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

I. — ZAPTI SABIK HÜLASASI 

KIRKİKİNCİ İNİKAD 

16 Temmuz, Sene 1328 Pazartesi 

Birinci Celse 

Reis Halil Beyefendinin taht-ı riyasetinde içtima 
saat 10,5'u 5 geçe vuku buldu. 

Zapt-ı sabık hülasası Kâtip Müfit Bey tarafından 
okunarak aynen kabul olundu. 

Bingazi ve Hamedan'dan 10 Temmuz iyd-i milli
sini tebriken varid olan iki kıt'a telgrafname oku
narak cevap yazılması karargir oldu. 

Badehu, Nafıa bütçesinin bakiyye-i müzakeratına 
geçilerek, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci 
ve altıncı fasıllar aynen ve yedinci fasıl hükümetin 
teklifi mucibince 1 427 000 kuruş zammı suretiyle 
ve sekizinci fasıl aynen kabul olundu. Dokuzuncu 
fasıl hakkında cereyan eden müzakere neticeleneme-
yerek saat yadımda Birinci Celseye nihayet verildi. 

İkinci Celse 
Saat 2'ye 5 kala İkinci Reis Vekili Hallaçyan 

Efendinin taht-ı riyasetinde olarak İkinci Celse mü
zakeratına iptidar olundu. 

Kanun-u Esasinin muhafaza-i ahkâmı hakkında 
tezahürat ve hissiyattan bahis muhtelif mahaller
den vürud eden telgrafnameler okunarak cevap ya
zılması takarrür etti. 

Müntefek Mebusu Hamza Beyin mazbata-i in-
tihabiyesi kıraat edilerek mumaileyhin mebusluğu 
kabul ve tasdik olundu. 

Talepleri ve Tetkik-i Memuriyet Encümeninin 
tasvibi veçhile, Elbasan Mebusu Şevket ve Trabzon 
Mebusu Osman beylere birer ay ve İzmir Mebusu 
Musa Kâzım Efendiye 15 gün mezuniyyet itası ka
rargir oldu. 

Badehu, Nafıa Nezareti bütçesinin bakiyye-i mü
zakeresine devam olunarak Şarki Anadolu hutut-u 
hadiyesi hakkında Nafıa Nazırından sual talebini 
havi Ertuğrul Mebusu Hakkı Baha Beyin takriri ka
bul olundu ve dokuzuncu faslın hükümetin teklifi 
veçhile Sirkeci - Ayastafanos çifte hattı için 1.906.800 
kuruş ve Haydarpaşa - Ankara ve Eskişehir - Konya 
seyr-i seri hatlarının 1327, 1328 taksitleri için 3.160.080 
kuruş ilâvesi suretiyle kabulü takarrür etti. 

Onuncu fasıl aynen kabul olundu. 

Van Mebusu Mithat Bey ve rüfekasının, Beya
zıt Mebusu Süleyman Sudi Efendinin, Bitlis Mebu
su Fevzi Efendinin, Cebelibereket Mebusu Sezai Be
yin ve Niğde Mebusu Ananyas Efendinin daire-i 
intihabiyyeleri dahilindeki umur-u Nafıa hakkındaki 
takrir, nazar-ı mütalaaya alındı. 

Onbirinci fasıl, müştereken tetkik edilmek üze
re Nafıa Muvazene encümenlerine havale olundu. 

Onikinci, onüçüncü ve ondördüncü fasıllar ay
nen kabul edildi. 

Onbeşinci fasılda, Erzurum - Beyazıt ve Erzu
rum - İspir yollarının inşasına dair Erzurum Me
busu Raif Efendi ve rüfekası ile Anadolu yolları için 
bütçeye vaz edilen 60.000 liraya 40.000 lira zammı 
hakkında Muş Mebusu İlyas Sami Efendi ve rüfe
kasının takrirleri nazar-ı mütalaaya alınarak mezkûr 
fasıl encümene havale edildi. 

Onaltmcı fasıl da Mazbata Muharririnin teklifi 
veçhile encümene havale olundu ve taraf-ı riyaset
ten Salı ruznamesinde Evkaf Nezareti inşaatının Mu-
hasebe-i Umumiyye Kanun-u Muaddelinin 13 üncü 
maddesi ahkâmından istisnasına dair Kavanin-i Ma
liye ve Muvazene encümenleri mazbataları ve Pos
ta ve Telgraf ve Şûra-yı Devlet ve Jandarma ve Ha-

— 532 — 

BİRİNCİ CELSE 
Küşad Saati : 1.35 

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

TBMM KUTUPHANESI



Meclisi Mebusan İ : 43 17 Temmuz 1328 (1912) C : 1 

riciye ve İlmiyye bütçeleri dahil bulunduğu bittefhim 
5,5'a 5 kala içtimaa nihayet verildi. 

Reis 
Halil 

Kâtip Kâtip 
Ahmet Müfit Ferhat 

REİS — Efendim, zapt-ı sabık hakkında söz is
teyen var mı? 

IL — MÜZAKERE 

1. — Yeni teşkil olunan Hükümet beyannamesi
nin kıraati ve müzakeresi. 

REİS — Heyet-i Vükela, usulen okunması lâzım 
gelen beyannameyi okumak için hazırdırlar. Sadra
zam Paşa Hazretleri, beyannamenizi okuyacaksınız 
buyurunuz. 

GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA (Sadrazam) 
— Efendiler, 

Vazife-i Hükümeti ne kadar mühim ve müte
nevvi müşkilât Vnde derühde ettiğimizi tafsil et
meye hacet yoktur. Cenab-ı Hakkın inayet ve tev-
fîkatına ve Millet-i Osmaniyyenin rüşd-ü siyaseti
ne istinaden kabul ettiğimiz hizmette muvaffak ola-
bilmekliğimiz, umum milletin sükûn ve metaneti mu
hafaza suretiyle vazifemizi teshil etmesine manût-
Uır. Uasâis-i hârika ve fezâil-i mümtâzelerinden 
olan i t ida l ve hikmeti daima ibraz ile âlem-i mede-
niyyetin talkdirât-ı mükerreresine mazhar olan Os
manlılar, ân-ı hâzır-ı Tarihimizin nezâket-i fevkala
desini lâyıkıyle takdir ederek esbâb-ı muvaffakıyye-
timizi temin edeceklerinden katiyyen ümîd vâriz. 
Vatanperverlikten selâmet-i vatandan başka hiçbir ' 
gaye takip etmediğinden emîn olduğumuz matbua
tımız da şu sırada kendisine isabet eden vazifenin 
tezyid-i ihtilâf değil, teyîd-i vifak için vatandaşları 
irşâd ve tenvir olduğunu bitteyakkun vecâib-i va-
tanperverîyi hakiyle ifa etmelerine intizar ederiz. 
Evvel beevvel şurasını beyan ederiz ki, memlekette 
sükân ve inzibatı idâme için cihet-i askeriyye ve mül-
kiyyeden tedâbîr-i ihtiyatiyye-i müessire ittihaz olun
muştur. Neticesi müşkilât-ı hâzıraya müncer olan 
nâhoşnûdînin sevâikini tetkik edersek, dört sebebin 
vücûdu tahakkuk eder. 

1. Intihâbât-ı umûmiyyede memurların muha
lif-! kanun müdâhalât ve muamelâtı. 

2. Ordu ile memurinin muhtelif fırak-ı siyâsiy-
yeye duhûlü. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Kengiri) — Ben
deniz bir takrir vermiştim, kabul edilmişti, yazılma
mış, o tashih olunsun. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Malatya) — Be
nim de teklifim yazılmamıştır. 

REİS — Zaptın aslına bakılarak eğer takrirleri
niz nazar-ı itibara alınmışsa tashih edilir. 

EDİLEN MEVAD 

3. Tevzî-i vazaif ve manasıpta nizâmât-ı rne-
riyye ahkâmından inhiraf. 

4. Kanun-u Esasî ahkâmı, müktazayet ve Meş
rutiyet ile kaabil-i telif olmayan turuk-u tedâbîre 
tevessül. 

Esbâb-ı erbaadan intihâbât-ı umumiyyeye müteal
lik şikâyâtın kanun dairesinde tahkikine tevessül et
tik. Hâsıl olacak netayice göre, yine kanunen icap 
eden muamelede teahhur etmeyeceğiz. 

İkinci sebebi izâle için tedbirlerimizin biri, Ordu
yu siyasiyyât ile iştigalden bilâ istisna men etmek, di
ğeri, dâhil oldukları Cemiyet ve Fırkalardan kat'ı 
alâka ve devam ile bîtarafâne harekete rücu etme
yecek memurları tebdil eylemektir. Memurinin kavâ-
nin-i mevzûayı umum vatandaşlar hakkında kemâl-i 
bîtarafî ile seyyanen tatbika itina etmeleri esası, Dev-
let-i Osmaniyyenin mesned-i müttehazı olduğu gibi, 
hürriyyet-i şahsiyye ve siyasiyyenin son derecede 
mazhar-ı riayet olduğu memleketlerde dahi memur
lar, muhafaza-i bîtarafî ile mükellef ve kanaat-ı si-
yasiyyelerini ancak intihap zamanında, programını 
vatan için daha nâfi gördüğü Fırkanın namzedine rey 
vermek suretinde istimal ile mukayyet olup, başka
larını kendi fikirlerine imâle için zerre kadar teşvik
te bulunmaktan bile memnudurlar. Terbiye-i siyâsiy-
ye ve içtimaiyye ve terakkiyat-ı maddiye ve mâneviy-
yemizde rehber ittihaz edeceğimiz memleketlerde caiz 
olmayan âhval-i intizam - şikaneneyi biz asla tecviz 
edemeyiz. 

Üçüncü sebebin izalesi için, takip edeceğimiz 
tarîkler, memurinin azil ve nasb ve terfi ve terakki
leri, mevcut olan kavânîn ve nizamât ahkâmını har-
fiyyen tatbik ederek her hizmetçe meslekten yetiş
miş erbâb-ı ehliyyete tevdî etmek ve kıdem-i istihka
ka müstenit olmayan nasb ve terakkilere katiyyen 
nihayet vermek ve memuriyette bakaa ve terakki bir 
cemiyet veya fırkaya dahil olmakta değil, kemal-i 
bitarafî ve metanet ile îfâ-yı vazifeye riayette oldu-
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ğu kanatmı filiyyât ile umum memurine ilka eylemek 
maddeleridir. 

Dördüncü sebebin izâlesi, bittecrübe sabit olan 
hakayık-ı kat'iyyeden olduğu üzere, her memleketin 
saadet ve mekneti ancak kavânîne riayetle kaabil-i 
husuldür. Ahkâm-ı kanuniyyenin riayet ve hörmet-i 
kâmileye mazhar olmadığı yerlerde milletlerin selâ
met ve saadetini temin eden intizamın yerine teşev
vüş ve felâket kaim olur. Bir taraftan bu hakikatla-
ra, diğer taraftan müşkilât-ı hâzıramıza atf-ı nazar 
edersek, dâire-i meşrûiyyet ve Meşrutiyyetten zerre 
kadar inhiraf etmemekteki lüzum ve isabet tezahür 
ve teeyyüd edeceğinden, gerek memleketin idaresin
de, gerek tanzim ve teklif-i kavânînde bu daireden 
inhiraf etmemeye kat'iyyen azmettiğimiz gibi, bizden 
evvel tanzim ve teklif ve muvakkaten tatbik edilen 
kanunlardan îcâbât-ı Meşrûtiyyete ve Kanun-u Esa
si ahkâmına muvafık olmayan lâyihaların istirdadıy-
la mevki-i tatbiktan ıskatı da cümle-i mukarreratımız-
dandır. Müşkilât-ı haziranın izâlesiyle takviye-i sü
kûna hadim olacağını eltâf-ı Sübhâniyyeden ümit 
eylediğimiz tedâbirin tatbikatına vüsumuzun müsait 
olacağı mesâiyi sarf ile beraber Kanun-u Esasinin 
bilâ tefrik-i cins-ü mezhep, Osmanlıların anâsır-ı 
muhtelifesi için teyîd ve bahş etmiş olduğu bilcümle 
müsâadât ve hukuka riayet etmek suretiyle dahi 
uhuvvet-i vataniyye ve Osmaniyyenin takviyesi, mes-
ned-i esasimize dahildir. 

