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7 Temmuz 1328 (1912) Cumartesi 

M Ü N D E R E C A T 

I I . 

ZAPTI SABIK HULASASI 

AZAYI KİRAM MUAMELATI 

İntihabat 
1. — Ergiri Mebusu Vasilaki Efendi hak

kındaki İntihap Encümni Mazbatası. 
2. — Ergiri Mebusu Müfit Bey hakkında 

İntihap Encümeni Mazbatası. 

III. — BEYANAT VE NUTUKLAR 

Beyanat 
1. — İstanbul Mebusu Bedros Hallacyan 

Efendinin; Manastır'da bir kısım zabi tanın 
vazaif-i vataniyyelerine ihanet ile düşman 
huzurunda mevkilerini terk ettiklerine dair 
beyanatı. 

IV. — EVRAKI VARİDE 

Tezkireler 
1. — Harp Vergisi Kanunu lâyihasının tâ-

dilen gönderildiğine dair Meclisi Ayan Riya
seti Tezkiresi. 
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Sayfa 
2. — Üsküp - Gustuvar hattı hakkındaki 

Kanun lâyihasının tâdilen gönderildiğine dair 
Meclisi Ayan Riyaseti Tezkiresi. 399 

Takrirler 399 
1. — Sivas Mebusu Karabet Paşayan 

Efendinin, doludan büyük hasara uğrayan 
Sivas Vilâyetine merbut muhtelif kaza ve 
kura ahalisine muavenet-i maliyyede bulunul
masına dair takriri. 399:400 

Telgraflar 4 0 4 

1. — Sadrazam Vekili Sait Paşanın; Hü
kümeti Mecliste temsil etmek üzere Nazırla
rın Bab-ı Âliye davet edildiklerine dair tel
grafı. 404 

2. — Sadrazam Vekili Sait Paşanın; Hü
kümeti Mecliste temsil etmek üzere davet olu
nan Nazırların Pazartesi günü hadezzuhr saat 
üçte Meclise isbat-ı vücud edeceklerine dair 
telgrafı. 404:405 
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BİRİNCİ CELSE 

Kuşat Saati : 2.20 

REİS : Halil Beyefendi 

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

REİS 
yorum. 

Efendiler, ekseriyet hâsıl oldu, celseyi açı- Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

ZAPTI SABIK HULASASI 

OTUZALTlNCt İNİKAD 

5 Temmuz 1328 Perşembe 

Birinci Reisvekili Mehmet Fevzi Paşanın Tahtı 
Riyasetinde içtima saat ikiyi beş geçe vuku buldu. 

Zaptı sabık hulâsası Kâtip Feyzi Bey tarafından 
okunarak aynen kabul edildi. 

Tahlifleri icra edilmemiş olan mebuslar Kanun-u 
Esasinin 46 ncı maddesi mucibince tahlif olundu. 

Adana'da bikes ve bivâye kalan eytam ve eramil 
için tesis olunacak müessesat masrafı olarak Dahili
ye bütçesine bir milyon kuruşun tahsisatı munzamına 
suretinde zam ve ilâvesi hakkında madde-i kanuniy-
yenin ve 

Orman ve Mera Lâyiha-i Kanuniyyesinden ihraç 
olunan müstacel dört madde-i kanuniyyenin gönde
rildiğini ve 

Sene-i haliyye bütçesine tahsisat-ı mezkûre namiy-
ie onbeşbin liranın zam ve ilâvesine dair üç kıt-a tez

kere-! samiye, ait oldukları encümenlere havale edil
di. 

Badehu Nizamname-i Dahilinin bâzı maddelerinin 
tâdiline dair encümen-i mahsusunun ikinci mazbatası 
hakkında müzakere cereyan eylemiş ise de, neticele-
nemiyerek tarafı Riyasetten bakiyye-i müzakeresine 
Cumartesi günü devam edileceği bittevhim saat dört-
buçükta Meclise nihayet verildi. 

7 Temmuz sene 1328 

Birinci Reisvekili 
Mehmet Fevzi 

Kâtip 
Karesi 

Hasan Ferhat 

Kâtip 
Diyarbekir 

Feyzi 

REİS — Zabıtname hulâsası hakkında söz isteyen 
var mı? («Yok» sadaları) Aynen kabul olundu. 

II. — AZAYI KİRAM MUAMELATI 

İntihabat 
/. — Ergiri Mebusu Vasilaki Efendi hakkında İn

tihap Encümeni Mazbatası. 
REİS — Evrakı varide var efendim. Bir de maza-

bıt-ı intihabiyyeler var. 
Şimdi Ergiri Mebusu Vasilâki Efendinin mazbata-i 

intihabiyyesini okuyoruz. 
(Mazbata okundu) 
REİS — Bu mazbata hakkında söz isteyen var mı? 

(Sükût) Kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) 
Vasilâki Efendi Mebusluğa kabul olundu. 

2. — Ergiri Mebusu Müfit Bey hakkında İntihap 
Encümeni Mazbatası. 

REİS — Ergiri Mebusu Müfit Beyin mazbata-i 
intihabiyyesini okuyoruz. 

(Mazbata okundu) 

REİS — Söz isteyen var mı? (Sükût) Kabul eden
ler ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Müfit Bey Mebus
luğa kabul olundu. 

