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BİRİNCİ CFXSE 

Küşad Saati : 4.27 

REİS : Halil Beyefendi 

KÂTİPLER : Hasan Ferhat Bey (Karesi), Feyzi Bey (Diyarbekir) 

REİS — Efendiler, ekseriyet hâsıl oldu, Meclisi kuşâd ediyorum. Zabıt okunacak. 

I. — ZAPT-I SABIK HULÂSASI 

OTUZ YEDİNCİ İNİKAD 

7 Temmuz 1328 Cumartesi 

BİRİNCİ CELSE 
Reis Halil Beyefendinin Tahtı Riyasetinde İçtima 

saat ikiyi yirmi geçe vuku buldu. 

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

Encümen-i mahsusunca tetkik edilmiş olan Er
giri Mebusları 'Müfit Bey ile Vasilâki Efendinin maz
bata-i intihabı"yeleri okunarak kabul ve tasdik olun
du. 

Harp Vergisi Lâyiha-i Kanuniyyesi ile. 
Üsküp - Kostvar hattının inşaası ve işletilmesi 

için Şark Demiryolları Şirketiyle akdedilen mukave
lenamenin tâdilen iade edildiğine dair Meclis-i Âyân 
Riyasetinin iki kıt'a tezkeresi ait oldukları encümen
lere havale edildi. 

Sivas Vilâyetinde bazı karyeleri arazisi mahsulâ
tının doludan ve selden mahvoldu beyaniyle mezkûr 
kura ahalisine iktiza eden muavenet-i maliyenin ic
rası hususunun Hükümete tavsiyesi teklifini muta-
zammın Sivas Mebusu Doktor Paşayan Efendinin 
takriri ekseriyetle nazar-ı dikkate alındı. 

Heyet-i Vükelânın esbabı istifasiyle ahvali hazıra 
hakkında Meclis-i Mebusana gelip izahat vermesi 

İstanbul Mebusu Hallâçyan Efendi tarafından talep 
olunması üzerine cereyan eden müzakere neticesinde 
Kabinenin müstacelen Meclise davetiyle bu babda 
müzakere cereyanı ve keyfiyyetin Makam-ı Sada
rete bil-işkâr alınacak cevaba intizaren Meclisin 
tatili karargir olup saat üçe beş kala birinci celseye 
nihayet verildi. 

İkinci celse saat altıyı beş geçe kuşat edildi. 

İMeclisce talep edilen izahat hakkında teati efkâr 
olunmak üzere vükelânın Babıâliyye davet olunduk
ları ve Heyet-i Vükelâdan bâzıları gelmişlerse de bir 
kısmı ve bahusus Harbiyye ve Bahriyye nezâretleri 
vekilinin gelemedikleri beyniyle pazar veyahut pa
zartesi günü saat üçte Mecliste ispatı vücut edile
ceğine dair Makam-ı Sadaret Vekâletinden gelen iki 
kıt'a telgrafname okunarak, müzakerenin pazartesi 
günü badezzuhr saat üçte cereyanı karargir oldu ve 
saat altıyı on geçe Meclise nihayet verildi. 

Reis 
Halil 

Kâtip 
İzmit 

Ahmet Müfit 

Kâtlip 
IKaresi 

Hasan Ferhat 

REİS — Efendim, zabtı sabık hakkında söz iste
yen var mı efendim? («Hayır» «adaları) Zabt-ı sa
bık aynen kabul olundu. 

II. — BEYANAT VE NUTUKLAR 

Beyanat 
1. — Makam-ı Riyasetin; müstafi Kabine âzaları

nın Meclisi teşrif ettikleri, ancak Mabeyn-i Hüma
yun Başkâtibinin, telefonda, yeni Kabine listesinin 
imzay-ı Humayun'da bulunduğunu bildirdiği cihetle 
sabık Kabinenin Hükümeti temsil salahiyetinin bu
lunmadığının öğrenildiğine dair beyanatı. 

REİS — Efendim, bugün ruznamemizde de bil
dirildiği üzere ahval-i hâzıra hakkında vekâleten ifâ
yı umur eden Heyet-i Vükelânın huzûriyle müza
kere cereyanı karargir olmuştu. Sait Paşa Hazretleri 
Heyetiyle beraber bir saatten beri buradadırlar. Mü
zakereye intizar ediyorlar; fakat Mabeyni Hümâyûn 
Başkâtibine ve Mabeyinci Beye telefon ettim, Heyet-i 
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Viikelâ-yı Cedîdenin teşekkül ettiğini ve huzûr-u 
Hümâyûna girmek üzere bulunduklarını söylediler. 
Zannediyorum ki, bu vaziyyette müzakerenin deva
mına mahal kalmamıştır. («Kalamaz» sesleri) 