Fırkalar arasında hâsıl olup, eyyâm-ı ahirde 
maatteessüf ihtilâf-ı içtihadı şeklinden çıkarak vatanı 
mukaddesimiz hakkında mazarât-ı azîmeyi dâî bir 
surete münkalip olan ihtiîâfat izâle etmeye ve her 
hangi bir taraftan olursa olsun, kanun haricinde mü-
dâhalât ve muamelât vukuunda meydan vermemeye 
çalışacağız. 

'Memleketimizin muhtaç olduğu terakkiyat ve 
ıslahat maddesi Heyetimizin esâs-ı mesâisi olaca
ğından taht-ı tatbikte bulunan bütçede muharrer 
tahsisat ve mezuniyet haricindeki tasavvuratımızı za-
mân-ı istihzarı tekarrüb eden 1329 bütçesine râlîk 
ettik. Malûm olduğu üzere, on aydan beri İtalya ile 
muharebe ediyoruz. Trablusgarp ile Bingazi'de as
ker ve yerli mücâhidin kardeşlerimizin muhâfaza-yı 
Vatan uğrunda ibraz etmekte oldukları harikulade 
fedakârlıkları berâverde-i zebân-ı tebcil ederiz. 

Hukuk ve şeref ve haysiyetimizle kaabil-i telif 
olacak esâsât-ı sulhiyye bulununcaya kadar dûçâr ol
duğumuz tecavüze karşı Cenab-ı Hakkın inayetine ve 
millet-i Osmaniyyenin fedakârlığına istinaden huku

kumuzun muhafazasına, vatanımızın müdafaasına 
kemâl-i azm ve metanetle devam edeceğiz. 

Haricî siyasetimize gelince: İnkılâb-ı müteakip it
tihaz ve 1325 senesi evâhirine kadar kemâl-i muvaf-
fakiyyetle takip olunup millet-i Osmaniyyenin his-
siyyât-ı ile menafiine tamamen tevâfuk ettiği cihetle 
Meclis-i Mebusanın mükerreren tasvibine iktiran et
miş olan ve Düvel-i muazzamaca da hüsn-ü telâkki 
edilen siyaseti ez-nev takip ve takviye edeceğiz. 
Umum dost Devletlerle carî olan münasebatımızın 
esası, samimiyet ve hulûs ve safvettir. («Allah muvaf
fak eylesin, âmin» «adaları) 

ALİ OSMAN EFENDİ (Çorum) — Beyanname
nin tab ve tevsiini teklif ediyoruz. 

FEYZİ BEY (Diyarbekir) — Efendim, öteden 
beri, emsali olduğu üzere beyanname, okunduktan 
sonra tenkit olunur. Leh ve aleyhinde söylenir. Öte
den beri Meclisin teamülü böyledir. Bendeniz diyo
rum ki, tab ve tevzi olunsun da ona dair müzakerât, 
ondan sonra cereyan etsin. Emsali böyledir. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Sait Paşa' 
nın taht-ı riyasetinde bulunan Kabine, burada be
yannamesini okuduğu zaman böyle bir söz söyleme
mişti. 

MEHMET CAVİT BEY (Selanik) — Fakat Pa
şanın programı matbu idi. Tab ve tevzi edilmişti. 

lALİ GALİP BEY (Kayseri) — Bunun için Ni
zamnamede sarahat yoktur. 

MEHMET CAVİT BEY (Selanik) — Teamül var 
efendim. 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Teamülde bir kı
dem yoktur efendim. 

MEHMET CAVİT BEY (Selanik) — Meçhul 
üzerine müzakere olunamaz. 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Kadîmin kıde
mini idrâk eden kimse, bulunmamak lâzım gelir. 
Nizâmât tevafuk edemez. (Gürültü) Müsaade bu
yurun, usûl-ü müzakere hakkında söz söyleyeceğim. 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Adliye Nazırı) — Hü
kümet namına söz istiyoruz efendim. 

'REİS — Hatip sözünü bitirsin de efendim. 

ALİ GALİP BEY (Devamla) — Efendim, bu 
mesele hakkında Nizamname-i Dahilîmizde sarahat 
yoktur; yalnız, teamül eğer kadîm olursa mutlaka onu 
tutmak ve kadîm olmadığı halde, ihtiyâcât-ı zamaneye 
nazaran iktiza ederse tatbik olunmak iktiza ederse, 
tatbik olunmamak tabiîdir. Bugün ahvaldeki buhranı 
bilmeyen hiçbir Mebusumuz yoktur, içimizde hepi
miz biliriz ki bu Kabine meselesi ve buhran-ı hâ-

— 534 — 

TBMM KUTUPHANESI



Meclisi Mebusan t : 43 17 Temmuz 1328 (1912) C : 1 

zır-ı siyasî izale edilmelidir. Binaenaleyh bu prog
ramı tab ve tevzi edip te itimat meselesini bir gün 
sonraya tehir etmek bu buhranın devamını arzu et
mektir. (Gürültüler) Halbuki efendiler derece-i ha
rareti 41,5 dereceye vâsıl olmuş bulunan bir hastanın 
halini düşünmek (Gürültüler) müsaade buyurun, usû
lü müzakere hakkında söylüyorum. 

REİS — Esasa girmeyin efendim. 
ALİ GALİP BEY (Devamla) — Öyledir efen

dim, derece-i harareti 40.5 olan bir buhranlı hasta
nın halini tasavvur ediniz. Edviye tatbikinde, ba
husus bu harareti düşürecek edviye tatbikinde hiç 
teahhur edilebilir mi? 

MEHMET TALAT BEY (Ankara) — Hastalık 
değil, yalnız bir çıban çıkmıştır. 

ALİ GALİP BEY (Devamla) — Bu caiz olma
dığı gibi, bugünkü buhrân-ı hâzır-ı siyâsînin tehiri 
de cazi olamaz. Binaenaleyh behemehal umûm Me-
busanın ilk kıraatta tamamiyle öğrendiği ve uzun 
uzadıya tetkikine hiç lüzum görmediği bir programı 
ferdaya tehir etmek demek, buhrân-ı hâzırın idâ
mesine taraftarlık demektir. («Yok) sadaları) Rica 
ederim ve teklif ederim ki bugün müzakere edilsin. 

GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA (Sadrazam) 
— Hükümet namına sözümüz var. 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Adliye Nazın) — 
Efendiler, Osmanlı Kanunu Esasisinde Heyet-i Vü
kelâ teşekkül ettiği zaman, program tanzimi ile Mec-
lis-i Umumîde kıraatına dair hiçbir sarahat ve 
mecburiyet yoktur, fakat 1324 senesi evâhirinde 
ikinci defa olarak Kabine teşekkül ettiği zaman He
yet-i Vükelâ dahil ve hariçte takip edeceği siyasetten 
evvel be evvel Vükelâ dahil ve hariçte takip edeceği 
siyasetten evvel be evvel Vükelâ-yı Milleti haberdar 
edip onların tasvibini ve muzaharetini istihsâl için 
program mütâlâasını usûl ittihaz etmiştir. Vâkıâ, bu, 
bir nevî teamül addolabilir. Halbuki Kanun-u Esasi
nin nassı ile kaabil-i tevfîk olmayan bir teamülü idâ
mede ısrar edemezsiniz zannederim. Hükümet, bu 
kanaattadır, Meclis-i Mebusanda tab ile arîz ve 
amîk tetkik ve müzakere olunacak evrak, Meclise 
teklif olunan levâyih-i kanuniyyeye münhasırdır. 
Program, o cümleden madut olamaz. Bendeniz Hü
kümet namına buhranın ehemmiyeti hakkında mu-
cib-i heyecan olacak sözler söylemekten tevakki ede
rim; fakat beyannamede beyan olduğu veçhile pek 
mühim ve mütenevvî müşkilât içinde deruhde edil
miş olan bu vazifeyi Hükûmet-i hâzıra kararsızlık ve 

tereddüt içinde günlerce değil, hattâ saatlarca da de-
mhde edemez. Biz okuduğumuz beyanname üzere 
bugün Meclis-i Âlînizce her ne denilecekse beheme
hal denilmesini sûret-i kat'iyyede talep ediyoruz. Bu 
talebimizin kabul edilip edilmeyeceği hakkında ne di
yeceğiniz anlaşılmak için de reye vaz edersiniz. 

OHANNES. VARTEKS EFENDİ (Erzurum) — 
Kanunda şimdiki olan teklifin ne lehine, ne aleyhine 
hiçbir şey yoktur. O halde, teamül ne ise onu takip 
edeceğiz. Bizim başka kanunumuz yoktur. Hükümet 
tarafından bize deniliyor ki bu buhranın idâme olun
ması bir saat bile olsa yine zarardır. Bunu kabul 
ediyoruz. Fakat bu buhranların asıl şeklini, esasını 
anlamak lâzımdır. Ve Kabine tarafından bize gös
terilen programın hüviyetini ve esasını tetkik etmek 
ve tahkik «etüd» etmeden biz burada ne söyleyebi
liriz? Ve bu buhranın önünü nasıl alabiliriz? 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Müzakere 
ile anlaşılır. 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Devamla) — 
Efendiler acele işe şeytan karışır. 

SÜREYYA BEY ı(Berat) — Onu Sait Paşa be
yannamesini okurken niye düşünmediniz? 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Devamla) — 
Ben öyle zannediyorumki Sait Paşanın programı 
okunduğu vakitte de.. 

SÜREYYA BEY (Berat) — Katiyyen, hiçbir be
yanname bize tevzi olunmamıştı. Hattâ Sait Paşa kür
süden inmeden evvel şak şak diye alkışladınız. 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Devamla) — 
Peki, görüyorsunuz ki efendiler, Sait Paşanın prog
ramı belli idi, İttihat ve Terakki Fırkasının Kabinesi 
olduğu için onun programında ne var, ne yoktur 
onu biliyorlardı; onun için şak şak alkışladılar. 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Bu Kabine de 
Millet Kabinesidir İttihat ve Terakki de milletten 
hariç değildir, Millet Kabinesidir. (Gürültü) ^ 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Devamla) — 
Şimdiki gelen Kabinenin programı bu buhranın kal
dırılmasına ne kadar muvafıktır ve hatta bu prog
ramın hüviyyeti nedir; onun içinde ne mânalar var, 
bunları anlamak lâzımdır. Eğer biz anlamadan şimdi 
müzâkere edersek bir suitefehhüm husule gelecek, bi-
ribirimizi anlayamayacağız ve belki de bu buhranın 
önünü almak değil, devamına sebep olur. Onun için, 
bence, efendiler, ta programı alıp ta onda bizim ya
ralarımızın tamamiyle nazar-ı dikkate alınıp alın
mamış olduğunu tetkik etmeden ben bir şey söyleye
mem ve Kabine de bunu bizden talep etmeli. Ben 
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programımı getirdim, ben şimdi yine devam ediyo
rum, siz bu gece bunu okuyunuz yarın müzakere 
ediniz demeli, asla acele etmenin yeri yoktur. Ya
rın bunun müzakeresine başlarız. Sait Paşanın beyan
namesinde böyle olmuş, olmamış sebebini ileri sür
mekten ben bir şey anlayamam. Kabinenin programı 
gazetelerde neşrolunur, onlar da kendi mütalaâtı-
nı söylerler, biz de kendi fikrimizi söyleriz. Belkide 
bütün aleyhine verdiğimiz kararı yarın lehine çevi
ririz. Çünkü hepimiz de vatanın selâmetini düşü
nüyoruz. Belki de o programda öyle noktalar var 
ki, düşündükten sonra hakikaten bizim memlekete 
faydalıdır, biz ona göre hareket ederiz, böyle acele 
edipte birkaç kişi anlayıp, birkaç kişi anlamadıktan 
sonra nasıl müzakere edeceğiz? Ben de kendi fikrimi, 
kendi mütâlâamı nasıl beyan edeceğim. Onun için 
bendeniz Kabineden rica edeceğim, eğer kabil ise bu
gün tab ve tevzii ile yarın müzakeresine devam ede
lim. 