— 398 — 

TBMM KUTUPHANESI



Meclisi Mebusan t : 37 7 Temmuz 1328 (1912) C : 1 

IV. — EVRAKI VARİDE 

Tezkireler 
/. — Harp Vergisi Kanunu lâyihasının tadilen gön

derildiğine dair Meclisi Ayan Riyaseti tezkiresi. 
REİS — Harp Vergisi Lâyiha-i Kanuniyyesinin 

tâdilen gönderildiğine dair Ayan Riyasetinin tezkere
sini okutuyorum. 

Meclisi Mebusan Riyaseti Celilesine 
Masarif-i harbiyyenin teminine medar olmak üze

re ihdas olunacak Harp Vergisi hakkında Hükümetçe 
tanzim ve Meclisi Mebusanca tâdilen kabul olunup 28 
Haziran sene 1328 tarihli tezkere-i âliyyeleriyle irsal 
buyurulan lâyiha-i kanuniyye evvelemirde Maliye En
cümeninde, bâdehû işbu Encümenin bâzı tadilâtı havi 
mazbatası ile beraber Heyeti Umumiyyede tetkik ve 
müzakere olunarak birinci, ikinci, dördüncü, beşinci, 
sekizinci, dokuzuncu maddeler aynen ve üçüncü mad
de, Meclis-i Ayan Encümeninden teklif olunacağı veç
hile tâdilen ve altıncı maddenin nihayetine Maliye 
Nâzın beyefendi tarafından vâki olan teklif veçhile 
«evvelce resm-i mîrîsi verilmiş olduğu halde mevcut 
bulunan rakı ve ispirtolar memurîn-i mahsusa vasıtası 
ile sebt-i defter edilecek ve bunlardan bir misli daha 
resm-i mîrî ahzolunacaktır» fıkrası ilâveten ve yedin
ci madde, Heyeti Umumiyyece kararlaştırıldığı üzere 
tashîhen kabul edilmiş ve mezkûr mazbata ve lâyiha-i 
kanuniyyenin birer sureti musaddakalan leffen tak
dim kılınmış olmakla, iktizasının ifa buyıınılması ba
bında emr-ü-ferman hazret-i menlehüremrindir. 

3 Şaban, sene 1330 ve 
5 Temmuz seie 1328 

Meclisi Ayan Reisi Başkâtip 
Gazi Ahmet Muhtar İsmail Müştak 

REİS — Encümen-i aidine havale ediyoruz. 
2. — Üsküp - Guatuvar hattı hakkındaki Kanun 

lâyihasının tadilen gönderildiğine dair Meclis-i Ri
yaseti Tezkiresi. 

REİS — Üsküp - Gostivar Hattı Hakkındaki 
Lâyiha-i Kanuniyyenin tadilen gönderildiğine dair 
Ayan Riyaseti tezkeresi okunacak. 

Meclis-i Mebusan Riyaset-i Celilesine 
Üsküp - Gostivar Hattının inşası ve işletilmesi 

için Şark Demiryolları İşletici Şirketi ile kararlaş
tırılan şeraiti havi Hükümetçe tanzim ve Meclis-i 
Mebusanca tadilen kabul olunup, 24 Mayıs 1328 ta
rihli tezkere-i aliyyeleri ile irsal buyurulan lâyiha-i 
kanuniyye ve melfufu mukavelename evvelemirde 

Meclis-i Ayan Nafıa Encümeninde badehu işbu en
cümenin mazbatası ile beraber Heyet-i Umumiyede 
tetkik ve müzakere olunarak, lâyiha-i kanuniyye 
Meclis-i Mebusanın tadili veçhile aynen ve muka
velenin bazı mevaddı, Meclis-i Ayan Nafıa Encü
meninin teklifi üzere tadilen kabul edilmiş ve mu
kavelenamede tadil edilen mevaddın suver-i muad-
deleleri sürh ile işaret edilerek salifülbeyan Nafıa En
cümeninin mazbatasının bir suret-i musaddakası ile 
leffen irsal kılınmış olmakla, iktizasının ifa buyu-
rulması babında emr-ü-ferman hazret-i menlehürem
rindir. 

3 Şaban 1330 ve 
5 Temmuz 1328 

Meclis-i Ayan Reisi Başkâtip 
Gazi Ahmet Muhtar İsmail Müştak 

REİS — Encümen-i aidine havale olundu. 

Takrirler 
/. — Sivas Mebusu Karabet Paşayan Efendinin, 

doludan büyük hasara uğrayan Sivas Vilâyetine mer
but muhtelif kaza ve kura ahalisine muavenet i ma 
liyyede bulunulmasına dair takriri. 

(Doktor Paşayan Efendinin takririni okur): 

Meclis-i Mebusan Riyaset-i Celilesine 
Sivas Vilayetinde İncika ve Kıncıldık ve Hor-

sana ve Bingöl ve Goraz ve Karaşet, Yenicealtı 
İslam ve Hristiyan karyeleri arazisi mahsulatı do
ludan ve selden mahvolduğu gibi hane ve hayva
natını dahi sel alıp götürdüğü ve ahalinin hal-i peri-
şanide bulunduğu, vaki iş'arattan anlaşılmış olmak
la, bunlara iktiza eden muavenet-i maliyyenin he
men icrası zımnında Hükümet-i İcraiyyeye tavsiye 
olunmasını teklif ederim. 

7 Temmuz, sene 1328 
Sivas Mebusu 

Doktor Paşayan 

ESAT PAŞA (Draç) — Lütfen benim takririm 
de unutulmasın Reis Beyefendi. 

BEDROS HALLAÇYAN EFENDİ (İstanbul) 
Usul-ü müzakere hakkında söz söyleyeceğim. 

