihn ederek an
laması icap eder. Fakat, gördüğümüz bir şey var ki, 
bugün mahâkim, teftişten masun bir hâldedir. 

İşte birçok fenalığa, bu, sebeptir zannediyorum. 
Evvelden bir Hey'et-i Teftîşiyye vardı, her Vilâyet
te veya her iki Vilâyette bir Adliye Müfettişi bulu
nur, onlar mütemadiyen teftiş ederler ve Mahâkimin 
kanuna riâyet edip etmediğini kendilerine tevdi edi
len evrakı vakt-ü zamanıyla çıkarıp çıkarmadığını 
anlarlardı ve mahâkimde vuku bulan kanunsuzluğu 
da tarîk-i kanunîsine irca ederlerdi. Biz, bu hey'et-i 
tcftîşiyyeyi kaldırdık; fakat kaldırdığımız vakit de
miştik ki, her Vilâyette bir İstinaf Müddeiumumisi 
var, onların maiyetinde birer Muavinleri bulunuyor, 
mahkemelere ait olan vezâifi Muavinler ifa eder. 
İstinaf Müddeiumumileri de, vilâyet içinde b u I unan 
Mahâkimi devr ve teftiş eder; vazife-i teftîşiyyeyi 
bunlar İfa eder. 

Zaten kendilerinin, Mahâkimin ceza kısmına ait 
olan hususatı her zaman tetkikle muvazzaf oldukla
rı için vazife-i teftişte daha ziyade isabet görülür 
demiştik. Halbuki, müfettişleri kaldırdıktan sonra, 
üç dört sene mürur ettiği halde, İstinaf Müddeiumu
milerinin devr ve teftiş ettiğini görmedik. Vakıa bir 
Mahkemeden bir şikâyet olursa, Nezâret, ya Müdde
iumuminin veyahut Muavinin, gidip tahkikat icra et
mesini emrediyor. Bu da, biçare ahalinin beş altı ay, 
belki bir sene ve demin arz ettiğim Kilis Mahkeme
sinde olduğu gibi, belki iki sene mütemadiyen şikâ
yet ve feryat ederek ve burada Kapı Çuhadarı gibi 
Daire Daire dolaşarak Nezaretin gönlünü etmesine 
mütevakkıftır. Yoksa, bir Müddeiumumi kalkıp gi
dip de bir Mahkemenin ne suretle idâde-i umur et
tiğinden haberdar olamıyor. Mahkemelerin teftişi 
için bir çare bulmak, behemehal lâzımdır. 

Sonra Nazır Beyefendi, teşkilâttan bahsettiler. 
Teşkilât için de, bit-tetkikat, icap eden yerlerde ya
pıldığını söylediler. Vâkıâ bundan iki sene evvel Ad
liyede epeyce vâsî bir teşkilât yapıldı. Fakat bu teş
kilât, memleketin muhtaç olduğu bir derecede değil
di, ihtimal ki bunun daha devamı olacaktır diyerek 

uzak Vilâyetlerde nazar-ı dikkate alınamadı. Hattâ 
• bendeniz mütemadiyen, üç sene, yine bu Adliye büt
çesinin ya hey'et-i umûmiyyesinde veyahut faslında 
Halep Vilâyetinde bir iki Kazadan bahsetmiştim. 

Rüfekadan bazıları da, herbiri ikişer üçer Kaza
dan bahsetmişlerdi ki, bunlar da şimdi değil, yani 
eskiden mevcut olan; ufak şekilde değil, katiyyen 
teşkilât-ı Adliye yapılmamıştır. Meselâ, (Rakka) Ka
zasından cinayet ve cünha davaları Halep'e geliyor. 
O (Rakka) Kazası ki, merkez-i Haleb'e otuzbeş saat
tir. Merkezden daha şark tarafına doğru daha yirmi 
saata kadar karyeleri var. Demek ki, ellibeş saatlik 
mesafedir. Ellibeş saatlik bir yerde bir adamın ci
nayet veyahut cünha davası olursa, Sedd-i rahl ede
rek Halep'e gelecek, orada istida verecek, Halep'ten 
bir Mustantık tâyin olunacak, gidip mahallinde cür-
mü keşfedecek, sonra şahitler Merkez-i Vilâyete 
celbolunacakılar. Teşkîl-i tarafeyn olunacak, muha
keme olunacak, sonra ihkak-ı hak edilecek ki, bunun 
imkânsızlığını takdir etmemek kabil değildir. 

Bunun gibi, yine bir Munbuç Kazası var, yanı-
başındaki Kazaya raptedilmiş. Kendi mülhakatında 
icrâ-yı adalete muktedir olamayan Bab Kazası Mun
buç Kazasının ikiyüz elli parça karyesinin umûr-u 
adliyyesini rü'yet etmeye memurdur ki ne ken
disinin vazife-i adliyyesini görebilir, ne de vazife-i 
munzamme olarak Munbuç Kazasındaki ahalinin 
işini görebiilr. Bunlar için müteaddit defa burada 
söylediğimiz gibi, Nezarete de müracaat ettik, hattâ 
çare de gösterdik. Vazife yok mesabesinde az olan 
bazı Kazalar var ki, bunlar yirmibeş, otuz karyen, 
fakat bunların tahsisatı böyle ikiyüz üçyüz karyeyi 
havi ve uzak olan mahallerin, Kazaların teşkilât-ı 
adliyyesine sarf olunabilir diye bir fikir ve mütâlâa 
da beyan ettik. Bilmem o dakikaya mahsus olarak, 
Nezâretin tasvibini de gördük, netice çıkmadı. Teş-
kilât-ı Adliyye, vâkıâ, umumiyet itibariyle pek müş-
kildir, onu bendeniz teslim ederim. Bütçemizin bu
na müsaadesi yok; bahusus, Bütçe Encümeninde 
bulunuyorum. O gün bütçemizin açığının büyük bir 
yekûn teşkil ettiğini görerek müteellim oluyorum. 

Fakat bütçede açık vardır, karşılık yoktur diye, 
her Nezâretin, görüyoruz ki, ellibin, yüzbin, üçyüz 
bin, beşyüz bin lira tahsisat alarak bütçenin yekûnu
nu kabarttıkları halde, Adliye Nezâreti, bu kazaların 
vezaif-i adliyyesini görecek bir heyet olmadığını gö
rerek, Maliye Nezâretiyie bilmuhabere ve Heyet-i 
Vükelada bunun esbabını, delâilini göstererek arz 
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lekette Adliye için hâsıl olan bu uğultuyu defetmeye 
çalışır ve hiç olmazsa bunun esbabını anlardı. Bi
lirsiniz ki efendiler, mâzînin bize elim bir yadigârı 
var. Biz her vakit bundan silkinmek, kurtulmak iste
riz; o da; kapitülâsyonlardır. Biz burada geçen Mec
lisin dört devresinde bu kapitülasyonlardan kurtul
mak için yalnız bir çare olduğunu düşünmüş ve söy
lemiştik. O çare de, Heyet-i Adliyyenin ıslahı idi ki, 
bu daima söylendi, tekrar edildi, rica edildi. Bizim 
dört senenin neticesinde göreceğimiz semere bu muy
du? Biz, mâzînin o elîm hatırasını üzerimizden atma
ğı her vakit arzu ediyoruz. Ve arzu ettiğimiz için
dir ki, Heyet-i Adliyyenin kusurlarını söyleyerek on
ların bir daire-i intizama alınmasını temenni ediyo
ruz. Arz ettiğim gibi, Heyet-i Adliyyede bir fikr-i ta
kip olsaydı, ne bizim şikâyetimize ve ne de memu-
rin-i Adliye ve Mülkiyyenin ve ne de inzıbâtiyyenin 
şikâyâtına ve ahalniin feryadına hacet kalmayarak, 
kendisi bu Mahâkimin herkesin kalbinde dâğ-ı de-
rün olan intizamsızlığının esbabını ve onları def için 
sarf-ı gayret eylerdi. Nazır Beyefendiye demin ben
denizin teessüfümü mucip olduğu üzere Heyet-i Ad
liyye içinde vazifesini îfâ etmeyen bir memur yok
tur sözüne.... 

MEMDUH BEY (Adliye Nâzın) — Hayır efen
dim, yoktur demedim. Müsaade buyurursanız söyle
yeyim. Vücuduna ihtimâl veremem dedim. İhtimâl 
vermemekle vuku bulmaması lâzım gelmez. Zabıtta 
aynen mevcuttur. Efendim, o kaziyye başka, bu baş
kadır. Binaenalâzâlik, onu o suretle tashih ediyo
rum. 

ALİ CENANİ BEY (Devamla) — Bendeniz vu
kuuna ihtimâl vermemeyi daha ziyade şâyân-ı hay
ret görüyorum. Çünkü hakkında şikâyet edilen me
murinin içinde elbette bu gibi ahvâle cüret edenler 
bulunacaktır ki, bu gibi şikâyâtı bâis oluyor. Ben-
denizce vukuuna ihtimâl vererek, fakat vukuunu 
intâc eden esbab ne ise onu izâle etmeye çalışmak 
iktiza ederdi. Bendeniz, netîceten şunu demek iste
rim ki, Adliye Nezareti, herkesin kalbinde dâğ-ı de-
rûn olan Adliyenin şu şekl-i hâzırını ıslah edebile
cek bir mahiyet ibraz edemezse, Adliye Nezareti 
şimdiki ihmalkâr vaziyetinde kalacak olursa, bu 
memleketin bugün sükûn ile yaşayan yerlerinde de 
pek çok elîm manzaralar karşısında kalacağımızı na
zar-ı dikkate almalısınız. Bendenizin Heyet-i Aliy-
yeye arz edeceğim budur. 

REİS — 'Nazır Beyefendi, müsaade buyurur 
musunuz? Otuz kişi söz söyleyecek; her birine ayrı 

etti de, bunların üçer beşer bin kuruştan ibaret olan 
tahsisatını alamadı mı? 

MEHMET BAHAEDDİN BEY (Halep) — Ce-
nani Beyefendi! müsaade buyurursanız, bir kelime 
ilâve edeceğim. Üç sene evvel Ali Cenani Beyefendi 
ile beraber takdim etmiş olduğumuz bir . takrir üze
rine bu teşkilât buraca nazar-ı itibara alınarak yapı
lacağını Nazır Beyefendi vaat buyurmuşlardı. Ben 
de Halep Mebusları namına, kendilerine teşekkür 
ettim ve mahalline de bildirdim. Yani, Nezâretçe de 
tekarrür etti; Vilâyete bildirildi; bütün muamelât 
yapıldığı halde, şimdiye kadar neticesi görülemedi. 
Zabıtlarda da görülür. Buraca nazar-ı itibara alın
dı. Buna dair teşekkür olundu. Yine bir şey yapılma
dı. Bunu anlamak istiyorum. 

ALİ CENANİ BEY (Devamla) — Kendi mükel-
lefiyyet-i nakdiyye ve bedeniyyesini veren ahaliye üç, 
beşbin kuruşluk bir ufak tahsisat için, size mahkeme 
yapmayacağız, denilebilir mi efendim? Ahaliye de
seniz ki, sizin verdiğiniz kifayet etmiyor, sizden beş
bin kuruş daha alacağız, adliyenizi teşkil edeceğiz, 
onbin kuruş dahi isterseniz götürür, verir. Çünkü, 
elli saatlik bir mesafeden kalkıp da Halep'e gelmek 
için bir adam yalnız ekmek parası sarfetse, yevmi
yesini bir tarafa bırakınız, yalnız yollarda yattığı han 
paralarının herbirisi hiç olmazsa bir iki lira eder. 
Eğer siz o ahaliye derseniz ki, adaleti sizin ayağı
nızın altına getireceğiz, fakat bizim bütçemizin mü
saadesi yok, üç bin, dört bin kuruş deseniz, maal
memnuniye verirler. Nitekim ki, bu adamlar, bütün 
mükellefâtı veriyorlar. Ahaliden adalet menoluna-
bilir mi? Bendeniz zannederim ki, bu gibi zarurî olan 
teşkilât için ne Meclis-i Âlî tahsisat vermekten çe
kinir ve ne de Heyet-i Hükümet, bu tahsisata kar
şılık yoktur diye cevab-ı red verebilir. Yalnız, gördü
ğüm bir nokta var ki, Adliye Nezâreti, her umurda 
olduğu gibi, bunda da yalnız ehemmiyet vermediğin
den, kat'iyen ehemmiyet vermemekle vakit geçirme
sinden ileri geliyor. Yoksa, arz ettiğim gibi, Adliye 
Nezâreti, kendi maiyetinde bulunan Müddeiumumi, 
bu mesele hakkında bir sene zarfında sekiz on defa 
müracatta bulunmuştur ve o Valilerin ettiği müracaa
tın onda birisi de Bâb-ı Âlî'ye müracaat etmiş ol
saydı, ben eminim ki, Heyet-i Vükelâ, tahsisat ver
mekte kat'iyyen tereddüd etmezdi. Bendeniz, bu Ad
liyenin bu şekilde aldığı bir tarz-ı kederâmîzi, sırf 
Adliye Nezaretinin bir fikir takip etmiş olmasına 
veriyorum. Eğer Adliye Nezâretinde bir fikr-i takip 
olsa, bugün arz ettiğim gibi, senelerden beri mem-
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ayrı cevap verirseniz hem siz yorulursunuz, hem de 
müzakere uzar. Mamafih istediğiniz zaman söz al
mak hakkınızdır. 

MEMDUH BEY (Adliye Nâzın) (İstanbul) — 
Yalnız bu mesele üzerine cevap vereyim. 

Efendim, Mebûs-u Muhterem Beyefendi, Adliye 
Nezaretinin şimdiki hâl-i ihmâlkârîsi devam ettikçe 
levâzım-ı adaletin tamamiyle teminine imkân hâ
sıl olamayacağı zemininde hatm-i kelâm ettiler. Mu-
kaddemât-ı kelâmiyyesinin de, Adliye memurlarının 
zan ve şüphe altında bulunduklarına ve Memûrîn-i 
Mülkiye ile aralarında tezat olduğundan ve kendile
rinin ihkak-ı hukukta tekâsül ve irtikâp gibi ahvâl ile 
meluf bulunduklarına dâir ve suret-i umumiyyede 
beyân-ı makâlât buyurdular. Adliye Nezaretinin ih
mâlde devamı değil, ihmâl vukuunu kabul etmeye
ceğiz ve bu sözü Nezaret nâmına kabul edemeyeceği
mi beyanda hiçbir vakit tereddüt etmem. Çünkü şim
di izah edeceğim tafsilâta nazaran Nezaret vazife-i 
asliyyesinde, vazife-i kanuniyyesinde tecvîz-i terâhî 
etmez ve edemez. Bendenizin hayât-ı Nezâretim, bu
günkü tarihe nazaran yedi ay içindedir. Eğer vâki 
olan beyanat bu cihete ait ise bu zaman zarfında 
mümkün olduğu kadar yapılabilen şeyler şimdiye ka
dar yapılmıştır. Şimdi izah ve tafsil ettiğim ve izah 
ve tafsil eyleyeceğim veçhile bundan fazlası olamaz. 
Mümkinül'icrâ olan şeyler yapılmıştır. Ondan evvel 
ise, şimdi icrasına devam olunan esaslar inhisar edil
miştir ki, o inhisârât, muâmelât-ı Adliyyenin tekâmü
lü için bugün elimizde esas oluyor. Binaenaleyh, 
«İhmalkârane» sözü bendenizce şâyân-ı kabul ola
maz. 

Şimdi, efendiler, bizim elimizde kanun var. Adli
ye memurları sûret-i umumiyyede mürtekiptir denil
di. Demin arz ettiğim veçhile buna ihtimâl vermem 
ve bunu Adliye memurları nâmına kabul edemem. 
Her kitle içinde erbâb-ı liyâkat, erbâb-ı iffet, erbâb-ı 
istikamet ve erbâb-ı ehliyetin vücûdu olduğu gibi, -ki, 
memûrîn-i Adliyye ekseriyeti teşkil eder - bunun 
hilâfına hareket ile me'lûf eşhas ve zevat da buluna
bilir. Beşeriyettir bu. Şu kadar ki, bir köyde yahut 
bir mahalde yahut bir Kazada «bir Mahkeme Heye
tinin tekasüfü, Adliye memurları hakkında zan ve 
şüphe tevlit eder» kaziyye ve neticesini hâsıl etmez. 
İhkak hakkında Adliye memurları tekâsül ediyorlar 
denildi. Sûret-i umumiyyede bu isnat muvâfık-ı hâl 
ve maslahat olamaz. Bir Reis hakkında veyahut 
Müddeiumumi hakkında umûr-u memûriyyetini sûi 
istimal gibi bir cürüm isnat olunursa, bu isnad, bir 

kere müsnedün ileyhin tâyini, maddenin tâyini ve 
ona göre lâzım gelen şikâyet ve ihbârâtın merciine 
tevdii ve kezâlik alâkadar olanlar tarafından iştikâa-
nilhükkâm dâvasının ikamesi üzerine veyahut Neza
retin vesâit-i teftîşiye hâzırasiyle istıtiââta istinaden 
tahkikât-ı lâzıma cereyan eder, İşte usulümüz budur. 

Binaenaleyh, Adliye Nezaretine müşteki sıfatiyle 
bir memûr-u Adlîden şikâyet vâki olursa, Nezaretçe 
o nazar-ı dikkate alınmamış ise ben mesulüm, bunu 
kabul edeceğim. Yoksa, Adliye memurlarının istıtiâ
âta veyahut memûrîn-i Mülkiyye beyninde bulu
nan tezâdda nazaran memûrîn-i Zabıta tarafından 
tutulmuş veyahut cerâim-i sâireyi îka etmiş de, Ci
het-i Âliyyeye tevdi olunmuş, Cihet-i Adliyeden ka
pıp salıverilmiş bulunmalarına nazaran, Adliye, va
zife-i memûrelerini, umûr-u memûrelerini suiistimal 
etti demek bir kaziyye-i sahîha, bir kaziyye-i mahza 
olamaz. 

Çünkü, acaba memûrîn-i zabıta tarafından der
dest olunup da Cihet-i Adliyyeye teslim olunanların 
aleyhine isnad olunan fiilin mûcib-i te'dîb olup ol
madığını tetkik etmezler mi? Esbâb-ı tcvkîfiyye-i 
kanuniyye bulunmadıkça onları tevkif etmeleri ci
het-i şahsiyyenin bigayr-i hakkın selbolunmasını istil
zam etmez mi efendiler? 

Efendiler, erbâb-ı Hukuka malûmdur ki, bir ada
mın mahbûsiyyet-i gayr-i meşrûa ile mahkûm olması, 
onun bilâ-sebep hürriyet-i şahsiyyesinin seîbedilmesi, 
dünyada en büyük gadr ve zulmü teşkil eder. 

(Efendiler, Kuvve-i Adliye Usûl-ü Muhâkemât-ı 
Ceza iyye Kanunu madde-i mahsûsasında muharrer 
olduğu veçhile evvelemirde esbab ve delâili istihzar 
ve ondan sonra esbâb-ı mucibe mazbatasını ihzar 
eder. Binaenaleyh, alelıtlak memûrîn-i Mülkiyye ta
rafından derdest olunan bir adamın salıverilmesinden 
dolayı memurları mesul olamaz. 

Meğer ki, Adliye memurlarına tevdi olunan bir 
maznunu, delâil ve emârâtı üzerinde cürm-ü meş
hut halinde, firarı melhuz esbâb-ı sübutiyye-i cürmiy-
yeyi ihlâl edeceği muhakkak şâir cihetle şerâit-i ka
nuniyye mevcut olduğu halde, mahzâ bir maksad-ı 
gayr-i meşrûa müsteniden onun hakkında muamele-i 
adliyye ifâ etmezse, işte o zaman Adliye memuru me
sul olur. Çünkü o zaman hukük-u umûmiyyeyi pâ-
mâl eder. Çünkü o zaman hukuk-u. şahsiyyeyi ihlâl 
eder. 

Binaenalâzâlik ne bir Adliye memuruna sûret-i 
umumiyyede böyle bir muamele isnâd etmekle yine 
bir Zabıta memuruna, Mülkiye memuruna, kanuna 
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müsteniden vâki olan hareketi itibariyle bir mesuli
yet teveccüh etmek lâzım gelmez. Bendeniz adale
tin esasını bu suretle anlıyorum. Tekâsülün netâyici 
ızrâr-ı nâsı mucip olabilir. Ondan dolayı kanun, 
istika anilhükkâm dâvası kaidesini koymuş Nitekim 
demin arz ettiğim iştikâ anilhükkâmın hâl-i hâzırı, 
temîn-i maksada kâfi değildir. Bunun için bir ko-
misyon-u mahsus teşkil edildi, onlar tetkikât-ı lâzi-
me îfâ ediyorlar. Lâzım geldiği veçhile bu babda 
bir kanun tanzim ile Heyet-i Aliyyenize takdim edi
lecektir. 