SÜREYYA BEY (Berat) Sait Paşanın programı 
okunduğu zaman kafiyen ne program bize tevzi 
edilmiş, ne de ona dair bir müzakere cereyan etmiş
tir. Binaenaleyh Hükümetin teklifi veçhile Hükü
metin teklifini reye koyunuz. Sait Paşanın prog
ramı kat'iyyen hiç kimseye verilmemiş ve hattâ mat-
bûnu burada birisi çıkarsın, ben her türlü yalancılığı 
kabul ederim; matbu olarak 'birisi çıkarırsa, ben her 
şeyi kabul ederim, kat'iyen yalandır. 

MEHMET OAVİT BEY (Selanik) — Yalan diyor 
Reis Bey. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Rengin) — Sait 
Paşanın programı matbûdur. 

NİŞİM MAZELYAH EFENDİ (İzmir) — Sait 
Paşa hakkında programını okudu deniliyor. Sait Pa
şa izahat ve beyanatta bulunmuştu. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — 
Usûl-ü müzakereye dair Kanun-u Esaside sarahat 
aramak beyhude bir sa'ydir, Teamüle de müracaat 
etmek benim fikrimce nâbemahaldir. Benim fikrimce 
bu mesele, söz, Kabinenindir, bu hususta kimse ih
tilâf edemez. Bir Kabine, «ben şu müşkilât-ı azîme 
içinde mevki-i iktidara geldim, bu iktidarı milletin 
menfaatına olarak muhafaza edebilmek için benim 
programımın derhal Meclis-i Mebusana mevzû-u 
bahs olmasını talep ederim» derse, bunda hakk-ı 
takdir yalnız Kabinenindir. Zira, mevki-i iktidarda 
olan biz değil, kendisidir. Biz mevki-i iktidarda 
bulunmadığımız cihetle bu isticalin esbabını tamik 

edemeyiz ve binaenaleyh bu istîcâl nâbemahaldir. 
demeye - de selâhiyetlmiz yoktur. Kabinenin derme-
yan ettiği sözlerden anlaşıldığı üzere, kendisi, memle
ketin ve milletin mukadderatını velev bir dakika bile 
bu Meclisin muzahereti olmayınca idare etmekte 
devamın müşkilâtlı olacağını anlatıyor. Bunun Hu-
kuk-u Esasice manası malûmdur. Binaenaleyh bu 
noktada musir olduğu halde hiçbir Meclis-i Mebu
san, ben bunu yapamam, tehir ederim diyemez. 

GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA (Sadrazam) — 
Evet, zaten daha ziyade söze lüzum görmem. 

REİS — Bir iki kişi daha söylesinler. 
RAHMİ BEY (Selanik) — Hükümet namına Hü

seyin Hilmi Paşa hazretleri, bugün Kabineye itlmad 
ve ademi itimad reyinin verilmesini dermeyân bu
yurdular. Zöhrap Efendinin dedikleri gibi, memle
ketin hâli itibariyle bendeniz bu teklifi pek muvafık 
görüyorum, bahusus Hükümet, kendi nokta-i naza
rından, kendi mevkiini bilmeyi bihakkın ister. Çün
kü milletin müzaheretine nâi olmamış veyahut olaca
ğı taayyün etmemiş iken, şu müşkilâtlı zamanda da
ha bir müddet öylece ifa-yı vazifeden istinkâf et
mesi pek mimiktir. 

Yalnız Hüseyin Hilmi Paşa hazretlerinin sebep 
olarak gösterdiği husus, ki Mecliste şimdiye kadar 
geçen bu âdet, her ne kadar bir âdet sayılabilir ve 
âdet olmak, teamül olmak noktasından söz götürür 
bir mesele ise de, bu, kanunda tasrih edilmiş bir key
fiyet olmadığından, Hükümet arzu ederse bunu kabul 
etmez suretinde idi. Ben bu sözü asla kabul etmem. 
Bizim kanunlarımızda her ne varsa onları aynen ka
bul etmek mecburiyeti vardır, hem hükümet için 
hem de bizim için; fakat kanunlarımızda sarahaten 
mevcut olmayan husûsât hakkında teamül ve âdet 
her ne ise ona tebaiyyet mecburiyeti vardır. 

Hem bizim için, hem de Hükümet için bu, tâ 
'Meclisin doğması ile, Meşrutiyetin bizde doğması 
ile teessüs eden bir usûldür. Meşrutiyet Devrinde 
ikinci Kabine Reisi olarak mevki-i iktidara gelen, 
ikinci Kabine demekten maksadım da, Meclisin kü-
şâdı ile teşekkül eden ikinci Kabine demektir. Hü
seyin Hilmi Paşa hazretleri bu usule tamamen ria
yet etmiş ve ondan sonra gelen Kabine Reisleri dahi 
buna tatbîk-ı hareket etmişlerdir. Biz böyle milletin, 
Millet Meclisinin bir nevi hukuku şeklinde tezahür 
eden teamüllerden feragat etmeyiz. Bunu, Kabine 
pek iyi bilmelidir. 

MAHMUT MAHİR EFENDİ (Kırşehir) — Ni
tekim bugün de öyle geliyorlar. 
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RAHMİ BEY (Devamla) — Evet, demin de arz 
ettiğim gibi, bendeniz de bu icab-ı hal itibariyle za
ten demin bazı rüfekaya da bilmünasebe söylemiş
tim. Bu program hakkında ve Kabine hakkında 
fikrimiz ne ise onu bir an evvel beyan etmeli. Biz 
ve Kabine mevkiini bilerek buradan çıkıp gitmeli
dir ki, muamelatında daha serbest ve daha cüretkâr 
olarak hareket etsin. Söyleyeceğim bundan ibaret
tir. 

AHMET CENANİ BEY (Yemen) — Efendiler, 
bendeniz programa dair hiçbir şey söylemeyeceğim. 
Bendenizin söyleyeceğim bir şey varsa, Zöhrap Efen
dinin sözüne tamamiyle iştirak ederim. Yalnız diye
ceğim ki, Vükela-yı Fiham Hazeratı bu program ile 
bu Meclis-i Âliye teşriflerinde ancak buhran-ı hazı
rın zevaline ve Memalik i Osmaniyyenin bazı ta
raflarında zuhur eden galeyanın teskini için itimat 
istiyorlar ki, iş görsünler ve bunda da hakları var
dır. Yalnız 700 seneden beri Yemen'de devam ve te
kerrür eden sefk-i dima-yı Müslimin («Esasa ait» 
sadaları) 6 Teşrinievvel sene 1326 tarihinde İmam 
Yahya ile İzzet Paşa arasında... 

REİS — Ahmet Bey, esasa ait söylerseniz sö
zünüzü kesiyorum, usul-ü müzakere hakkında söy
lerseniz söyleyiniz. 

AHMET CENANİ BEY (Devamla) — Arz et
lim ki, Zöhrap Efendinin sözüne iştirak ediyorum. 
Fakat Millet-i islamiyycye ait olan şeyi neden söy-
lemeyeyim? 

REİS — Sonra esası hakkında müzakereye baş
lanacağı zaman söylersiniz. 

AHMET CENANİ BEY (Devamla) — Peki, 
Vükela-yı Fihamdan bunu istirham ederim ki, bu 
mesele-i diniyyeyi bir saat evvel halle himmet etsin
ler. 

SAİT AHMET BL-KEBSİ EFENDİ (Yemen) — 
Bendeniz iştirak ederim. 

YUSUF ZİYA EFENDİ (Lazistan) — Tek bir 
sual söyleyeceğim. Bendenizin anladığıma göre tea
mülü muhafaza etmek, Meclisin hakkıdır. Fakat bu
nun da, Kabine, derhal müzakeresinde İsrar etmek, 
o da kendinin hakkıdır. Bunda şüphe yoktur. Fa
kat acaba kaabil-i telif değil midir, Kabinenin bu 
hakkından feragat etmesi mümkün değil midir? Şa
yet bu mümkün olmazsa yarım saat kadar, bir saat 
kadar teneffüs verilse. (Gürültüler) İnayet buyurun 
efendim. Biz kendi hukukumuzu istimalde hiçbir su
retle mukayyet değiliz, serbestiz. Fakat acaba itilaf 
mümkün değil midir? Derhal hal-i ihtilafa gelmede 

bir mana görmüyorum. («İhtilaf yok» sadaları) (Ba
zı sesler) İnayet buyurun efendim. Hüseyin Hilmi 
Paşa Hazretleri kat'î bir surette beyan buyurdular 
ve bilmiyorum, pek anlayamadık, kat'î midir, onu 
izah buyursunlar. Şayet bu mümkün olmazsa, bu
gün ahval-i tetkik için bir suhulet gösteriyorum. Bu 
olabilir efendim. Fakat hiç olmazsa yarım saat, bir 
saat bir teneffüs ve o suretle müzakere. (Gürültü) 
Müsaade buyurun efendim. 

REİS — Meclis müzakerenin devamı hakkında 
karar vermekte serbesttir. 

GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA (Sadrazam) — 
Efendim, teamül denildi. Teamül, şerait-i mütesa-
viye altında aranmalıdır. Teamülü bugünkü hal ile 
kıyas ediniz. Eğer bugünkü hali, geçmiş ile kıyas 
etmek istiyorsanız, o başka. Fakat o teamül icra edi
len zamanlarda böyle bir ahvali geçmedi, Müşkil 
bir zamanda bu işi biz arkadaşlarımızla yüklendik. 
Size haber veriyorum. Böyle uzun müddet, yani saat
lerle müzakereye devam etmek ve itimadın ne şekil
de çıkacağını bilmemek, bizim için hayırlı bir şey 
olmayacak, haberiniz olsun. 

ALİ CENANİ BEY (Halep) — Kabine teşek
kül edeli bir hafta oldu. 

RAHMİ BEY (Selanik) — Reis Bey! Teneffüs 
edelim. 

REİS — Rica ederim, müzakere tavazzuh etti. 
MEHMET TALAT BEY (Edirne) — Reis Bey, 

usül-ü müzakere hakkında söyleyeceğim. Efendiler, 
bugün millet bir İnkilâp hayatı yaşıyor. İnkılâpta iti-
dal-i demini muhafaza eden milletler daima kazan
mışlar ve itidalini muhafaza etmeyen milletler daima 
kaybetmişlerdir. Bugün İttihat ve Terakkinin mesle
ğinden ve sabık Kabinenin mesleklerinden bahso-
lundu. Sabık Kabineler ki, bidayet-i Meşrutiyyette 
birincisi Kâmil Paşa, ikincisi Hüseyin Hilmi Paşa, 
üçüncüsü Hakkı Paşa, dördüncüsü Sait Paşa Kabi
neleridir. Fakat biliyorsunuz, ki, bugünkü güne ka
dar mevki-i iktidarda Kabinelere istinatgah olan İt
tihat ve Terakki idi. İttihat ve Terakki bütün bu ze
vatın zaman-ı Hükümetinde cereyan etmiş vekayiin 
mesuliyetini deruhte etmiştir. 