Efendiler, bugün Meclisin ruznamesinde, Nizam
name-i Dahilinin tetkiki mevzudur. Fakat zannede
rim ki, bugün mevcut olan ahval, bunun tetkike mü
sait değildir. Esasen Meclis, kendi ruznamesini her 
zaman tayin ve tadilde serbesttir. Ve bazı ahvali 
fevkalade ilcasiyle ruznamede dilediği tadilatı icra 
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eder. Ben eminim ki, hepinizin fikri mucibince bu
gün Nizamname-i Dahiliyi tetkik edemeyiz. Bugün 
memleket buhran içindedir; bugün Meclisin, Meş
rutiyetin hayatı mevzuubahstir. Ben eminim ki bu
gün, her şeyden evvel tetkik edeceğimiz mesele, buh
ranı müeddi olan ahvalin tetkikidir. Binaenaleyh, 
memleektin inzibat ve intizam-ı umumisinden bu
gün de mesul olan Hükümeti buraya celbetmeli ve 
onunla ahvali haziranın icap ettiği veçhile müza
kere etmeliyiz. Ancak bu müzakereyi tehir etmek 
de caiz değildir. Onun için şimdiden milletvekilleri, 
milleti en ziyade alâkadar eden şeyler hakkında ka
rar ittihaz etmelidir. Bu kararlar, herkes için mec-
buriyyül'icra olmalıdır. 

ÖHANNES VARTEKS EFENDİ (Erzurum) — 
Verilen takrir, nazar-ı itibara alındı mı, alınmadı 
mı? 

REİS — Re'ye koymadım. Usul-ü müzakere hak

kında söz istediler, daha re'ye koymadım. 

III. — BEYANAT 

Beyanat 
1. — istanbul Mebusu Bedros Hallaçyan Efendi

nin, Manastırda bir kısım zabitanın vazaif-i vataniy-
yelerine ihanet ile düşman huzurunda mevkilerini 
terk ettiklerine dair beyanatı. 

ESAT PAŞA (Draç) — Benim takririmin de 
okunmasını rica ederim Reis Bey. 

REİS — Şimdi, söz Hallaçyan Efendinin... 
ESAT PAŞA (Draç) — Yok, tabiî Hallaçyan 

Efendinin gösterdiği lüzum üzerine bu Meclis ona iş
tirak edecektir, bendeniz onu biliyorum, ona hiç 
şüphe yoktur; fakat o, takririn birkaç gün de tehi
rine sebep olacaktır. Bunun ehemmiyeti var. Eşya
nın konaktan aşırılmasına sebep oluyor. Takrir okun
sun, ona göre müzakere cereyan etsin. Bu da mil
letin bir hakkıdır. 

REİS — Takririnizi okuyacağım, tehirini şimdi
ye kadar talep eden siz idiniz. 

ESAT PAŞA (Draç) — Bendeniz, hatta geçen 
gün zat-ı âliniz bulunmadığı için bugüne tehir edil
mişti. 

REİS — Hallaçyan Efendinin beyanatı üzerine 
söz isteyen var mı? 

ZEYNELABİDİN EFENDİ (Konya) — Hallaç
yan Efendi, bir buhranm mevcudiyetinden bahsedi
yor. Bu buhranın Meclise taallûku nedir, bunu izah 
etsin, Meclisin vazifesine taallûkunu anlayalım. 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Erzurum) — 
Takrir meselesi neticelensin de ondan sonra bunla
ra karar verelim. 

REİS — Müsaade buyurur musunuz? Hallaçyan 
Efendi, usul-ü müzakereye dair söyleyeceğim dedi
ler, bendeniz de bu takrirden mütevellit usul-ü mü
zakereye taallûk eder bir şey var zannettim de, tak-
rinin re'ye konmasını tehir ettim. Kendilerine de söz 
veririm. Takriri şimdi re'ye koymaya mani yoktur, 
bilahare Hallaçyan Efendi Hazretlerinin söylediği 
mephastan idare-i kelâm ederiz. Takrirde, tadad 
edilen mahallerde doludan ve afat-ı semaviviyyeden 
birçok ahalinin mutazarrır olduğundan bahsediyor. 
Ve bu takririn Hükümetçe masaibzedeîere muavenet
te bulunmak üzere Hükümete gönderilmesini teklif 
ediyorlar. Binaenaleyh, takrir hakkında bir şey söy
leyecek misiniz? («Muvafık» sedaları) 

Efendim, nazar-ı dikkate alanlar ellerini kaldır
sın. (Eller kalkar) Takrir, nazar-ı dikkate alınmak 
üzere Hükümete tevdiine karar verildi. 

S NUTUKLAR 

İSMAİL HAKKI BEY (Bağdat) — Ahval-ı mem
lekete taallûk eden şeylerle Meclisin alâkadar olup 
olmadığım mevzuubahs etmek doğru değil. Memle
ketin hal i sükunda olmadığı aşikâr; Meclisin alâ
kadar olmadığını bahsetmek, Meclisi hiçe saymak
tır. Meclis, tabiî millete, memlekete taallûk eden her 
şeyle alâkadardır. 

REİS — İsmail Hakkı Bey, rica ederim, müza
keremize muntazaman devam edelim. 

ZEYNELABİDİN EFENDİ (Konya) — Oraya 
müsaade buyur, bana müsaade buyurma. 

REİS — Söz vereceğim, kesmiyorum; usül-ü 
dairesinde söz almaklığmız lâzım gelir dedim, ihtar 
ettim. Binaenaleyh, ona karşı da Makam-ı Riya
set vazifesini yapmıştır. 

