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REİS —• Ekseriyetimiz mevcuttur, 
başlıyoruz, efendim. 

müzakereye Zaptı sabık hulâsası okunacak. 

ZAPTI SABIK HULÂSASI 

OTUZDÖRDÜNCÜ İN İKA D 

3 Temmuz 1328 Sah 

BİRİNCİ CELSE 
Reis Halil Beyefendinin Riyasetinde içtima saat 

1,5'ta vuku buldu. 
Zaptı sabık hulasası Kâtip Ferhat Bey tarafından 

okunarak aynen kabul olundu. 

Keylan Müftü ve eşrafı imzalarıyla Zatı Hazreti 
Pedişahiye keşide edilip bir sureti de Meclisi Mebu
san Riyasetine çekilen telgrafname okundu. 

Badehu Adliye bütçesinin heyeti umumiyesinin ba-
kiyei müzakeresine devam olundu. 

Bazı Mebusan tarafından beyanı mütalaat edildik
ten sonra müzakerenin kifayetine karar verilerek fa
sılların müzakeresine geçildi. Birinci fasıl hakkında 
cereyan eden müzakere neticel enemeyerek saat 3.5'u 
5 geçe Birinci celseye nihayet verildi. 

İKİNCİ CELSE 

Saat 4'ü 20 geçe İkinci Celse küşad ed'ildi. 
Adliye bütçesinin müzakeresine devam olunarak 

birinci fasıl aynen kabul olundu. 
İkinci faslın 1 inci hükkâm maddesine 36 bin ku

ruş ve 2 nci ketebe maddesine de 24 bin kuruş zam-
miyle yekûnu 2 630 400 kuruş olarak kabulüne karar 
verildi. 

Üçüncü fasıl hakkında müzakereye ibtidar edilmiş 
ise de esnai müzakerede vuku bulacak suallere cevap 
vermek selahiyetini haiz bir zatın huzuruna lüzum 
görülerek müzakerenin tehiri karargir oldu. 

Tarafı Riyasetten, çarşamba günü ruznamesinde 
erzak ve tarik müteahhitlerinin Temettü Vergisiyle 
mükellefiyeti hakkındaki maddei kanuniye üzerine 
Kavanini Maliye Encümeni mazbatası ve 1328 senesi 

Adliye ve Nafıa ve Sadaret bütçeleri dahil olduğu 
bittefhim saat 6'ya 20 kala Meclise nihayet verildi. 

Reis 
Halil 

Kâtip 
Karesi 

Hasan Ferhat 

Kâtip 
Diyarbekir 

Feyzi 

REİS — Zaptı sabık hulasası hakkında itiraz eden 
var mı?.. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Reis Paşa 
Hazretleri, dün Priştine'den buraya bir telgrafname 
gelmişti. O zaman Canbolat Beyefendi bendeniz hak
kında münasebetsizlik diye bir söz istimal etti, ben 
de cevabını verdim. Fakat o sözden başka şahıs ve 
haysiyetime dair bazı sözler söylendiğini Rumca ga
zetelerin birisinde okuduğum gibi, bazı rüfekadan da 
işittim. (Gürültü) 

Tabiî Rumca gazeteler de, sair gazeteler de, hep
si bu memleketin gazeteleridir. Eğer böyle bir şey söy
lememiş ise, lütfen tekzip ve eğer söylemiş iseler tek
rar buyursunlar. («Böyle bir şey işitmedik, böyle bir 
söz olmadı» sadaları) Mademki öyledir lütfen kendi
leri söylesinler. 

REİS — Riyaset böyle bir söz işitmemiştir efen
dim. 

MEHMET BAHA BEY (Halep) — Böyle bir 
söz olsaydı, tabiî, zapta geçerdi. («Evet, işitmedik» 
sadaları) 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — O halde 
kendileri lütfen tekzip buyursunlar. («Böyle bir söz 
olmadı» sadaları) 

SERVET BEY (Trabzon) — Reis Paşa Hazretle
ri, bu Mecliste muteber olan ceride, ceridei resmiye 
olan Takvimi Vakayidir. Canbolat Bey eğer Şahin 
Beyefendi hakkında, buyurdukları veçhile bir söz sarf 

— 370 — 

BİRİNCİ CELSE 
Küşad Saati : 2,5 

REİS : Birinci Reisvekiîi Mehmet Feyzi Paşa Hazretleri 
KÂTİPLER : Feyzi Bey (Diyarbekir), Tevfik Latif Bey (Prizren) 