SÜREYYA BEY (Berat) — Bu, usul-ü müzake
reye dair mi Reis Bey? 

MEHMET TALAT BEY (Devamla) — Usul-ü 
müzakereye dair söylüyorum ve sözümü kestirmem. 

Kabinenin programında mademki bu cihetler 
bahsedilmişti, bizim de Kabinenin programını bir 
kere daha görerek, tetkik ederek millete buradan 
hesap vermekliğimiz lâzım gelir. Bu, bizim vazife-
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mizdJr. Tabiî, esasa ait bahis cereyan ettiği vakit 
herkes kendi bildiklerini ne kadar Meşrutiyete mu
vafık, gayr-i muvafık vakayi cereyan ettiğini anla
tacaktır. Neticesini de. biliyorum. Fakat Hükümet 
inşallah zaaf göstermez. Birtakım asilerin talebi üze
rine Meclis feshe gidecektir. Onun için bizim açık 
alınla milletin karşısına gidebilmek için program muh
teviyatını birer birer tetkik ederek ve ona karşı bi
rer birer cevap vererek vazife-i mebusiyyetimizi ifa 
etmeliyiz. Onun için de yarım saat, bir saat teneffüs 
değil, şimdi birkaç nüsha derhal tab'edilir, iki saat 
sonra müzakereye devam edilir. Bendeniz bunu tek
lif ediyorum. («Kabul» sadaları ve alkışlar) 

İL YAS SAMİ EFENDİ (Muş) — Hüseyin Hil
mi Paşa Hazretlerinin teklif ettiği ile bizim fikrimiz 
arasında bir ihtilaf yoktur. Hükümetle aramızda bir 
şey yoktur. Re'ye koyunuz, mesele hallolunur. İki 
veyahut üç saat sonra müzakere edilmesi hakkındaki 
teklifleri re'ye koyunuz Reis Beyefendi. 

MEHMET CAVİT BEY (Selanik) — Okuyun 
takrirleri Reis Bey! Müzakere tavazzuh etti. 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Adliye Nazırı) — 
Muhterem Mebuslardan gerek Rahmi Beyefendinin, 
gerek Varteks Efendinin ifadelerinden bazılarına ce
vap vermek lazımsa da, bendeniz onlardan Hükü
met namına sarfınazar ediyorum. Zöhrap Efendinin 
ifadatma da Hükümet tamamen iştirak ettiğini söy
lerim. Hükümetçe bu beyanname hakkında Meclis-i 
Âlice verilecek kararın bir dadika evvel verilme
sini ve vazifemizin. günlerce değil, hatta saatlerce in
tizara mütehammil olmadığını tekrar tekrar arz edi
yorum. Beyanname üzerine derhal karar itası hak
kındaki talebimizi, rica ederim, re'ye vaz'buyurunuz. 
Eğer kabul ediliyorsa teşekkür ederiz. 

MEHMET CAVİT BEY (Selanik) — Yani tab'ma 
müsaade etmiyor musunuz, yani tab' için de intizara 
razı olmuyor musunuz? 

RAHMİ BEY (Selanik) —- Teneffüs için de mü
saadeyi Hükümetten mi alacaksınız? 

GAZİ AHMET MUHTAR. PAŞA (Sadrazam) — 
Değil evladım; vaktimizin tahammülü olmadığını söy
lüyoruz. 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Adliye Nazırı) — Der
hal Meclisten bir karar istiyoruz. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Hü
kümetin derhal müzakereyi icra etmesinde istical et
meye hakkı vardır. Fakat müzakereyi ihtisar et
meye selahiyeti yoktur. Binaenaleyh, gerek Talat 
Beyefendinin ve gerek bazı refiklerimin müzakerenin 

başlaması hakkındaki fikirlerine taraftarız. Fakat 
o müzakereyi hakkımızı istimal etmek üzeer beş gün 
imtidat ettirebiliriz. 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Adliye Nazırı) — Yal
nız şunu suret-i kat'iyyede beyan etmek isterim ki, 
değil beş gün, hatta akşama kadar karar-ı kat'iye 
iktiran etmelidir. 

MEHMET CAVİT BEY (Selanik) — O halde 
söz söylemeyelim. 

RAHMİ BEY (Selanik) — Yaşasın Meşrutiyet 
namına söz söyleyen Hüseyin Hilmi Paşa! 

İSMAİL HAKKI BEY (Bağdat) — Efendiler, 
şimdi anlıyoruz ki, Hükümet, yalnız dairesinde mü
racaat etmiyor, Hüseyin Hilmi Hazretlerinin söz
lerinden anlıyoruz ki, Hükümet yalnız kanun namı
na Meclise gelmiyor, Meclisi tehdit ediyor. 

GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA (Sadrazam) — 
Bunu kabul etmeyiz. 

İSMAİL HAKKI BEY (Devamla) — Bütün ci
hana bağıracağım, Meclis-i Mebusanlar müzakere 
etmekte hürdür. Cihanın her bir yerinde Meşrutiyet
le idare olunan hiçbir memleket yoktur ki, Meclis-i 
Mebusanın ruznamesine Hükümet gelsin, filan şeyi 
müzakere ediniz diye hakem olsun. Hükümet çekil
mekte elbette serbesttir. Fakat Meclis-i Mebusan ruz
namesine müdahale edemez. 

Programın Kısm-ı âzaminin muhteviyatına kesb-i 
ıttıla etmemiş bir Meclis-i Mebusan dört senelik bir 
hayat-ı Meşrutiyyetin muhakemesini icra etmek için 
böyle burada alelacele okunmuş, mealine kesb-i ıttıla 
edilmemiş bir beyanname üzerine beyan-ı mütalaa 
ederse, o Meclis, nazar-ı millette ebediyyen lekedar 
olur. Bu Meclis ise Meşrutiyeti, namus-u milleti mu
hafaza edecektir. Hüseyin Hilmi Paşa Hazretleri bu
yuruyorlar ki, siz karar veriniz, tehir gibi bir şemme 
hissedersek hemen çekiliriz diyorlar.. 

Çekilmekte serbesttirler. Meşrutiyet onlara bu 
hakkı verebilir, bu çekilmek hakkını verebilir. Fa
kat her hak Meşrutiyette istimal edilmez. Çünkü çe
kilmenin de mesuliyetini onlar deruhte etmiş olur
lar. Eğer onlar böyle bir sebeb-i âdiden dolayı Mec
lis-i Mebusanın müzakeratım serbest surette tanzim 
edememekten dolayı çekilirlerse, çekilsinler. Fakat bü
tün maddî, manevî mesuliyet onlara aittir. 

Millet onların giribanına yapışacaktır. Şimdiye ka
dar teamülü - kanunu değil - kanununda mezkûr ol
madığından dolayı ben bozuyorum diyor. Haydi boz
sunlar. Fakat Meclis-i Mebusanın müzakeratım ta
cil etmek, iki saate kasretmek, onların hakkı değil-
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dir. Biz, geçen sene, Meclis-i Mebusan fesholundu-
ğu vakitte itiraz edilmekte olan Sait Paşa Kabinesi 
günlerce müzakerata tahammül etti. Bu müzakerat 
günlerce, hatta haftalarca devam etti. 

Müzakerat haftalarca devam ettikten sonra bü
tün muhalifin söyledikten, bütün cihan iki tarafın 
nokta-i nazarını anladıktan sonra ancak müzakerat 
kapanabildi. Şimdi nasıl oluyor ki, iki saat içinde, 
hatta akşama varmadan bir karar vermemizi söylü
yorlar. Hem kimler söylüyor? Biz şimdiye kadar İt
tihat ve Terakki programına riayet eden Kabine
lere beyan-ı itimat ettiğimiz için, Kabinelerin prog
ramlarını uzun uzadıya tetkik ve tamika ihtiyacımız 
yoktu. 

Fakat bugün bu beyannamede programımızla 
kaabil-i te'lif olmayan bazı tekâlif olması muhte
meldir. Çünkü ben beyannamede daha ne söylendi
ğini bilmiyorum. Nasıl oluyor ki, böyle uzun bir 
mesleğin dört sene sonra tebeddülünü mucip olan 
bir program işitilmeden, dinlenmeden tetkik olunsun 
ve bütün nazar-ı halkta tamik olunamasın, buna ak
lım ermiyor. 

Binaenaleyh, ben iki teklifte İsrar ediyorum. Bu 
beyannameyi bize versinler, tetkik edelim. 24 saat 
müzakere teahhur ederse hiçbir zarar yoktur. Çün
kü eğer bu memleketin bu hale 24 saat tahammülü 
yoksa, bendeniz anlayamıyorum, nasıl oluyor; Ka
bine teşekkül cdeli sekiz gün, dokuz gün olduğu 
halde bir program tanzim edemediler. Kendileri 
12 - 13 zat oldukları halde bir program tanzimi için 
on gün düşünürlerse, bir Meclis-i Mebusamn 24 
saatte düşünmesi çok değildir. Onlardan on gün dü
şünmek, bizden yarım saniye bile düşünmemek. Bu 
tahakkümdür efendiler. 

ÖMEPv ŞEVKİ BEY (Sivas) — İstibdat. 

İSMAİL HAKKI BEY (Devamla) — Onun için 
Heyet-i Vükela, hemen şimdi karar veriniz ve ve-
remezseniz, çekiliriz derlerse biz de çekiliniz der ve 
hiçbir vakit mesuliyet kabul etmeyiz ve öyle küçük 
bir havsala-i beşeriyyenin, hiçbir kaide-i Meşrutiy-
yetin kabul edemediği bir şey için çekilen bir He
yet-i Vükela milletin itimadına mazhar olamaz. 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Adliye Nazırı) — Hü
kümet, Meclis-i Âlinizin usul-ü müzakeratına, ruz-
namesini tebdile dair hiçbir ifade ve talepte bulun
madı. Bu sizin hakkınızdır. Biz buna müdahale ede
meyiz. Rica ederim, itidal ile mubahase edelim. Hü
kümetin arz ettiği, bugün kıraat edilen beyanname 
hakkında Meclis-i Âlinizin fikri kat'iyyen taayyün et

mezse Hükümet kararsızlık içinde günlerce değil, 
hatta saatlerce deruhde-i mesuliyyet edemeyecektir. 
Bunu, sarih bir surette söylemiştim. Hükümetin bu 
talebi pek muhiktir ve zannederim ki, Hükümet bir 
vazife-i mühimme ve müşkile içinde bulunduğu için 
hal-i mesuliyyeti zat-ı alilerinizden daha iyi takdir 
edecek mevkidedir. Onun için rica ediyoruz ki, prog
ram hakkında mütalaa her ne ise, Meclis-i Âlinizce 
bugün bunu bir karar-ı kat'îye iktiran ettirin. Tab' 
edildikten sonra mütalaa buyurursunuz ve bu tek-' 
lifimizi re'ye vaz'ediniz. Bugün bunun için bir ka-
rar-ı kat'îye muntazırız. 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Efendiler, ben
deniz İsmail Hakkı Beyin sözlerine cevap vermek 
için söz almıştım. Hüseyin Hilmi Paşa Hazretleri pek 
münasip bir surette cevap verdiler. Şimdi bunu ilâ
ve etmek istiyorum ki, (Gürültü) 

MEHMET TALAT BEY (Edirne) — Rica ede
rim, dinleyelim efendim, bir muhalif var. 