ZEYNELABİDİN EFENDİ (Konya) — Efen
dim, İsmail Hakkı Beyefendi, pek acele buyurdu. 
Ben, Meclise taallûku yoktur demedim. Şimdi bu 
Meclise her şeyin de taallûku var; fakat bu mesele
nin cihet-i taallûku anlaşılsın, ona göre söz söyleye
lim. Bunu şimdi Meclise taallûku yoktur manasına 
almak doğru değildir, Ben, Meclisin pek vasi bir 
selahiyetini kabul edenlerdenim. 

BEDROS HALLAÇYAN EFENDİ (istanbul) — 
Efendiler, eğer tarihî günler yaşıyoruz dersem, mü
balağa etmiş olmam zannederim. Bugün memleketin 
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huzurunda mevzuubahs olan meseleler, Meşrutiyetin 
hayatına taallûk eden meselelerdir. Meşrutiyetin bu 
memleket için ne kadar büyük bir ehemmiyeti haiz 
olduğunu, zannederim bütün vatanperverler takdir 
ederler. Ahval mühimdir. Eminim ki, Mehusan-ı Os-
mani bu ahvale, derecesine göre itina edecekler ve 
bu ahvalin müstelzim bulunduğu mukarreratı itti
hazdan kat'iyyen geri durmayacaklar. Efendiler, tak
riben bundan 15-20 gün mukaddem bazı zabitler ken
di vezaif-i askeriyyelerini unutarak, çiğneyerek, ayak
lar altına alarak... (Gürültü, «Lüzum yok» sedaları) 
Rica ederim, ben vazifemi kanunen ifa edeceğim. 
Siz burada cevap verirsiniz. Bugün burada perde al
tında söz söylemek caiz değildir. 

ESAT PAŞA (Draç) — Keşke bu nazariyyeye 
vaktiyle başlaya idik. 

BEDROS HALLAÇYAN EFENDİ (Devamla) — 
Manastır'da bazı zabitler kendi vazife-i askeriyyele-
rini, vazife-i vataniyyelerini ayaklar altına alarak 
düşman huzurunda mevkilerini terk ettiler. Ve va
tanın, ancak, kanunun muhafazası ve memleketin 
menafi-i aliyesini düşmana karşı müdafaa için ken
dilerine vermiş olduğu kuvveti, Hükümet-i meşruanın 
aleyhine istimal etmek istediler. Bunun üzerine, Hü
kümetten sorduk, siz bu asiler hakkında mevcut ve 
mer'î olan Askerî Ceza Kanunnamesi ahkâmını tat
bik ettiniz mi? Tatbik etmediler. Bilahare, bu adem-i 
tatbikin neticesinde fazla cesaret almış olan bu za
bitler veyahut diğerleri, yine aynı tarika sülük etti
ler ve tedricen bu hareketleri pek büyük ehemmiyeti 
haiz oldu. Neticesinde, Harbiye Nazırı istifa etti. 
Harbiye Nazırının istifasından sonra halefinin tayi
ni için birtakım müzakerat cereyan etti. Bu gibi mü-
zakeratın adem-i vukuu müreccah idi. 

ALİ OSMAN EFENDİ (Çorum) - Ne gibi. 
BEDROS HALLAÇYAN EFENDİ (Devamla) — 

Hepimizin bildiği müzakerattır. 

ALİ OSMAN EFENDİ (Çorum) — Siz açık söy
leyecek idiniz. 

BEDROS HALLAÇYAN EFENDİ (Devamla) — 
Açık söylüyorum. 

Harbiye Nezaretine çağrılmış olan bazı zevat ile 
cereyan eden müzakerat, hepinizin bildiği müzake
rattır. Sait Paşa Hazretlerinin istifanamesinde mev
cut olan şeylerdir. Kimse için hafi değildir. Bila
hare Kabine, Meclis-i muhteremenizin huzuruna gel
di; birtakım beyanat-ı mükemmeieden sonra itinan 
bahs birtakım beyanattan sonra Meclis-i muhtere-

I minizden talep ettiği itimadı istihsal eyledi. Ve öyle 
bir itimat ki, şimdiye kadar bu Meclisin, yani Mec
lis-i Mebusanın tarihinde bile mevcut değildir. İtti
faka karip bir itimat aldı ve fakat bir gün sonra, 
esbab-ı cedide hudus etmeksizin Kabine istifaya mec
bur oluyor ve istifa etti. 

ESAT PAŞA (Draç) — Kabine buraya gelmez
den evvel istifaya karar vermişti, onu da unutmayı
nız. 

BEDROS HALLAÇYAN EFENDİ (Devamla) — 
Bu Meclisin itimadını haiz olan Kabine neden dü
şüyor? 

ALİ OSMAN EFENDİ (Çorum) — Arkadaş bu
lamamış. 

BEDROS HALLAÇYAN EFENDİ (Devamla) — 
Bazı gazetelerde, bazı istifanamelerde resmen söylenen 
sözler söylenmesin. Ben burada hakikat ve menfaat-ı mil
let namına söz söylüyorum. Burada bu gibi mesele
leri hiffetle müzakere etmeyelim. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Meclis-i 
Mebusanda hiffetle kim müzakere eder? Ne söylü
yorsunuz? 

BEDROS HALLAÇYAN EFENDİ (Devamla) — 
Ben size hitap etmiyorum. Böyle azim meseleler hak
kında bütün ciddiyetimizle temkin-i tam ile aynı 
zamanda bizim ibraz etmemiz lâzım gelen cesaret-i 
medeniyye ile bu meseleleri tetkik edelim. 