TBMM KUTUPHANESI



Meclisi Mebusan İ : 35 4 Temmuz 1328 (1912) C : 1 

etmiş olsaydılar orada tabiî münderiç olacak idi. Bun
da öle bir söz sarfetmedikleri görülüyor .Gazetele
rin yazdığı ihtimal mübalağadır veyahut öyle anlaşıl
mış olabilir. Onun için nazarı dikkate alınmamıştır. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Peki, ma
demki böyle bir söz söylenmemiştir, bunu lütfen ken
dileri söylesinler. («Biz de işitmedik, kendisi söyle
sin» sadaları) 

REİS —- Böyle bir söz söylenmemiştir; söylemey
di, tabiî, zapta geçerdi. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Eğer söyle
diler ise, tamamen kendilerine reddediyorum. 

SERVET BEY (Devamla) — Dün, Adliye bütçe
sinin heyeti umumiyesinde, müzakerenin kifayeti Nec
mettin Bey ve rüfekasıyla Zöhrap Efendinin takrir
leri mucibince olduğu zabıtta münderiçtir. Halbuki 
Zöhrap Efendinin takririnde bazı hususatm Adliye 
Nezaretince nazarı itibara alınarak, gelecek sene büt
çesi Meclise ol veçhile getirilmek üzere mukayyet 
idi. Binaenaleyh, zaptın da o surette tashihini talep 
ediyorum. Yani müzakerenin kifayetini teklif ile ba
zı hususatm da nazarı mütalaaya alınması münderiç 
ve bu da kabul edilmiş idi. Zaptın o suretle tashihini 
talep ediyorum. 

REİS — Zaptın aslına bakarız, ona göre tashih 
j ederiz. Evrakı varide okunacak efendim. 

AZAYI KİRAM MUAMELATI 

İzinler 
/. — • San'a Mebusları Es - Seyit Ali Bin İbrahim 

ve Es - Seyit -Hasan Abdülkadir Efendilerin izin ta
lebi. 

REİS — İzin talebini okutuyorum. 

Meclisi Mebusanı Osmani Riyaseti Celilesine 

İtalyan, hükümeti bağiyesinin Bahr-i Ahmer ve 
Bahr i Sefid'de vuku bulan larruz ve ablukasıyla 
Asir'e olan taaddiyat ve tecavüzü, mezkûr hükümeti 
bağiye teferruatından bulunan İdris'in kıyamı ve Ma-
maliki Osmaniyemize taaddiyatına binaen ifayı vazi
fe için Dersaadete azimetimiz mümkün olamadığın
dan, mazbata 'anmîzm Meclisi Alide tasdiki için pos
taya tevdian arkadaşmuz San'a Mebusu Muhteremi 
Miralay Seyyit Ahmet Beyefendi vasıtasıyla takdim 
kılınmakla, tasdikine müsaade buyurulmasıyla bera
ber, bu sebepten dolayı Trablusgarp'ta kalmış olan 
muhterem mebusan arkadaşlarımız misillu istisnamız
la, mazeretimizin meşruiyetine mebni maaşatımızın 
tesviye ettirilmesine müsaadei aliyei riyasetpenahile-
rinden istirham eyleriz. Ol babta. 

10 Haziran, sene 1328 

ın'a Mebuslarından 
Es - Seyit 

Ali Bin İbrahim 

San'a Mebuslarından 
Es - Seyit 

Hasan Abdülkadir 

CEMAL BEY (Kütahya) — Mazbatalar okundu, 
mebuslukları tasdik edildi mi efendim? 

REİS —Mebuslukları kabul edildi ve bu taleple
rini kabul edenler de lütfen ellerini kaldırsınlar... 
(«Mazur mu, mezun mu addolunacak» sadaları) 

İSMAİL HAKKI BEY (Bağdat) — Geçen gün 
Musul Mebusu Mehmet Paşa için bir karar ittihaz 
ettik. Buraya gelmeden mazeretini beyan ederek teeh
hür edenler hakkında mazur muamelesi icra olunur 
dedik. 

SEYYİT AHMET CENANİ BEY (San'a) — Bu, 
ona benzemez. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Malatya) — Ge
çen gün mazur dediğimiz zatın mazereti kendi nef
sinde idi. Bunun mazereti harice nisbetle, yani düş
mana karşıdır. Binaenaleyh, mezun olmasını teklif 
ediyorum. 