ALİ GALİP BEY (Devamla) — Efendiler, bu
gün Kabinenin bize okuduğu program yarın matbuat 
ile cihana ilân edilecek ve görülecek ki, bu program 
dahilinde muğlak hiçbir ifade olmadığı gibi, muh-
des hiçbir tedbir de yoktur. («Usul-ü müzakere hak
kında söyleyin» sadaları) Söylediğim, usul-ü müza
kere hakkındadır. Öteden beri bütün efradı mille
tin ve onların meyanmda bilhassa Heyet-i Aliyye-
nizi teşkil eden Âza-yı Kiramın daimî surette düşün
mekte olduğu şeylerdir. Binaenaleyh, böyle basit ve 
sarih ve evvelce düşünülmüş ve malûm olan birta
kım mevaddı muhtevi bulunan bir programın bir 
okunuşta Heyet-i Aiiyyenizce anlaşılmamasını man
tık ve akıl kabul etmez. («Gürültü) Millet nazarında 
mesul oluruz. 

Bundan tevellüt edecek bir mesuliyet varsa, bu, 
yalnız Kabineye ait olamaz. Bu kadar basit bir şeyi 
ne için talik ediyorsunuz ve ne için uzatmak istiyor
sunuz? Binaenaleyh, bunu bugün behemehal hallet
mek lâzımdır. Hatta bendenizin başka bir teklifim 
var. Ben celsenin tehirini de münasip görmüyorum. 
(Gürültü) Durun efendim. 

Mebusan-ı Kiram, buradan çıktıktan sonra ikin
ci defa toplanmamak ve bir (Obstrüksiyon) yapıl
mak ihtimali de vardır. (Şiddetli gürültüler, «Onu 
biz yapamayız» sadaları) Söyleyeceğim efendim, ha
tırıma geleni söyleyeceğim. Ben Mebusum, dinleme
yen varsa dışarı çıksın. Dinleyecek iki kişi kalsa 
dahi ben onlara söyleyeceğim. Efendiler, ben Tak-
vim-i Vakayi'e hitap ediyorum. (Gürültü) Dinlemek 
istemeyenler dışarı çıksınlar. 
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Söylemek benim hakkımdır. İşte Mebusanın ikin- ı 
ci defa toplanıp ekseriyet teşkil edememesi halinde 
müzakerenin ferdaya talik zarureti hâsıl olur ki, 
bu Âza-yı Kiram için mucib-i mesuliyyet olur. («Hü
kümet kabul etmiştir» sadaları, gürültü) Hükümet 
kabul etmiş; fakat bendeniz kabul etmiyorum ve şim
di müzakeresini teklif ediyorum. 

iREİS —• Efendiler, tab' ve tevzi edilip bugün 
müzakerenin devamını kabul ediyor musunuz? 

MEHMET TALAT BEY (Edirne) — Teklifim 
var, okunsun. 

Riyâset-i Cdlîleye 
Meclisin program ve muhteviyatına bihakkın vâ

kıf olarak müzâkerâta devamı muktazi olduğundan 
şimdi' hemen Riyasetçe tab' ve tevziiyle müzakereye 
devam edilmesini teklif ederim. 

Talat 
HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Adliye Nâzın) — 

Efendim, Hükümet buna muhaliftir. Hükümet bu
gün karâr-ı ka't'î istiyor. (Gürültü) 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Re
is Beyefendi, şimdiye kadar Hükümetin teklifi bugün 
müzakereye mübaşeret olunması sadedinde idi. Biz 
bunu gayet mâkul bir ayda talikan kabul ettik. Şim
di biz müzakereye ibtidar edeceğiz. Hükümet istedi-

I ği vakit müzakere tevessü ediyor diye müzakerenin 
kifayetini teklif eder, Meclis de serbesttir. İsterse 
kabul eder, isterse etmez. Şimdiden müzakereyi tah
dit etmeye mahal yoktur. 

İREİS — Efendiler, Kabine namına Hüseyin Hil
mi Paşa Hazretleri, bizim Kanun-u Esasimizde be
yanname okunmasına dair sarahat yoktur ve bu bir 
teamüle müstenittir dediler. Bendeniz de tetkik et
tiğim Kavânîn-i Esâsiyyede sarahaten böyle Hükü
metin gelip, beyanname okuyacağına dair sarahat 
görmedim. Fakat Heyet-i Vükelânın Meclis-i Me
busan huzurunda siyaseten mesuliyetini sarahaten 
kabul eden Kanun-u Esasilerde bu teamül o sarahat-
la te'yit edilmiştir. Binaenaleyh, Meclisin bu hu
sustaki hukuku Kanun-u Esâsî ile teâmülen cereyan 
eden muamelâta muvafıktır. Şu halde tab' ve tevzi 
ile müzakereye devam ediyoruz. 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Adliye Nâzın) — 
Buna cevap vereceğim, müsaade buyurunuz. 

REİS — Sonra cevaplarınızı verirsiniz. Bu müd
det teneffüs İçin celseyi kapatıyorum. 

Hitauı-ı Celse 
Saat : 2.35 
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İKİNCİ CELSE 
Kuşat Saati : 5.25 

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

REİS — Efendiler, Meclisi küşad ettim. Söz Şahin 
Beyindir.: 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Efendiler, 
Gazi Ahmet Muhtar Paşa Hazretleri gibi, fazail-i as-
keriyye ve siyasiyyeleri herkesin taht-ı tesliminde bu
lunan bir Zâtın Taht-ı Riyasetinde teşekkül eden bu 
kabinenin bize okuduğu beyanname veyahut program 
her ne denilirse denilsin, şimdiye kadar Meclis-i Me-
busana takdim edilen programların en vazıh hutut-u 
esasiyyeyi havi olanı olduğu meydandadır. Hey'et-i 
Vükelâ memlekette maalesef manzurıımuz olan na-
hoşnudaî-i umuminin buhranlar, ihtilat-ı içtimaiyye il
letini, hastalığını teşhis etmiş ve vazıh bir surette su-
ret-i müdavatını göstermiştir. Mükerreren bu kürsüde 
şu nahoşnudînin esbabından bahsettim ve fakat izah 
edememiş idim. Hey'et-i İcraiyye programı ile bu es
babı izah etmiş olur. Bize başlıca dört sebep gösteri
yor. 

Birincisi, memurinin intihabata müdahalesi. Bu, 
hakikaten bir memleket için elim ve feci bir meseledir. 
Memurların bitaraf olması şartı esasidir. Bu, lazime-i 
içtimaiyye ve hukukiyyedir. Bu ihlal edildi mi, o He-
yet-i İçtimaiyyenin sıhhati haleldar olmuş olur, ada
let, vazife unutulur Binaberin bu suretle hastalığın 
en mühim bir kısmı keşfedilmiştir. İnşaallahurrahman 
bunun önü alınacak, bundan böyle memurların mu-
hafaza-i bitarafi etmesine gayret olunacaktır. 

İkincisi, askerin siyasiyatla iştigalidir. Askerin siya-
siyyata müdahale etmesi her ne suretle olursa olsun, 
memleket için bir felâkettir. Bunu kemal-i itimat ile 
söylerim. Bazan hüsnüniyetle bir fikr-i hayrhahane 
ile ibtidar olan ihtilaller öyle elim ve feci vakalara se
bebiyet verir ki, o memleket için ondan daha büyük 
harabiyet tasavvur edilemez. Memleketin bakası, ta-
mamî-i istiklâli tehlikeye düşer. -Zaten Hey'et-i Vü
kelâ meseleyi beyannamelerinde tavzih buyurmuşlar
dır. Binaberin askerin isyan ve kıyam ile umur-u Hü
kümete müdahalesine katiyyen mani olmalıdır. Her 
hususta ispat-ı hamiyyet eden asker kardeşlerimiz de 
bunu elbette takdir ederler. Tarih, bu halden ne gi
bi fenalıklar tevellüt ettiğinin emsal-i adidesini arz 

ediyor. Zamanın, tadat ve tafsile müsaadesi olmadığın
dan bu hususta ita-yı tafsilattan sarfınazar ediyorum. 
Heyetten şunu rica ediyorum, bu sözde kalmamalıdır. 
Çünkü çok programlar gördük; fakat cümlesi sözde 
kaldı. Fakat ümit ederim ki, yani Heyeti teşkil eden 
tecrübekâr, kârâzmûde zevat, bunun ehemmiyet ve 
vahametini zateen takdir ederler ve bunun önünü alır
lar. Esasen program bu ciheti taht-ı temine alacağını 
katiyyen söylüyor. 

Üçüncüsü; muktaza-yı Meşrutiyyete muhalif birta
kım turuk-u tedabire tevessül edilmiştir. Bu gibi tu-
ruk-u tedabire müracaat da edilip edilmediğini efkâ
rı umumiyye takdir eder. O babda fazla izahat ita
sına hacet yoktur. Şu kadar ki, inşallah tekerrür et
meyecektir ve etmemelidir. Çünkü, istibdatta bu gibi 
birtakım haksızlıklar yapılabilir ve ahali bunu adetâ 
bir muamele-i tabiîyye gibi görürler; fakat Meşrutiy-
yette bu yapılamaz. Katiyyen olamaz. Çünkü, Meş-
ruliyyetle ahalinin hakkı haktır. Madelet, bir lütuf 
değildir. Halbuki Meşrutiyyette madelete mazhariyyet, 
milletin taarruz edilmez bir hakkıdır. Bunun da tek
rar etmemesini selâmet-i memleket namına temenni 
ederiz. Kabinenin bu suretle hareket edeceğini kaviy-
yen ümit ederim. 

Dördüncüsü; birtakım manasıbın naehillere tevci
hinde bazı şeyler olmuş ki, bu da en mühim bir âmil-i 
felâkettir. Çünkü, naehil adamlar, birdenbire lâyık 
olmadığı mevkie irtika ediyorlar. Bunu bir defa rü-
fekası çekemiyor. Saniyen bunlar ehliyyetli ve tecrü
bekâr olmadıklarından umur-u mecrayı tabiiyyette 
idare edemiyorlar. Hülasa, Vükelayı, hastalığı teşhis 
ettiğinden dolayı tebrik ederim. Marazın suret-i teda
visini de göstermiyorlar. O da şayan-ı takdirdir; fa
kat söz söylemeye lüzum yok, ben itimat ediyorum. 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Efendiler, kabine
nin bugün bize getirdiği şu program, geçirmekte ol
duğumuz buhranın izalesi ve hali marazinin tedavisi 
için lazım olan mevaddı havi bir reçete hükmünde
dir. Evvela programın şayanı itimat olup olmadığını 
takdir etmek için bir kere programın mürettiplerini, 
badehu mürekkiplerini düşünmekliğimiz lazım gelir. 
Programı tertip eden zevatı kiram hakikaten şayanı 
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ihtiram olmakla beraber, içlerinde tarihi umumide 
mevakii mahsusa kazanmış parlak simalar da vardır. 
Binaenaleyh, bütün milletin itimadına şayan olan böy
le bir kabinenin bize verdiği programa ve bizzat bu 
programı tatbik edeceğine itimat etmekliğimiz lazım 
gelir. 

Bir de, programların esaslarını, mürekkiplerini tah
lil edelim. Burada matbuata karşı büyük bir itimat 
gösteriliyor. Halbuki şimdiye kadar biz, gerek mat
buatımız ve gerek efradı millet büyük bir suizan al
tında yaşıyorduk. Teşekkür olunur ki, kemali itimat 
ile matbuata karşı serbesti ita olunacağı beyan buyu-
ruluyor. 

İkincisi; müşkilatt hazıraya sebep olan ademi 
hoşnudinin sevaiki tadad edilmiş ve hakikaten pek 
güzel tayin edilmiştir. Bu sevaikten birincisi (İntiha-
batı umumiyede memurların muhalifi kanun müdaha-
latı) denilmiş. Hakikaten bugün geçirmekte olduğu
muz buhranın en büyük saiklerinden birisi bu oldu
ğu gibi, Arnavutluk kıyamının sebebi aslisi de budur. 