Efendiler, ben sormak ve anlamak istiyorum ki, 
o Meclis-i Mebusanın Milletvekillerinin suret-i mut-
lakada itimadını haiz olan Kabine, nasıl oluyor da 
düşüyor ve tekrar ederim, istifanamelerdeki bazı 
sözler, cevap olarak söylenmesin. Bunlar cevap de
ğildir. 

ALİ OSMAN EFENDİ (Çorum) — Biliyorsan 
söyle. 

BEDROS HALLAÇYAN EFENDİ (Devamla) — 
Bana gayri resmî olarak söylenen sözler şunlar
dır: Mevcut olan isyan o kadar mühimdir ki, bu 
erbab-ı isyan, kendi emirlerini, iradelerini herkese 
dinlettiriyorlar. 

H. NAZIM BEY (Siirt) — Ahval-i haziranın 
hakikati henüz tahakkuk etmediği halde, biz bura
da uzLinuzadıya müzakere edemeyiz. Bir Heyet-i 
Mesule-i Vükela var; o Heyetten, evvel be evvel 
meseleyi anlamak icap eder. Anladıktan sonra mü-
zakerata devam edebiliriz zannındayım. Halbuki bu
rada hakikat-ı meseleyi anlamadan uzunuzadıya ha
kikate mukaarin olmayan birtakım sözler de söy
lemiş oluruz. Bunun ahval-i memlekete doğrudan doğ-
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rüya taallûku olduğundan, pek, fena neticeler vere
bilir. Binaenaleyh efendiler, şimdi yalnız ' Heyet-i 
Vükelaca bir karar ittihaz edelim ve bu karar neti
cesinde Heyet-i Mesule-i Hazıra-i Vükelayı çağıra
lım. Mademki vekâleten ifa-yı vazife ediyor, bu bir 
kanunî şekildir; bu kanunî şekilde bize izahat-ı lazi-
me versin, hakikati tamamiyle anlayalım, ondan son
ra meseleyi burada müzakere edelim. O müzakere 
neticesinde edilecek kararın memlekete taallûku var
dır. 

HALLAÇYAN EFENDİ (İstanbul) — Bendeniz 
bunu kabul ederim. Bendeniz bu teklifte bulundum. 
Binaenaleyh, kabul ederseniz, pekâlâ. («Kabul» sa-
daları) 

ESAT PAŞA ı(Draç) — Bu pek gülünç olur. Şim
di müzakerenin devamına karar verdiğiniz halde şim
di böyle nasıl olur? 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — 
Reis Beyefendi, usûl-ü müzakereye dair söz istiyo
rum, 

H. NÂZIM BEY (Siirt) — Heyet-i Vükelâyı bu
raya davet eyleriz, istîhzâh-ı mesele eyleriz. Paşa 
Hazretleri! Vermiş Olduğumuz karara muhalif hare
ket etmiyoruz, tamamiyle karan tatbik ediyoruz. 
Yalnız heyet-i hâzıra-i Vükelâdan mesâil-i hâzıra 
hakkında sual sorarız. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — 
Hallacyan Efendinin mevzuubahs ettiği meselenin 
ehemmiyeti derkârdır ve hepimizin de fikirlerini za
ten işgal ediyor. Benim mâruzâtım, Hallacyan Efen
dinin buyurduğu meselenin ne şekilde Meclisçe nâ-
zar-ı dikkate alınmasına mütedairdir. Bir şekil mese
lesi arz edeceğim. Bir kere bütün arkadaşların ma
lûmudur ki, ruznameye bir mesele geçmeyince mev
zuubahs olmaz. Siyâsî olsun, teşrîî olsun. Bu ânî bir 
mesele; ruznameye geçmez demek değildir. Bir me
selenin müstaceliyeti, ehemmiyeti derakap ruznameye 
geçmesini istilzam eder. Şimdi Hallacyan Efendinin 
nazar-ı dikkatinize arz ettiği mesele, bütün memleke
tin vaziyet-i siyasiyyesine, vaziyet-i hâzırasına şid
detle taalluk ettiği cihetle, elbette tehir kabul eder 
mesâilden değildir. Fakat şekl-i müzakere de, Hü-
kümet-i hâzıra olmaksızın takip olunmaya müsait 
değil. Zira bunda mesuliyet noktasından arz etmiyo
rum, Meclisin tenevvürü noktasından arz ediyorum, 
Mâzînin mahiyetini sûret-i resmiyyede memlekete 
ifham noktasından arz ediyorum ki, Kuvve-i İerâiy-
yenin, elyevm mevki-İ iktidarda bulunan Heyet-i 

mâlûmenin izahatı dinlenmeksizin bu müzakerenin 
takibi, arkadaşım tarafından da pek muhik olmak 
üzere beyan buyurulduğu veçhile gayr-i sahih olan 
mesaili sahih gibi göstermek, elhâsıl birtakım yan
lış şeyleri bu kürsüden söylemek ihtimâli vardır. Bu
nun da mazarratı pek bedîhîdir. Binaenaleyh, bende
niz bu müzakerenin Kuvve-i leraiyyenin huzuriyle 
cereyanını arzu ediyorum. Bu şekli alabilmesi de 
yalnız bir istizah takriri verilmesiyle olur. 

İSMAİL CANPOLAT BEY (İzmit) — Sual, sual. 
KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — 

Sual demiyorum; zira sual meselesinde geçen defa 
olduğu gibi suallerde vuku bulan mehâzîr yine on
da da mevzuubahs olacak. Yâni söze, mübâhaseye 
karışacak arkadaşların kimler olduğu sual takririn
de İmzası olup olmadığına göre halledilmesi lâzım 
gelir. 