OHANNES VAREKS EFENDİ (Erzurum) — 
Efendim, yeni Kabine işbaşına geçmedikçe, eski ka
bine devam ediyor addolunur ve maslahata göre 
Sait Paşa Hazretlerine öyle bir telgraf var ki, onda, 
kendileri, Hatt-ı Hümâyûn okunmadıkça müzakere
ye devam edebileceği bildirilmiş. O Hatt-ı Hümâyû
na göre, Sait Paşa Hazretleri kendi Kabinesinde yi
ne mevki-i iktidardadır ve vakti de geçmemiştir. Tâ 
öyle bir telgraf gelinceye kadar Sait Paşayı şimdi 
dinleyebiliriz ve öyle zannederim ki, fırsattan istifade 
etmek lâzımdır ve acele etmek lâzımdır. Çünkü, ya
rım saat sonra olabilir ki, yarım saat sonra bir baş
ka telgraf gelip, bizi bu istimâdan mahrum bırakır. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) - - Efendim, 
yeni Sadrazamın Sadareti için Hatt-ı Hümâyûn sâ
dır olmuş ve âzâ intihap edilmiş, arz edilmiş ve İrâ-
de-i Seniyyesi de sâdır olmuş. Binâberîn, bunlar ifa
yı vekâlet edemezler ve bize bunlar izahat veremez
ler. Çünkü, bir memlekette aynı zamanda iki Heyet-i 
Vükelâ bulunamaz. 

PAVLİ KAROLİDİ EFENDİ (İzmir) — Şahin 
(Beyefendinin efkârına hiç iştirak edemem. Meşrutiyet 
olan bir yerde sakıt olan bir Kabine de izahat vere
bilir. Erbab-ı sükûtunu söyler; fakat şimdi yeni bir 
Vükelâ buraya gelip itimat almadan evvel Refîs-i 
Hükûmet-i sabıkı buraya davet edip, burada izahat 
istemeden feragat edilemez. Bir Kabine sukut ettiği 
vakit, buraya gelip izahat veremez iddiası doğru ola
maz. Yalnız fedakârlık itibariyle bulunduğumuz 
mevki müşkil olduğu için, istersek sabık Vükelâyı is
timâdan feragat edebiliriz; fakat bu feragat bizim 
ihtiyarımızla olur. 

»MEHMET TEVFİK EFENDİ (Malatya) — 
Efendim, kaideten bir memurun yerine diğer bir 
memur tâyin olunması, diğer memurun işten el çek
mesine bais olamaz. Şimdi, Sait Paşa Hazretleri
nin bir vekâlet vazifeleri var idi, Mühr-ü Hümâ
yûn kendisinde idi. Eğer o Vekâlet vazifesi Mühr-ü 
Hümâyûnun kendisinden istirdadı ile zail olduysa, 
(buyurduğunuz gibi, şimdi onların huzûriyle bizim 
müzakeremize mahal kalmadı. Yok, eğer Mühr-ü 
Hümâyûn hâlâ nezninde, hâlâ Vekâlette sabit ise, 
bizim verdiğimiz kararın her hâlde icra edilmesi lâ
zım gelir. Çünkü kendisi hâlâ Vekildir ve hâlâ biz 
onu Vekil tanırız. 

ARTAS YORGAKİ EFENDİ (İstanbul) — Ge-
çenki kararımız, müzakerenin Kabineyi vekâleten 
teşkil eden heyetin huzûriyle icrasına mütedairdi. 
Heyet-i sâbıkaslyle müzakere şeklinde değil idi. Şim
di bir mütâlâa dermeyân olunuyor ki, Meclisin, Vü-
kelâ-yı sabıkadan dahi izahat istemeye hakkı vardır. 
Meclisin böyle bir hakkı olup olmadığının tetkikine 
mahal bile yoktur. Çünkü bizim kararımız, Heyet-i 
sabıka huzurunda demiyorum, vekâleten idare-i 
umur eden Heyetle diyor. Mademki Zât-ı Şahane ta
rafından Kanun-u Esâsî mucibince yeni Kabine teş
kil edilmiştir. Artık, vekâleten Umûr-u Devleti ida
re eden Heyet kalmamıştır Binaenaleyh, mademki 
öyle bir heyet yoktur ve mademki bizim kararımız 
o heyetin huzurunda müzakerenin icrasına mütedair
dir. Binaenaleyh, o Heyetin, o Heyet-i sabıkanın hu
zurunda icrâ-yı müzakereye hakkımız yoktur. Hattâ 
Heyetin gıyabında bile müzakereye devam edeme
yiz. Çünkü, bu kararımız Heyetin huzurunda idi. 
Binaenaleyh, öyle bir Heyetin huzurunda bile bulu
namayacağımız cihetle, müzakerenin icrasına lüzum 
yoktur. («Kâfi» sadaları) 