Bundan başka Adliye memurları hakkında zan 
ve şüphe vardır buyurdular. Zan, şüphe hakkında 
cevap vermeye lüzum görmüyorum. Zan, hiçbir su
rette yakini ifade etmez. O, kendi mikdarınca tak
dir olunur. 

Teşkilata ait olan kısm-ı itiraza gelelim. Bende
niz zannetmiyorum ki, yalnız teşkili lâzım gelen, Ki
lis Mahkemesi olsun, Memalik-i Osmaniyyede daha 
nice, o gibi teşkilata ihtiyacı bedihi olan Viiayat ve 
Elviye vardır; ondan daha mühim vSancaklar var
dır. Yine buyurdular ki, acaba Devair-i saire teşki
lat için birtakım tahsisat-ı munzamme aldıkları hal
de, Adliye Nazın ne için sükût etti? Adliyenin daha 
ziyade ehemmiyeti vardır. Binaenalazalik ne için sü
kût etti de tahsisat almadı, bu bütçeye yetiştirilme
di? 

Sükût etti demek bir iddiadır. Bendeniz de sü
kût etmedim derim, müdafaa ederim. Sükût ettiği
mi ispat etsinler. Sükût etmediğimi ispat edeceğim 
Vesaikle ispat edersem, o vakit, dava, bilâ-delil olur, 
benim de müddeam sabit olur. Beyefendinin ve ara 
sıra Nezarete uğrayarak müracaat eden Rüfeka-yı 
Kiramın malûmları olmak lâzım geldiği üzere, ben
deniz teşkilat için takibatta bulundum. 

İstatistiklerle şu hutut-u esasiyyeyi takip ederek 
ikmal-i teşkilat için lâzım gelen takibatta bulundum. 
Fakat bu bütçe, ki, malûm-u âliniz 1327 senesi büt
çesinin aynı olmak üzere takdim edilmiştir, değil 
mi efendim- Hatta ondan bazı tenkihat icrasiyle mev-
ki-i tatbika koydum. 

Anadolu Teşkilatını ikmal etmek üzere para is
tediğim zaman bunun içtima-ı atide nazara alına
bilmesini, ait olduğu Nezaret Nazırı beyefendi be
yan etmekle beraber, yazdığım tezkerede o yolda 
cevap aldım ve bunun da hal-i hazır Hazineye mu
vafık bulduğumdan, üç - dört aylık bir müddet son
ra bu ümniyyenin husulünü mümkün bulduğun 

cihetle, bu babdaki olan takibatı teşdid etmeyi mu
vafık-! hal ve insaf görmedim. 

Bunun için diyorum ki efendiler, 1329 senesi büt
çesinde teşkilata âit olan kâffe-i muhassasat ve kâf-
fe-i matalibi nazar-ı dikkate almak üzere teşkil et
tiğim komisyon tetkikatta, iştigalatta bulunuyor. Bi
naenalazalik hal bu merkezde iken, şimdi bir Kaza 
Mahkemesinin teşkilatına ait olmak üzere esas-ı 
iddia vaz'etmek, onu yürütmek, zannederim sair hu-
susatta varid olan esbabda iştirak itibariyle münfe
riden caiz olamaz. 

Bendenize öyle geliyor. Bir taraftan da istatis
tikler münderecatına nazaran bir taraftan, teşkilat 
için muhassasat talebi, diğer taraftan, teşkilat-ı ha-
zırada kabiliyyet-i tevhidiyyesi olan devairin tevhi
di ve kasrı ve ondan hâsıl olan tasarruf sebebiyle 
cihat-ı sairede de teşkilat ihdası gibi suretlerle yine 
o tetkikatta devam olunmaktadır. Binaenalazalik bu 
surette iki menbaımız var. 

Bir taraftan, tetkikat ve levazım ve ihtiyacat üze
rine yine tetkikat ifa olunacak inşallah gelecek se-
ne-i içtimaiyyenizde teşkilata müteallik bütçeyi tak
dim ve diğer taraftan, bu suretlerle sarf-ı mesai edi
lerek inşallah mütemadiyen muvaffakiyetimizi Ce-
nab-ı Haktan isterim. 

Şimdi, hülasası, efendim, memurin-i Adliyyeden 
vaki olan şikâyatın ne suretle kaabil-i hallolundu-
ğunu izah ettiğim sırada şu neticeyi vermek ister
dim ki, haklarında şu surette şikâyet ve istid'a vu
ku bulan memurin-i Adliyye hakkında takibat-ı ka-
nuniyye icra edilmiştir ve netayic-i kanuniyyeye gö
re haklarında muamele edilmiştir. 

Yine bu gibi hususatta sû-i istimal edenler, müs-
telzim-i mücazat bir cürüm ika' eyleyenler varsa, bun
ları izah etmeli. Alelusul haklarında muamele-i ka-
nuniyyeyi ifa için müracaat vukuunda tereddüt et
memek muktaza-i umurdandır. Binaenalazalik bu ci
het hakkındaki ifademi buna hasreyliyorum. 

Bir de Mahkeme-i Temyizden bahis buyurdular. 
Efendiler, izahat vereyim. Bu teşkilat hakkında da 
arz ettiğim vesaik istenilirse buradadır. 

İşte teşkilat hakkında olan maruzatım burada 
nihayet bulduğu gibi, şu ifadat-ı acizi nazar-ı dik-
kat-i alilerinde tutulacağına emin olmakla, talep edi
len teşkilat muhassasatı Meclisçe şimdiden kabul 
edilirse, bendeniz hemen teşkilat icrasına başlaya
cağım da umur-u bedihiyyedendir, onu da bila te-
reddüp edeceğiz., 
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Siz teklifi edin efendim. Bir de Mahkeme-i Tem
yizden bahis buyurdular. İzahatı vereyim de Mah
keme-i Temyizde bir meseleden dolayı nakz-ı karar 
verilmiş, ondan sonra o karardan rücu edilerek tas
dik kararı verilmiş. Vaki olan ifadatı sırasında Ali 
Cenani Beyefendi bast-u-beyan buyurdular ki, bu 
hal, kısmen Nazaretin nazar-ı lakaydisinde tuttuğu 
beyanat-ı mesrudeleri sırasında imaen tezkâr buyur
dular, îşte bendeniz de diyorum ki, Nezaretin mut
tali olduğu muamelattan bikaydi ve müsamahakâr! 
mevzu haciz dahi terkedildiği haide...» Mesele bu-
meseleyi dermeyan ediyorum ve diyorum ki, efen
dim, böyle bir şey bendenizin sem'i ıttılaına vâsıl ol
du. Derhal Mahkeme-i Temyiz Reisine bir tezkere 
yazdım ve dedim ki, «Mahkeme-i Aliyyelerince, bir 
dava hakkında icra kılman tetkikat-ı temjdziyye ne
ticesinde ilâm-ı mümeyyezünbihin nakzına karar ve
rilerek emr-i tefhimi icra ve karar-ı mezkûra binaen 
ita kılınan ilmühaber üzerine emlâk-i müteallikaya 
mevzu haciz dahi terkedildiği halde...) Mesele bu
dur; değil mi? 

ALİ CENANİ BEY (Halep) — Evet, bu. 
MEMDUH BEY (Devamla) — Peki, «... bilahara 

ilâm tasdik olunduğu şayi olduğundan, mahiyyet-i 
meselenin ve hakikaten böyle bir muamele vaki ise 
esbab-ı mucibesinin inbası» zannederim bir Nazırın 
böyle bir şeye muttali oldukta iptidaen yapacağı baş
ka bir muamele yoktur. 

YUSUF ZİYA EFENDİ (Lâzistan) - Neticeye 
iktiran etmek şartıyla. 

MEMDUH BEY (Devamla) — Efendim, ben
deniz buna 15 Flaziranda muttali olmuşum, 16 Ha
ziranda tezkereyi yazmışım. Üç gün sonra, yani i 9 
Haziranda cevabını aldım. Ondan sonraki muame
leyi şimdi arz edeceğim. Muamelat-ı cariye diyorlar, 
İptida onu arz ediyorum. 

«Dimistokli ile Yuvanaki vesaire arasında mü-
tekevvin bir miras davasının kaabil-i istinaf ve tem
yiz olmamak üzere...» Malûm-u âlinizdir ya Hukuk
ta, tarafeynin bu husustaki tesadüfü, kaabiliyyet-i 
temyiziyye ve istinafiyyeyi ref'eden; değil mi efen
dim? Tetkik ettirilmiş, hakemlere havale olunmuş, 
hakemler vasıtasıyla tetkik ettirilmiş, bu suretle ta
rafeyn beyninde şart kılınmış ol vakte, Beyoğlu Bi
dayet Mahkemesi Reisi bulunan rüfeka-yı muhtere-
meden (Maraş Mebusu Evliya Efendiye hitaben) 
Zat-ı âlilerinin Hacı Evliye Efendi Hazretlerinin 
taht-ı riyasetinde bir şubeye havale olunmuş; zat-ı 
âlileri ve rüfekayı âlilerinin tarafeynce haiz olduk

ları emniyyet-i hukukiyyeyi böyle bir meselede kat'iy-
yetle hüküm vermelerinin kabulü, bir Adliye memu
ru namına o zaman da, ondan sonra da ne kadar bir 
şeref olduğunu izaha hacet göremem. 

Şimdi, zat-ı âlileri ile berveçh-i kanun teşekkül 
eden rüfeka-yı âlileri bir varaka-i hükmiyye ita et
mişler; malûm-u âlinizdir ki, Mümeyyizler ve Hâkim
ler tarafından verilen evrak-ı hükmiyye, mahkemenin 
tesciliyle tekamül eder. Ama mahkeme onun mün-
derecatı hakkında tetkikat icra etmez. Yalnız, tes
cil muamelesini icra eder. İşte bu muamele-i ka-
nuniyyenin bu muamele-i tesciliyyenin ifası için Bey
oğlu Mahkemesine müracaat olunmuş. Şimdi asıl 
mesele buradadır. Orada zat-ı âlilerinden gayri bir 
heyet tarafından tescil olunmuş. 

HACI EVLİYA EFENDİ (Maraş) — Bendeni
zin Evkaf Nazareti Muavinliğine tayininden bir sene 
sonra olmuş. 

MEMDUH BEY (Devamla) — Zat-ı âlinizin bu
lunmadığı bir sırada, demek. Bu hüküm, yalnız bu 
muamele-i tesciliyye yapılmış. Şayan-ı istinaf olan 
o, yani bunda usulüne muvafık tescil olunmuş mu, 
yoksa usule mugayir bir hal var mı? Tescil, istinafen 
de tasdik olunmuş. Şimdi, temyiz-i dava olunmuş. 
Temyiz Mahkemesi tetkikatını icra etmiş. Mahkeme-i 
Temyizce badi-i emrde zannolunmuş ki bu varaka-i 
hükmiyyeyi ita eden heyet ile heyet-i tesciliyye aynı 
heyettir. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (istanbul) — Ne
den zannolunmuş? Tetkikattan bahis buyuruyorsu
nuz da, o kelime ile buyurduğunuz, kaabil-i telif 
midir? 

MEMDUH BEY (Devamla) — Bendeniz, Mah
keme-i Temyizin bu yaptığını, suret-i kat'iyyede, istis-
hab ederken, müdafaa etmiyorum. Aldığım cevapta, 
bize, böyle zannediyoruz diyorlar, diyorlar dedim. 
Onun için bu sualinize muhatap olamam. Bendeniz, 
sonra, bunun üzerine mütalaamı söyleyeceğim. Şimdi, 
arz ettiğim veçhile zannolunmuş. Esas itibariyle 
kaabiliyyet-i temyiziyye var zannonulmuş. Tetkikat-ı 
temyiziyyenin, ancak suret-i tescilini kanuna muva
fık olup olmadığını taharrisi cihetine gidilmeksizin 
Hakem Heyetiyle, varaka-i hakemiyyeyi tescil eden 
heyetin aynı heyetten teşekkül ettiğine zahib olarak 
aynı meselede Hâkimiyyet-i hususiyye ve resmiyye bir 
zatta içtima etmeyeceği cihetle ilâmın nakzına karar 
vermişler. 

SADIK EFENDİ (Denizli) — Tetkik etmemişler 
demek. 
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KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Tet-
kikat-ı temyiziyye neticesinde böyle olmuş! 

MEMDUH BEY (Devamla) - Şimdi, Mahke
me-i Temyizde böyle yapıldı. Bir karar müsvedde
si tanzim olundu. Şimdi Mahkeme-i Temyiz diyor 
ki, böyle bir tescil yapılmıştır. Alelusul Kaleme git
ti, buna binaen ve bazı emsaline tevfikan Kalemden 
haczin ref'i, terki hakkında bir tezkere yazıldı. O 
tezkere ile alâkadar olan zat, aldı, götürdü, bu mua
meleyi yaptırdı. Bundan bir hafta sonra karar-ı mez
kûr zaptının tanzim ve imza olunacağı bir sırada 
hükümnameyi veren zevatın, tescil eden Mahkeme
den kamilen infikak ettikleri anlaşıldığından, müs-
vedde-i mezkûrenin bir sehv-i içtihadiye değil, yal
nız bir sehv-i maddiye mübteni olduğuna kesb-i ıttı
la' ve mesele tekrar Heyet-i Mahkemece tezekkür 
olunmak üzere karar-ı hazır müttehazın ilâmı bittan-
zim, tarafeyne tebliğ olunmuş ve mamafih Mümey
yiz, tebliğden imtina' etmiştir. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Ne
sil kesb-i ittila' etmişler? İlham mı vuku bulmuş? 

REİS — Lütfen ayakta söyleyiniz Zöhrap Efen
di. 

MEMDUH BEY (Devamla) — Efendim, öyle söy
lüyorlar. Dinleseler, efendim, nasıl öğrendiklerini an
lamak kabildir. Diyorlar ki, efendim, «bir hafta son
ra karar-ı mezkûr zaptının tanzim ve imza olunacağı 
esnada buna muttali olduk; zaptı gördük, okuduk. 
Onun böyle olduğunu anladık» diyorlar. Bendenizin 
de tanzim-i îlâmat kavaidinden, hatırımda kaldığına 
göre, mâlûm-u âliniz, bir İstinaf Mahkemesinde ya
hut Temyiz Mahkemesinde îlâm-ı iptidainin hulâsa
sı yazılır, değil mi efendim? O hulâsa da Heyeti Hâ
kime, filan, filan zattan terekküp etti denir. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Me-
vaddı Hukukiyyede yoktur. 

MEMDUH BEY (Devamla) — Peki, peki. Her 
halde ıttıla ettikleri bir nokta var. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — İşte 
işin kerameti orada. 

MEMDUH BEY (Devamla) — Bu babda cereyan 
eden muamelâttan arz edeceğim izahat, zannederim 
bir fikir vermeye kâfidir. Şimdi buna karşı diyorlar 
ki, Efendim, imza altına girerek kesb-i katiyyet etme
yen o babdaki efkâr ve tasavvurat-ı hakemiyyenin, 
yalnız kâğıt üzerinde kalmasına göre, ahkâm-ı mev-
zua-i kanuniyye icabında evvelki muamele, şekl ve 
kat'iyyet-i kanuniyye iktisap etmemiş, yani bu babda 
tarafeyne menzilesinde bulunduğundan, karar-ı hâ-

zırın ittihazı, bir karar-ı sabıktan rücû mânâsını ta-
zammun edemeyeceği âzadei kayd-ı istibahtır. Mese
lenin cereyanı böyledir. 

SÜREYYA BEY (Berat) — Lütfen ilân buyursa-
nız da, Mahkeme-i Temyizin ilâmlarının kaabil-i 
nakz olduğunu biz de bilsek efendim. Kendilerinin 
vermiş olduğu bir ilâmı yine kendileri nakzediyor. 

REİS — Söz alınız da öyle söyleyiniz. Sizden ev
vel. 13 kişi var. Elbette müzakere edilecek, mesele ta
vazzuh edecektir. 

MEMDUH BEY (Devamla) — Bendeniz Mahke
me-i Temyizden sorup da aldığım cevabı söylüyorum. 
Bunu kendimi müdafaa olarak söylemedim. Onu tef
rik ediniz rica ederim. 

REİS — Mahkeme-i Temyizin cevabını irad edi
yorlar. 

MEMDUH BEY (Devamla) — Şimdi, onu müte-
kap ne oldu, izah edeyim. Bu meseleyi birkaç nokta-i 
nazardan tetkik etmek lâzım gelir. Bir nakz, ahiren 
tasdik yapmak yeknazarda hakikaten bir memuriyete 
taallûk eden vazaifi pek hüsnü istimal etmemek nok
ta-i nazarından bihakkın şâyân-ı tetkiktir. Çünkü ha
kikaten bizim Mahkeme-i Temyizimiz, böyle bir mua
melenin kasden - ki, hatıra gelmez, - bir maksad-ı 
mahsusa binaen, tahakkuk eden bir hakikati tağyire 
tasaddî ettiyse, bu, memuriyet için bir suiistimaldir. 
Onun için de Usûl-ü Muhakemat-ı Cezaiyyenin mad-
de-i mahsusası, kavaid-i lâzimeyi hâvidir, haizdir. 
Evet, Mahkeme-i Temyiz Hükkâmından biri şöyle ya
parsa, bu suretle bir hareket ederse, kanun da bu su
retle takibatta bulunur deniyor. 

MEHMET SADIK EFENDİ (Denizli) — Yaptınız 
mı? 

MEMDUH BEY (Devamla) — Müsaade buyu
run. Bunu yapmak için maksadın sırf gayrimeşrû bir 
maksada, bir esasa hadim olduğuna bendeniz, Adliye 
Nâzın sıfatıyla kanaat hâsıl etmeliyim. 

MEHMET EFENDİ (Trabzon) — İki imza var. 
MEMDUH BEY (Devamla) — Olsun; ikisinin de 

bendenizce şeyi yoktur. Sonra bu meseledeki hakikati 
herhangi noktadan takibat icrası için bendenizde ka-
naat-i vicdaniyye teşkil etmesi nokta-i nazarından ta
kip ettim. Bunda mütenakız kararı iptida istihsal ve 
muamelât-ı vakıadan kendilerini mutazarrır addeden 
tarafı çağırttım. «Sizin bu babdaki beyanatınız, şi
kâyetiniz nedir? Bize beyan edin, bir şikâyetiniz var 
mı?» dedim. Çünkü şikâyetin olması, alelusul hu-
kuk-u umûmiyyeyi istilzam eder. Bu itibarla mâni-i 
tahkik ahvalden olamayacağı derkâr. Mamafih da-
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ha ziyade vuzuh hâsıl olsun ve meselenin mahiyeti 
anlaşılsın diye çağırttım, tetkikat-ı lâzimeyi icra et
tim. Onlar bize dediler ki, «biz bu bada Mahkeme-i 
Temyizin bir kast ve garaza tâbi olduklarına hiç im
kân vermeyiz. Mamafih biz de tetkikatımızı icra edi
yoruz. Birkaç güne kadar netice-i hâsılayı beyan 
edeceğiz. Ben, lâzım gelen ihtârât-ı kanuniyyede 
bulundum. 16 Haziranda yapılmış bir şey için tah
kikat icrası lâzımdır. Takibat ve tahkikatıma devam 
ediyorum. 

Bunun hukuk-u umûmiyyeye ait olmak üzere 
taayün eden cihâtı için tarîkti kanunî-i mahsûsunda 
devam eder dururuz. Bugün, yarın öbür gün her hal
de birkaç gün zarfında yetişir. 'Beyefendi bir şey bu
yurdular, Mahkeme-i Temyizin karar-ı sabıkına mu
gayir bir karar vermesi tasavvur olunur mu? Netice 
buraya müncer oluyor. 

YUSUF ŞETVAN BEY (Bingazi) — Esas budur. 
MEMDUH BEY (Devamla) — Evet, esas bu

dur. Bendeniz de diyorum ki, Mahkeme-i Temyizin 
hatâda bulunmasının bugün âdeten mümkün olma
ması tasavvur olunur mu? İşte bu imkâna binâendiır-
ki. Mahkeme i Temyizin bir nakz kararı var, bir de 
tasdik karan var. Bu iki karar, neticeden muarızdır. 
Şu hale göre, bizim Usul-ü Muhakememizde bir tas
hîh-i kararî var idi. O tashîh-i karar tarafeyn-i ala-
kadârâna ait olan tenakuzu hükmün izalesi için bi'r-
çârc-i kanunî idi. 

Demek ki, Mahkeme-i Temyiz bazı hususatta 
yekdiğerine muarız kararlar verdiği halde, onun iza
lesi için kanunî bir çare var. Alelumûm bu tarîk-ı 
kanunîye müracaatla hall-1 mesele imkânı buluna
bilmek için bendeniz diyorum ki, yine Mahkeme-i 
Temyize bu ve emsali hususatta tashîh-i karara mü
racaat tarîkini küşâd etmek için bir madde-i kanu
niyye yazalım. Bu cihet hakkında da netâyic-i tahki
kat, tabiî, sem'-i umûmiye îsâl edilecektir. Şimdilik, 
«bu bâbda Adliye Nâzın ne yaptı, ne suretle hareket 
etti?» Suretinde vâki olan suale karşı müddet-i şikâ
yet tarihinden şu âna kadar yaptığım muamelâtı izah 
ile iktifa ediyorum. 