İSMAİL HAKKI BEY (Bağdat) — Şüphe yok 
ki, bugün Heyet-i Vükelâ sükût ettiğinden, istizah 
takririne mâruz olmaz. Çünkü istizah kuvve-i te'yî-
diyye ile olur. Binaenaleyh, sükût etmiş bir Heyet-i 
Vükelâyı ledelhâce ıskat etmek ihtimâli gülünçtür. 

' Demek, oluyor ki, istizah takriri veremeyiz. Su, usûl-ü 
Meşrûtiyyeti altüst eder. Sual takriri verdiğimiz tak
dirde şüphe yoktur ki, deminden beyan edildiği veç
hile, mahzuru vardır. Beş, hattâ on kişi sual sorsa 
yine bir müzakere-i, umûmiyye kapısı açılmaz. 

Ancak Meclis-i Mebusan Heyet-i Muhteremesi 
kamilen sual takririne vaz'ı imza edersek hem kanunî 
bir şey yapmış oluruz ve hem de teamülümüzün 
hükmünden çıkmış olmayız. Bu suretle kamilen sual 
sormak kapısını kapamış olmayacağız ve hem de 
Meşrûtiyete muvafık bir usûl takip etmiş olacağız 
ve hem memleketin teşne olduğu malûmat ve iza
hatı almış olacağız. Bu Meclis, kanun meclisidir, bir 
usûl ve İntizam meclisidir. Bu suretle usûl ve intiza
mı ve kanunu muhafaza etmiş oluruz. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — 
Müsaade buyrulur mu? Efendim, bendeniz bu ta-
raf-ı âlînizden dermeyan buyrulan itiraz varit değil-, 

| dir. Hükümet vakıa geçmiş zaman itibariyle ve vazi-
i fe-i asliyyeileri itibariyle sakıt olmuştur. Fakat kabul 
| olunur mu ki, bugün fiilen mevki-i icra kendi idare-

I sinde bulunduğundan dolayı Vükelânın bir mesuli
yeti olmasın. («Siyasî olmaz» sadaları) Behemehal 

| istizah tâbiri, binnetice, ıskatı veyahut memuriyye-
tlnden çıkmayı tazannum etmez. Behemehal her is-

I tîzah, ıskatı tazammun etmez. İstizah, kendi ibare-
I sinden de anlaşıldığı üzere birinci safhası memleke-
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racaat etmeye lüzum vardır. Biz burada hakimiyet-i 
milMyyemizi muhafaza için kendi bayrağımızı kefen 
edip onu müdafaa etmeye çalışmalıyız. (Alkışlar) 

H. NAZIM BEY (Siirt) — Neyi alkışlıyoruz, ben 
anlayamıyorum. 

ESAT PAŞA (Draç) — Pek doğru; beyanatını al
kışlıyoruz. 

İSMAİL HAKKI BEY (Divaniye) — Efendim, 
Varteks Efendinin, iki gün evvel büyük bir ekseri
yetle itimat verdiğimiz halde sükût eden kabinenin 
iki gün sonra buraya gelip, söyleyeceği yoktur de
mesini bendeniz kabul etmem. Buhran zamanlarında 

i bir gün, iki gün, üç gün, bir asır kadar vukuatı muh
tevi olabilir. 

O kabineye itimat verdiğimiz günden beri ne vu
kuat zuhur ettiğini bütün Vükela bilirler. Daha dün
kü vakanın ehemmiyetini herkes bilir. Bu acaba şa
yanı istizah değil midir? Millet huzurunda, millet
vekilleri muvacehesinde muhakeme olmaya şayan şey
ler değil mi? Ne için ehemmiyet vermiyorlar. 

Sonra, Zöhrap Efendi refikimize de cevap veriyo
rum. İstizah şeklinde olamaz. Çünkü istizah şekli 
bilhassa Kanunu Esasi mucibince ya itimada yahut 
ademi itimada müntehi olur. Biz ise bu Kabineye kar
şı itimat ve ademi itimat mevkiinde değiliz. Fakat 
mesuliyetten de mücerret olabilir mi? Evet, mesuli-

1 yetten mücerret olamaz. 

Yalnız mesuliyeti siyasiyeden, sükûttan mücerret 
| olabilir. Mesuliyet cezası vardır. Bu keyfiyetten asa-
j yiş ihlal olunur ve asayişi muhafaza edemezse mesu-
j 
S liyeti cezaiye kapısı daima açıktır ve işte o mesuli-
| yettir ki. Zöhrap Efendi kasdediyor. Yoksa mesuli-
! yeti siyasiye kalmış değildir. Onun için biz bir şekil 
i bulduk; o da sualden ibarettir. 

I Eğer sual şeklinde rüfeka istemezse Meclis her 
ı 
j halde ayrı bir karar ittihaz edebilir. Meclis memnu 
{ olmadığı hususatm kaffesine selahiyettardır. Kaffe-
! sine selahiyattar olunca Heyeti Vükela huzurunda 
i herhangi bir meseleyi tahtı tezekküre alabilir ve bu-
I nun için bir karar ittihaz edebilir. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) 
i 

I Efendim, Hakkı Beyefendinin dediği gibi, istizah hiç-
| bir vakit caiz olamaz. Zira müstafi bir kabineden hiç-
| bir şey istizah edilemez; sual de doğru değildir. Sual 

de, bir kimse tarafından bir meseleye ait olarak vaki 
olur. Ona cevap vermekle beraber, diğerleri o sual-

j den artık vareste kalırlar. Bütün Meclisin bir sual 
) takririni imza etmesi de doğru değildir. 

tin tenviridir. Birçok istizahlar var ki, bilhassa bu 
tenvir maksadıyıle vuku bulur. Hiçbir vakit bir neti-
ce-i te'yîdiyye istihsâli maksadıyle vuku bulmaz. 