HASAN SEZAİ BEY (Cebelibereket) — Kabine 
teşekkül etmiş, Erkânı taayyün eylemiş, Bâb-ı Âlîye 
ifâ-yı vazife için giden Heyet-i Vükelâ memuriyetle 
meşgul olacağı sırada, bugün ifâ-yı Vekâletten bilfiil 
sakıt olan bir Heyet-i Vükelâyı istimâ etmek, ahval-i 
umûmiyye hakkında verecekleri izahatı dinlemek hiç 
doğru olamaz ve esasen izahat almağa ihtiyaç görül
düğü takdirde yeni teşekkül eden Kabine, ahvâl-i 
umûmiyye-i memleket hakkında iktiza eden izahatı 
vermek hususunda Vükelâ-yı sabıkadan daha ziyade 
selâhiyyattardır. Binaenaleyh, ahval-i memleket hak
kında izahat almak ihtiyacı varsa, teşekkül etmiş Ka
bine celbedilir ve izahat alınır. («Doğru» sadaları) 

KAROLİDİ EFENDİ (İzmir) — Biz, esbâb-ı sü
kûtun izahatını isteriz. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Ama He
yet-i Vükelâ-yı sabıkayı ne sıfatla buraya celbederiz. 

PAVLİ KAROLİDİ EFENDİ (İzmir) — Artas 
Efendinin söylediklerinin esâs-ı meseleye hiçbir mü
nasebeti yoktur. Biz, böyle karar verdik, karar 
vermeye hakkımız var mıydı? Yahut karar verdikse 
hatâ mı ettik diye müzakere etmek hiç doğru değil
dir. Meşrutiyet usulü hükümfermâ olan her yerde, 
istifa eden bir Reis-i Hükümet, o anda Meclise ge
lir ve esbâb-ı istifayı söyler. Kanunlar hakkında da, 
buhrân-ı Vükelâ olduğundan, bu buhranın hitamına 
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kadar onların müzakeresi tehir edilmelidir. Buhra
nın hitamında, ya mevki-i iktidarda kalır veya kal
maz, o vakit eğer Meclis-i ıMebusan Âzasından ise, 
olduğu gibi Mebusan huzurunda buhranın bütün es
bab-ı zuhurunu söyler. Mebusandan değil ise, tara
fından bir vekil göndermek suretiyle bu izahatı ve
rir. Şimdi bu adam gelmiş, Tevfik Efendinin buyur
dukları gibi, Mühr-ü Hümâyûn daha elindedir. («Ne 
malûm» sadaları) Eğer milletin menafii umûmiyyesi 
onları istimâ etmemeyi icabederse, bendeniz de o za
man bunu bir derece kadar takdir edebilirim. Biz de 
buna müsaade edebiliriz; fakat böyle bir sabıka ih
das etmeye hakkımız yoktur. Çünkü biz, burada 
böyle, Artas Efendinin veyahut beyefendinin naza-
riyyesini kabul ederek, buna müsaade edersek, o va
kit Meşrutiyyete muhalif bir meslek kabul etmiş olu
ruz ve bu da, âtî için pek mühlik, tehlikeli bir şey
dir. Onun için diyorum ki, biz hakkımızı muhafaza 
etmeliyiz. Onun için diyorum ki, her bir sükut eden 
Reîs-i Hükümetten izahat istemeye bizim hakkımız 
var ve 'bu hakkı her vakit istimal ve muhafaza ede
ceğiz. Yalnız bugün vatanın, millet ve memleketin 
bulunduğu mevkiin müşkilâtından dolayı olabilir ki 
onları istimâden feragat edebiliriz. 

MEHMET EMİN EFEND (Genç) — Kabine 
Reisinden izahat istemekten maksadımız, o vakit bir
denbire Kabineden çekilmelerine dair izahat almak 
için idi. Mademki şimdi yeni Kabine teşekkül ettiğini 
Başkâtip yazıyor, bildiriyor. Şu hâlde, o izahatı Sait 
Paşadan; yani eski Kabineden almak milleti yeni
den bir heyecana düşürmekten başka bir netice hâ
sıl etmez. '(«Hayır» sadaları) Binaenaleyh, izahatı 
yeni Kabineden almak daha âlâdır. 

SABRI ABDULLAH BEY (Basra) — Yeni Ka
bine daha ahvalden haberdar değildir. 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Erzurum) — 
Sait Paşa Hazretlerinin burada beklemesi bile be
nim söylediğimi teyid eder. Eğer kendilerinin vazi
fesi olmayaydı, orada şimdi izahat vermek için bek
lemezdi. Demek ki, kendisinin burada beklemesi o 
lüzumu ve hâlâ vekâlette bulunduğunu ispat ediyor. 

PAVLİ KAROLİDİ EFENDİ (İzmir) — Biz, 
sukut eden Kabineden izahat istiyoruz. 