2. — 1328 senesi Sadaret bütçesi. (1) 
REİS — Meclisi Âli, Sadaret bütçesine ait müza-

keratın Sadrazam Paşanın huzuriyle cereyan etmesi 
ve Reisi Vükelâ tarafından Devletin siyaset-i umu-
miyyesine dair izahat îtâ edilmesi arzusunu, izhar ile 
o yolda bir karar vermişti. Bendeniz de Meclisin ka-

(1) Evveliyatı 32 nci inikad zaptındadır. 

rarını Sadrazam Paşa Hazretlerine tebliğ etmiştim. 
Şimdi, Sadrazam Paşa Hazretleri Heyeti Vükelâ ile 
birlikte gelmişlerdir ve Meclisin arzu ettiği izahatı 
umumiyyeyi bugün vermek istiyorlar. 

Binaenaleyh, Adliye bütçesinin bakıyye-i müzake
resine Nafıa bütçesiyle birlikte yarın devam ederiz. 
Şimdi, Sadaret bütçesinin heyeti umumiyyesinin mü
zakeresine başlıyoruz. («Muvafık» sadaları) 

Buyurun Paşa Hazretleri. 
SAtT PAŞA (Sadrazam) — Efendiler, Devletin 

siyaset-i umumiyyesi hakkında izahat vermemizi ar
zu buyurmuşsunuz. Ben de onu arzu ediyorum. De
mek arzularımız tekabül etli, davetinize icabete mü-
sâraat ettim. («Teşekkür ederiz» sadaları) Haricî ve 
dahilî siyasetimizin hutût-u asliyyesi hakkında vere
ceğim izahatı tevsî etmek isterseniz, Hariciye, Harbi
ye, Dahiliye Nazırları tafsilât verirler. O cihetle esa
sına giriyorum. Evvelce Riyasetim tahtında teşekkül 
eden Heyeti Vükelâ memur olmazdan evvel, Osmanlı -
İtalya Muharebesi zuhur etmiş idi. 

Biz, o Heyeti istihlâf ettikten sonra mesele Mec
lisi Âlinizde mevzuubahs oldu idi - Meclisi Âliniz di
yorum, çünkü tebeddül-ü zevatla Meclis değişmez, 
onun için öyle dedim - mefsuh Meclis Heyeti, Trab-
lusgarp'ta Devlet-i Osmaniyyenin hakkı Saltanatını 
fiilen ve tamamen muhafaza olunmalı. Bu maksadı 
istihsal etmek için muharebede sebat edilmelidir diye 
karar vermiş idi. Bu karar da Heyeti Vükelânın efkârı
na tamamen mutabık görülmüş idi. Zira, Osmanlılar 
mümkün olduğu kadar mütearrız bulunmazlar; fakat 
haklarına alelhusus hakk-ı malikiyyetlerine tecavüz 
vuku bulursa, onu son dereceye kadar müdafaa eder
ler. (Alkış) 

İşte Osmanlıların fıtratı böyle olduğundan, biz de 
onların evlâdı bulunduğumuzdan, hep bu mukavemet 
vecibesini iltizam ettik, hâlâ da bu vecibede sebat edi
yoruz. (Alkışlar) 

MEHMET ŞABAN EFENDİ (Erzurum) — Ve 
edeceğiz. 

SAİT PAŞA (Devamla) — Teşrihine lüzum gör
mediğim esbabdan dolayı Meclisi Mebusan fesholun-
du. Zâtı âlileriniz o Meclisi istihlâf ettiniz. Padişahı
mız, bu meseleyi, kezalik o nokta-i nazardan irade ve 
ilân ettiler. Onu sizler de bilittihat kabul ettiniz. Bu 
cihetle, Meclisi mefsuh ile Meclisi cedidin efkârı bu 
meselede ittihad etti. Heyeti Vükelâda tebeddül vuku 
buldu ise de, Heyeti sâlife ile Heyeti Lahika-i Vüke
lânın efkârı da müttehit bulundu. 

Buna göre lâzım olan tedabirde devam olunuyor. 
İtalyalılar Boğaz'a tecavüz teşebbüsünde bulundular. 
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O tecavüzü Osmanlı istihkâmatı defetti. Fakat Bo-
ğaz'ın mesdûdiyyet-i daimesi ticaret-i umumiyyeyi sek
tedir ettiğinden, açılması hakkında alâkadar olan 
Devletler Hükümeti Osmaniyye nezdinde teşebbüste 
bulundular. Bu mesdûdiyyetin ref'i, Ticareti Osma-
niyyeye de halel verdiğinden, o nokta-i nazardan ve 
Devletlerin teşebbüsatını nazar-ı mülâhazaya almak 
nökta-i nazarından da bize lâzım göründü, Boğazı 
açtık. Fakat her ne vakit İtalya Donanmasının taar
ruz niyetinde bulunduğunu hissedecek olursak - taar
ruz niyetinde bulunursa demiyorum - tekrar boğazlan 
seddedeceğimizi de Devletlere bildirdik. 

Bundan sonra, Adaların işgaline geleceğim. 

İtalya'nın malûm olan Adaları işgal etmesi, ev
velâ Trablus'ta mücâhidin tarafından tesadüf ettiği 
mukavemet-i şedîdeden dolayı bu suretle bizi tazyik 
etmek maksadına mübtenî idi'; fakat bu işgal bittabi 
'bir mâhiyyet-i dâimeyi hâiz değildir. Böyle bir fa-
raziyye hatırlara gelse, veyahut İtalya'nın o Adaları 
işgal etmesinden istifade emelinde bulunanlar olsa, 
bunu, tamâmiyyet-i Mülkiyyemize şedit bir darbe 
addeder ve o nisbette bütün Osmanlılar müdafaade 
bulunurlar, 

Binanenaleyh, Boğaz'a karîb olan Adalara; yani 
Midilli, Sakız gibi, mahallere düşman taarruz etmek 
isterse, onu Boğazlara mukaddime-i tecavüz adde
deriz ve derhal tekrar Boğazları seddederiz diye sair 
Devletlere söylemiştik. Bununla beraber, her ihtima
le karşı Garp Ordusu namiyle İzmir'de büyük bir 
Ordu ihzar ettik. Kezâlİk, Biga Sancağı sevâhilinde 
de büyük bir kuvve-i askeriyye bulunduruyoruz. İş
te arzu olunan ve bu Meclis tarafından da arzu edi
len müdafaât, sebat için tevessül ettiğimiz tedâbîrin 
esaslarıdır. 

Diğer taraftan, o muhabere vesilesiyle İtalya'nın 
Bahr-i Ahmer'de cüz'î ve külli bazı taarruzâtı vuku 
buldu. İtalya Hükümeti bu taarruzâtı alelhusus hüc-
câca tatbik edecek olursa, buna tahammül edemeye
ceğimizi de lâzım olan Devletlere bildirdik. Öyle ya, 
hüccâc, bir vazife-i dîniyyeyı ifa için Hacca gidiyor. 
Gayri müsellahtır, gayr-i mütearrızdır; onlara teca
vüz, insaniyyete tecavüz ve taarruz demektir. Zan
nederim ki bu bâbdaki ihtârâta hepiniz Vükelânın 
haklı olduğunu tasdik buyurursunuz. («Şüphe yok» 
sadalan) 

Hattâ ihtârâtımız, İngiltere Devletince de ke-
mal-i ehemmîyyetle telâkki olunmuş ve bunun için 
de İngiltere teşebbüsat-ı lâzimeyi maaziyadetin icra 
etmiştir. 

Trablusgarp'taki müfreze-i askeriyyemize ve rrtü-
câhidîn-i A'râba gelelim: O kıt'ayı müdafaa etmek 
için, gerek müfreze-i askeriyyemizi teşkil eden zâ-
bitan ve efradın, gerek mücahidîn-i necîbe-i Arabm 
iltizam ettikleri harekât, bütün Osmanlılar için ile
lebet bâis-i şeref ve iftihar olacak bir hâldedir. (Al
kışlar.) 

Bingazi Müdafaasına geçiyoram: Evvelâ Şeyh 
Ahmet Es-Sünûsî Hazretleri memleketi muhafaza 
için vüs'-u beşer ne derecede mesâiye mütehammil 
ise, onu maddeten ve manen ifa etti ve etmektedir. 
(Şiddetli alkışlar) Gerek onun himmeti, gerek genç 
ve muktedir ümerâmızda gördüğüm gayreti, alelhu
sus vatanperver Enver Beyin leyl-ü-nehâr sarfettiği 
ikdâmâtı milletimizin nazar-ı takdir ve tevkîrine arz 
ederim. (Sürekli alkışlar) 

ESAT PAŞA (Draç) — Yalnız Enver Bey değil, 
orada birçok mücahidin var, onları da söyleyiniz. 

SAİT PAŞA (Devamla) — Söyledim efendim, 
söyledim. Şeyh Ahmet Es-Sünûsî, Mücahidîn-i Ara
bm Reisidir, ondan bahsettim. Zâ'bitan ve efrâd-ı 
askeriyemizden de bahsettim. Alelhusus Enver Beyin 
himmeti de şâyân-ı takdirdir dedim. Demek ki, hem 
mücahidîn-i Arabi, hem kâffe-i Ümerâ ve Zâbitâ-
mmızı, ondan sonra da Enver Beyi zikrettim. Enver 
Beyi niçin bizzat zikrediyorsunuz derseniz, böyle 
şeyler takdîr-i zatîye aittir dedim. Ben, memuriyete 
geldiğim günden bugüne kadar o genç zabitimizden 
pek büyük vatanperverlikler gördüm. (Alkışlar) 

ABDULLAH SAİP BEY (Basra) — Paşa Haz
retleri, ötekilerini' de bir münasebetle zikredebilirdi-
niz. 

REİS — Evvelce Şeyh Sünûsî Hazretlerinden 
bahsettiler, bu, bilcümle mücahidîn-i şâmildir. Son
ra da askerî kumandanından bahsettiler. Bu da umûm 
zâbitân ve efrada aittir. Binanenaleyh, zannederim 
bundan daha iyi tafsilât olmaz. 

SAİT PAŞA (Devamla) — Bilirsiniz ki efendiler, 
harp bir mecburiyyet üzerine ihtiyar olunur, ebedî 
olamaz. Her muharebenin musalâhaya tebeddül et
mesi, muhariplerce bittabi mültezemdir. Bundan şu 
mânayı çıkarmayın ki, Sadrazam hemen müsalâha 
yapmak istiyor. Çünkü, Meclis-i i^efsuhta buna ya
kın bir fikir dermeyân ettim. Muharebe değil, müsa
lâha taraftarıyız dedim. Birtakım neşriyat ve itirazat 
vuku buldu. Öyle değil, sulh, her muharebenin şâ-
nındandır, o mânada söylüyorum. Fakat şerait-i sâ-
limeyi şamili olmak lâzımdır. Biz, muharebenin ilâ
nından ısonra resmen değil, gayri resmî bazı ihtârât-ı 
hariciyye karşısında bulunduk. 

TBMM KUTUPHANESI



Meclisi Mebusun İ : 33 l Temmuz 1328 (1912) C : 2 

devletle münasebatımızın hüsn-ü cereyanına bizlerce 
bir zaman addolunuyor. Nevahi-i Şarkiyyeden do
layı Petersburg Kabinesi ile bir hayli muhaberat ce
reyan etti. 

Neticede Petersburg'da hâsıl olan zan ve şüphe
lerin yanlış tefehhümlerden neş'et ettiği anlaşıldı. 

Hükümet-i Osmaniyyenin, kendi hukukuna ria
yet olundukça sulh ve müsaiametten başka bir fikri 
olmadığına, tabir-i aharla Hükümeti Osmaniyye 
sulhu ihlâl etmek değil, hukuku muhafaza olun
mak şartıyla mümkün olduğu kadar sulh-ü umumi
ye hizmet eylemek maddesini kendisine bir vazife 
bildiğine, Rusya Devletince de bir kanaat gelmiş
tir. 

Binaenaleyh onunla münasebatmuz, münasebat-ı 
hasenemiz devam etmektedir. İngiltere ile Irak'ta 
şimendiferlerden ve mesail-i salreden dolayı beyni
mizde bazı ihtilâf at var idi. Bu ihtilâf at bir hayli 
zaman devam ettiği halde bu Heyet-i Vükela, me
selenin hallinden evvel gelmiş idi. Onun da bir 
hüsn-ü neticeye irsal olunmasını arzu ettik ve Lond
ra Sefirimize o yolda talimat verdik, Mesai!-i muh-
telefünfihanm cihat-ı hukukiyyesinc dair olan na
zariyatımızı müdafaa etmek üzere Babı Âli Müşa
virlerinden Reşit Beyi de Tevfik Paşanın refakatine 
gönderdik. 

Bir hayli müddet onlarla Londra Kabinesinin 
tayin ettiği zevat beyninde mükalemat devam etti. 
Nihayet biz lâyihamızı verdik. İngiltere Devleti de 
lâyiha-i mütekabilesini verecektir. Memul ederim 
ki, neticesi iki Devletin de memnuniyetini mucip 
olacak ve alelhusus bizim gerçekten memnuniyetimi
zi mucip olacak bir surette faysalpezir olacaktır. 

Bizi işgal eden mesailden biri de, Girit mesele
sidir. Girit meselesinde Hükümeti Osmaniyyenin 
hakk-ı Saltanatını muhafaza için her ne teşebbüs lâ
zım geliyorsa, o teşebbüs vakt-ü-zamamyia ifa olu
nuyor. Düvel-i Hamiyede hukukumuza riayet etmek 
ve başkalarının riyaetini celb etmek için her ne yap-
maklâzım geliyorsa, yapıyorlar, işte bunun netice-i 
tesiratıdır ki, Yunanistan da o hukuka müraat gös
termektedir. Mösyö Venizelos, dirayeti iktizasınca, 
memleketi muhataraya sokmamaya, bilakis Yuna-
nistan-ın devam-ı sulhten istifade etmesine çalışıyor. 

Avusturya ve Balkan Hükümetlerine gelince: Her 
biriyle münasebatımız suret-i halisanede cereyan et
mektedir. Avusturya Devleti, sulh-ü umumiyi cid
den ve sahihan iltizam etmekte bulunuyor. 

Onların beyan ettikleri efkâr şu idi; Trablusgarp'-
te ve Bingazi'de hukuk-u Hilâfet bakî kalsın, İtalya, 
bir tazminat versin. Ondan sonra muahedate-ı atî-
kanın feshine ve saireye dair muahede akdetsin. Ev
velâ malûmunuzdur ki, Hiiâfet-i Seniyye üçyüz bu 
kadar milyon İslâmın merci ve istinadgâhıdır. O 
hak, bütün Âlem-i İslâmın musaddak ve müsellemi
dir. Binaenaleyh, herhangi' sebeple olursa olsun, Mül
kü Osmânînin bir cüz'ü, âhar bir Hükümet eline 
geçse bile, orada olan Müslümanların mercii dînisi 
Hilâfettir. Binaenaleyh, İtalya'nın hakk-ı Hilâfeti 
fastik etmesinden o Makam-ı Âlî müstağnidir. 

'Bu cihetle, bu söz bizce kâfi bir şart addoluna
maz denilmiştir. Bunun üzerine Bosna-Hersek'te de 
bunu tatbik ve icra ettiniz diyenler bulundu. Bosna-
Hersek meselesiyle bunun arasında büyük bir fark 
vardır. Mamafih, Bosna-Hersek'in istiklâli tastik 
edildiği vakit, şimdiki Hey'et-i Vükelâ mevkii ikti
darda değildi. İhtimâl ki, işde bulunsaydı, fikri baş
ka olurdu. O cihetle o hal misali addolunamaz, ce
vabı verilmiştir. 

Tazminat meselesine gelince: Bu, ikinci, üçün
cü derecede düşünülebilir. Lâkin matlab-l aslimiz, 
Devlet-i Osmaniyyenin hakk-ı Saltanatının tamamen 
ve fiilen kabulüdür. Zira bir kere daha Meclise söy
lediğim gibi, para ile Mülk satılmaz. (Alkışlar) 

İşte İtalya Muharebesinin mukaddematı hakkın
da esasen Heyetin hatt-ı hareketi bundan ibarettir. 
Neticesi hakkında beyan-ı mütalaa olunmazdan ev
vel sair mesai! i siyasiyyeye geçeceğim. Bunlardan 
biri italya Muharebesinin akibinde Rusya'nın Bo
ğazlar hakkında bazı tasavvuratı tevatür derecesinde 
şayi olmasıdır. 

Gerek matbuatta, gerek elsine-i umumiyyede bu 
halden dolayı Petersburg Kabinesine beyan-ı hayret 
ettik ve hayretimizi Devletlerin bazılarına karsı da 
ketmetmedik, Sonra, Rusya Hariciye Nazın Saza-
nof'tan aldığımız cevaplar bunun bir teşebbüs-ı şah
sî üzerine olduğunu ve Rusya Devletinin fikri o yol
da bulunmadığını gösterdi. 

Sefaret tebeddül ettikten sonra, malûmunuz, Mös
yö De Kirs geldi. Kendisi, muktedir, zeki bir dip
lomat olduğu gibi, Bab-ı Âli ile daima münasebat-ı 
hasenede bulunuyor. Kezalik Rusya Hariciye Nazı
rı Mösyö Sazanof da daima münasebat-ı hemcivariyi 
muhafaza ettiğini gösteriyor. 

Mösyö Sazanof gibi âkil, durendiş ve böyle mü
nasebat-ı hamcivariye muktedir bir zatın Rusya Ha
riciye Nezareti gibi, mühim bir mesnette bulunması o 
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Diğer Hükümat-ı sağireye de lüzum gördükçe o 
yolda nasayih veriyor. Bu Devletin, yani Avustur
ya'nın efkâr-ı musiihanesinden, Devlet-i Osnıaniyye-
nin daima istifade edeceğine ben itminan-1 tam ile 
itimad ediyorum ve zannederim ki, asar da bu itmina
nı ispat edecektir. 

Münasebat-ı düveliyeden sonra memleketimizin 
ahval-i maliyye ve iktisadiyyesinden de mücmelen 
bahsetmek isterim. Anadolu Hutut-u Hadidiyyesini 
yapmak için Fransa'da birçok sermayedar tarafın
dan temayül gösterilmiştir. Yalnız, Hükümet-i Mut
laka zamanında bazı mıntıkalara ait şimendiferler 
için harice karşı bir taahhüt vuku bulduğundan kendi
lerine emniyyet-i tamme gelmek için o meselenin 
hüsn-ü suretle hallini Fransız emniyyet-i tamme ar
zu ediyorlar. 

Hükümet-i Mutlaka zamanında sebk ettiğini size 
beyan ettiğim o teahhüdün mahiyyet-i hukukiyye-
sinden bahsetmeye lüzum ve mahal görmüyorum. 
Yalnız menafi-i meşrua ve umumiyemize muvafık 
olacak surette bir neticeye isal edecek bir suret-i 
tesviye hâsıl olduğunda bütün Anadolu yollarının in
şaatı daha ziyade suhulet kesb edeceğinden, o mad
denin alakadarların menafi-i meşrua-i müşterekele-
rine muvafık olacak surette halli esasını vaz'etme-
ye çalıştık ve çalışıyoruz. 

Eğer bu madde de hüsn-ü neticeye iktiran edecek 
olursa, - ki benim itikadım, edecektir - o halde siz, 
yakın vakitte Asya-yı Osmaninin muhtaç olduğu şi
mendiferleri göreceksiniz. Memleketin ahval-i ikti-
sadiyyesi, bunlarla ıslah olunacaktır. O da bu şi
mendiferlerin inşasıyla hâsıl olacaktır. Nafıa Neza
retinin elyevm mesaî-i küiliyyesinden biri de ona mas
ruftur. 

İdare-i Mülkiyyemizi daha ziyade tanzim et
mek için vaki olan teşebbüsatımızın mühim bir kıs
mı da umur-u maarife aittir. Maarif hakkında yap
tığımız kanun lâyihalarım Meclis-i âlinize vermişiz
dir. Onları tasdik buyurursanız, memleketimizde ter-
biye-i umumiyye maddesi daha ziyade terakki eder. 
En ziyade muhtaç olduğumuz bir şey varsa, o da, 
terbiye-i umumiyyenin her manasıyla vücuda gel
mesidir. 

İşte o maarife hizmet de, o lâyihalar hakkında 
beklediğimiz tasdikin izdir. Gerek aynen ve gerek ta-
dilen ve tashihan o kararların istihsaline muallak
tır. Mühim kanunlar içinde bir Ahz-ı Asker Kanu
nunu var. O, geçen sene Meclisten çıktı, Heyeti 
Ayandadır. Muhtac-ı ıslah, ve muhtac-ı tamik cihet-

leri görüldüğü halde Heyet-i Ayan elbette icabına 
bakar. 