Maahaza bazı müsebbipler de vardır, bunu da mü
teakiben izah edeceğim. Memurların muhalifi kanun 
müdahalat ve muamelatını men için de program pek 
güzel ve musip tedabir beyan edilmiştir. (İkincisi, or
du ile memurinin muhtelif firakı siyasiyeye duhulü) 

Yalnız bu noktada tereddüt ederim. Ordu, muh
telif firakı siyasiyeye duhul etmemiştir. Filhakika, or
dudan bir kısım zabitan İttihat ve Terakki Fırkasına 
duhul etmiş ve âdeta kongrelerinde ve heyeti merke-
ziyelerin.de ve merkezi umumilerinde murahhaslık va
zifelerini dahi ifa eylemişlerdir. 

Fakat ordu, muhtelif firakı siyasiyeye intisap et
memiştir. Gerçi hiçbir irtibatım yoksa da, pek âlâ bi
liyorum ki, Hürriyet ve İtilaf Fırkası hiçbir zabit ka
bul etmemiş ve hiçbir zabit de Hürriyet ve İtilaf Fır
kasına girmek teşebbüsünde bulunmamıştır. (Hande
ler) 

ALİ OSMAN EFENDİ (Çorum) — Galip Bey, 
İtilaf ve Hürriyet Fırkasının merkezi' umumisinde bir 
vazifeniz var mı ki bunu biliyorsunuz? 

ALİ GALİP BEY (Devamla) — Pek âlâ biliyo
rum, ne İttihat Fırkasıyla, ne de İtilaf Fırkasıyla bir 
münasebetim olmadığı halde, her iki fırkanın kaffei 
esrarına tamamiyle vakıfım. Çünkü, her iki fırkada 
pek çok arkadaşlarım vardır. 

H. NAZIM BEY (Siirt) — Bütün esrarı size söy
lüyorlar demek, ne kadar büyük itimat. 

ALİ GALİP BEY (Devamla) — Tekrar ediyo
rum : Ordu, muhtelif firakı siyasiyeye intisap etme-

mistir ve etmez. Yalnız bidayeti inkılapta Meşrutiye
tin hukuku esasiyei milletin istirdadı için lüzum ve 
mecburiyçt hisseden bir kısım zabitan o vakit bir fır-
kai siyasiye olan İttihat ve Terakki Cemiyetine gir
mişler ve bilahare bazı menafi! hususiye ile bağlana
rak ayrılamamışlardı; fakat bendeniz katiyyen emi
nim ki, fimafad hiçbir zabit turuku siyasiye ile mü
nasebet peydah etmeyecektir ve hali hazırda zabita-
nın siyasiyat ile iştigali zannedilen halatı da, siyasiyat 
ile iştigal olsa bile, firakı siyasiyeye intihap addedile
mez. 

Zira, firakı siyasiyeye intisap, mesaliki siyasiye-
den, mesaliki içtimaiyeden birinin tervici için çalış
maktır. Halbuki bugün zabitandan işittiğimiz iştigali 
siyasî mesaliki siyasiye üzerine değildir. Sırf hukuku 
esasiyei milletin istirdadı üzerinedir. 

Efendiler, mesleki siyasiden birinin tervici için za
bitan, firakı siyasiyeye intisap ederse, muhtelif firakı 
siyasiyeye intisap eden zabitan arasında ihtilaf vaki 
olur ve bu ihtilaf ordu arasında müsademeyi intaç 
eder ve ordular arasında muhtelif firakı siyasiyeye 
mensup olan amirlere karşı maiyetlerin ademi emni
yeti, ademi itimadını ve binaenaleyh, ortada siyasiyat 
ile iştigal bahsinde arz ettiğim veçhile itaat ve inziba
tın ihlalini mucip olur. 

Onun için siyasiyat ile iştigal firakı muhtelifei si-
yasiyenin amalini terviçten bahsedilince, mezmumdur; 
fakat hukuku esasiyei milleti tehlikeden kurtarmak
tan bahsedilince hiçbir vakit mayub olamaz. Her fert 
hukuku esasiyei milletin istirdat ve istihsali için med
yundur. Binaenaleyh, zabitan ve efrad; yani umumi
yetle her ferdi beşer, hukuku milliyenin, hukuku esa-
siyenin emri muhafaza ve istirdadında vazifedardır 
ve bununla Orduyu Osmani hiçbir vakit lekedar edi
lemez. 

Demek isterim ki, Ordudan Kabine emin olabilir. 
MEHMET TALAT BEY (Edirne) — Acaba hü

kümet de bu fikirde mi? 
ALİ GALİP BEY (Devamla) — Ordu, firakı 

muhtelifeye intisap etmez ve yine emin olabilirler ki, 
hukuku esasiyei milletin istirdadı emrinde görülen te-
şebbüsat, maksat hâsıl olduktan sonra tekerrür etme
yecektir ve katiyyen emin olmak lazım gelir ki, siya
siyat ile iştigalin esbabı esasiyesi izale edildikten son
ra bir daha ordunun böyle şeylerle iştigaline mahal 
kalmaz. 

Memurinin firakı siyasiyeye duhulü meselesine ge
lince : 

Hakikaten bu pek elim bir haldir. Evvelce de bu 
kürsüde arz ettiğim veçhile siyasiyat ile iştigal mebha-
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sinde memurin nüfuzu hükümeti haiz bulunuyorlar. 
Filvaki insanlar kendi içtihadatı zatiyelerini terviç için 
çalışabilirler ve birçok insanlar aynı içtihada iştirak 
ile tevhidi mesai edebilirler; fakat bu mesail kendi 
kuvvetini, kendi mamelekini istimal etmek suretiyle 
olursa meşrudur; fakat nüfuzu hükümeti ve milletin 
mamelekini istimal etmek suretiyle olursa gayri mak
buldür. 

Halbuki, memurin, bittabi beşer oldukları için 
ihtirasat-ı nefsaniyyelerine infialat-ı nefsaniyyelerine 
kapılarak, haiz oldukları nüfuzu, haiz oldukları kuv-
ve-i Hükümeti, kuvvet-i milleti yine millet aleyhine 
istimal edebilirler. Mücahedat-ı siyasiyyelerinde kul
lanabilirler. Bunun için memurinin siyasiyyat ile 
iştigali gayet tehlikelidir. 

Efendiler, Ordu, siyasiyyat ile iştigal etmez; fa
kat memurin, eğer şediden men'edilemezse beheme
hal siyasiyyatla iştigal eder. Çünkü, üç - dört sene
dir numunesini görüyoruz. Memurin, siyasiyyat ile 
iştigalleri sayesinde ehliyet ve iktidarları fevkinde 
birçok memuriyetler, menfaatler istihsal edebilmiş
lerdir. Menfaat, insanlar için bir tuzaktır. 

Binaenaleyh, Hükümet memuriyetlerinde menfaat 
mevcut iken, memurlar siyasiyyat ile iştigalden men-i 
nefs edemez; fakat zabitan-ı askeriyye için böyle 
bir şey yoktur. Bir zabit, bir Mülâzım, yekden Mü
şir yapılamaz; fakat bir Nahiye Müdürünü, hatta 
Nahiye Müdürlüğü bile yapmamış olan bir adamı 
Vali yapıp göndermek mümkün oluyor. 

Onun için, Ordulardaki inzibat, esasen mani-i 
kâfidir. Asıl mani, hamiyyettir; fakat insanlar men-
faata meclûb oluyorlar. Zabitan-ı askeriyye 
için böyle bir menfaat tasavvur olunamaz ki 
bunlar siyasiyyat ile iştigal etsin. Bendeniz diyebili
rim ki, kanun vaz'edilmese dahi, zabıtan siyasiyyatta 
iştigal etmeyecektir. Maahaza, münasip bir kanunun 
vaz'ını da terviç edenlerdenim. 

Memurinin siyasiyyat ile iştigalini şiddetle men' 
edici tedabir ittihazında bulunduğundan dolayı bu 
Kabine şayan-ı tebrik ve itimattır. 

(Üçüncüsü; tevzi-i vezaif ve manasıpta nizamat-ı 
mer'iyye ahkâmından ihtiraf) Bu inhiraf da beyan 
namede izah buyurulduğu veçhile fırak-ı siyasiyyeye 
intisap ve sadakat semeresi olarak istihkak fevkinde 
tevcih-i memuriyyet veyahut muhalif bulunan bir 
fırkaya mensubiyyeti hissedilerek nekbet suretiyle te
celli ediyor. 

Efendiler, Hükümet, kuvveti milletten alır, me
murin de Hükümetten alır, fakat millete medyun 

olur. Bir memur, haiz olduğu kuvveti, selâhiyyeti 
ve esbab-ı saadetini millete medyundur ve onun şük
rünü millete edâ etmesi lâzım gelir; fakat memur 
kuvveti Hükümetten almaz da, Hükümet üzerinde 
tenebbüt etmiş tufeyli bir şeyden alırsa, o vakit 
memur, kuvvetini esbab-ı mesadetini millete med
yun olmaz. O tufeyli kuvvete medyun olur ve onun 
için vazife-i şükranını millete hizmet suretiyle ifa 
etmeyerek, o kuvvetin amaline mümaşat eder ki, 
bu da tabiîdir. 

İşte efendiler, şu programda en mühim nokta, 
bu noktadır. 

Efendiler, bizim geçirmekte olduğumuz buhran
ların esbabı müteaddit olmakla beraber, müsebbib-i 
esas ve hakikisi buradadır. Biz, Arnavutluk İsyanı 
için birçok sebepler tâdad ediyoruz. Arnavutluk İs
yanının sebebi, ailelerin nefy ve tağrip edilmesidir 
diyoruz. Geçende de arz ettiğim veçhile bu, sebep de
ğil, neticedir, bir evvelki isyanın neticesidir. Bu ne
tice, ikinci bir isyana sebep olarak gösteriliyor. Hal
buki, sebep değil neticedir. Arnavutluk İsyanmm 
sebeb-i hakiki eslihanın dercidir deniliyor. Hayır, 
eslihanın derci sebep değil, neticedir. 

Çünkü, 1326 senesi ihtilali neticesinde Arnavut
luk'tan esliha dercedildi; fakat 1326 İsyanının sebe
bi bu olabilir mi? İsyan ve ihtilâl neticesinde esliha
nın dercedilmesi, isyanın sebebei olabilir mi? Haydi 
onun sebebi olsun, ondan bir evvelki isyanın sebebi ola
bilir mi? Devr-i İstibdattaki isyanların sebebioiabilir mi? 
Demek ki, Devr-i İstibdattan beri her nerede kıyamlar, 
ihtilaller, iğtişaşlar oldu ise Devr-i Meşrutiyyette de 
aynı yerlerde kıyamlar, ihtilaller vuku bulmuştur. O 
halde, bu kıyamların sebebini bu gibi hususatta ara
mamalıdır. Bunda bir sebeb-i hakiki vardır, onu ta
harri etmelidir. 

Efendiler, esasen isyanlar, kıyamlar için sebep, 
anasır-ı muhtelifede bir istidattan anasır ihtilâfı, me-
zahip ihtilâfı, lisan ihtilâfı, Tarihine merbutiyyet 
ve bir de ananat, bunlar esasen isyan istidatlarını teş
kil eder; fakat hüsn-ü idare ve menafi-i müştereke esa
sı bu istidadı kuvvede bırakıyor, fiile çıkarmıyor. 
Hüsn-ü idareyi menafi-i müşterekeyi ihlâl eden ahval, 
işte bu istidadı kuvveden fiile çıkarıyor. İşte şimdi, ben
denizin arz edeceğim sebep, hüsn-ü idareyi ve menafi-i 
müşterekeyi ihlal eden sebep yalnız Hükümet üze
rinde tahakkümdür; yani tufeyli kuvvettir. 