REİS — Bu mebus efendilerin mezuniyetini ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Ka
bul edildi efendim. 

İntihabat 
7. — Cebeli Garbi Sancağı Mebusu Feyzullah 

Zübeyir Efendi hakkında Tetkiki İntihabat Encüme
ni mazbatası. 

Tetkiki İntihap Neticesini Mübeyyin Mazbatadır 

Mazbatası Taalluk Eden Mebusun 
İsmi Dairei İntihabiyesi 

Feyzullah Zübeyr Bey Cebeli Garbi Sancağı 

Nizamnamei Dahilinin üçüncü maddesinin fıka-
ratı ahiresi mucibince lieclittetkik Beşinci Şubeye isa
bet eden mazabıtı intihabiyeden, Cebeli Garbi San
cağı Mebusu Feyzullah Zübeyr Efendinin mazbata ve 
evrakı mütenevviai intihabiyesi, yine maddei mezkû-

TBMM KUTUPHANESI



Medisi Mebusan İ : 35 4 Temmuz 1328 (1912) C : 1 

re ahkâmına tevfikan mezkûr şubede teşekkül eden 
Encümence de mütalaa ve tetkik olundukta intihabı 
vakiin usul ve kanuna muvafık olduğu anlaşılmış ol
makla Heyeti Umıımiyeye tevdiine karar verildi. 

Encümen Reisi 
Ankara Mebusu 

Mustafa 

Azadan 
Mehmet Tevfik 

Azadan Azadan 
Okunamadı İsmail Mahir 

Azadan 
Refet 

(«Kabul» sadaları) 
REİS — Feyzullah Zübeyr Efendinin Mebusluğu

nu kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Ka
bul olundu efendim. 

Hî. — EVRAKI VARİDE 

Takrirler 
1. — Kozan Mebusu Ali Hilmi Beyin; memurini 

mülkiye ile jandarma arasında devam eden ihtilafın 
halli için memurini mülkiye ve jandarma vazaifi mü-
tekabilesi hakkındaki kanun layihasının tesrii tetkiki
ne dair takriri. 

REİS — Takriri okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Memurini mülkiye ile jandarmalar arasında devam 

eden ihtilaf emniyet ve asayişi umumiye sui tesir ede
cek bir şekil ve mahiyet aldığı ve hatta bazı viîayat-
ta hudusa gelen vakayii müessifenin meni zuhurunu 
temin edemeyen esbab ve avamilden birini de ihtilafı 
vaki teşkil etmekte bulunduğu cihetle, Memaliki Os-
maniyenin her tarafında bu yüzden tebellüt etmekte 
olan ahvali elimeye serian nihayet verdirilmek ve Kuv-
vei İcraiye erkânı asliyesinden olan her iki sınıfı me
murinin vazaifi kanuniyelerini ifa hususunda yekdiğe
riyle tevhidi amal ve teşriki mesai etmeleriyle hukuk 
ve masal ihi umumiyeyi halelden kurtarılmak üzere 
j a n d a r m a ile memurini mülkiyenin vazaifi müteka-
bilesi hakkında Encümende bulunan layihai kanuni-
yenin bir an evvel Heyeti Umumiyeye arz ve tevziini 
talep ve teklif eylerim. 

Kozan Mebusu 
Ali Hilmi 

REİS — Layiha Encümenine havale olundu efen
dim. 

(Müfit Bey, Basra Mebusu Ahmet Naim Beyin 
takririni okur) 

Bir müddetten beri vücuduma arız olan romatiz
ma hastalığı ara sıra Meclise muntazaman devam et-
mekliğime mani oluyordu. Bugünlerde - ki, üç gün 
oluyor-- bendehane değil, firaşımdan bile çıkamaya
cağım derecede kesbi şiddet ettiğinden ve binaberin 
ne vakit iyilenip Meclise devam edebileceğimin şim
diden tayini gayri kaabil olduğu bedihi bulunduğun

dan, bittedavi kesbi sıhhat edinceye kadar mezun ad 
buyıırulmaklığsmı bilcümle rüfekayı muhteremeden 
rica ederim. Ferman. 

2 Temmuz, sene 1328 
Basra Mebusu 
Ahmet Naim 

ABDULLAH SAİP BEY (Basra) — Zaten içti
maimizin nihayetine 25 gün kalmıştır, mezun addedil-
melidir. 