Sonra Meclisimizle de muhabere eder, Kanun-u 
Esasinin yedinci, otuzbeşinci maddelerinin tadiliyle 
diğer tadilât-ı cüz'iyye hakkında olan teklifimizi ka
bul buyurmuştunuz. Lâyiha, Meclis-i Ayana veril
mişti. Oranın encümeni, memul ederim ki, yakında 
Heyet-i Umumiyyesine verecektir. Bu kanunun vü
cuda gelmesi, o tadilatın vücuda gelmesi, yalnız şu 
Heyet-i Vükela için değil, her zaman mevki-i iktidar
da bulunacakları için lâzım olduğu gibi, memleket 
için de pek lâzımdır. Âyan-ı kiram, bu lüzumu tak
dir ederler zannında bulunuyorum. 

Yakında Heyet-i Vükela içinde bir tebeddül vuku 
buldu. O da Mahmut Şevket Paşa Hazretlerinin is
tifalarıdır. Mahmut Şevket Paşa Hazretleri, istifa
sını esbab-ı saireye değil, bir sebeb-i münferide bi
na etmiştir. O da askerin siyasiyyattan menine dair 
olan kanun lâyihasını ben takdim ettim. Tatbikini 
diğer bir Harbiye Nazırının icra etmesi daha ziyade 
muvafık-ı haldir itikadında bulundu. İnfikâki bun
dan neş'et etmiştir. 

Yerine yine eshab-ı ehliyyetten bir zatın intiha
bını düşünmekteyiz. Bir de bazı mübayaatta suiis-
timalat rivayetleri var. Zanederim sizler de i.şitmiş-
sinizdir. Bunun sahih olması, olmaması ihtimalleri
nin ikisi de mevcuttur. Mahmut Şevket Paşa gibi, 
iffet ve istikametinden hiçbir kimsenin şüphe etmediği 
bir zatın amden buna müsaade etmesi, kimsenin ha
tırına gelmez. 

Eğer sahih ise, eşhası başkadır, eshabı başkadır. 
O halde bu Hükümette o suiistimaiata dela
let edenler ve suiistimali icra edenlerin şediden 
mücazatını iltizam edecektir. Harbiye Neza
reti teşkilatında bazı İslahata da Heyet-i Vükela 
lüzum görüyor. Evvela Harbiye Nezaretinin idare-i 
maliyesi, Maliye Nezaretinin taht-ı murakabesinde 
olmalıdır. 

Saniyen, idare-i askeriyye için frenklerin (inten
dant) dedikleri ve hatta mekteb-i mahsustan neş'et 
etmiş İdare Memurları olmalıdır. Harbiye Nezareti
nin heyet-i müşaveresi olan Şûra-yı Askerinin âzası 
tezyid olunmalıdır. 

Harbiye Nezareti ile Erkânı Harbiyyenin mü-
nasebatı sair Düvel-i askeriyyeden bazılarının usul-ü 
makbulesine binaen tefrik edilmelidir, mütalaasın
da bulunuyoruz. Bu fikri rüfekamla müzakere ede
ceğim. Onlar da kabul ederlerse, Harbiye Nazırı ta
yin olunduktan sonra kendisine havale edeceğiz. Ya-
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paeağı kanun ve nizamat lâyihaları mercilerine ge
lir ve zannederim ki, onlar da tekarnülat-ı askeriy-
ye icrasından addolunabilir. 

Bu halde efendim, Vilayata atf-ı nazar etmemiz 
lâzım geliyor. Vilayatın idaresini daha muntazam 
bir hale koymak için yapılan kanun lâyihasının bir 
kısmı mahsusu, kanun-u muvakkat suretinde ola
rak görülen lüzum-u şedit üzerine ilan olunmuştu. 
Onun bil'etraf tetkikiyle Vilayetlerin idaresini cid
den, sahihan ve ihtiyacat-ı ahaliye muvafık olacak 
surette temin etmek vazifesi, zat-ı âlilerine ait olu
yor. 

Sonra tedabir-i Mülkiyye zümresinden olarak Ye
men için ittihaz olunan mukarreratı sizlere arz etmiş
tik. Bu mukarrerat, hukuk-u esasiyye-i Devleti te
min edecek ve orada valüf vaküt zuhur eden şuriş 
lere nihayet verecek bir surettedir. Bir an evvel tas
dik edecek olursanız, gerek icab-ı mevki ve gerek 
icab-ı hale pek muvafık olur. Kıtaat-ı Mülkiyyemi-
ze taallûk eden mebahisin neticesi olmak üzere, Ar
navutluk'tan bahsedeceğim. 

Arnavutluk'un cihet-i cenubiyyesinde zuhur eden 
hadisat malûmunuzdur. («Cihet-i cenubiyyesinde 
değil, şimaliyyesinde» sedaları) Merkez itibariyle 
bakılırsa, cenuba düşmüyor mu efendim? O sırada 
gelen bazı telgraflar var. Onlarda bazı metalib var, 
o metalipten biri bu Kabinenin iskatı, diğeri Mec
lis i Mebusanin feshi ile, yeniden intihap icrası mad
deleri olduğu gibi, hizmet i askeriyyenin mahallî ol
ması da teklif ve istida' olundu. 

_ Yani vakt-i hazerde Arnavutluk'ta hidemat-i as-
kerıyye, Arnavutlar vasıtasıyla ifa olunacak ve on
lar başka kıtaata memur olmayacak. Ve memurin-i 
hükümetin ele Arnavut olmaları hakkında veyahut 
Arnavutçaya tamamen vakıf olmaları hakkında il
tizam gösterdiler. İşte işittiğiniz hâdisatın illet-j gaaiy-
yesi, böyle şeylerden ibaret görülüyorsa da. bunda 
ahalinin methal ve malûmatı var mıdır? Yoksa me-
nafi-i hususiyye erbabının telkinatından mı neş'et 
ediyor, buralarını düşünmek lâzım geliyor. Bunun 
için tahkikat icra olunmuştur. Tahkikatın neticesi, 
tamamiyle zannımıza muvafık çıkmıştır. 

Çünkü, Arnavut Kavmi, fıtraten büyük bir ne-
cabeti haiz bir kavimdir. Saniyen Hükümet-i Osma-
niyyeye bidayetten beri sadakat ve mutavaat-ı sahiha 
göstermiştir. Salisen, Osmanlı Devleti, Arnavut ezkl-
yasının her işte, yalnız askerlikte değil, hidemat-ı si-
yasiyye-i sairede dirayet ve sadakatlarından istifade 
etmiştir. 

Şimdi fıkraten böyle meziyyât ile mütehalli bir ka
vim, kolay kolay başka bir tarîka meyledemez, Âsâr 
ise başka türlü gösteriyor. Bu neden neyet etti diye 
Hükümet, müşikâfâne tetkikat icra etmiştir ve o 
tetkikatın neticesi olarak bunda Arnavutların hiç 
methali olmadığı yalnız kendileri teşkilât-ı fesadkâr-
âne ile ıdlâl olundukları anlaşılıyor. İhtiyacât-ı meş-
rûayı Devlete arz etmek başka, onu matalip ve teka
lif-i mahsûsa suretinde arz etmek de başkadır. Bunu 
bir tarafa bıraktığımız halde, esasen teklif olunan 
şeyler meşru değildir. Zira hidemat-ı askeriyye için 
teklif olunan şey kabul olunmak lâzım gelse, ev
velâ sair kıtaata da sirayet etmesi pek tabiîdir, onun 
ise Memâlik-i Osmaniyye içinde pek muzır olacağı 
bedîhiyyattan olduğu teslim olunmalıdır. 

Saniyen, intihaplarda müdahalât vukuu teslim 
olunsa, bunun gayeti, her memlekette hattâ pek mü-
temeddin olan memâlikte, intihaplarda böyle şeyler 
cereyan eder. İsmini vermek istemediğim birkaç 
memlekette zaptiyeler bile müdahalâta vasıta addedi
lirler, fakat ben bunun memâlik-i Osmaniyyede vu
kuunu istemem. Vâki ise şerâit-i kanuniyyesi daire
sinde tâyîn-i madde ederek itiraz etmek, müdahaleyi 
isbat eylemek ve failler hakkında muamele-i ka
nuniyye talep eylemek lâzım gelir. Bunları anlarım. 
Lâkin Memalik-i Osrnaniyye ahalisinin intihap etmiş 
oldukları zevattan mürekkep olan şu Meclis-i Mebû-
sânın feshini istemeyi anlamıyorum, zira bu, her hak
kın Arnavutluk tarafından istifasını gösterirki, Ar
navutların da menfaatine mugayirdir. Memûrîn-i 
Hükümetin içinde Arnavutlardan da bulunsun diyor
lar. 

Pek doğrudur, pek şâyân-ı kabuldür, fakat tek
lif şeklinde olmamalıdır. Mamafih Hükümet bu yol
da mümkün olan her şeyi yapmış ve yapmakta bu
lunmuştur ve yapacaktır. Bugünkü gün Büyükelçi
lerden biri Arnavuttur ve orta elçilerden biri Arna-
vuttur, vali, mutasarrıf ve kaymakamlar içinde de bir 
hayli Arnavutlar vardır. Demek ki Devlet, gere Ar
navutlardan, gerek sair anâsırdan müslim ve gayri
müslim sair unsurdan - unsuriyyeti değil, ehliyeti esas 
ittihaz etmiş - her kim şerait-i lâzimeyi hâiz ise, onu 
hidemât-ı umumiyyede istihdam etmeye karar ver
miştir. 

Halbuki menâfi-i hususiyyeye meclûp olan o aha
liye hakikati başka bir surette gösteriyorlar, onların 
telkînâtı kabul edilecek olsa, evvel be evvel ve bin-
nefs mutazarrır olacaklar, Arnavutlar ve Arnavutluk 
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kıt asıdır zannederim. Çünkü, tasdik edersiniz ki 
Arnavutluğun kâffe-i menaffi, Osmanlılarla yekcisim 
olmaktadır. Allah etmesin memul de değildir. O kav
mi necip Osmanlılardan 'ayrılacak olursa diğer Os
manlılar için pek elim bir vak'a olacağı gibi, Arna
vutlar için de musibet-i uzmâ olacağından hiç şüphe 
etmeyiz. 

(Binaenaleyh hakikat-i hâli kendilerine anlatmak, 
menâfi-i hususiyye erbabının - bunu zaten tekrar edi
yorum, hasbetterbiye başka bir tabir bulamıyorum -
sırf kavmin menfaatine değil kendi menfaat ve he
saplarına olarak vukubulan telkînatına intiyad etme
meleri lüzumunu kendilerine tefhim etmek üzere 
buradan bir iki memur gitmesini tasavvur ediyorum. 
Bunu rüfekamla da müzakere edeceğim. Kabul eder
lerse bunu yapacağız. 

Bir de iki üç gün evvel vuku bulan tedâbîr-i as-
keriyyeden şikâyeti havi telgraflar alıyorum; fakat 
bunda kimsenin kusuru yok. Çünkü Hükümet, askeri 
bir yerde mahsur görürse, elbette onları tahlîs etmek 
için harekât-ı askeriyyenin her nev'ine müracaat 
eder. Bu hâlde, iş, onu evvelâ yapmamaktır, yapıl
dıktan sonra Hükümet de vezâifini, hattâ icabederse 
kemil-i şiddet ve mütânetle icraya menfaat-i mem
leket için mecburdur. 

Şimdi efendim, bâzı zabitanın âdetleri mahdud 
akalli birkaç zabitin dağa çıktıklarını elbette işitmiş-
sinizdir. Bu, vak'a itibariyle değil, tesiri itibariyle 
Devletçe mûcib-i teessüf oldu, çünkü devletin hâlen 
ve istikbâlen en ziyade güveneceği şey, Ordudur. Za-
bitandan bir kısmının nizâmât-ı askeriyye haricinde 
ihtiyar ettikleri hareket, kendilerince her ne sebebe 
atfolunacak olursa olsun onun dâhilen ve haricen te
siri muzır olur ve o da menfaat-i umumiyye-i mil-
liyyeye dokunur. 

Bu nokta-i nazardan o zabitlerin böyle bir hare
keti ihtiyar etmelerine teessüf olunur. Hükümet yeni
çeriliğin avdetini hiçbir zaman istemez, onu padişahı
mızın cedd-i emcedi Sultan •Mahmudu Sânî kaldır
maya muvaffak oldu. Onun için Devlet hayat-ı taze 
buldu. Bu Devlet, kendini muhafaza etmek için dai
ma Ordusunu böyle şeylere temayül edenlerden ma
sun tutmaya ve bunun için her nevi tedâbiri ittihaza 
mecburdur. Zannederim ki bütün efkâr-ı millet de 
müttehittir. (Alkışlar). 

İL YAS SAMİ EFENDİ (Muş) — Meclis-te iştirak 
eder. 

SAİT PAŞA (Devamla) — Bir de, Heyet-i Hâ-
zıra-i Vükelâ hakkında bîçare ve bihaber Arnavut

lara menafii hususiyye erbabının yazıp meallerini 
de anlatmadan imza ettirmek istedikleri bir iki telgraf 
var ki, Heyet-i Vükelâyı haksız, iftirâ-yı mahz nevi
den addolunacak surette itham ediyorlar. Hattâ mil
leti, mahkûm-u mevt ve inkiraz ettiriyorlar. Terakki-
yat asarından olmalı, lisanımıza bâzı tabirât ta geçti. 
Çünkü mahkûm-u mevt tâbiri Türkçe değildir, Ar
navutça da değildir. 

Demek ki bunda kimsenin methali yoktur. Bunu 
yazanlar ağrâz-ı mahsûsa eshabıdır. Fakat farz-ı mu
hal olarak Devletin mevt'e mahkûm olduğu sahih 
olsa, onu lisana almak yâr-ü - ağyara karşı öyle 
telgraflar yazmak hamiyetsizliktir. (Alkış) Halbuki, o 
ağrâz-ı mahsûsa esbabının zann-ı fasitleri gibi veya
hut hükm-ü kâzipleri gibi Devlet-i Osmaniyye mah
kûm-u değildir. Bil'akis kendisine pek çok esbâb-ı 
hayat vardır. (Sürekli alkışlar) Bünyesi hâlâ sağlam
dır, terkibi sağlamdır. Eğer mizacına biraz halel 
geldiği farzolunursa, o da eşhâs-ı sâirenin mahsûl-ü 
seyyiâtıdır. Bunda birkaç aylık Kabinenin hiç dahli 
yoktur. Bu Kabine, Millet-i Osmaniyyenin hayatını 
tecdit ve takviye etmek istiyor. 

Efendilerim, onu da kavl-i mücerret olmak üze
re beyan etmiyorum. Memuriyet zamanından şimdiye 
kadar cereyan eden muha berât-ı siyasiyyemizi bir 
gün bu heyet veyahut kendisini istihlâf edecek heyet
lerden biri de enzar-ı âmmeye koyacak olursa, yüz
lerce evrak teâtî olunmuştur. Onların her biri bu Ka
binenin Devletin mevcudiyetini muhafaza için vüs'u 
beşerde her ne varsa onu sarfettiğine bir burhân-ı ce
li olacaktır. Binaenaleyh, siyaset-i hariciyyemiz hüsnü 
idare olunmuştur. İdare-i dahilİyye ve mâliyye ve 
ahval-i iktisadiyyemizde ân be ân muvaffakiyyet gö
rülmektedir. 

Hasmımızın yani kalyanın metâlibini hukuk ve 
menafii esasiyyemizle telif ederek bir musâlaha-i sa
lime akdide kabil olacaktır. Fakat bu gayelere var
manın mevkufunaleyhi hasren ve kasren emniyettir. 
Bugün karşınıza çıkan Heyet-i Vükelâya isterseniz 
o emniyeti ibraz buyurursunuz. Müstahak değilse, 
vermezsiniz. İfadem bundan ibarettir. 

HÜSEYİN HÜSAMETTİN BEY (Asîr) — Ye
menden, Arnavutluktan bahis buyururken Asir'den 
bahis buyurmadıîar. Asir terakkiden, maariften her 
şeyden müstesna tutulmuşken galiba her şeyden de 
müstesna tutuluyor. 

REİS — Söz istiyorsanız isminizi yazarız, bu
rada söylersiniz efendim. 
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Efendiler! sükût edelim, Hariciye Nazırı beyefen
di de izahatta bulunuyorlar. 

ÂSİM BEY (Hariciye Nazırı) — Efendilerim, 
Sadrazam Paşa Hazretleri ahval-i dahiliyye ve hari-
ciyyemiz hakkında umumî bir surette beyanatta bu
lundular. Bendeniz de, Kabinemizin iş başına geldi
ğinden beri umûr-u hariciyyesini ne yolda temşiyet 
ettiğini müsaadenizle söylemek ve biraz daha tafsila
ta girmek istiyorum. 

Nezareti deruhte ettiğim zaman esbâb ve sevâi-
kını mâzîye doğru epey senelere irca etmek lâzım 
gelen harb-i hâzır ilân olunmuş, bitecek zannettiği
miz harp, on aya yakın devam ediyor. Evet, kan, 
Osmanlı kanı dökülüyor. Harbin netâyic-i tabiiyye-
sinden olan ahvâl ve ahvâlin aks-i tesiri ile hayât-ı 
içtimaiyyemizde, inkâr olunamaz ki, hissolunur bir 
sıkıntı var. Fakat muharebe, mülâtafe değildir. Eğer 
bu harp, bâzılarının dediği gibi her ne suretle olur
sa olsun daha bidayette bitirilmiş olsaydı dökülen 
o şanlı, o temiz kan yerine bugün gözyaşları döke
cektik. O gün harpten ibâeyleyeydik, bugün, Allah 
bilir, kaç düşman karşısında bulunacak idik. Hakkını 
kanı ile, canı ile müdafaaya katiyyen karar verme
yen bir mille(t, efendiler, yaşamak hakkına mâlik 
değildir. Yaşamak için gülerek ölebilmek lâzımdır. 

Bu harbi biz istemedik, bu harbe, düşmanımız ne 
derse desin, biz sebep olmadık. Hukukumuzu, nok-
ta-i nazarımıza göre temin edinceye kadar da silâhı
mızı elimi/den bırakmayacağız. (Alkışlar) Şurası da
lı ilen ve haricen gereği gibi anlaşılmalıdır ki harbi 
idame edişimiz kan dökmeden hazzettiğimiz değil, 
yaşamak istediğimizden (alkışlar) ve bize galebe ede
meyen düşmanımızın (alkışlar) sulh için koştuğu 
şartların şâyân-ı kabul olmamasındandır. Ne vakit 
esâsât-ı sulhiyye kabul edebileceğimiz bir şekil alır
sa bu şekli tetkikten çekinmeyeceğiz. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Sinop) — Hukuk-u 
hâkimiyyetimizi muhafaza etmek şartıyle. (Gürültü) 

ASIM BEY (Devamla) — Hâilenin henüz vakit 
ve imkân var iken, her nasılsa önünü alamayan Dü-
vel-i Muazzama-i mütehâbbe tarafından harbin 
devamından gerek muharibine, gerek kendilerine 
terettüp eden iktisadî zararlara nihayet vermek üm-
niyyesi ile vuku bulan resmî ve gayr-i resmî teşeb
büsler henüz bir semere veremedi. Harp devam edi
yor, işte efendiler Osmanlı - İtalyan Harbi hakkın
da söyleyebileceklerim, şu söylediklerimden ibarettir. 

'Diğer taraftan, en küçüğü bile her zaman ve her 
yerde büyük bir felâket addolunan harp ile meş

gul olan Kabinemiz, sâha-i siyasiyyatta az müşki-
lata tesadüf etmedi fakat, hamdolsun, cümlesini mu-
vaffakiyyetle iktiham etti. Yakın bir mâzîye rûci 
olan bu müşkilattan şimdilik bahsetmeyi muvafık 
görmüyorum. Osmanlı Devletinin münâsebât-ı hâriciy-
yesi (şu sözleri söylerken, isterim ki sesim, memleke
tin en ücra köşelerinde her Osmanlı tarafından işi
tilsin) Osmanlı Devletinin münasebât-ı hariciyyesi 
diyorum, bugün on ay evvelki hâline nisbeten kat 
kat iyidir. (Alkışlar) Ve temin ederim ki daha mem-
nuniyyetbahş olacak bir surette müstaidd-i inkişâf
tır. Elverir ki Osmanlılar düşman karşısında bulun
duklarını unutmasınlar. İhtirâsât-ı şahsiyyeye kapıl
masınlar. Haricen vaz'ı siyasileri bu kadar müsait 
iken düşmanın yıkamadığı şu muazzam, şu mukad
des Osmanlılığı kendi elleriyle parçalamasınlar. («Kah
rolsun, o eller kırılsın» sadaları) 

Efendiler, 

Bu devletin atîsinden, imanım kadar eminim. Kan, 
toprak kardeşi olan Osmanlılar müttefik, müttehit 
bulundukça ve her fert kendine terettüp eden vazi
fe-i vataniyye ve içtimaiyyesini gereği gibi ifa ettikçe 
dünyada haricî hiçbir düşmandan korkmamalıdır fa
kat dahilde tefrika karşısında titremelidirler. 