Mademki, gerek Devr-i İstibdatta ve gerek şu dört 
senelik Devr-i hazırda, aynı suret ve sebeplerle 
ihtilâller zuhur etmiştir. Bu ihtilâllerin kâffesini izah 

TBMM KUTUPHANESI



Meclîsi Mebusan t : 43 17 Temmuz 1328 (1912) C : 2 

edecek yegâne bir sebep aramak lâzım geliyor. İşte 
bu sebebi izah edeceğim. 

Devri İstibdatta bir Hükümet vardı. Bir de Hü
kümet üzerine tahakküm eden kuvvet vardı. O da 
Mabeyn kuvveti idi. Mabeyne çatkın olanlar, ora
dan aldıkları kuvvet ve tavsiyeler ile büyük büyük 
memuriyyetlere, Valiliklere vesair selahiyyattar ma
nası ba geçerler ve yalnız Mabeyn politikasına hiz
met ederlerdi ve millete de biç medyun ve minnet
tar olmazlardı. İşte, Devri hazır-ı İttihatta bir İt
tihat ve Terakki Cemiyeti hadis oldu ve bu cemiyyet, 
Hükümet üzerine tahakküm etti ve bu tahakküm, 
âdeta Mabeyn tahakkümünü tamamiyle andırırcasına 
vaki oldu ve bu İttihat ve Terakki Cemiyetine çat
kın olanlar parlak parlak makamlar ihraz ettiler ve 
büyümeden büyüdüler ve bu cemiyyete minnettar ol
dular. 

İL YAS SAMİ EFENDİ (Muş) — Reis Beyefendi 
Fîazretieri, sadetten harice çıkmasınlar, bu kadar mü
saade etmeyiniz. 

MEHMET CAVİT BEY (Selanik) — Bırakın, 
bırakın söylesin, lekeler Galip Efendiden gelsin. 

ALİ GALİP BEY (Devamla) — Bu tahakkümün 
izalesine azmetmiş olan bir Kabineye adem-i itimat 
ise onun izalesini istememek demektir. 

İL YAS SAMİ EFENDİ (Muş) — Beyanname
den bahsediniz. 

ALİ GALİP BEY (Devamla) — Beyanname
den bahsediyorum. 

Dördüncüsü; (Kanun-u Esasi ahkâmı ve muktaza-
yat-ı Meşrutiyyet ile kaabil-i telif olmayan turuk-u 
tedabire tevessül) 

Hakikaten efendiler, Kanun-u Esasi ahkâmı, son 
zamanlarda bariz bir surette ihlâl edildi ve gayr-i 
kanunî birçok ef'al ve harekât vaki oldu. Bendeniz 
bunun için uzuntızadıya edille serdetmeyeceğim. Her 
gün ceraid-i yevmiyye ile buna dair birçok vukuat 
ve hadisat ve birçok vesaik neşrediliyor. Onun için, 
bu kürsüde tatvil-i makaale hacet görmem. Şimdi 
Hükümet, bu esbab ve sevaiki izale ettiği halde, va
tana pek büyük hizmet edecektir, ve böyle bir Hü
kümete karşı adem-i itimat da iyi olmayacaktır. 

Muvakkaten tatbik edilen kanunlardan icab-ı 
Meşrutiyyete ve Kanun-u Esasi ahkâmına muvafık ol
mayan kanunların istirdadı meselesine gelince: Bu, 
şayan-ı teşekkürdür. Hakikaten hepimiz tasdik ede
riz ve bu kürsüde o kanunlar müzakere edilirken 
pek çok muhalefet gösterdik ve çalıştık. Bu kanun
ların men-i tatbikine muvaffak olamadık. Teşekkür 

olunur ki, bu Kabineyi bize Allah gönderdi ve bu 
kanunları ref'edecek... (Handeler) 

MEHMET SADIK EFENDİ (Denizli) — Lakır
dını bil, bu Vükelâ Peygamber mi? 

ALİ GALİP BEY (Devamla) — Bu kanunların 
ekserisi, bilirsiniz ki, hukuk-u esasiyye-i milliyyeyi 
kasr ve tahdid-i âdeti selbeder kanunlardır. 

MEHMET SADIK EFENDİ (Denizli) — Hilaf-ı 
Şer' söz söylüyorsun. 

ALİ GALİP EFENDİ (Devamla) — Hiçbir va
kit hilafı Şer' söz söylemiyorum. 

Evet, Allah bize gönderdi, şikâyet ediniz de be
ni assınlar. (Handeler) Böyle şeyler ayıptır. 

MEHMET SADIK EFENDİ (Denizli) — Hilaf-ı 
Şer' söz söylüyorsun, sözünü geri al. Bunlar enbiya 
değildir, senin gibi kuldur. 

ALİ GALİP EFENDİ (Devamla) — Fail-i 
Mürid, Cenab-ı Haktır, sizin aldığınız manaya değil
dir. 

MEHMET SADİK EFENDİ (Denizli) — Sözü
nü iyi söyle. 

ALİ GALİP BEY (Devamla) — Hilaf-ı Şer' söyle
miyorum. 

MEHMET SADIK EFENDİ (Denizli) — Cahil! 
ALİ GALİP BEY (Devamla) — Hoca Efendi, 

yalnız siz mi biliyorsunuz zannediyorsunuz, Fail-i 
Mürid Cenab-ı Haktır. Cenab-ı Hak, irade etmedikçe 
biz irade-i cüz'iyyemizle hareket edebilir miyiz? Evet, 
Allah gönderdi Sadık Efendi. Bu, zebanzed olmuş 
bir tabirdir. Bu, her daim herkesin lisanında deve
ran eder. Buna itiraz etmeyin. 

MEHMET SADIK EFENDİ (Denizli) — Bu söz
le taip ve müstağfi olduğunuzu addettiğimden, söz
den vaz geçiyorum. 

ALİ GALİP BEY (Devamla) — Bendeniz bu Vü
kelâ Peygamber olarak geldi iddiasında bulunmadım. 
Siz iftira ettiniz. 

MEHMET SADIK EFENDİ (Denizli) — Sözünü 
geri al. 

ALİ GALİP BEY (Devamla) — Evet, iftira et
tiniz. 

REİS — Müsaade buyurunuz Sadık Efendi, ara
da bir sû-i tefehhüm oldu. 

MEHMET SADIK EFENDİ (Denizli) — Böyle 
Makam-ı Alide cahilane söz olmaz. 

ALİ GALİP BEY (Devamla) — İlminize çok mağ
rur oluyorsunuz Efendi Hazretleri. 

REİS — Arada bir su-i tefehhüm hâsıl oldu. 
Galip Bey de, o su-i tefehhümü izale edecek derece-
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de izahat verdi. Sadık Efendi de bu izahat üzerine 
sözünü geri aldı. («Devam» sadaları.) 

ALÎ GALİP BEY (Devamla) — Esasat-ı sulhiy-
ye bulununcaya kadar harpte nihayete kadar meta
netle devam edileceğine dair verilen izahat ve teminat, 
bu Kabineye itimat için en büyük bir sebep teşkil 
eder. 

Bir de, harici politikamızda bidayet-i İnkılaptan 
1325 tarihi nihayetine kadar devam eden siyaseti ta
kip buyuracaklarını beyan ediyorlar. Bu siyaset ki, 
İtilaf-ı Müselles üe münasebat-ı hasenenin idamesi ve 
diğer İttifalk-ı Müseîles'le de yine hüsn-ü münasabatm 
idamesidir. Binaenaleyh, hiçbir tarafı incitmemek po-
tilikasıdır. Bu politikayı takip edeceklerinden dolayı 
yine şayan-ı kainattırlar. 

GABRİYEL NORADONKİYAN EFENDİ (Ha
riciye Nâzın) — Efendim, rica ederim. Burada İttifak 
ve ftilaf-ı Müselles'ten ve diğerlerinden bahse lüzum 
yoktur ve münasip değildir. 

ALİ GALİP BEY (Devamla) — Hayır efendim, 
bendenizin arz ettiğim, bütün hey'at-ı düveliyye ile 
bütün Hükümat-ı mütecavire ile münasebat-ı hasc-
ne peyda etmektir. Yanlış anlaşılmasın. Maksadım; 
yani sırasıyla ittifakları tadâd etmekti. Çünkü, Hükü-
mat-ı mütecavirenin kâffesiyle hüsnü münasebette bu
lunacağını söyleyen bu Kabine, şayan-ı itimattır. 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Erzurum) — 
Efendiler, tanzim olunan programı okudum. Progra
mın birçok ciheti menfî hallerden bahsediyordu, in
tihabatta tatbik etmek, bilmem ne gibi memurlar 
şöyle tayin olunmuş, onları tayin etmemek gibi hal
ler ki, onların bazılarını biz burada söylemiştik; fa
kat program esas mesele üzerine olmalıdır. Acaba 
intihabatm suiistimalatı veyahut memurinin birkaçının 
gayrimeşru bir halde veyahut millete faydalı olmadığı 
bir halde nasbolunmalan gibi haller acaba hakikî 
esaslardan dolayı biz bu hale gelmişiz, biz böyle düş
müşüz? Umumi meseleler için şimdi gelen Kabine
nin tutacağı mesleği anlamak istiyoruz. Halbuki, ken
di hakiki mesleği için birkaç söz sarfetmiş ve onlar 
da müphem ve müşevveş bir haldedir. Ben, iki mese
le alacağım. Birincisi, Anasır-ı muhtelife için söyleni
len son fıkra, ikincisi de, ıslahat ve terakkiyat-ı mil
let için vaki olan beyanattır. 

Unsur üzerine söylediğim vakitte hiç zannetmeyi
niz ki, ben Unsur meselesini meydana çıkartır, sizi 
ve başkalarım teşvik etmek istiyorum. Anasır mesele
sine şimdiye kadar dört sene zarfında çok nazikâne 
temas etmişiz. Kimse asıl yarayı açmaya çalışmamış, 

suret etmemiş. Şimdiki Kabine dahi, aynı nezaketle 
o yaraya temas ediyor ve o yarayı deşip dışarı atıp da, 
kendisi bu Anasır-ı muhtelifeye karşı bu müşevveş 
sözlerden mada ne gibi hareket edeceğini söylemiyor. 
Hiçbir şeyi söylemiyor. Kâmil Paşa, Tevfik Paşa, Hü
seyin Hilmi Paşa, Hakkı Paşa ve Sait Paşa Kabine
leri yine aynı parlak sözlerle Kanun-u Esasinin Ana
sır' i muhtelifeye bahşettiği mezuniyyetlere, selahiyyet-
lere göre uzunuzadıya bize vadetmişlerdi; fakat biz 
görüyoruz ki, dört sene zarfında, efendiler, Anasır-ı 
muhtelifeyi birbirine yanaştırmadıktan başka, bir
birinden uzaklaştırıyoruz. Bunlar beyninde itilaf hu
sule getirecek yerde ihtilaf peyda ettik. Biz anlamak 
istiyoruz ki, şimdiki Kabine, bu ihtilafı ortadan çı
karıp itilaf peyda ettirmek için ne gibi teşebbüsatta 
bulunacak, programı nedir, mesleği nedir? Bunu an
lamak istiyoruz. Yalnız iyi biliniz ki, asıl Osmanlı 
Memleketinin büyük yarası budur ve şimdiki meyda
na çıkan hallerden pek büyük ve tehlikelisi budur. 
Bu tehlike izale olunmadıkça, Osmanlı Memleketi kur
tulmaz, Osmanlı Memleketi hal-i selâmete gidemez; 
bunu herkes de tasdik eder. Onun için, geçen beş 
Kabine gibi, bu Kabine de bu mesele ile meşgul ol
mayacak ve o yarayı kangren olmaya bırakacaktır. 