REİS — Karolodi Efendi, vatanperver zatsınız, 
heyecana kapılmayınız, birer birer söyleyiniz. 

EMANUEL KARASU EFENDİ (Selanik) — 
Efendim, sormak istediğimiz mesele ne idi? Memle
ket buhran içinde idi. Ne için, bunlara itimat ettiği

miz hâlde, ertesi gün öyle birer birer kaçtılar. Ah-
val-i umûmiyyenin intaç edeceği vahameti nazar-ı 
dikkate alarak, bundan dolayı izahat istiyorduk. Şim
di mademki resmen tebliğ buyuruyorsunuz ki, yeni 
Kabine teşekkül etmiştir, binaenaleyh, mesul bir ka
bine önünde bulunmayacağız. Bunu burada izah et
mekten hâsıl olan nitece memleket için mucib-i 
menfaat ise, soralım; fakat bundan bir menfaat hâ
sıl olsun. Hiçbir menfaat olmadıktan başka, beyhu
de vakit kaybedeceğiz. Çünkü Tevfik Paşanın gelip 
gelmeyeceğine dair de birçok şeyler vardı. Mademki 
şimdi hâl değişti, mademki bugün Heyet-i Vükelâ
nın teşekkülüne dair kat-î bir haber var. Artık bu
nun üzerine yeniden ısrar etmekte bir mazarrat ol
masa bile faydası yoktur. Bu babda Meclisin bey
hude meşgul olması lâzım gelmez. («Müzakere kâfi» 
sadaları) 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Hep söyleyenler 
aynı fırkadan idi, biz de söyleyelim. 

REİS — Fırka meselesi yok efendim, lehte, 
aleyhte arkadaşlarımız söyledi. 

ALİ GALİP BEY (Keyseri) — Lehte, aleyhte 
ama, Fırka içtimai vuku buldu, orada kararlaştı
rıldı, danışıklı dövüş oldu. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Galip 
Bey, bendeniz orada yoktum. Müzakerenin kifa
yetini bendeniz teklif ediyorum. 

REİS — Zaten izahatın kifayetine karar verildi. 
İzahatın kifayetini tebliğ ettim. Mesele epeyce ta
vazzuh etmiştir. Zannederim. Arkadaşlarımız epey
ce söyledi. Birtakım arkadaşlarımız Sait Paşa Haz
retlerinin, Heyetiyle beraber gelip, burada izahatta 
bulunmasını istediler. Diğer birtakım arkadaşlarımız 
da var ki, mademki Heyet-i Vükelânın teşekkül 
ettiği Makam-ı Riyasetten vuku bulan muhabere ile 
anlaşıldığı söyleniyor. Bu hâlde, müzakereye mahal 
kalmamıştır diyorlar. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Ama biz 
o sıfatla davet etmedik. 

REİS — Meclisin bu hakkı daima mahfuzdur. 
Yalnız henüz Heyet-i Vükelâ teşekkül etmediğinden 
dolayı, Vekâleten ifâ-yı vazife eden zevatın huzûriy-
le müzakereyi kabul etmiştik. Şimdi Heyet-i Vükelâ
yı Cedide tahakkuk eylediğinden dolayı müzakereye 
mahal olmadığı fikri dermeyan ediliyor. Yoksa, 
Meclis her ne vakit isterse sabık Kabine azasını ça
ğırıp izahat alabilir. 
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ALİ OSMAN EFENDİ (Çorum) — Sait Paşa
dan da alabilir mi? 

REİS — Alır elbet. 
TRAYAN NALI EFENDİ (Manastır) — Hattâ 

Hakkı Paşadan bile alır. 
ALİ OSMAN EFENDİ (Çorum) — Ne suretle 

alabiliriz? 
MEHMET §AHİN BEY (Çamlık) — Takibat 

yapmak suretiyle istediğimiz izahatı alırız. 
REİS — Binaenaleyh, eski karar mucibince mü

zakerenin Sait Paşanın huzûriyle olmasını kabul 
edenler ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Ekseriyet 
hâsıl olmadı efendim. Binaenaleyh, müzakereye de
vam etmiyoruz. Yarın İyd-i Mîllîdir; Çarşamba gü

nü saat birde içtima edeceğiz. Zaten evvelce tanzim 
edilmiş olan ruznamede şunlar var : 

Çarşamba Ruznamesi 
1. — Erzak ve tarîk müteahhitlerinin Temettü 

vergisiyle mükellefiyetleri hakkında madde-i kanu-
niyye, 

2. — Üsküp - Gostivar Hattı mukavelenamesin
de Ayanca icra edilen tadilâtın kabulünü mutazam-
mın Nafıa Encümeni mazbatası, 

3. — Adliye, Sadaret bütçeleri. 
İnikada nihayet veriyorum. 

Hitam-ı İııikad 
Saat 5.15 
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