Biraz da Düvel-i Muazzama ve Hükûmât-ı mü-
tecâvire ile olan münasebatımızdan bahsedeyim. Bu 
hususta kelimenin bütün manayı tazammunîsiyle 
nikbinim. 

Avrupa'ya müracaatlar tesirsiz kalmış, düşman, 
donanmasızlığtmızdan bil'istifade Trablus'a asker 
dökmüş. Dahil ve hariçte bir tereddüt, bir ümitsiz
lik hükümferma bulunmuş idi. Biliyordum ki, yaşa
mak ve mesut olmak için her türlü şeraiti haiz bu
lunan bu Devleti Muazzamai Osmaniye, terazüyi si
yaseti âlemde, elzem bir siklet idi. Biliyordum ki bu 
sikletin bulunduğu kefeden ref'i, Avrupa muvazenei 
siyasiyesini kamilen ihlal edeceğinden, hatıra bile ge
tirilemezdi. 

Binaenaleyh, tereddüt ve ye'si mucip bir sebep 
yoktu. Ve biliyordum ki, o mühim dakikalarda en 
ufak bir eseri zaf, itimadı nefs fıkdanı birtakım ihti-
rasata yol ve Devletin başına işler açacaktı. Ve işte 
bu şerait dahilinde kabinemiz, vazifei siyasiyesini mil
letin cevaibi vataniyesini mazide olduğu gibi halen 
ve atiyen de kemahiyehakkuha ifa edeceğine kanaatla 
raüstainenbillah ifaya başladı. Osmanlıların müdafaai 
hak emrindeki salabet ve celadetine istinat eden siya
seti hariciyemiz, metin bir surette tedbir edilmeye mu
vaffakiyet elverdi. 
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terek menfaatler vardır. Bu menfaatler, bazan bir, 
bazan diğer tarafın arzu ve içtihadına göre haddei 
tetkikten geçirmek lüzumu elverir. Ve neticede, ha
kikat tebyin edilerek noktai nazarlar telif ve mesele
ler hallolunur. 

İşte Rusya ile aramızda mazi yadigârı bir iki me
selede ihtilafı nazar var idi. Her iki taraftan müte-
saviyen ibraz olunan hüsnüniyetle bu cihetler tetkik 
olunurken bedhahan fırsat buldular. Dünyayı velve
leye verdiler. Harbi hazırdan her hükümet gibi Rusya 
da müteessirdir. Bu kanlı faciaya bir hitam verildi
ğini görmek istiyoruz, hatta bu ümniyenin istihsali 
için teşebbüste de bulundu idi. Esasatı sulhiyenin 
taayyün edememesi, bu teşebbüsü akim bıraktı. İadei 
sulbü inhidaf eden bu teşebbüs bile sui tefsir edildi. 
Alemi medeniyeti. tehyiçte menfaat arayan bazı me-
hafil ve gazetelerin müddeayat ve neşriyatı esassız
dır. Bu, hakikatin kariben bütün vuzuhiyle tezahür 
edeceğini memul ederim. 

Siyaseti umumiyesini Balkan statükosunu tamamii 
muhafazası esasına bina eden Romanya hükümeti, 
bugüne kadar herhangi bir hal karşısında bu esastan 
zerretünma inhiraf etmemiş, her fırsattan bilistifade 
Osmanlı muhiküğini ibrazdan geri kalmamıştır. (Al
kışlar) 

Osmanlıların Romanya hakkındaki hissiyatı dos-
tanesini ise burada teyidi zaid görürüm. 

Şu harp esnasında dahi Balkan hükümatı ile olan 
münasebatımız pek samimî devam ediyor. Hükümatı 
mütecavirenin hudut ve hukuku hazırları dahilinde 
inkişaf ve inbisatları bizim de nuhbei amalimizdir. 

Balkan Şibhi ceziresi hükümatının menafii siyasi
ye ve iktisadiyesi hatta içtimaiyesi birbirine o derece 
karışmış, o derece merbuttur ki, bu menafii, bir ci
hetin lehine ve diğer cihetleri aleyhine olarak tefsir 
ve tevcih eylemek, muvazeneti derhal ihlal etmekle 
kalmayıp, cümlesinin mevcudiyetlerini mutlak bir teh
likeye sevk edecek bir mahiyettedir. 

Bu dakikanın re'si hükümette bulunan Balkan ka-
binelerince kemahiye anlaşılmış olduğuna kaaniim. 
Hükümeti Osmaniye, kendi hukukunu müdafaada 
ne derecelerde kavi bir azmü metanet ibraz ediyorsa, 
komşu devletlerle olan münasebatı siyasiye ve ikti-
sadiyesinin telifi emrinde üzerine metin ve selim bir 
hattı hareket takip eylemektedir. Bu siyasetin müte-

İşte âlemin onbeş günde olup, İngiltere ile hükü
meti Osmaniyenin asırlarca bir itimadı mütekabil 
üzerine cereyan eden ve en müşkül zamanlardaki tec
rübelerle rasaneti taayyün eden ve hayfa ki, devri 
sabıkın galatı içtihadı olarak otuz sene kadar bir 
müddet duçarı tevakkuf olan münasebatı dostane, şu 
ahvali müşkileye rağmen cereyanı tabiisine icra olun
du. (Alkışlar) 

Bugün İngiltere'de eski hukuk, eski uhud, eski ha
tıralar uyanmaya başladı. 

Efendiler, bunlar ati için pek ümitbahş tezahürat
tır. Dostu kadimimiz İngiltere ile denizde, karada si
yasî, iktisadî pek çok temas noktalarımız vardır. Mü
nasebatı atiyenin arzu olunduğu vech ve şekilde in
kişaf ve inbisatı bu noktalardaki menafii mütekabi-
lenin hüsnü telifine vabestedir. Bu babda vazifemizi 
kanaatla ifa ettik, ediyoruz ve inşallah edeceğiz. An
cak, unutmamalıdır ki, ekmeden ve ekilen yetişme
den biçilmez. Bunu sabırsızlara karşı söylüyorum. 

Fransa ile asırlardan beri mevcut olan münaseba-
tımız, bu müşkil zamanlarda da kıymet ve samimiye
tinden bir şey kaybetmedi ve günden güne büyük 
bir sahai faaliyette tevsi eden revabıtı iktisadi yemizin, 
bu münasebatı, atiyen dahi teşdid edeceği memulu 
kavidir. 

Düşmanımızın müttefikleri ve bizim dostumuz 
olan Almanya ve Avusturya - Macaristan devletleri
nin, muharibeyne karşı olan mevkileri fevkalâde na
zik olduğunu unutmayalım. Bununla beraber ta bida
yeti harpten beri taraflarından hakkımızda ibraz olu
nan measiri düsti ve hayrhahi şayanı teşekkürdür. 
Avusturya ve Macaristan Hariciye Nazırı Kont Berh-
told'un Delegasyon Meclisinde irad eylediği mühim 
nutuk hatırlarda olsa gerektir. 

Balkanlarda sulh ve asayişin bakaasına, bizim ka
dar alâkadar olan devleti müşarünileyha siyasetinin 
büyük bir vukuf ve iktidar ile tedvir eden bu zatıâli-
nin o sözleri, devletiyle Devletimiz beynindeki mü
nasebatı samimenin celi bir buhranı değil midir? Rus
ya ile hükümeti Osmaniye beyninde son zamanlarda 
güya birtakım vahim ihtilafların vücudundan bahs-
olundu durdu. 

Hatta bugün, yarın şimal komşumuzla bir harbe 
girişeceğimize dair sözler bile deveran etti. Temin 
ederim ki, bu neşriyat, hakikatten pek, pek uzaktır. 
Rusya ile iki komşu hükümet arasında pek çok müş-
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ÜÇÜNCÜ CELSE 
Küşad Saati : 4.40 

REİS : Halil Beyefendi 
KÂTİPLER : Feyzi Bey (Diyarbekir), Ahmet Müfit Bey (İzmit) 

REİS Efendiler, ekseriyetimiz hâsıl oldu, Sada
ret bütçesini müzakereye devam ediyoruz. 

ESAT PAŞA (Draç) — Efendiler, söze başlamaz
dan evvel, İttihat ve Terakki Fırkasından bir temen
nim vardır. Silsilei kelamımı katletmeyerek kemali 
sükûnetle dinlemenizi rica ederim. Biraz hoşa gitme
yecek derecede başlayacağım; fakat bir suiniyetle de
ğil, hüsnüniyetle başlayacağımı vad ederim. («Sadet 
dahilinde» sadaları) 

RAHMİ BEY (Selanik) — Kemali edeble dinle
riz. 

ESAT PAŞA (Devamla) — Sadet haricinde söy
lemem ve sizin de kemali sükûnetle dinlemenizi rica 
ediyorum. 

H. NAZIM BEY (Siirt) — Bu ihtarı evvel be ev
vel kendinize yapınız. Hududu tecavüz ederseniz, her
kesin bir hakkı vardır, o hakkı müdafaa eder. 

ESAT PAŞA (Devamla) — Evet, ben sadedi te
cavüz etmem. Tabiî efendim, bendeniz de sizden ri
ca ediyorum; bugün ekseriyet sizin; bugün ekseriyeti 
mutlaka ve azime elinizdedir. 

RAHMİ BEY (Selanik) — Elhamdülillah öyledir. 
ESAT PAŞA (Devamla )— Onun için bunu te

menni ediyorum. 
RIZA BEY (Bursa) — Böyle bir şey söylemeye 

lüzum yoktur zannederim. 
ESAT PAŞA (Devamla) — Temenni kapısı kapa

nır mı? 

REİS — Efendim, Meclisten, kendi arkadaşların
dan temenni ediyor. 

ESAT PAŞA (Devamla) — Tabiî ben kendi arka
daşlarımdan temenni ediyorum. 

REİS — Efendim, Meclisten temenni ediyorsunuz 
değil mi? 

ESAT PAŞA (Devamla) — Evet, tabiî efendim. 
Hepinize ayrı ayrı hürmetim vardır, arkadaşlarımdan 
temenni etsem kimden edeceğim? Hep umumunuza 
ayrı ayrı hürmetim vardır efendim. 

Trablus Muharebesinden dolayı Sadrazam Paşa 
Hazretleri, son derece de sebat edeceğini demin He
yeti Celilenize izah buyurdular. 

Şiddetli alkışalrla dinlendiği gibi, bendeniz de o 
alkışa iştirak eder ve Kabinenin kemali metanetle 
azmi katide bulunmalarını cümlemiz temenni ederiz 
ve inşallah da öyle olur. Bundan sarfı nazar, mesaili 
hariciyeyi, Hariciye Nazırı Beyefendi Hazretleri uzun 
uzadıya beyan ve izah etti, bundan da sarfı nazar ede
ceğim. Yalnız, Arnavutluk meselesi hakkında beya
natımı dinlemenizi tekrar rica edeceğim. 

Arnavutluk meselesini kemali sükûnetle dinleme
nizi rica ederim. («Buyurun» sadaları) 

REİS — Buyurun, söyleyin efendim. 
ESAT PAŞA (Devamla) — Zaten Sadrazam Paşa 

Hazretleri, Arnavutların sadakatlarından ve bu kavmi 
j necibin her zaman daima hükümete sadık ve kemali 
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kabilen ibraz olunan ve atiyen dahi ibrazı memul olan 
measiri mulıalesat ve itimat ile her tarafta nafi seme
reler vereceğinden şüphe edilmemelidir. 

İşte efendiler, siyaseti hariciye hakkındaki sözle

rim, görüyorsunuz ya, pek nikbinanedir. Bu siyasetin 

parlak neticeler vermesi, dahilen her türlü esbabı iğ-

tişaş ve tefrikanın izalesi ile Osmanlıların âlem naza-

rında bir kitlei vahide şeklinde ibrazı vücud etmesine 
vabestedir, bunu unutmayınız. (Sürekli alkışlar) 

MUHARREM MİSBAH EFENDİ (Beyrut) — 
Korkma, hepimiz kitlei vahideyiz. (Alkış) 

REİS — Efendim, yirmi dakika teneffüs. 

Hitamı Celse 
Saat : 3.55 

TBMM KUTUPHANESI



Meclîsi Mebusan İ : 33 2 Temmuz 1328 (1912) C : 3 

mutavaatla her emrine münkaad olduklarını söyledi
ler ki, bu beyanattan dolayı kendilerine bendeniz de 
arzı teşekkür ederim. Hakikaten Arnavutlar, öteden 
beri hükümeti Osmaniyenin her türlü emrine ve her 
türlü hidematında ibrazı sadakat etmişlerdir. 

Yalnız, buyurdular ki, bu vakayi, bir iki müfsidin 
harekâtıyla bazı fenalıklar zuhur ediyor. Olabilir. Bir 
evde, bir yerde bir müfsit olabilir. Olabilir ki, o kı
tada bir iki müfsit bulunabilir. Fakat, üç beş müfsidi 
terbiye ve mahvetmek için bütün bir kıta ile boydan 
boya cenk-ü cidal doğru bir şey değildir. 

Efendim, tabiî, hükümetin kudret ve kuvveti var
dır ve neticede muvaffak olur; fakat tahkikat icra 
ederek onlar hakkında icabı kanunisini yapar. Fakat 
bendeniz diyeceğim ki, müfsitlerden daha ziyade me
sul olması lazım gelen bir sui idare var. 

Çünkü, hâlâ bu sui idare bugün de devam ediyor. 
Hiçbir yerde, hiçbir hükümette işitilmiş midir ki, hiç
bir cürmü kabahati, cinayeti olmayan bir şahıs ceza-
dide olsun? Hiçbir yerde bu usul cari değildir. Hat
ta, demin de Adliye Nazırı Beyefendi Hazretleri de
mişlerdi ki, hürriyeti şahsiye her şeyden masundur, 
her şeyin fevkindedir. Doğrudur; fakat maatteessüf 
bizde ve bilhassa bugün Arnavutluk'ta o hürriyeti şah
siye mahvolmuştur. 

O hürriyeti şahsiye, bugün dağlara kaçmış olan 
ahalinin aileleri, hükümet tarafından cebrü şiddet ic
ra edilerek tebid ediliyor. Bir insanın ailesi, bir cür
mü, cinayeti olmayan eşhası nasıl olur da tebid edilir, 
nasıl olur da hapsolunur? Zeyd-ü Amr için evladının 
tebidi, bu, kaabili tatbik değildir. Bu âdet hükümeti 
meşrutaya yakışır mı? 

Bu âdetler hükümatı vahşiyede yapılır birtakım 
şeylerdir. Hükümetimiz nasıl bunu yapıyor? Vicdanı
nıza havale ediyorum. Bir adam kaçmış ve emanet 
ettiği bir familyayı o hükümet nasıl alır da, çoluk 
çocuğuyla beraber merkezi vilayete sevkederek hapse
der? 

İşte efendiler, Sadrazam Paşa Hazretleri buyurdu
lar ki, bugünlerde yeni bir tezahürat var. İşte bu te
zahüratın birinci sebebi, arz eylediğim aile tebidi ol
mak lazım gelir. Bu ailelere yapılan muamele bütün 
ahalii sadıkaya gayet sui tesir hâsıl etmiş olmalıdır 
ki, bugün Priştine Kasabası âdeta bir numunei mah
şer haline gelmiştir. Üç - dört günden beri harp de
vam ediyor. Orada bilcümle kardeşlerimiz ölüyor. 

İşte bu ahvalin sırf hükümetin yolsuz ve meslek
sizliğinden neş'et etmiş olması daha akla yakındır, 
işte Arnavutluk hakkında bu cihete nazarı dikkatini

zi celbederim. Bu, gayet düşünülecek bir şeydir. Aile
lerinin refahı hallerinin temin edilmesi, ailelerin bu 
suretle sefilâne şurada burada kalması hiçbirinizin 
vicdanının kaail olacağı ahvalden değildir. Cezada his
si intikamın esas olduğu kurunu ulâdır. 

Bugün Priştine'den aldığımız haberlere göre, ora
da gayet feci halat vuku bulmuştur .Artık bu fenalık
lara nihayet verilmesi hamiyeten lazımdır. 

Sadrazam Paşa Hazretleri Yemen'i de hatıra ge
tirdi efendim. Bu Yemen meselesi yeni bir mesele de
ğildir; bu, eski bir meseledir. Fakat bunu cümle rü-
fekaya tebliğ ederim ki... 

YUSUF ŞETTAN BEY (Bingazi) — Yemen me
selesini bize bırakın. 

ESAT PAŞA (Devamla) — Tabiî. Fakat bizim 
de bir hakkımız var. O hakkımızı istimal etmek için 
söz söyleyeceğiz. Çünkü haber aldık efendim. («De
vam» sesleri) Çünkü fırkaca müzakere edilmemesine 
karar verilmiştir ve ben fırkadan değilim tabiî. 

RAHMİ BEY (Selanik) — Kabineye karşı söyle
yin. 

REİS — Yemen meselesi bittabi maddei kanuni
ye suretinde Meclise arz edilecektir. O vakit mevzuu-
bahs edersiniz. 

ESAT PAŞA (Draç) — Fakat şöyle temenni ede
rim ki, bu da hayat ve memat meselesidir. Böyle 
gayet azim bir kıtanın gayet kapaklı surette gitmesini 
kimse arzu etmez. 

. SEYYİT YUSUF FAZIL BEY (Asir) — Kapaklı 
surette gidemez. Emin olunuz ki, Yemen kıtası Dev
letin zahiridir. 

ESAT PAŞA (Devamla) — Birkaç günden beri 
bizi ve Meclisimizi bir dereceye kadar işgal eden bir 
mesele de, Mahmut Şevket Paşanın istifası meselesi
dir. O meselede Sadrazam Paşa Hazretlerinin beya
natına iştirak edemeyeceğim. Buyurdular ki, Mahmut 
Şevket Paşa noktai nazarını gösterdi, sebebi istifasını 
izah etti. Bendeniz bunu pek makul görmem. 

Çünkü bu sebepten dolayı istifa etmiş olsaydı, 
Bahriye Nazırının da çekilmesi lazım gelirdi. («Ne
den?» sadaîarı) 

Tabiî bu kanun her ikisi tarafından tatbik edile
cekti ve dolayısıyla yeni kanunların icrasında Kabi
nenin teselsülen istifa etmesi lazım gelir. Kanuna is
tifayı bina edecek olursak, bu netice hâsıl olur. Fa
kat başka bir sebebi şahsî olmak lazım gelir. Nitekim 
Sadrazam Paşa Hazretleri suiistimalattan, filandan 
bahsettiler. Fırka azasından İttihat ve Terakki Fırka
sına bu mesail hakkında verilen bir takririn bu isti-
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faya tesiri olması daha ziyade varidi hatırdır, şayiat 
bu merkezdedir. 

MEHMET SADIK EFENDİ (Denizli) — Paşa 
Hazretleri, lüzumu mantıkiyi nereden buldun? 

REİS — Kesmeyin efendim. Rica ederim, devam 
edin. 

ESAT PAŞA (Devamla) — Mahmut Şevket Paşa, 
istifasını kanuna bina ediyor. Yani, ben bu Meclisi 
Aliden çıkan kanunun tatbikatını yapamayacağımdan 
dolayı istifa ediyorum diyor. Sadrazam Paşa Hazret
leri bunu izah buyurdular. 

Şu halde o illet dolayısıyla bilcümle Kabineyi teş
kil eden Vükela da bu fikirdedir. Fakat bendeniz o 
fikre iştirak edemem. Binaenaleyh, bendenizin başka 
bir ifadem yoktur. 

Yalnız Sadrazam Paşa Hazretlerine, bu Heyetin 
yani demin göndermeyi düşündüklerini söyledikleri 
Heyet, kuvvede kalmasın. Bunun da inşallah yakında 
fiiliyatını görürüz ve oraca şahısları tanınmış ve hür
metle yadedilmiş zevat gönderilirse o kıta tamamiyle 
hükümeti seniyeye, eskisi gibi sadakat gösterirler ve 
zaten şimdiki halde de kemali sadakada her bir hiz
mette sayü gayret gösteriyorlar. Temenni ederiz ki, 
bir saat evvel o Heyet gitsin. Heyetin bir saat evvel 
gitmesine lütfen himmet buyursunlar. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Gerek Sad
razam Paşa Hazretlerinin ve gerek Hariciye Nazırı 
Beyefendinin verdikleri izahat, heyeti umumiyesi iti
bariyle calibi memnuniyettir. İzahatı vakıa ahvali da
hiliye ve hariciyeye taalluk etmek suretiyle ikiye ay
rılıyor. 

Ahvali hariciye hakkında, bahusus Hariciye Na
zırı Muhtereminin verdikleri azahat ve tafsilat haki
katen şayanı memnuniyet ve istikbal ve atimiz için 
emniyetbahş görülecek surettedir. Bizim için en ziya
de meveddet ve muhabbeti arzu olunan bir memle
ket varsa, bunu, mebus sıfatıyla söylüyorum, o da 
İngiltere hükümetinin muhabbetidir, mübalatıdır. 
(«Hepsi» sadaları) 

Kendi hissiyatı şahsiyemi söylüyorum, o fikirde
yim. Bu meveddet bize ati ve istikbal için büyük fe-
vait temin eder. Mesaili hariciye hakkındaki mütalaa-
tımı Hariciye bütçesine talik etmekle beraber, yalnız 
bir şeyi muhterem Hariciye Nazırından soracağım. 