RE!S — Raporu olmadığı için, Tetkiki Mezuni
yet Encümenine havale olundu. 

Teklifler 
1. — İsparta Mebusu Mustafa Hakkı Efendinin; 

bütçenin sureti müzakeresi hakkında teklifi. 
REİS — Teklifi okutuyorum. 

Meciis-i Mebusan Riyaset-i Celilesine 
Bütçenin tetkiki işinde benim zihnim, Riyaset Ma

kamından dünkü günde izah edilen surete yatıyor. 
Çünkü bu suret daha sadedir, daha kolaydır. Tabia
ta ve ihtiyaca daha uygunlur. Âcizleri bu esasa tutu
narak divorum ki, bütçede iki türlü heyeti umûmiyye 
var. 

Biri umûmî bütçenin en şâmil ve en umûmî mânâ 
ile heyeti umûmiyyesi, diğeri Nezaret ve Daire bütçe
lerinin daha dar ve kendi çerçevelerine sığar mânâ 
ile heyeti umûmiyyesi. Birinci heyeti umûmiyye, Dev
letin emvali umûmiyyesinin her cihetini kavrayan ve 
saran bir (heyeti umûmiyye-i külliyyedir) ve bu iti
barla her türlü muhakemata mütehammil bulunur. 

İkinci heyeti umûmiyye, her Nezâretin ve her Dai
renin ancak kendi tabiatlarına ve kendi hasisalarına 
uyan ve yakışık alan bir (Heyeti Umûmiyyeye mah
susadır ve bu itibarla çok umûmî muhakemata ta
hammül edemez. 

Şu telakkiye göre, lâzım gelir ki, birinci derecede, 
umûmî bütçenin en şamil ve en vâsi mânâ ile heyeti 
umûmiyye-i külliyyesi nazara alınsın ve ona göre mü
lahaza yürütülsün ve ikinci derecede, Daire bütçeleri-

11 — 
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nin hususiyetleri gözetilmek şartiyle heyeti umûmiy-
ye-i mahsusası üzerine söz söylenip, badehu bunların 
kısımları, fasılları, maddeleri tetkik ve tenkit olun
sun. 

Mantık ve fen, işin bundan başka türlü olmasına 
şiddetle mânidir. Böyle olmayıp da, heyeti umûmiyye-
ler birbirine ve maddeler bunlara tedahül ettirilecek 
ve maddelerin münakaşasında işin heyeti umûmiyyesi 
yeniden derpiş edilmeye meydan verilecek olsa, mas
lahatın tabiatı haricine çıkılmış olur. 

Bunu böyle kabul etmek için tabiatta carî ahen-
ge azıcık dikkat etmek kifayet eder. Görülmez mi ki, 
bir bina karşısında bulunulduğu vakit, nazar, iptida 
onun heyeti umûmiyyesine taalluk edip, badehu kapı 
gibi, duvar gibi, çatı gibi aksanıma ve badehu onların 
kereste gibi, tuğla ve harç gibi eczasına nüfuza çalı
şır. 

Bu tabiî ahenk bırakılıp da, eczanın tetkiki sırada 
tekrar heyeti umûmiyyeye dönülecek ve bu dönüş tek
rar edilecek olursa, işin ahengi ve nizamı bozulur, 
içinden çıkılamayacak kadar karışması zarurî olur. 

Kaldı ki, Heyeti Umûmiyyenin tetkikinden sonra 
fasılların ve maddelerin tetkiki sırada tekrar heyeti 
umûmiyyeye avdetle tenkidatta bulunulmamasımn 
Nizamnamede tasrih ve sarihan men edilmiş olma
ması, zannımca, bundan başka türlüsünün taban ka
bil olmamasından nâşidir. 

Binaenaleyh, ileride Mizamnamc-i Dahiliye bu 
noktayı tashih eden bir madde konulmak üzere büt
çenin bir kere en şâmil manasiyle bütün heyeti umû-
miyyesinin münakaşasıyle, badehu Devair bütçeleri
nin heyeti umûmiyyeleri ve bunları müteakiben de 
kısımları fasıl fasıl ve madde madde tetkik ve ten
kit olunması ve bu nizamın ihlal olunmaması esası
nın şimdiden kararlaştırılıp kabul edilmesini teklif 
ederim. 