İSMAİL HAKİKİ BEY (Bağdat) — Bizim Ka-
nun-u Esasimizde böyle değildir. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — 
Bendeniz zannediyorum ki', bir taraftan şekilperesttik 
yapalım, diğer taraftan da o şekilperestliği büsbütün 
ciddiyetten taarrî edecek bir şekle koyalım; o da 
doğru değildir. Bütün Rüfeka-yı Kiramın sual tak
ririnin altına imza koyması da gülünç bir şeydir. İs
tizah, hem bir şey sormayı ve hem de tenviri muta-
zammındır. Behemehal ıskat gibi ahkâm-ı te'yîdiyye-
yi istilzam etmez. 'Binaenaleyh, Vükelânın istizah 
suretiyle buraya celbini teklif ediyorum. 

OK AN N ES VARTEKS EFENDİ (Erzurum) — 
Efendiler, usûl-ü müzakere için söyleyeceğim. Hal
laçyan Efendiyle Zöhrap Efendilerin teklifleri fil
hakika doğrudur. Milleti tenvir etmek lâzımdır ve 
Sait Paşa itimadımızı aldıktan sonra Millet Meclisi
nin hİssiyyatını böyle haleldar etmişti. Bunu da hesa
ba aıîmak lâzımdır. Sizden bir şey sual edeceğim. 
Burada umûmî, haricî ve dahilî siyasetimizi renkli 
ve güzel gösterip de, kendisi icbar ederek itimadımı
zı alan ve ona ehemmiyet veren bir Kabineyi çağırıp 
da burada ne anlayacaksınız? Size burada ne iza
hat verecektir? Onun için Kabineyi buraya çağırıp 
müzakere etmemeliyiz. 

Hepimiz biliriz, dünya ne ahvâldir. En birinci' 
bizim vazifemiz yok ki, ManasUr'da, bilmem nerede 
kıyam etmişler. Bunlar geçici şeylerdir. Bugün olur, 
yarın geçer. Fakat Millet Vekillerinin haysiyetini 
iki gün zarfında haleldar edip elli sene bunun seme
resini, neticesini görmenin esbabını burada düşün
mek ve onun çaresini burada bulmak lâzımdır. Asıl, 
Milletin, Meşrûtiyeti temsil eden bu Meclisin namu
sunu temizlemek lâzımdır ki, şimdi haleldar olmuş
tur. («Hayır» sadaları. gürültüler) Evet efendiler, 
böyledir. 

Bizim itimat ettiğimiz Kabine, haricî olan bir kuv
vete mukavemet edemedi. Demek ki, bizden, millet
vekillerinden daha kuvvetli olan bir kuvvetin tesiriy
le istifa veriyor. Demek ki biz burada yoğuz. Bizim 
kuvvetimiz para etmez. Demek isterim ki, bu kuv
vetin yeniden gösterilmesini ve hâkimiyet-i milüyye-
ınıin muhafazasını düşünmeliyiz. Bunu yapmak için 
de ne iki gün evvel bizi aldatan Vükelâyı istizah et
meye ve onları çağırmaya ve ne de başkalarına mü-
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Fakat bugün Hallaçyan Efendi büyük bir mesele 
karşısında, vahim bir hal karşısında bulunduğumuzu 
söylüyor. Bunu el'an mevcut ve müsafi addolunan 
Vükelanın huzuruyla müzakere edelim diyoruz. Bu 
bapta bir karar verelim. Gelsin, onların huzurunda 
bunu müzakere edelim. Mesele bundan ibarettir. Ne 
istizah, ne sual lazım. 

REİS — Müsaade ediyor musunuz? Heyeti Vükela 
burada yalnız istizah ve sual şeklinde verilmiş takrir
ler üzerine hazır bulunmaz, diğer mesailde de, Meclis 
arzu gösterirse, kanun müzakeresinde ve sair şeylerin 
müzakeresinde Heyeti Vükela hazır olduğu halde mü
zakere yapabilir. Binaenaleyh, sual ve istizah şekille
rine tevessül etmeden ahvali hazıra hakkında Heyeti 
Vükela huzurunda bir müzakerei umumiye küşad et
mek arzusunda bulunuyor. Heyeti Vükela Riyasetin
de vekâleten bulunan zata tebliğ eder, onlar da ge
lirler, müzakerei umumiye açılabilir. Bu sureti kabul 
edenler ellerini kaldırsın... (Eller kalkar) ittifakla ka
bul olundu. 

HALLAÇYAN EFENDİ (İstanbul) — Ne vakit? 

İSMAİL HAKKI BEY (Bağdat) — Bendeniz rü-
fekaya teklif ediyorum ki, Heyeti Vükela buraya 
gelinceye kadar biz şubelere gidelim. Geldikten son
ra bugün her şeyden mukaddem onu müzakere ede
lim. (Alkış) 

MEHMET TALAT BEY (Ankara) — Herkese 
alkış. Alkış hastalığına uğramışız. 

REİS — Müsaade buyurun efendim. Şimdi Mec
lisin kararını Heyeti Vükela Reisine bir tezkere ile 
müstacel en yazarım. («Telgrafla» sadaları) 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — 
Telefonla. 