Onu da Sadrı Muhterem mevzuubahis ettiği için 
soruyorum. Sualim Trablusgarp meselesine taalluk 
ediyor. Malûmu âlileridir ki, İtalya'nın, Garp Trab
lus'a tecavüzü Hukuku Düvel, hukuku insaniyyenin 
ayaklar altına alınmasının bir nümune-i vahşetidir. 

Garp Trablusu meselesini iki nokta-i nazardan tetkik 
etmek istiyorum. Muharebenin vukuundan sonra, mu
harebenin vukuundan evvel. Muharebenin vukuundan 
sonra, hakikaten Hükümet, var kuvvetiyle gayretiyle 
çalışıyor. 

Bilhassa mücahit kardeşlerimiz canlarını, kanları
nı dökerek vatanlarını müdafaa ediyorlar. Binaberin 
muharebeden sonra cereyan eden ahvali bahse lü
zum yok. Bütün cihan o efaü mehasinkaranenin sita-
yişhanı oldu. Ben muharebenin vukuundan evvel bir 
şey öğrenmek istiyorum, Nâzın Muhterem cevap ver
sinler. 

Hükümet, İtalya'nın Trablusgarp ra tecavüz ede
ceğinden vaktiyle haber almış mı? («Üçüncü şubeden 
sorun» sadaları). Müsaade buyurun. (Gürültü). Peki, 
vazgeçtim, bitti. Şimdi ahvali dahiliyyeye geçiyoram. 
Ahvali dahiliyyemizden en ziyade nazarı dikkati cel
beden ve ehemmiyet ve vahameti derkâr olan Arna
vutluk meselesidir. 

Ne türlü teminat verilirse verilsin, Arnavutluk'ta 
hiç şüphe yoktur ki, yine bugün Osmanlılar boğazla
mıyor. Bu Osmanlıları düşmana, düşmanın toplarına, 
tüfeklerine karşı yanyana oldukları halde göğüs ger
melerini ve fedayı can etmelerini ve vücutlarını yek
diğerine siper ettiklerini görmek isterdim. 

Efendiler, tekrar ediyorum, evvelce de arz ettiğim 
gibi, elbet bu hali müessifin bir sebebi vardı. Sebep, 
elan keşfedilmiyor ve anlaşılamıyor. Şu kadar ki, Vü
kelanın, gerek evvelce bize vermiş olduğu izahattan 
ve gerek bu kerre ita eyledikleri tafsilattan işin esa
sına dair bazı istihracatta bulunabiliyoruz ve yine te
zahürata muttali oluyoruz; fakat meselenin künhüne 
varamıyoruz. 

Sadrı Muhteremin söyledikleri matalip, birkaç ki
şinin midir? Nasıl ıttıla hâsıl olmuş? Başka matalip 
var mıdır? Asıl kıyam, neden neşet etmiştir? Meç
hul; bunları araştırmayacağım. Çünkü bugün bu kür
süye tenkit maksadiyle gelmedim, temenni maksadiy-
le geldim. Bir gaaileyi, bir haileyi defettirmek istiyo
rum. 

Evet, cismi muazzezi Memleketimize bence büyük 
bir rahne demek olan Arnavutluk meselesinin kapa
tılabilmesi için düşündüklerimi Heyeti Muhteremini
ze ve Heyeti Vükelaya arz etmek fikriyle geldim. Ge
rek Dahiliye Nâzın Beyefendi ve gerek Sadrı Muhte
rem Sait Paşa Hazretleri buyuruyorlar ki, Arnavut
ların matahbi üç - dört şeye inhisar ediyor. 

Dahiliye Nâzın Muhteremi bu hususta biraz daha 
mütereddidane idare-i kelam ediyorlar, Sadrı Muhte-

TBMM KUTUPHANESI



Meclisi Mebusan İ : 33 2 Temmuz 1328 (1912) C : 3 

rem daha kati ve daha emniyete müstenit 'bir surette 
idare-i lisan buyuruyorlar. Demek oluyor ki, Arna
vutlar şunları talep ediyorlarmış : Meclisi Miebusanın 
feshi, bir. Heyeti Vükelanın ıskatı, Askerin mahallî 
olarak orada icrayı vazife etmesi, memurinin Arna
vut olmasıdır. Bunları birer birer tetkik edeyim. Ev
velce de burada arz etmiştim ki, Askerin mahallî ola
rak ifayı vazife etmesini kabul edemiyorum. 

Çünkü böyle bir şeyi kabul etmek, vahdeti Osma-
niyyeyi ihlal etmek demek olduğu zehabı ndayım. Bu 
usul, bugün bir tarafta tatbik edilirse, yarın başka ta
rafta tatbik edilecek, bittabi böyle memleketin şiro-
zesi gevşeyecek, Erbabı kıyamın bunu istemesine ak
lım ermiyor. Birkaç kişi istese gerektir. 

İkincisine gelince : Meclisi Mebusanın feshini ta
lep etmek, kanunî değildir. Malûmu âlileri, intihapta 
sui istimal bile yapılsa, bir mebusun intihabı Meclisi 
Mebusanca tasdik edildikten sonra artık o feshedil
mez. Yani bu intihabın esasen meşru olmadığı kabul 
edilse bile. (Bazı sesler). Farz edelim diyorum. Ma
demki Mebusların mebusluğu k a b u l edilmiştir, her 
halde bu intihabın meşru olduğunu tanımak zaruri 
olur. 

Üçüncüsü de, Heyeti Vükelanın ıskatını istiyorlar
mış. Bu da doğru bir şey değil. Heyeti Vükelayı an
cak Meclisi Mebusan ıskat edebilir ve öyle olmalıdır. 
Yoksa, hiçbir ferdin Heyeti Vükelanın ıskatını talep 
etmesi kanunla kaabiliyyeti telifiyye bulamaz. 

Dördüncüsü, memurların Arnavutlardan intihap 
edilerek gönderilmesidir. Bunu ben terviç ederim ve 
fikrim de öyledir. Hatta Sadrı Muhterem de bu fikrim 
gayet makbul bulunduğunu dermeyan buyurdular. 
Bununla beraber bendeniz bu matalibin, Arnavutla
rın hakiki matalibi olduğunu tasdik ve kabul edemi
yorum. 

Arnavutlar bugün - Fikrimi söylüyorum - bir sebe
bi makul üzerine kıyam etmişlerdir. Sebebi makul 
de nedir? İğfal edildi diyorlar ya. Cahil ahali iğfal 
olunur ve kıyam eder. İşte o kıyam onlar için bir se
bebi makul teşkil eder. Çünkü cahildirler. 

Efendiler, iğfal edildiklerini iddia ettiğimiz eşhas 
hakkında şiddet değil, sulh göstermeli. Evvelce de 
uzunuzadıya arz ettim ve bugün burada tekrarını zaid 
görüyomm. Bugün Arnavutluk kan ve ateş içindedir. 

Hükümet ne derse desin, esbab ve matalibi ha-
kikiyye elan irtisam edemiyor, ettirilemiyor. Bir ta
raftan Arnavutlar bunları istiyor deniliyor, diğer ta
raftan Arnavutlar bakınız ne telgraf çekiyorlar. («Ne
reden?» sadaları). Keylan'dan geliyor efendim, imza
ları okuyacağım. 

«İki aydan 'beri devam eden müsademat iki gün
dür Priştine'ye kadar tevsi-i daire ederek top, tüfek 
ile fecî ve dilsuz bir manzara kainatı ağlatıyor. Fik
riniz sandalye işgali değilse çare-i indifaına tevessü
lünüzü, galeyan ve heyecanda bulunan seksenbin kişi 
dileriz». İmzalar, Karadağ Kolu namına İdris Sefer, 
Morave-i Bâlâ Kolu namına Ahmet, Hüseyinpaşaza-
de Beytulîah, Morave-i zir kolu namına Halil. Biraz 
tereddüdü mucip olan İdris Seferiden bahsetmek is
tiyorum. Bu İdris Sefer. 

CANBOLAT BEY (İzmit) — Telgraf kime? 
MEHMET ŞAHİN BEY (Devamla) — Bendeniz

le Süreyya Beye. 
CANBOLAT BEY (İzmit) — Maazallah! 

MEHMET ŞAHİN BEY (Devamla) — Ne için 
Maşallah? Beğenmediniz mi? Her Mebusa gelir; ifti
har ederiz ki kendi kavimizden böyle bir telgraf al
dık. Bizim vazifemiz ölünceye kadar Arnavutlara hiz
met etmektir. Bu, bizim için mucibi menfaat ve bah-
tiyaridir. 

İSMAİL CANBOLAT BEY (İzmit) — Bizim de 
öyle. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Devamla) — Öyleyse 
maşallah denmez. Asıl maksadım bu telgriafnameye 
vazı imza eden zevat, bunlar, Arnavutluğun vücühun-
ciandır. Velev ki, usaltan denilse - ki, usat değildir -
biz bilmuhakeme, bunların isyanlarının meşru oldu
ğu sabit oluncaya kadar vücühtan addederiz. («Usat 
meşru olmaz» sadaları, şiddetli gürültüler). 

REİS — İsyan meşru olmaz efendim. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Devamla) — İsyan meş
rudur demedim; fakat bazen de meşru olur, İttihat 
ve Terakki Cemiyetinin Abdülhamit'e karşı isyanı 
meşru değil miydi? (Gürültü). 

MEHMET SADIK EFENDİ (Denizli) — İsyan 
değildir o, isyan değildir o! 

REİS — Şahin Beyefendi, Sadrazam Paşanın bu
yurduğu gibi resmen Kanunu Esasiye tahatti suretiy
le ilan edilen bir isyan, meşru olamaz. Doğrudan doğ
ruya Kanunu Esasiye tecavüz olur. 

MEHMET ŞAHİN IBEY (Devamla) — Her isyan 
gayri meşru mudur efendim? (Şiddetli gürültüler). Pe
ki, peki. 

H. NAZIM BEY (Siirt) — İttihat ve Terakkinin 
isyanı, Abdülhamit'in idaresine karşı olduğunu pek 
âlâ bilirsiniz. Bu, öyle bir isyan değildir. Bunun mu
harrikleri, müşevvikleri vardır. Kıyasınız doğru de
ğildir. Siz hakikî bir Osmanlı Mebusu olarak söyle-
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yiniz. İttihat ve Terakki isyanını yaptığı vakitte mem
lekette nasıl bir idare vardı? 

MEHMET ŞAHİN BEY (Devamla) — İster kı
yam deyiniz, ister isyan. Hata ettim; kıyamdır. Ben
deniz her kıyamın gayri meşru olacağını kabul etme
diğim için bunu söylüyorum. Olabilir ki gayri meşru
dur; fakat onu netayici asarı gösterecektir. Bırakmı
yorsunuz ki söz söyleyelim. Bu matalip, bu kekalif 
- kabul ederim - Meşru olamaz. 

Fakat bendeniz diyorum ki, maitalip, o matalip mi
dir? Ve avamili kıyam nedir, mesele buradadır. Dün 
de yine siz itiraz ediyordunuz. İşte bugün Heyeti Vü
kelâ fikrimi kabul ediyor. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Şimdi biz itiraz edi
yoruz. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Devamla) — İhtilafını
zı Vükelâ ile halledin. Bırakın Osmanlılar birbirini 
parçalasınlar. İşte idare-i Hükümet! Korkarım ki bi
zi susturduğunuz gibi onları da susturmak istiyecek-
siniz. Fakat onları susturamazsınız. Bizi de sustura
mazsınız ya. 

REİS — Efendim, bugün isyan eden erbabı kıya
mın adedi mahdut birtakım adamlardır. Binlerce de 
olsa, her halde mahduttur. Onun için bütün Arnavut
luk isyan etmiş gibi ve bütün Arnavutluk hali isyan-
daymış gibi teşmil eder bir surette idare-i kelam edil
mesin. Birtakım adamlar dağa çıkmış, kıyam etmiş. 
Birtakım tekalif senliyle bir kısım saf ahaliyi de ar
kalarına takmışlar. 

Fakat, adetleri her halde mahdut adamlardır. 
Umûm Arnavutlar ise milyonlarca halktan ibarettir. 
Binaenaleyh, bunu Arnavutluk matalibi suretinde söy
lemek doğru değildir. Müzakereyi bu suretle icra 
edersek, zannederim, meseleye daha mantıklı bir ce
reyan vermiş oluruz. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Evvela Ar
navutluk matalibi suretinde söylemedim. Bendeniz 
dedim ki, birtakım halk kıyam etmiş. Bu, inkar edile
mez. Bu kıyam eden halk, ister ifsad, ister iğfal edil
sin, her ne suretle olursa olsun, benim arzetmek is
tediğim meselenin neticesi şudur ki, Hükümet bunla
rın maralibine ne suretle muttali olmuştur? Gazete
lerden mi, yoksa onların tahriri veya şifahi matalibi 
ile mi? Yoksa, Heyeti Nâsıha vasıtasıyla mı? Onların 
matalibine muttali olmuştur? Bunu anlamak istiyo
rum. 

Bir taraftan bugün Vükelanın söylediği matalibe 
bakınız. Diğer taraftan bizim oraca en ileri gelenler
den addettiğimiz kabile reisleri bütün Milleti Osma-

niyyenin mümessil ve hâkimi olan Meclisi Âliye de
halet ediyorlar demektir. Biz bu dehaleti bu suretle 
telakki etmeyelim mi? (Gürültü). 

REİS — Müsaade buyurun, hatibin sözünü kes
meyin. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Devamla) — Onlar siz
den bir yedi himaye ve şefkat istiyorlar. Onun için 
bendenizin Heyeti Vükeladan bir temennim var. Ora
ya zaten iki zatın gönderileceğini Sadrı Muhterem 
söylediler. Evvela oraya gidecek zatların, oranın em-
nü itimadını öteden beri kazanmış olan zevattan ol
masını rica edeceğim. 

Meselâ Gazi Muhtar Paşa gibi zevat. Bu, bir ri
cadır. İsterseniz kabul edersiniz, isterseniz reddeder
siniz. Bu husus, bir ricadır. Böyle zevat oraya gider
se ahali itimat ederler. Gidenler şayanı itimat olsa bi
le, bizim ahali, evvel ve ahir tavsif ettiğimiz veçhile, 
biraz cahilcedir. Onlar öteden beri itimat ettikleri ada
mın sözüyle emniyet etmek isterler. 

Sonra Priştine'de dehşetli bir mukaatele oluyor; 
fakat şunu da arzedeyim ki, bir Tabur askerin mah
sur bulunduğunu duyuyorum. BiHtalbil Hükümet o Ta
buru kurtarmak için her şeyi yapacaktır. Halta bir 
nefer bile kalsa. 

MEHMET TALAT BEY (Posta ve Telgraf Nâ
zın) — Orası bitti. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Devamla) — Bittiyse 
şayanı teşekkürdür. Şimdi maksada geliyoruz. Ricam, 
- Hükümetin vazifesine müdahale etmeyiz. Bu sözüm 
bir temennidir. - harekatı askeriyyenin muvakkaten 
olsun hemen tatil edilmesidir. Heyetin de gitmesi için. 
(«Mütarekeye mi?» sadaları). Ne için mütareke? Ne 
istiyorsunuz? Mukaatele mi yapalım? Hükümet ziri 
talbiiyyetinde bulunan tebeayı öldürmek midir? Yok 
efendiler, vazifesini bilen, mümkün mertdbe ahaliyi 
vurmamaya uğraşır ve onunla iftihar eder. Elbet mil
letimi müdafaa ile iftihar ederim. («Devam» sadala
rı). 

Efendiler, mesele mühim, Vakit de yok; binaena-
lazalik, mümkün mertebe bu heyeti serian gönderme
li. Çünkü üç, dört gün teehhür ederse, ne onlar, ne 
asker bekleyebilir. Yine aynı mukaatele olur. Çünkü, 
iki silahlı kuvvet karşı karşıya durursa, tabiî neticesi 
cidal ve kıtaldir. Benim ricam, bundan ibarettir. Tr&b-
lusgarb'a dair bir iki söz söyletmeliydiniz; fakat söy
letmiyorsunuz. 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Erzurum) — 
Efendiler, harici siyaset için Sadrazam Paşa hazret
leri uzunuzadıya söyledi. Filhakika muharebenin ip-
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ti dalsından şimdiye kadar böyle muharebe zamanında 
dahili itimatsızlıklarla meşgul olmayıp, hususiyle düş
mana galip gelmek için ne gibi vasıtalar lazımsa on
lara müracaat etmeyi söylemiştim ve hatta Sadrazam 
Paşa Hazretleri mevkii iktidara geldiği gün bu kürsü
den söylemiştim. Bizim çok mutalebatımız, çok diye
ceğimiz var. 

Mademki haksız yere bizim üzerimize hücum eden 
bir Devlet var, bizim hukuku mukaddesemizi muha
faza etmek için her hâlde şimdilik bunlardan nükul 
ediyoruz ve hiçbir şey söylemiyoruz. Bunu o vakit de 
söyledik, şimdi de söylüyorum. Nasıl oluyor k i , böy
le haricî bir Devletle muharebe olduğu bir zamanda 
ne gibi dahilî ifsadat ve iğtişaşlar meydana geliyor? 

Herkes de bilir ki haricî kuvvet için dahilî siyase
tin doğru olması lâzım. Biz dahilde kuvvetli olmadı
ğımız halde ne kadar büyük bir ordumuz da olsa, 
hiçbir vakit haricî kuvvetimiz olmaz. Eğer bizim üze
rimize olan hücum dahilde ise, eğer dahil çürükse, 
o kavim ne kadar kuvvetli olursa olsun, birgün kırı
lır ve dahilden kuvvet alamaz. 

Bendeniz şimdi siyaseti dahllîyye hakkında söyle
diğim sözlerle Kabineyi o müşkilat içinde tenkit et
m e k istemiyorum. Bizim kuvvetimiz dahilde olduğu 
için dahilî ihtilafları, ifsadatı mahvetmek üzere bir 
çare düşünmek lâzımdır. Bizim haricî kuvvetimizi ar
tırmak için çare budur. 

Esat Paşa Arnavutlardan sonra Arabistan'a geçti
ği vakit Şetvan Bey, «Arabistan'ı bize bırakın dedi. 
Bu, taksimi efal prensipidir. Şetvan Bey Arabistan ve 
Yemen meselelerini bizden iyi bilir. Esat Paşa Arna
vutluk meselesini iyi bilir. Ben de Anadolu meselele
rini hepsinden iyi bilirim. Yahut hepsi kadar bilirim, 

Onun için Arnavutluk bahsini bir tarafa bırakarak 
taksimi efale istinaden bana şümulü olan Anadolu 
mesailinden (bahsetmek istiyorum. Evvela şunu söyle
yeyim ki, ben uzun söylemeyeceğim. 

Çünkü Dahiliye bütçesinde 'bundan uzun uzadıya 
bahsetmeye imkân var ve zaten Dahiliye Nâzın da 
şahsen buna temas ettiği için daha iyi cevap verir. 
Fakat bendeniz (burada umûmî bir surette söyleyece
ğim. 

Efendiler, Meşrutiyetten sonra birbirini takip eden 
Kabineler hepiniz pek iyi 'bilirsiniz ki, daima vaalta 
'bulundular. Anadolî-i Şarkinin ahvali ne kadar fena 
bir halde olduğu malûmdur. Orada ıslahat değil, bi
zim Şaban Beyin dediği gibi, icraat yapmaya lüzum 
var. 

Hatta yedi ay evvel Sadrazam Paşa Hazretleri bu 
kürsüde söylediği veçhile, o taraftaki mesailin her 
halde neticepezir olması lâzımdır. Maatteessüf biribi-
rini takip eden Kabineler vaatten başka bir şey yap
madılar. Maatteessüf Anadolî-i Şarki ahalisinin bek-
leye bek'leye canı çıktı, gözü yolda kaldı. Kimse gi
den olmadı, kimse onların derdini düşünmedi. 

Filhakika şundan bundan işitiyoruz ki, bazı vası
talarla bunların ahvali iyileştirilecek ve ıslahat yapı
lacaktır. Fakat tafsilatını Dahiliye Bütçesine sakla
mak üzere ben bu kürsüde diyorum ki, eğer Flüküme-
tin hüsnüniyeti olmuş olsaydı ve ciddiyetle Anadolî-i 
Şarkide icraata başlamış olsaydı, şimdiye kadar çok 
şeyler yapılmış olacaktı ve şimdiki ihtiyacatın yüzde 
•801 yahut yüzde 50'si her halde neticelendirilmiş ola
caktı. Halbuki böyle değil ve biz Anadolî-i Şarki aha
lisi daima bu şikâyetteyiz ve daima bu şikâyette bu
lunacağız. 