İsparta Mebusu 
Mustafa Hakkı 

MUSTAFA HAKKI EFENDİ (İsparta) — Şimdi 
söyleyeceğim sözleri, bütçe müzakeresine başlanma
dan evvel söylemediğime müteessif oluyorum. Ben
deniz zannediyorum ki, bütçe fennî bir şeydir, bun
da fazla söz söylenemez. Maatteessüf bütçe hakkın
da daha fazla sözler söyledik. 

Eğer gücenmeyecek olursanız, bu fazla sözü ne 
mana ile söylediğimi izah edeyim. Fazla sözden kas-
dettiğim mana faydasız sözlerdir. Vakıa bu bir cü
retti. Bu cürete karşı çıkışıiabilir. Ezcümle denilebi
lir ki, bizim hakkı kelamımız vardır. Bütçe, tenkit-

siz, tetkiksiz kabul edilemez. Bu, pek haklı bir söz
dür. Kelam hakkı muhterem bir haktır. Bu, yalnız 
mebuslar için değil, herkes için muhterem bir hak
tır. 

Çünkü, insanın insanlığı kelam iledir, beyan ile
dir. Binaenaleyh, insan ancak kelam ile beyan ile hak 
İle batılı tefrik eder, savabı, hatayı ayırır. O itibarla, 
herkesin kelamı muhteremdir. 

Mebusların kelamına gelince : Bir Mebus, bir mil
letin vekilidir. Şu halde, Osmanlı Mebusu, otuz mil
yon Osmanlı nüfusu muhteremesinin vekilidir. Bazan 
dedikleri gibi, elli bin kişinin vekili değil, elli bin kişi 
tarafından müntehap ve otuz milyon nüfusun vekili
dir. 

Şu halde, bir Mebusun sözü, otuz milyon nüfusun 
sözüdür. Bir söz ki, otuz milyonun syzü olla, bir söz 
ki kanun ola, ne kadar itina ile söylenmek lâzım ge
lir, mülahazaya muhtaç bir şey değil; bu itibarla, Me
busların hakkı kelamı gayet muhteremdir. Bu muhte-
remiyyete helkesin riayet etmesi lâzımdır; fakat bu 
hakkı istimal ederken yine hakkı vesaiti istimal edil
meli. 

Biz, ekseriya, söz alırken, aldığımız sözü kullanır
ken haktan tecavüz ediyoruz. Kusurlar vâki oluyor. 
Elakkı kelamın bir neticesi daha var, o da hakkı rey
dir. Hakkı rey de hemen ekseriyle diyeceğim, âdeta 
mülatafaya benzer ahval gösterenlerimiz oluyor. 

Fıkıhta, ekseriya yadolunagelen esaslı bir söz var. 
Üç şey var ki, onların ciddi de ciddir, hezeli de cid
di;-. Onlar da nikâh, talâk, i tak. Bendeniz bunlara rey 
maddesini de ilave ediyorum. Mesela, burada el kal
dırmakla, el kaldırmamak bazan bir kanunun kabul 
edilip edilmemesine sebep oluyor. Bu gayet hatalı, ga
yet tehlikeli bir şeydir. Burada töhmet mevaziinden 
ittika ediniz yolundaki sözü hatırlıyorum. Elbette in
san, insan olmak itibariyle türlü türlü töhmet mevki
lerinde bulunabilir; fakat insanın mebusluk mevkiin
de rey verirken bulunduğu töhmet mevzii hepsinden 
büyük bir töhmet menziidir. 

Sonra diyoruz ki, bütçe tetkiksiz, tenkitsiz kabul 
edilemez. Evet, kimse hükümetin evetçibaşisı değil, 
elbette tenkit edilecek; fakat bu tenkitte şayanı dik
kat noktalar var. En muktedir, en tasarrufkâr kimse
lerin bile masrafında, borcunda, harcında elbette faz
la masraflar, israflar olabilir. Hususen bir hükümetin 
bütçesinde şüphesiz fazla masraflar ve israfat olacak
tır. Bunu arayıp bulmak hepimizin vazifemizdir. Na
sıl bulacağız? 

Zannediyorum ki biz, vazifeyi pek az mühimsiyo-
ruz. Bir kere bütçe bir fendir, o fen de, alâkası ve 
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kâfi behresi olmayanların bu babda fazla söz söyle
mesi, rakamlarla oynaması, gerek kendileri için, gerek 
millet için hatalı bir şeydir. 