FEYZİ BEY (Diyafbekir) — Resmî olsun. 
REİS — Müsaade buyurun. İsmail Hakkı Bey 

biraderimiz diyorlar ki, Riyaset, Sadaret Vekâletinde 
bulunan zata kararı tebliğ edecektir. Oradan gelecek 
cevaba kadar teneffüs edelim ve her şeye takdimen 
bunun müzakeresini yapalım diyorlar. Binaenaleyh, 
bu sureti kabul edenler ellerini kaldırsınlar... (Eller 
kalkar) Kabul olundu. 

Hitamı Celse 
Saat : 3,5 

İKİNCİ CELSE 

Kuşat Saati : 6,5 

REİS : Halil Beyefendi 

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

REİS — Efendim, ekseriyetimiz hâsıl oldu, Mec
lisi açıyorum. 

Telgraflar 
/. — Sadrazam Vekili Sait Paşanın, hükümeti Mec

liste temsil etmek üzere nazırların Babıali'ye davet 
edildiklerine dair telgrafı. 

REİS — Efendim, Sadrazam Vekili Paşa Hazret
lerinden iki te'graf vardır, okuyoruz, lütfen dinleyi
niz. 

(Feyzi Bey okur) : 

Meclisi Mebusan Riyaseti Celilesine 
Telgrafları, badezzuhr saat dörde altı kalarak alın

dı, istenilen malumat hakkında beynelrüfeka teatü 
efkâr olunması umuru tabiiyyeden ve usulü meriye 

iktizasından olmakla, ondan sonra Meclisi Mebusana 
gelinmek üzere bilvekâle idarei umur etmekte olan 
Heyet azası şimdi Babıali'ye davet olunmuşlardır. 

7 Temmuz 1328 
Sadrazam Vekili 

Sait 
2. — Sadrazam Vekili Sait Paşanın; hükümeti 

Mecliste temsil etmek üzere davet olunan nazırların 
pazartesi günü badezzuhr saat üçte Meclise isbatı vü-
cud edeceklerine dair telgrafı. 

REİS — Telgrafı okutuyorum. 
Meclisi Mebusan Riyaseti Celilesine 

Bilvekâle idarei umur edilmekte olan Heyet aza
sının bir kısmı Babıali'ye geldilerse de, bazıları ve 
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alelhusus talep olunan malumatın itası esnasında hu
zuru elzem olan Harbi ye ve Bahriye Nezaretleri ve
kili, manileri hasabiyle gelememişlerdir. Tensip olun
duğu halde yarınki pazar günü yahut pazartesi günü 
badezzuhr saat üçte isbatı vücut edilecektir. 

7 Temmuz, sene 1328 
Sadrazam Vekili 

Sait 

REŞİT TALİ BEY (Havran) — Pazartesi. 
SÜREYYA BEY (Berat) — Ehemmiyeti fevka

ladeye binaen yarın inikad edelim. 
OHANNES VARTEKS EFENDİ (Erzurum) — 

Bendeniz öyle zannediyorum ki zaten bu meselenin 
bugün burada tahaddüs etmesi de o kadar akla mu
vafık bir şey değildir. 

REİS — Meclis kabul etmiştir. 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Devamla) — 
Benim fikrimce diyorum; fakat Sadrazam Paşa Haz
retleri mademki pazartesi günü gelmek istiyor, bizim 
beynimizde de görüşmek her halde lazımdır. Eğer 
kaabil ise pazartesiye talik etmek hepsinden iyidir. 

ZEYNELABİDİN EFENDİ (Konya) — Pazar
tesi münasiptir. 

REİS — Efendim, zaten pazar günü Hıristiyan 
arkadaşlarımızın yevmi mahsusudur. 

TRAYAN NALI EFENDİ (Manastır) — Bu me
sele mani değildir, gelebiliriz. 

BEDROS HALLAÇYAN EFENDİ (İstanbul) — 
Böyle günlerde Hristiyanların yevmi mahsusunun 
ehemmiyeti yoktur. 

OFIANNES VARTEKS EFENDİ (Erzurum) — 
Bendeniz ona binaen söylemedim. 

BEDROS HALLAÇYAN EFENDİ (İstanbul) — 
Eğer Sadrazam Paşaya yarın yerine pazartesi gelmesi 
daha kolaylık bahşediyorsa, daha âlâdır. Aksi halde, 
pazar günü gelmesi daha müreccahtır. 

AHMET PAŞA (Lazistan) — Efendim, Sadrazam 
Vekili Paşa Hazretleri, pazar veya pazartesi diyorlar. 
Zaten kendileri de Meclisi Mebusana beyanı mütalaa
ya arzkeştir. Meselenin cihatı sairece ehemmiyeti na
zarı dikkate alınmak lazımdır. Pazartesi günü de ola
bileceğini söyledikleri halde, bizim, öyle, teheyyüca-
tımızı pek ileri götürmek muvafık değildir. Pazartesi 
pek muvafıktır. 

REİS — Efendim, müsaade buyurunuz. Mesele, 
ya pazar veya pazartesi olmasındadır. Herkes kendi 
fikri dairesinde rey verecekler. Pazartesi müzakereyi 
kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Ekse
riyetle kabul edildi. 

Heyeti Vükela pazartesi günü badezzuhr saat üç
te isbatı vücud eyleyeceklerinden, Meclis, yevmi mez
kûrda saat üçte inikad edecektir. 

Hitamı İnikad 
Saat : 6.10 
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