Efendiler, Sadrazam Paşa Hazretleri siyaseti umû-
miyye hakkında söz söyledikleri vakitte bize iki keli
me ile söylemedi ki Kabinesinin dahilî siyaseti nedir? 
Bu gibi hadiselerin meydana gelmemesi için -nasıl 
ki Arnavutluk meselesi var, nasıl ki Asir Mebusu 
Asir için, bazıları Yemen için, Makedonya için söy
lediler, ben de Anadolî-İ Şarkî için söylüyorum-
ve bir daha tekerrür ettirmemek için acaba Sadra
zam Paşa Hazretlerinin Kabinesinin fikri nedir? Bu
nu sarih ve vazıh surette bana anlatmalı. Suitefeh-
hümlere meydan vermemek için bu lâzımdır. Yine 
bunun tafsilâtını Dahiliye Bütçesinde söylemek su
retiyle bendenizin Sadrazam Paşa Hazretlerinden 
bir sualim var. 

Birkaç kelime ile cevap versinler, kendi Kabine
lerinin dahilî siyaseti ne olduğunu ve ne gibi yotl ta
kip ettiğini ve o yola gittiği vakit gayesi ne olduğunu 
söylesinler. Bu siyaset, acaba ne gibi bir Osmanlılık 
vahdeti meydana getirecek, bunu anlatsın. Eğer biz, 
onu vazıh bir surette anlarsak ve öyle zannederim 
ki Arnavutluk meselesi ve sair meseleler kendi ken
disine hallolup veyahut alevlenir. Bu suitefehhümlere 
bir nihayet vermelidir ve hususiyle de bu dahilî si
yaseti bize anlattıktan sonra yine taksîm-i ef'âl 
prensibi ile söylüyorum, Anadolu hakkında yedi ay 
evvel Sait Paşa Hazretleri vaat buyurdukları şeyleri 
acaba tatbik etti mi, yoksa etmedi mi? Etmediyse, 
şimdiden sonra Anadolî-i Şarkî'de ne gibi ıslahat ya
pacak, ne gibi icraat yapacak? Bunu da lütfen bize 
bildirsiniler. Ben, ve benimle beraber olan arkadaş
lara bu hususta kanaat gelmezse, biz, itimat reyin-
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den istinkâf etmeye mecburuz ve bunu maatteessüf 
söylüyorum, affetsinler ve bunu bu kürsüden söyle
meye mecburum. 

SAİT PAŞA (Sadrazam) — Efendilerim, demin
den kürsüye gelmiş olan üç zâtın ifadatına dikkat et
tim. Benim için onların tebyînâtı kifayet eder. Bina
enaleyh, bu beyanâta ait olan mülâhazatımı söyle
yeceğim. Sonra isterseniz daha sair zevat söz alırlar, 
müzakere için bugün kifayet etmezse yarın, yarın 
kifayet etmezse öbür gün devam ederler. Ondan son
ra hangi sureti menfaat-ı Devlete muvafık görürse
niz o suretle rey verirsiniz. Binaenaleyh, hâtime-i 
mülâhaza olarak o üç zâtın ifada tında olan cevap
larımı veriyorum. 

Esat Paşa dediler ki, ben bunu umûm Arnavut
luk yapmıyor, müfsitler yapıyor demişim. Bunda 
aflarına iğtirâren söylerim, biraz noksân-ı istihfam 
var. Evvelâ ben dedim ki, bunu yapanlar, umûm Ar
navut'lar ve umûm Arnavutluk değildir ve halâ da 
o fikirde sabitim; fakat müfsitler demedim. Menâ-
fi-i husûsiyyesine mağlup olanlar dedim ve o terki
bi de tekrar alettekrar söyledim. «(Bunu niçin söy
lüyorsunuz?» diye sual irad edilirse, cevabım, ben 
Hâkim değilmi binaeanaleyh vatandaşlarımdan hiç
biri hakkında müfsit tâbirini istimal etmeye kendim
de selâhiyet göremem. 

ESAT PAŞA (Draç) — Bendeniz öyle anladım. 
REİS Si/ öyle anlayabilirsiniz, söz söyleyen 

de maksadını izah eder. 
SAİT PAŞA (devamla) - Aflarına iğtirâren 

o kelimeyi biraz izah edeyim. Bir adama müfsit de
mek, fesadının sübûtuna mütevakkıftır, o da bir hük

me muallaktır. O hüküm de, Hâkimin diyeceği şey
dir. Başka kimse onu söylemez. 

MEHMET TALAT BEY (Ankara) — Vicdân-ı 
millet de Hâkimdir. Ne maksatla yaptıklarını biliyor
lar. 

'SAİT PAŞA (Devamla) — Vicdân-ı millet Hâ
kimdir bahsi başkadır. Beyefendi, bir Sadrazam, bir 
vatandaşına, benim itikadımca müfsit dememelidir 
ve diyemez. (Alkış) 

Gelelim Esat Paşanın itiraz ettiği nikaat-ı selâ-
seden ikincisine, kendileri, «aileler, bulundukları ma
hallerden kaldırıldı, Vilâyet Merkezine getirildi, baş
ka mahalle naklolundu, bu caiz midir?» dediler. Evet 
o cevaz ve adem-i cevaz bahsinden evvel şâyân-ı 
dikkat bir şey var. Bu ailelerin bulundukları-birkaç 
ailedir- mahaller bir taraftan, eşkiyaya melce'oluyor, 
diğer taraftan, harekât-ı askeriyye esnasında o hare-

î kâta hâil teşkil ediyor. Zira, asker vuracak olsa bir
takım mâsûmîn de o harekâta hedef olacaklar. 

Diğer taraftan, eşkıyanın tahassungâhıdır. Mese
lâ, İsa Bolati'nin kalesinde ailelerin kalmasının her 
iki cihetle mahzurları görüldüğünden, mahallî Ku
mandanı ile Vali beyninde takarrür etmiş olan mü
zakere üzerine onlar Merkez-i Vilâyete naklonulmuş-
llar. Esbâb-ı mucibesini Dahiliye Nazırından sor
dum, mahallinden istilâm etti. Gelen cevapta da 
kendi menfaatları da bundadır. Zira, masûniyyetler 
bununla hâsıl olur denilmiştir. 

Mamafih, bir şey daha işittim, Esat Paşa bunu 
işitmemiş. O da, ailelerden birini, zannederim ki, 
18 ilâ 19 nüfusu tertip ediyor, aile reisinin eh-ibbâ-
sından olan bir adam, sâbıka-i hukuka riayetten 
taht-ı himayesine almış, Merkez-i Vilâyete geldiğin
de o zât hapsoilunmuş; bunu hariçten işitir işitmez 
usâta dahil değil ise, ifa ettiği bir vazife-i insaniy-
yeden dolayı bir adam hapsolunmaz ve şimdi sebi
lini tahliye ediniz diye derhal emir verdim. Binae
naleyh, Hükümetin hüsnüniyetinden, adaletinden 
şüphe olunmasa musip olur itikadındayım. Ama şüp
he etmek de, etmemek de muhtarsınız Esat Paşa 
Hazretleri. 

Gelelim Mahmut Şevket Paşanın istifasına1 

İstifanın sebebi, siyasiyyâttan men'etmek için bir 
kanun yapıp verdi ve o kanunu benim tatbik esnek
liğim münasip değildir, halefim tatbik etsin dedi. Siz 
buna itiraz ediyorsunuz. Bu nazariye kabul olunacak 
olursa, Bahriye Nazırına ve hattâ Hey'et-i Vükelâya 
da aynı mülahaza vârid olur. Bu husustaki mülâha
zatınızın isabetine ben kaail olamıyorum. Şöyle ki : 
Mahmut Şevket Paşa o fikirde bulunuyor. Bahriye 
Nâzın Hurşit Paşa diğer bir fikirde bulunuyor, hem 
kanunu yapar, hem de tatbik eder. Ne Şevket Paşa
ya, «ne için sen yaptığın kanunu tatbik edemiyorsun, 
ne de diğer zâta ne için sen yaptığın kanunu tatbik 
ediyorsun? » diye bir sual vârid olamaz., 

Zira, bunlar şahsın efkâriyle tebeddül eder. Ef-
kâr-ı şahsiyye İse, müdahale kabul etmez. Siz, istifa
sının esbabı bundan dolayı olmamalıdır diyorsunuz. 
Evet bu ihtimâl de var; fakat kendisinin Kabine Re
isine karşı, mükerreren sual üzerine verdiği cevap 
budur. Padişaha takdim ettiği istifanameyi de sırf 
bu sebebe bina etmiştir. Mamafih, istifasının es-
bâ'b-ı uhrâsı var mıdır, yok mudur ben bunu tetkik 
ve tamikte, hâlen bir fayda görerem. Eğer o fayda
nın lüzumuna iştirak etsem, tamik ederdim. 

Gelelim Şahin Beyin ifâdâtına : 
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Cümlenizin efkârınızı takdir edenlerdenim. Bu
nun içindir ki, Şahin Beyin de fikirlerinin ekserisine 
kemâl-i samimiyyetle iştirak ediyorum. Askerin 
mahallî olmasının aleyhindeyim dediler. Bârekâllah 
öyledir. Delîl olarak, çünkü bu, vahdet-i Osmaniy-
yeye mugayirdir dediler. Evet, bu öyle bir hakikat
tir ki, hiçbir Osmanlı bunu inkâr etmemelidir. Bina
enaleyh, fikirlerini tebrik ediyorum. Sonra tefrikayı 
muciptir dediler, doğru; sû-i sirayeti muciptir dedi
ler, pek doğru. Doğru olduktan başka, pek ziyade 
şâyân-ı dikkat bir fikirdir. İşte Hey'et-i Vükelânın 
da, matâli'bin bu kısmını şâyân-ı kabul görmemesi, 
Şahin Beyin fikirlerinin musîb olduğuna delildir. 
Sonra, Mecli's-i. Mebusanın feshini istemek gayr-i 
meşrudur. 

Zira, intihap mazbataları tetkik olunduktan son
ra, bir Meclis-i feshe selâhiyyet yoktur. Bu kaide, 
başlıca bir kaide-i hukukiyyedir dediler. Pek doğru
dur, buna kimsenin selâhiyyeti yoktur. Lâkin Arna
vut'lara bunu söylettiler. Binaenaleyh, onu söyleten
ler -başka bir tâbir hatıra gelmez yahut gelse bile, 
onu sarfetmek âdaba tevâfuk etmez- menâfi i zâtiy-
ye veya makaasıd-ı zâtiyyelerine mağlup olmuşlar
dır zannediyorum ve onu tekrar ediyorum. (Hande
ler) 

Memurinin intihabı meselesinde kendileri de iti
raf ettiler ki, benimle hemfikir bulunuyorlar. Bu 
cihette ona dair bir sözüm yok. Priştine'deki müsâ-
demât için de top, tüfek seslerinden durulmuyor de
diler. Evet, top tüfek sesleri işitiliyor, bu doğru. Hü
kümet de kemal-i teessüfle o müsâdemâtın tesîrâ-
tına muttali oldu; fakat, müsebbibi Hükümet değil
dir. İsyan edenlerin harekâtı buna sebep olmuştur. 
Usât bir Tabur askeri de muhasara ettikleri halde, 
efendiler, «siz durunuz, askeri de muhâsarâta devam 
ediniz, biz size nasihat vermek için bir heyet göndere
ceğiz» mi diyelim? Bu denilemez. 

•MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Onu deme
dim Paşa Hazretleri. 

SAİT PAŞA (Devamla) — Yok, yok! Bu denilse; 
çünkü, kendilerinin teklifleri harekât-ı askeriyyenin 
durdurulmasıdır. Bunu anlarım; fakat biz de dura
cağız ve dağlara çıkmış olan usât avdet edecekler
dir demiyorlar. Sonra onlar orada hareketlerinde de
vam etsinler, asker usâtın taht-ı tazyikinde kalsın, 
bunu hiçbir Hükümet kabul edemez. O cihetle, Hü
kümet vazifesini icraya mecbur olmuştur ve emsali 
halinde yine bu vazifeyi icraya mecburdur. 

Sonra isyan ve kıyam tâbirleri hakkında bir bahis 
geçti. Evet, isyanın meşrûu olmaz; fakat bir millet 
umûmen kendini idare eden Hükümetin ef'âlini 
gayr-i mcşrû görecek olursa, hakkını müdafaa için 
muktedir olduğu harekâtta bulunur, onun adına ne 
derseniz deyin, onun için bununla uğraşmak kelime 
üzerine, tâbir üzerine oynamaktır. Bunu bir tarafa 
bırakıyorum. 

Şahin Bey, «Hükümetin menbaı ıttılâı neresidir, 
nereleridir? Gaztelerden mi alınmıştır?» dedi. Ona 
cevap vereyim. 

Hükümet ıttılââtını, istıtlââtını, yalnız matbuattan 
alacağı malûmata bina etmez. Gerçi matbuattan da 
istifade olunur; fakat, daha ziyade, vesaik istihsaline 
mecburdur. Bu malûmat, menafi-i hukukiyyelerine 
mağlup olanların iğfaliyle Merkez-i Devlete nâmü-
nasip surette telgraf gönderenlerin telgraflarına müs
tenittir. Eğer isterseniz, müteessir olmazsanız o telg
rafları Meclisinize veririz, okursunuz. 

IMEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Her halde 
fena olmaz efendim. 

İSAİT PAŞA (Devamla) — Yalnız, ifâdâtmızın 
bence en mühim, onlar da bihakkın mukabele eder
ler demenizdir; onu kabul etmem. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Öyle deme
dim Paşa Hazretleri. İki taraf bittabi çalışır dedim. 

İSAİT PAŞA (Devamla) — «Bihakkın» değil, 
«bittabi» dediniz ise, itiraz etmem. 

Gelelim Varteks Efendiye : (Handeler) «Siyaset-i 
dahiliyye ne kadar kuvvetli, ne kadar salim olursa, 
Devletin siyaseti hariciyyesi de o nispette kavi ve 
metin olur» dediler. «Bu bir kaidedir; fakat Kabine
de hüsnüniyet yokmuş» dediler. Öyle değil, hüsnüni
yet vardır ve tamamen hüsnüniyet mevcuttur. «Hüs
nüniyet yoktur» sözünü bihakkın reddederim. Bizim 
vazifemiz hüsnüniyetle çalışmaktır. Lâkin, bir Hükü
met memuruna yalnız hüsnüniyet de kifayet etmez. 
Belki ihtiyacâta muvafık olacak surette âsâr göster
melidir ki, o âsârı göstermeye de çalışıyoruz. Elhâ
sıl bizden filiyyat sormalı, filiyyât maddesi ise, ev
velâ zamana tevakkuf eder. 

Saniyen, ahalinin ihtiyacatına göre tevfîk-i mua
mele etmek lâzımdır. Çünkü, Hükümet sıfatiyle bir 
unsuru iltizam edip, diğer unsuru terketmek, meyus 
etmek muvafık olamaz. Bunu iltizam eden Hüküm
ler, daima tefrikaya hizmet etmişlerdir. Binaenaleyh, 
bu meselede Hükümetin mesleği gayet müşkildir. Biz, 
o müşkili epeyce bertaraf ettik. Ondan sonra, «Ka-

J binenin siyâset-i dahiliyyesi nedir?» diye sual etti. 
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Kabinenin siyâset-i dahiliyyesi, evvelâ Vahdet-i 
Osmaniyyeyi hâsıl etmek, adaleti müsâvâten taksim 
etmek. Hükümet memuriyetlerine hatır için değil, 
sahabet için değil, unsur nisbetiyle, ehliyyet-i sahîha 
nisbetiyle memur tâyin etmek. Ee, onlarda kusur 
ettiğimiz yok; fakat vüsatlı değil, onların mânileri 
var. Evvelâ memûrîn-i Hükümeti, her unsurdan al
mağa mâni olan şey, lisân-ı resmîde lâzım olan de
recede malûmat hâsıl etmemeleridir. 

Onun için, anâsır-ı sairede 'Maarifin intişarına bü
yük ehemmiyyet vermelisiniz. Maarif için her ne 
kanun takdim olunursa, velev ki hatâsı olsun, benim 
itikadımca esasta hatâ yok ise kabul etmelisiniz, Ana
dolu'yu siz nasıl bilirsiniz ben de öyle bilirim. Yalnız 
Hükümet memuru olmak sıfatiyle değil, Anadolu'lu 
olduğum için o ahalinin her cinsinin ihtiyacat-ı sahi-
hasına Hükümetin mededres olmasını sizin gibi arzu 
edenleıdenim. Fakat bu arzuyu tamamen fiile getir
mek için ahali tarafından muavenet-i mütekabile 
görmesi lâzımdır. Yalnız bunu beyanla iktifa edi
yorum. Vilâyât-ı Şarkiyyeye Hayri Beyin memuri
yeti tasavvur olundu. 

Avârız-ı vücûdiyyesi cihetiyle istifa etti. Onun 
yerine Mahmut Esat Efendi tayin olundu. Eğer mü
nasip bir intihap ise, - tahsisatta hazan pek ziyade 
imsaki iltizam ediyorsunuz - bunun tahsisatında bunu 
yapmayınız. Elhâsıl, o memûriyyet-i fevkaladeyi ka
bul ederseniz, o memuriyetle derhal göndeririz. Su
nunla beraber, Hükümet, yalnız fevkalade bir komi
ser göndermeyi ıslahı hale kâfi görmüyor. Gerek 
'Rumeli'de, gerek Anadolu'da Vilâyetleri, Merkezin 
daha müessir bir murakabesi altına almayı arzu edi
yor. Onun içindir ki, Dahiliye Nezaretinde yapılacak 
teşkilât sırasında bir heyet-i teftîşiyye tayin olunmuş
tur. 

Bizim itikadımızca başka memleketlerde olan er-
bâb-ı ihtisas ve malûmattan istifadeden istiğna hâ
sıl oluncaya kadar taassup etmeyip, onları sair mem
leketlerden getirtmeliyiz. Zira kendi kendimize bu 
şeyleri yapamayız. Ta terbiye-i umumiyye usulü mat
lup olan dereceyi geçse, İdare-i Mülkiyyenin her şu
besi için mâlûmât-ı sahîhayı haiz - mâlûmât-ı sahîha 
diyorum, sahiha tabirinin bence ehemmiyeti vardır. 
Memur yetişmiş olduğuna kanaat hâsıl ola. 

Bu hâsıl oluncaya kadar, burada taassup etme
melidir. O yolda olan Heyet-i Vükelânın teklifatını 
Meclis-i âliniz de kabule şâyân görmeli, şimdi Dahi

liye Nezaetinde teşkili mukarrer olan heyet-i teftîşiy-
yenin riyasetine İngiltere'den bir zât getirtmek ka
rarlaştırılmıştır. Ve bunun için resmen değil, çün
kü resmen müracaata mecburiyet yok. Suret-i husû-
siyyede olarak İngiltere Hariciye Nazırı Hazretlerine 
müracaat edilmiştir. O zât gelecektir. Vilâyetlerde 
olan müfettişler de onun intihabıyle tayin olunacak
tır. Zannederim ki, Anadolu'da olan Vilâyâtımızın 
idaresi başka bir suret kesbedecektir. Varteks Efendi 
sabretmeyip de hemen istediğimiz şeyler vücuda gel
sin reyinde bulunurlarsa, imkân-ı maddî haricinde
dir, bence kabil değildir. 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Erzurum) — 
Paşa Hazretleri, beşinci senedeyiz. 

SAİT PAŞA (Devamla) — Beş insi senesindeyiz. 
Fakat o geçmiş olan dört senelik muamelatta iyileşi-
lecek bir şey varsa, onu sekiz, dokuz aydır işde bu
lunanlara elbette sual buyurmazsınız. Ama bunu söy
lediğim, seleflerimi tahtie için değildir. İhtimal ki, on 
lara da sorsanız, teahhur bahsine esbabı mûcibei sa
hiha gösterirler. Benim, sekiz aydan beri siyâseti da-
hiliyye hakkındaki teşebbüsatımın esasları bundan 
ibarettir. 

Bir de Varteks Efendi bir şey söyledi, memnuni
yetimi mucip oldu. Dediler ki, Devlet, böyle bir 
gaile-i hariciyye ile, yani muharebe ile meşgul oldu
ğu zamanda dâhilen ihdâss-ı gavâil olunmamalıdır. 
Doğrusu budur. Zira gavâil-i dâhiliye, ne kadar 
artsa o nisbette Hükümetin muvaffakiyeti dûçâr-ı 
müşkilât olur. Re's-i Hükümette bulunanları değil, 
memleket ve milleti ızrar eder. Arnavutluk hâdisesi
ne teessüf ettiğimin birisi de bu maddedir. (Alkışlar) 
«(Müzakere kâfi» sedaları) 

REİS — Arkadaşlar, söze devam ettiği müddet
çe müzakeresinin kifayetini re'ye koymak doğrudur; 
fakat Reis-i Vükela söz söyledikten sonra söz iste
yenlerin hakkı, bir hakkı nizamidir. Heyet-i Aliy-
yenin buna riayet etmesini rica ederim. Ve, arkadaş
larımız söz söyledikten sonra izahatın kifayetini re'ye 
koyarım. Eğer söz isteyenler, sözlerinden vaz geçerse, 
geçerler. 