Nitekim, şimdiye kadar birkaç hatalı iş de yap
tık. Geçende Divanı Muhasebat bütçesinde bir gün 
evvel Reisin yaptığı tertibatı hemen ittifakla alkışla
dığımız halde, ertesi gün bu babda hazırlanmak iste
yen tertipleri kırdık, âdeta saatin akrebini, yelkova
nını aldık, saatsiz kaldık. Divanı Muhasebat Reisi, 
yaptığı tertibin bozulmuş olduğunu görünce meyus 
bir halde çıkıp gitti. Divanı Muhasebat tertibi bozul
muş oldu. 

Bu, pilav için pirinç verip de, yağ vermemeye ben
zedi. Bunu birçok defalar tekrar ettik, hatta yapılan 
en iyi işlerden, birisi, Maliye müfettişleri olduğu hal
de, bunların bile faydası görülmediğini ileri sürdük. 
Hatta Maliye Mektebinin lağvına kadar gittik. Hat
ta Maliye Mektebi ne vakte kadar devam edecek gibi 
suallerde bulunduk. 

Bendeniz bu suale cevap verip, diyorum ki, ne 
vakte kadar Maliyemiz olacaksa, Maliye Mektebi de 
o vakte kadar devam edecek. Maliye Mektebini lağ
vedecek isek, Tıbbiyeyi, Harbiyeyi ve sair mekteple
ri, h a t t a Maliye Nezaretini de lağvedelim. Böyle ya
pılırsa, hem büyük tasarruf olup bütçe kapanır, hem 
de epeyce varidat fazlası hâsıl olmuş olur. 

Bendeniz tekrar ediyorum ki, bizim için bilerek, 
bilmeyerek bütçe rakamlarıyla oynamak doğru bir 
şey değildir. Mesela, ben fakih değil iken, namaz şöy
le olmah, oruç böyle olmalı diyecek olsam, ne kadar 
hatalı bir harekette bulunmuş olursam bütçenin ra
kamları hakkında tetkike müstenit olmayarak söyle
yeceğim sözler de böyle hatalı ve hatarlı olabilir. 

Çok kere gördük ki, mesela, Maliye Müsteşarına 
7 500 kuruş verilmek çoktur. Bu, 5 000 kuruşa indi
rilmeli dediler. Temyiz azalarına 6 000 vermemeli, 
3 000 verilmeli dediler. Niçin? Çünkü çoktur. Şu hal
de ben de derim ki, 7 500 kuruş azdır, 10 000 kuruşa 
çıkarılmalı. Niçin? Çünkü azdır, bunlar söz değil. 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Beyazıt) — Bir 
adam kendi içtihadını beyan ederse söz değil midir? 

MUSTAFA HAKKI BEY (Devamla) — Siz, sö
zünüzü söylediniz; şimdi de, söz ister, tenkit buyurur
sunuz. Bazan da hükümetten sorduğumuz şeylerde 
âdeta saygısızlık addolunacak derecede ileri gidiyoruz. 

Mesela, Gambotlar meselesi sorulduğu zaman, iza
hat veren Rüsumat Müdiri Umumisi, zannederim 
muallimliklerini hatırladılar, burada gerek olmayacak 
kadar fazla tafsilat verdiler, öyle tafsilat ki, fayda

sız, belki de zararlı. Hatta bendeniz bundan çok sı
kıldım; hatta mümkün olsaydı, Müdiri Umumî Bey
efendiye a'afranga bir tabir ile (gaf) yapıyorsunuz di
yecektim; fakat biz sebebiyet verdik. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — (Gaf) 
ne demek? 

MUSTAFA HAKKI BEY (Devamla) — Hükü
metten birçok şeyler sorduk, zaman kaybettirdik. Red-
diyat nedir diye sorulduğu vakit epeyce sabırsızlan
dım. Hiç olmazsa kitaplara yazılmış olan ilmî mesail, 
fennî mesail kitaplardan öğrenilse de, burada onlar 
sorulmasa, bu kürsü, ders kürsüsü haline getirilmese 
demek istedim. 

Vakıa, söylenilen sözler hiç faydasız değil, min-
vechin faydalı; fakat millet bu muhterem Meclisten 
iş bekliyor, necat bekliyor, hayat bekliyor. O millet 
ki, hasta, malul, aç, fakirdir. Milletin dertleri dinlen-
se de, devası düşünülse. Vakıa o gibi sözler olmuyor 
değil, keşke vaktimiz olsa da bu gibi sözleri de söy
lesek, dinlesek; ne çare ki vaktimiz gayet müsaadesiz, 
gayet kıymetli. 

Hatta geçen gün Genç Mebusu Muhteremi Emin 
Beyin memleketine dair verdiği malumatı nihayetine 
kadar tafsilatıyla dinlemek isterdim. İsterdim ki, Mec
lisin günleri yirmidört saat olmasın, ikiyüzkırk saat 
olsun, hatta ikibindörtyüz saat olsun, dertlerimizi söy
leyelim, dinleyelim. 

Memleketin dertlerine deva bulmaya çalışalım; fa
kat cümlece malum bir hakikat ki, vaktimiz pek kıy
metlidir. Bendenizi en ziyade müteellim eden şey, faz
la ve faydasız sözler söylememizdir. Ezcümle bütçe 
hakkında pek fazla, pek faydasız sözler söylüyoruz. 

Dün, Reis Halil Beyefendi bu mühim noktaya do
kundular ve bunu başka defa da söylemişlerdi, o söz 
nedir? Bir kere bütçenin heyeti umumiyesinde, Dev
letin ahvali umumiyesi hakkında herkes her türlü söz 
söyleyebilir ve söylediler. 

Sonra bir dairenin, bir nezaretin bütçesinin tetki
kine girişilirken yine o daire, o nezaret çerçevesi na
zarı dikkatte tutulmak, mesail kendi hududundan çı
karılmamak şartiyle söz söylenebilir ve söylediler. Bu 
kadarı kâfi olmak lazım gelirken, fasıllara, maddelere 
geçildikten sonra, dönüp, yine heyeti umumiyeye dair 
söz söylemek fazladır. 

Eğer bütçe müzakeresine bu yolda devam edilecek 
olursa sözün sonu gelmez. Bu suretle taksimi amal 
denilen fennî ihtiyaca muarız bir yol tutulmuş olur. 
Bendeniz, bunu bir takrir ile teklif ediyorum. Umumî 
bütçenin heyeti umumiyesi hakkında dola taşa söz 
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söylenildi diyorum. Her dairenin hususî bütçesi hak
kında yine dola taşa söz söyleniyor. 

Bunlardan sonra fasıllardan ve maddelerden sözü 
kaydırıp, yine bütçenin heyeti umumiyesine dair söz 
söylenmemeli diyorum. Çünkü, bu suret doğru bir 
şey değildir. Bunun bir madde ile Nizamnamei Da
hiliye takılması esasının kabul edilmesini teklif ediyo
rum. 

REİS — Hakkı Beyin bu teklifini Encümene gön
derelim, değil mi efendim. («Pekâlâ» sadaları) 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Beyazıt) — He
yetçe kabul olunmadan Encümene nasıl gider? 

AHMET MÜFİT BEY (İzmit) — Karar suretin
de Nizamnamei Dahilî Encümenine gönderiyoruz. 

REİS — Dün, Adliye bütçesi müzakere ediliyor
du. Adliye Nazırının bizzat gelip izahat vermesi ka-
rargir olmuştu. Malumualiniz, bugün Kabine istifa 
etmiştir. Tabiî kendisi de bizzat gelemeyeceğinden 
dolayı bütçe müzakeresini yapamayacağız. Ruzname-
de başka işimiz jöktur. O halde, tensip buyurursanız, 
encümenlerde iştigal edelim. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Kengırı) — Kabi
ne istifa etmişse, yerine bir diğeri gelinceye kadar ifa
yı vazife edeceklerdir. Binaenaleyh, bütçe müzakere
sine mani değildir. 

REİS — Buyurduğunuz pek doğrudur; fakat ha
ber gönderdik, gelmedi ne yapalım? 

TRAYAN NALt EFENDİ (Manastır) — Elimiz
de Matbuat Kanunu var ve daha birçok kanunlar var, 
onları müzakere edelim. 

AHMET MÜFİT BEY (İzmit) — Onlar da ka
nundur. («Kabinesiz kanun müzakere olunmaz» sada
ları) 

ZEYNELABİDİN EFENDİ (Konya) — Reis 
Bey, ruznamei müzakerenin bilmüzakere tayini lazım
dır. 

REİS — Bütçedir efendim. 

ZEYNELABİDİN EFENDİ (Konya) — Vükela-
sız, bütçe nasıl müzakere olunur? İhtiyaten başka ka
nunlar da koyalım. 

REİS — Meclise hitam veriyorum. 

Hitamı tnikad 
Saat : 2.35 
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