İSMAİL HAKKI BEY (Bağdat) — İtiraz eden
ler varsa söylesinler. Cevap vermek lâzım gelirse, ve
rilir. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) Sad
razam Paşa Hazretlerinin ifadatını her türlü terdid 
ve tereddütten muğni görüyorum. Sözümden vaz
geçtim. 
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HACI İLYAS EFENDİ (Muş) — Bendenizce 
bir, iki mesele vardı. Bunlar hakkında tesliyetbahş 
cevaplar verildi. Sözümden sarf-ı nazar ettim. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Bendeniz de Şa
hin Beyefendinin ifadatına karşı söz almıştım, vaz
geçtim. Kabine hiçbir vakit, metaneti kaybetmesin. 
Kemal-i metanetle yürüsün, işlerine devam etsin. Bu 
Meclis, bu kuvvet, daima kendilerine zahirdir. Ma
demki Varteks Efendi, adem-i emniyyet beyan ede
ceğini izhar etti, işte ben de kemal-i emrıiyyetle iti
mat re'yi vereceğimi söylüyorum. Ancak, Hükümet 
metanetle, kuvvetle yürüsün, milleti kurtarsın. (Al
kışlar) 

ABDÜLK AD İR BEY (Trablusgarp) — Bendeniz, 
Şahin Beye itiraz ediyorum. Diyorum ki, hasmımız 
ile muharebe ederken, hısımımız ile, akrabamız ile 
hesap görmek istemiyoruz. Ve şahin Bey, heyet gön
derelim diyorlar. Mebuslardan daha iyi bir heyet 
olamaz. Kendileri mademki oranın Mebuslarıdır, ora
nın evladıdırlar. Oraya gidip anlaşabilirler. 

HACI ŞEFİK BEY (İstanbul) — Resmen bizim 
tarafımızdan değil. 

REİS — Mebus sıfatiyle diyorlar. 

ABDÜLKADİR BEY (Trablusgarp) — Yalnız, 
Arnavut kardeşlerimizden rica ederim ki, biz bu 
halde iken şimdilik vazgeçsinler. Onlar, bu ef'aliy-
le İtalyanlara yardım etmiş olurlar. Trablusgarp Ta
rihini okuyanlar, Trablusluların hangi kabileye men
sup olduğumuzu bilirler. Beni Hilale mensup oldu
ğumuzdan, hiçbir vakit Hilalden ayrılmayız.. (Şiddet
li alkışlar) 

PANÇEDOREF EFENDİ (Manastır) — İşitti
ğimiz izahattan siyasiyyat-ı hariciyyemizin, Hariciye 
Nazırımızın yed-i metiniyle beraber Muhterem Sad
razam Paşanın fikri sayesinde hüsn-ü tedvir edildi
ğini anladık. Aynı zamanda da saha-i hariciyyede 
ekilmiş olan tohumların filizlenmesi için dahilde olan 
ittifaksızlığın, ittihatsızlığın defi çarelerini tavsiye 
buyurdular. İttifaksızlığın, ittihatsızlığın vücut bul
ması için vakt-i münasibinde tetkik edilir. Mülâ-
yimane ikaz edilir. Ve lâzım gelen tedabir ittihaz 
edilir. Fakat bu yapılan hataları, tamamiyle Jön-
türk İdaresine, Idare-i cedideye hamletmek hakika
ten külliyyen mugayirdir. Meşhur hükema-yi Yu-
naniyye'den (Ezop) un bir hikâyesi vardır: İnsanın 

boynunda iki torba asılıdır. Diğerlerinin hata ve gü
nahlarını öndeki torbaya vaz'eder, kendi hata ve gü
nahlarını arkadaki torbaya vaz'eder. Aynı hal bu
rada da var Anasır-ı sire ve bilhassa Avrupalılar, İdare-i 
cedidenin hatalarını önlerindeki torbaya koyuyorlar. 
Kendi hata ve günahlarım arkaya koyuyorlar Aynı 
zamanda dahi, bir vaz'iyet-i siyasiyye ve medeniyye 
ve içtimaiyyeyi haiz olan alelumum Türkler dahi, 
kendi hatalarını arkaya koyuyorlar. Önündeki tor
baya dahi diğerlerinin hatalarını vaz'ediyorlar, fakat 
bununla beraber beyefendiler, İdare-i cedidenin ha
taları, deruhte ettikleri vazife-i mühimme, vazife-i 
medeniyye karşısında hiç mesabesindedir. O, vazi
fe-i medeniyyet dahi, onüç asırdan beri birbirine 
düşman nazarıyla bakmış olan Müslümanlık ve Hı
ristiyanlığı birleştirmek için çalıştırmasıdır. 

CESRİ EFENDİ (Trablusşam) — Onüç asıı ev
velleri öyle değildi. 

PANÇEDOREF EFENDİ (Manastır) — Şu me-
deniyyet-i Garbiyye ile medeniyyet-i Şarkiyyeyi im
tizaç ettirmek için ve indallah mergub olan insa
niyeti müdafaa etmek için, teşekkül eden İdare-i ce
dideye teshilat ibraz etmek, insaniyete büyük bir hiz
mettir. Bu İdare-i cedideye engeller vaz'etmek, insa
niyet ve medeniyeti tahrib etmeyi belki yüz, yüzelli 
sene sonra dahi şu medeniyet facialarını görmemizi 
mucip olur. Onun için şu gaaile-i hariciyye karşısında 
olarak, yekvücut olduğumuzu ispat edelim. Bu mu
harebe izale edildiği zaman birtakım sû-i tefehhüm
ler, ve sû-i idareler bulunursa, onlar inşallah ke-
mal-i hulus-u niyyetle hal ve izale ederiz. (Alkış
lar) 

İSıMAİL CANBOLAT BEY (İzmit) — Müza
kere kâfidir efendim. 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Efendiler, vatanı
mızın bir cüz ülayenfekkini koparmaya kıyam etmiş 
olan bir düşmana karşı son dereceye kadar mukave
met etmek isteyen Kabineye Meclisi Mebusan bütün 
mevcudiyetiyle bila istisna müzahir olmalıdır. (Alkış
lar) 

Hulasa, Kabinenin dahilen birçok hatiatı olsa da
hi, mademki haricî düşmana karşı büyük bir azim 
ve metanetle mukavemet ediyor, işte bu sebepten ve 
yalnız bu sebepten dolayı dahilî kusurlarını hoşgörüp 
kendisini takviye etmeliyiz. (Alkışlar) 
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İşte bendeniz, şiddetli bir muhalif bulunduğum 
halde, kemali samimiyetle ihtisasatımı şu suretle hu
lasa ediyorum. Bu, saf bir Osmanlı hissi, bir Osmanlı 
azmidir. 

Şimdi, yalnız bir, iki sözü işaret etmiştim, onlara 
da kısacık bir cevap vermek istiyorum. Esat Paşa Haz
retleri, Çeteler Kanunu mucibince erbabı kıyam aile
lerinin tebid ve tağribini sebebi kıyam olmak üzere 
gösterdiler. Halbuki bu tağrib ve tebid keyfiyeti, se
bebi kıyam değil, neticei kıyamdır. (Alkış, «Bravo» 
sadaları) 

Birinci işaretim budur efendim, yalnız bir şey da
ha arz etmek istiyorum ki, hükümete beyanı itimat 
için büyük bir eseri telaş gösterişim iki sebeptendir. 
Birisini arz ettim. Birisini de şimdi arz ediyorum. Ben
deniz, kendi hesabıma söylüyorum. İngiltere hüküme
tiyle hüsnü münasebette bulunan ve onunla münase-
batımtzı takviye eden her kabineye karşı berveçhipeşin 
bendeniz beyanı itimat ederim. (Alkışlar) 

Hariciye Nazırı Beyefendinin ifadalından böyle 
mucibi memnuniyet bir netice öğrendiğimiz için, şu 
maruzatla bulundum. Yalnız bir şey rica edeceğim. 
Mademki, münasebalı hariciyemizde büyük muvaffa
kiyetlerimiz vardır. Şundan bilistifade Adalar'dan bi-
gayrı hakkın İtalya'nın esir ettiği memurini hüküme
tin tahlisi çaresine Hariciye Nezaretince tevessül bu
yu rulmasını rica edeceğim. 

Zira rüesadan bendeniz pek çok mektuplar aldım. 
İçlerinde eski tanıdığım ahbaplarım da vardır. Ve iç
lerinden, hatta tamamiyle bitaraf olduğunu ve vazi
fesinden başka hiçbir şey tanımadığını yakinen bildi
ğim hükkâmı adliye de vardır. Bunları esiri harp gibi 
İtalya tutmuş, götürmüş, orada bunlar esiri harp mua
melesi ediyor. Bunlardan da mektup aldım. 

Hariciye Nazırı Beyefendiye ve onun kabine erkâ
nı kiramma rica ederim. Bunların bir an evvel tahlis 
edilmesi için bitaraf hükümetler nezdinde teşebbüsat-
ta bulunsunlar. 

ASIM BEY (Hariciye Nazırı) — Üseranın tahli
yesi hakkında bugün değil, aylardan beri teşebbüs et
mekteyim. 

AEİ GALİP BEY (Kayseri) — Teşekkür ederim. 

ASIM BEY (Devamla) — Ve teşebbüsatımı he
men haftada bir, iki kere teyid etmekteyim. Memul 

ederim ki, müzakerat, ümniyeyi temin edecek bir şe
kilde tezahür eder. 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Teşekkür olunur, 
beyanatım bundan ibarettir. («Kâfi» sadaları) 

REİS — İzahatı kâfi görenler ellerini kaldırsın. 
(Eller kalkar) Kâfi görüldü. 

Efendim, müsaade buyurun, bu izahat, Sadaret 
bütçesi dolayısıyla yapılmıştı, fakat Kabine Reisi Pa
şa Hazretleri, itimat talebini vaz ettiklerinden dolayı 
olmalı ki, arkadaşlarımızdan onbeş kişi tayini esami 
ile rey talep ediyorlar. Bir takrir vermişler, binaen
aleyh o takrir okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Dahilî ve haricî siyaseti umumiyei devlet hakkında 

vaki olan izahattan anlaşıldığı veçhile, hukuk ve me-
nafii esasiyei Osmaniyenin temini muhafazası emrin
de hükümetçe müttehaz mesleki katii azimkârane, ef
kâr ve amali umumiyei mili iyeye tevafuk eylemekte 
olduğundan, beyanatı vakıa kâfi görülerek Heyeti Vü
kelaya beyanı itimad ile, ruznamei müzakerata geçil
mesini ve işbu takririn tayini esami ile reye vaz edil
mesini teklif ederiz. 

2 Temmuz, sene 1328 

İzmir Şam 
Seyyit Abdurrahman 

Çorum İzmit 
İsmail Canbolat Ahmet Nesimi 

İstanbul Muş 
İlyas Sami Mehmet Cesri 

Trablusşam ısıaıiDiu 
Haşim Mahmut Mahir 

Kırşehir Bolu 
Hah ip Nuri 

Kerbelâ Trabzon 
Ali Osman Reş'it 

Havran Havran 
İsmail Nazıh 

REİS — Efendim, şimdi talep veçhile, takriri ta
yini esami ile reye koyuyorum. Takriri kabul edenler 
beyaz, etmeyenler kırmızı verecekler. 

MEHMET TALAT BEY (Ankara) — Bu takrire 
dair iki sözüm var, beni dinleyiniz. Mademki ferden, 
müçtemian 30 milyon Osmanlının vekili olduğumuzu 
biliyoruz. Harice karşı ittihadımızı ispat için umumi-
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yetle, bilâ istisna Kabineye muzahareti teklif ediyo
rum. (Alkış) 

REİS — Efendim, herkes reyinde müstakildir. 
ALİ GALİ PBEY (Kayseri) — Buna kimse mu

halefet etmez beyefendi. 
REİS — Efendim, neticeyi arz ediyorum. Azai 

kiramdan 19 kişi reye iştirak etmiş, dört muhalife kar
şı 188 rey ile Kabineye beyanı itimad edildi. (Alkışlar) 

Yarın Sadaret, Adliye ve Nafıa bütçeleri müzake-
ratına devam edilecek. Ruznarnede bir de erzak ve 
tarik müteahhitlerinin temettü vergisi ile mükellefiye
ti hakkındaki maddei kanuniye üzerine Kavanini Ma
liye Encümeni mazbatası dahildir. 

Hitamı İnikad 
Saat : 6.26 
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Devre : 2 

İçtima : 1 

İnikad : 33 

Heyeti Vükelâya Beyan-ı İtimat Edilmesine Dair Seyyit Bey ve Rüfekasının Takririne Verilen Reylerin 
Neticesi 

Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 

Reddedenler 

(Takrir kabul edildi.) 

192 

188 

4 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Cebelibereket 

Hasan Sezai Bey 
Kozan 

Ali İlmi Efendi 
ANKARA 

Hacı Mustafa Efendi 
Halil Halit Bey 
Mehmet Talat Bey 
Nusret Bey 

Çorum 
Münir Bey 

Kayseri 
Ali Galip Efendi 
Rıfat Bey 

Kırşehir 
Ali Rıza Bey 

•»r A. 

I iiyj: I 

Ahmet Münir Bey 
Şakır Bey 

AYDIN 
Abdullah Efendi 
Yunus Nadi Bey 

Denizli 
Gani Bey 

İzmir 
Emanüel Emanüelidi Ef. 
Pavli Karolidi Efendi 
Seyyit Bey 

Saruhan 
Haydar Bey 
Mehmet Sabri Bey 
Mustafa Fevzi Efendi 
Sait Efendi 

BAĞDAT 
Sason Efendi 

Divaniye 
ismail Hakkı Bey 

Kerbelâ 
Nuri Bey 

BASRA 
Müntefek 

Cemil Efendi 
BEYRUT 

Mehmet Muharrem 
Misbah Efendi 

Nablus 
Haydar Tufan Bey 

Trablussam 
Mehmet Sabri Efendi 

BİTLİS 
Sadullah Fevzi Efendi 

GENÇ 
Mehmet Emin Efendi 

Muş 
İlyas Sami Efendi 

Siirt 
H. Nâzım Bey 

CEZAİR-İ BAHRİ 
SEFİD 
Midilli 

Dimitraki Sava Efendi 
Sajkız 

Ahuya Apotyako Efendi 

DİYARBEKİR 
Feyzi Bey 
Zülfü Bey 

Ergani 
Ziya Bey 

Mardin 
Hasan Lâmi Efendi 
Sait Bey 

Siverek 
İsmail Hakkı Bey 

EDİRNE 
Emin Efendi 
Faik Bey 
Mehmet. Talat Bey 

Gelibolu 
Hüseyin Ulvi Bey 

Gümülcine 
Hacı Adil Bey 
Mehmet Hilmi Efendi 
Mehmet Tevfik Bey 

Kırkkilise 
ömer Naci Bey 

Tekfurdağı 
Agop Boyacı yan Efendi 
Bedreddin Bey 

ERZURUM 
Hacı Lutfullah Vehbi Ef. 
Hüseyin Tosun Efendi 
Mehmet Şaban Efendi 
Raif Efendi 

Bayazıt 
Süleyman Sudi Efendi 

Erzincan 
Halet Bey 

HALEP 
Ali Cenanı Bey 
Artin Boşgezenyan Ef. 
Hâmit Bey 
Mehmet Bahaeddin Ef. 

Mustafa Efendi 
Sadık Bey 

Maraş 
Hacı Evliya Efendi 
Hasan Fehmi Efendi 

HİCAZ 
Mekke-i Mükerreme 

Hasan Şeybi Efendi 

HÜDAVENDİGÂR 
Bursa 

Abdullah Sabri Bey 
Ahmet Hamdi Efendi 
Refet Bey 
Rıza Bey 

Ertuğruî 
Hakkı Baha Bey 
Mehmet Sadık Bey 

Karp.lıisar-ı Sahip 
Hacı Ahmet Efendi 
Mehmet Kamil Efendi 
Salim Bey 

Kütahya 
Abdullah Azmi Efendi 
Cemal Bey 
Sadık Bey 

İSTANBUL 
Ahmet Nesi mi Bey 
Alber Vital'i Feraci Ef. 
Artas Yorgaki Efendi 
Bedros Hallaçyan Ef. 
Hacı Şefik Bey 
Haşim Bey 
Vasilâki Orfanidis Ef. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Efendi 
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Hüsnü Bey 
İsmail Mahir Efendi 
Necmeddin Molla Bey 

Kengırı 
Mehmet Sabri Efendi 
Mehmet Tevfik Efendi 

Sinop 
Hasan Fehmi Efendi 

KONYA 
Mehmet Emin Efendi 
Mehmet Rıza Efendi 

Burdur 
Galip Bey 

İsparta 
Hacı Eşref Efendi 
İsmail Hakkı Bey 

Niğde 
Ananyadis Efendi 
Muhiddin Efendi 

KOSOVA 
İpek 

Hafız İbrahim Efendi 
Prizren 

Abdülaziz Efendi 
Senice 

Âmir Bey 
Taşlıca 

Mehmet İzzet Paşa 
Üsküp 

Ali Sekip Bey 
Spiro Efendi 

Teodor Paskalof Efendi 
Yusuf Bey 

MAMURETÜLAZİZ 
Mehmet Nuri Bey 
Mustafa Saffet Efendi 

Malatya 
Mehmet Tevfik Efendi 
Osman Avni Efendi 

MANASTIR 
Dimitroviç Efendi 
Pançedoref Efendi 
Trayan Nali Efendi 

Debre 
Mehmet Şevket Bey 

Görice 
Süleyman Efendi 

Serfice 
Ligor Efendi 
Osman Bey 

MUSUL 
İbrahim Efendi 

Kerkük 
Hasan Faik Bey 
Abdullah Safi Efendi 
Babaeddin Baban Ef. 
Mehmet Ali Bey 

Süleymaniye 
Hikmet Bey 

SELANİK 
Emanüel Karasu Efendi 
Kiryako Koçano Efendi 

Mehmet Cavit Bey 
Rahmi Bey 

Birama 
Mithat Şükrü Bey 
Rıza Bey 

Siroz 
Derviş Bey 
Hulusi Bey 

SİVAS 
Hacı Emin Edip Efendi 
Hüsnü Bey 
Mustafa Ziya Bey 
Ömer Şevki Efendi 

Amasya 
Fazıl Arif Efendi 
Hacı Mustafa Tevfik Ef. 

Kr.îTihisar-ı aŞrki 
Vasfi Efendi 
Zihni Efendi 

Tokad 
Hacı Kâmil Efendi 
Şak ir Efendi 
Tahsin Rıza Efendi 

SURİYE 
Havran 

İsmail Hariri Efendi 
Reşit Tali Bey 

Kerek 
Ata Bey 

Şam 
Abdulnıuhsin Üstünavi 
Efendi 
Abdurrahman Bey 
Emin Efendi 
Mehmet Fevzi Paşa 

TRABLUSGARP 
Hunts 

Şefik Bey 
TRABZON 

Hacı Ali Osman Bey 
Matyo Kofidi Efendi 
Mahmut Naci Bey 
Mahmut Memduh Bey 
Mehmet Efendi 
Servet Efendi 

Gümüşhane 
Hasan Fehmi Bey 
Flayri Bey 

Lazistan 
Yusuf Ziya Efendi 

VAN 
Mithat Bey 
Viramyan Efendi 

YEMEN 
Hudeyde 

Muharrem1 Hıfzı Bey -
San'a 

Seyyit Ahmet Cenani Bey 
Seyyit Ahmet El-Kesbi 
Efendi 

ASİR 
Hüseyin Hüsamettin Ef. 
Seyid Yusuf Fazıl Bey 

BİNGAZİ 
Abdülkadir Efendi 
Ömer Mansur Paşa 

BOLLT 
Habip Bey 
Mustafa Zeki Efendi 

(Müstakil 
Rifat Kâmil Bey 
Yusuf Ziya Bey 

CANIR 
Hakkı Bey 
Süleyman Necmi Bey 

ÇATALCA 
Süleyman Efendi 

İZMİT 
Ahmet Müfit Bey 

Mutasarrıflıklar) 

| Anastas Efendi 
| İsmail Canbolat Bey 
I Biga 
I Kâzım Bey 

KARESİ 
Ali Galip Bey 

| Hasan Ferhat Bey 
i Hüseyin Kadri Bey 
I Mehmet Vehbi Efendi 

KUDÜS-Ü ŞERİF 
Ahmet Arif Efendi 
Osman Efendi 
Ruhi El-Halidi Efendi 

URFA 
Ömer Edip Bey 
Şeyh Saffet Efendi 

ZOR 
Mehmet Nuri Efendi 

ADANA 
Abdullah Efendi 

KONYA 
Zeynelâbidin Efendi 

(Reddedenler) 

YANYA 
Berat 

Sami: Bey 
Süreyya Bey 
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