Islahat ve terakkıyatı, 1329 bütçesine bırakıyo
ruz dediler. 

Efendiler, memleketin buhran içinde olduğunu ve 
memleketin asayiş bulmadığını Kabine kendisi de söy
ledi ve hepiniz de biliyorsunuz. Efkâr-ı umumiyye 
müşevveş bir haldedir, gidenleri itham ediyorsunuz. 
Acaba gelenler ne yapacak, ne gibi terakkiyat ve ıs
lahat yapacaklar? 1329 bütçesi bundan yedi sekiz ay 
sonra geliyor. Millet yedi, sekiz ay daha tereddütte 
kalacak. Elalbuki, bu Kabine mesleğini göstenne-
dikçe millet buna itimat edemeyecek, muzaharette 
bulunamayacak. Milletin kuvvetine istinat eden bu ka
bine ne gibi terakkiyat ve ıslahat yapacaksa şimdiden 
söylemeli, millet böyle parlak beyannameleri çok 
gördü. 

Bu da onlardan biridir. Bu da diğerleri gibi ola
cak. Meselâ Kabine demeli ki, iktisadın terakkisi, 
yahut Aşarın tadili veyahut vergilerin ni'sbî halde 
tarhını istiyoruz. Bizim mesleğimiz budur. Biz de 
meslekleri nedir bir anlayalım. Sonra memurinin 
hiçbir Fırkaya mensup olmayıp ve kendi liyakatla-
rma göre memuriyet alacaklarına dair bir fıkra var, 
fakat kendi memuriyetini suiistimal edenler ve kendi 
memuriyetlerine devam etmeyenler ne gibi mücâ-
zâta dûçâr olacaklar? Bir Vaiîi, bir Mutasarrıf veya-
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but bir Kaymakam, kendi dairesinde katil veyahut 
filan bir şey olduğu halde, bunlara karşı ne yapa
cak? Buna dair beyannamede hiçbir söz yok. 

'Memleketin birkaç taraflarında vuku bulacak 
halleri, meselâ Arnavutluk'ta ve sair yerlerde olan 
meseleleri, Anadolu'daki arazi meselesi ve sair me
seleleri bu Hükümet ne suretle halledecek tir? Kendi 
mesleğini hangi tariki tutacak, bunlara dair olan 
hiçbir söz yoktur. Sonra, maarif için Anâsır-ı muh
telife bekliyor ki, verilen vergilerin nisbetçe kendi 
mekteplerine tahsisat verilsin. Bunda acaba Kabine, 
ne meslek tutacak? Bunu da bilmiyoruz. Velhâsıl, 
bu gibi dahilî siyasete ait yaralı noktalar var ki, bun
lar hakkında Hükümet hiçbir şey söylemiyor. Hükü-
imet onları hâl-i sükûtta bırakmış. 

Şöyle ki, bize getirilen programı yalnız güya sui-
istimâlâttan ibaret olan şeyler söylenmiş. Ve bunla
rın halli için ne gibi çareler düşünülüyor? Onu da 
asla bilmiyorum. İntihabatın gûyâ suiistimâlâtı tah
kik etmek istiyor. Pek kendisince intihabatta suiisti-
malât olmuş. Acaba bundan sonra intihabatta suiis-
timalât olmayacak mı? Ve öyle zannediyorum ki, 
Meclisin fesh olunması herkesin ağzmdadır. Fakat 
{Kabine, şöyle görünüyor ki, Meclis-i Mebusanı fesh 
ettirecek, fakat Meclis-i Mebusanı fesh ettikten son
ra bize ne teminat veriyor ki, kendilerinin itham et
tiği suiistimaller meydana gelmeyecek? Efendiler, 
şimdiki Mebusanın gûyâ cebren i'ntihab olunmaları 
en büyük infiali mucip olduğu söylendi. 

Fakat intihabatta en büyük bir gayr-i memnuniy-
yet var. O da, akaliyette kalan milletler burada ve 
Vilayet Meclislerinde âdilâne surette prezante olun
mamasından ileri geliyor. Onun için böyle mesele 
karşısında Hükümetin tuttuğu meslek nedir? Yarın 
cebren değil, kanunî intihabat olur, fakat kanunî in
tihabat olduğu vakitte esaslı itirazât, yani' akalliyetin 
hukuku muhafaza edilmezse, daima bu infial kalacak 
ve bunun halli için her halde Kabine düşünmeli; Ve 
bu intihabat için bir şey getirmeliydi. İntihabatta 
isuiistimâlât etmemek ve kanunî yapmak için de ona 
dair de bir şey söylemedi. 

Efendiler, benim sözümün neticesi, Kabine sırf 
i'thâmâttan başka bir şey yapmamış. Kendi progra
mında hakikati esaslı olan meselelere asta temas et
memiş. Ve bu meseleleri ne gibi halledeceğine hiçbir 
vasıta göstermemiş. Geçende Sait Paşa Kabinesi için 
söyledik, şimdi de söylüyoruz, artık parlak beyan
nameler işitmek kâfidir. Parlak sözler işitmekten bık
tık. İş istiyoruz, fi'liyyât istiyoruz. Verilen sözlerin 

tamamiyle İcrasını istiyoruz. Mademki, şimdiki Ka
bine bunda gayet vazıh surette kendi mesleğini söy
lemedi, atîye bıraktı, biz ve benimle beraber olan Me 
buslar, hiçbir vakit itimat veremez. Fakat aynı va
kitte şimdiki halin vahametini görerek harp bir taraf
tan, dahilî şûriş diğer taraftan devam ettiğinden 
adem-i itimat vermiyoruz. Şimdi halde istinkâf edi
yoruz. Nasıl ki, Sait Paşa Kabinesinde de istinkâf 
ettik, neticeyi bekliyoruz. 

TAHSİN RIZA BEY (Tokat) — Rüfekayı Ki
ram! Pek müthiş ve pek buhranlı bir anı tarihî yaşa
dığımızı hepimiz itiraf ediyoruz. Bugün Meclisi Me
busanın, karşısında bulunduğu ahval, buhran tetkik 
edilecek olursa, bizim her türlü harekâtımız, ahvali
miz, akvalimiz, şüphe yoktur ki, tarihin, enzarı kâi
natın, hatta efradı milletin, herkesin nazarı tenkit ve 
tetkikinden kurtulmayacaktır. 

Bendeniz, işte şu hakikati nazarı dikkate alarak 
şunda üç ayı mütecaviz bir zamandan beri hayatı si
yasiye iktisap edeli geçirmiş olduğumuz hayatı siya-
siyeyi ve sabık kabine ile Meclisi Mebusan beyninde 
cereyan eden münasebatı ve bu kere Meclisi Ali hu
zuruna gelip de beyannamesini kıraat buyuran He
yeti Vükelaya karşı ittihaz edebileceğimiz mukarre-
ratı gayet sükûn ve itidal ile buradan bütün millete 
ve müvekkillerimize bir hesap vermek üzere, kemali 
sükûnetle beyan etmek isterim. 

Heyeti Vükelayı Muhteremenin kıraat buyurulan 
beyannamelerinde münderiç olan esabab, ve o esba-
bıh sevaikini tetkik ve tahlil etmezden evvel, demin 
de arz ettiğim gibi, Meclisin sabık kabine ile müna-
o v u a u m v t u u ı ı ı u ı s a s s u a ı ı u u a ı ı ı sv ıa ıv ı n a v a u ı s i c ı v ı c -

busanın haysiyetine taalluk eden ahvalin o münase-
batla ne derece taalluku olduğunu arz ve izah ederek 
şu suretle Meclisin haysiyetine sürülmüş olan bir le
kenin varit olmadığını arz etmek istiyorum. 

Biliyorsunuz ki efendiler, intihabat, bütün mileli 
meşrutada icra edildiği vakitte hiçbir memleket ta
savvur edilmez ki, intihabatın neticesinde şikâyet edil
mesin. Her memlekette, bu bir kaidedir. Kaide değil, 
ahvali tahliyedendir. Çünkü birçok kimseler, tabiî me
bus olmamak veyahut taraftarları kazanamamak iti
bariyle şikâyat tevali eder. Bu, siyasiyatın neticesidir. 

Fakat bize muhalif olanlar, gerek evrakı havadis
te, gerek suveri saireyle söylenmiş olan sözlerde de
diler ki, evet, Meclisi Mebusanı Osmani, memur ve 
daha doğrusu Meclisi İdare makammdadır. Bunlar 
hükümetin her türlü emri ve nehyi ile mukayyettir. 
Bunlar, âdeta «Evet efendim» makammdadır. . 
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Halbuki, efendiler, şu kürsü milletten hisap edi
yorum. Gerek Takvimi Vakayi ve gerek cereyan eden 
ahval, maruzatımın birer şahidi olacaktır ki, şu Mec
lisi Mebusanı hazır, nisanın son haftalarında teşekkül 
ettiği vakitte karşılarında gerek otuzbeşinci madde, 
gerek yedinci madde ve diğer mevaddın başka bir 
şekilde tadil edilerek Meclise arz edildiğini gördü. 

Eğer dedikleri gibi, hakikati halde bu Meclis, o 
vakitki kabinenin emrine münkaad bir vaziyette bu
lunmuş olsaydı, kabul eder, geçer giderdi. Halbuki 
bu Meclisin bir cüzü olan Encümen, kemali şiddetle 
o teklifi reddetti. Ve milletin arzusuna muvafık ola
rak yapmış olduğu tadilat, Heyeti Umumiyece kabul 
edilerek Ayana takdim edildi. 

İşte bunun en büyük ve en celi şahididir ki, Mec
lisi Mebusan, hâkimiyeti milli'yeyi ihraz ederek, ha
yatı siyasiyesini iktisab edip, buraya geldikten sonra, 
kendilerine tevdi edilen vazifeyi Kanunu Esasi daire
sinde ve hatta otuzbeşinci maddenin şekli evveli mu
cibince vuku bulan tadilini aynı suretle kabul etmek 
suretiyle kendi istiklali vicdan ve efkârını ispat etmiş
tir. Bundan başka, daha bazı kavanin, Mecliste mev-
zuubahs olduğu vakitte, koparılan itirazat fırtınaları 
unutulmamıştır. 

Ezcümle, İçtimaat Kanununun esnayı müzakere
sinde, Meclis, mevcudiyeti siyasiyesini göstermiş ve 
itirazatı lazimeyi icra ederek Encümene iade etmiştir. 
Şu suretle gerek matbuatın ve gerek muhalifinin, Mec
lisi Mebusanı hazır aleyhinde, bunlar milleti temsil 
etmiyor diye vuku bulan itirazatın vahi olduğunun en 
büyük delili. Meclisin şu suretle huzuru millette ispat 
etmiş olduğu ahval ile müsbettir. 

Sonra, efendiler, Meclis, elim bir vaziyet karşısın-
de bulundu, itiraf edelim, o da ne idi? Sait Paşa Ka
binesine itimat ettikten 24 saat sonra o kabinenin is
tifa etmiş olmasıdır. Buna dediler ki, Millet Meclisi, 
efkârı umumiyeyi temsil etmiyor. Çünkü onların tut
tuğu bir kabine, 24 saat sonra sükût etti. 

Halbuki öyle değildi. Efendiler, kabine, müthiş bir 
harp karşısında bulunuyor, italya hükümeti gibi gaa-
sıp ve cani bir hükümet, diğer bir hükümetin hiçbir 
sebebi kanunî ve şerî ve esbabı siyasiye olmadığı hal
de memlekete taarruz eder, gasp ile, vahşet ile mem
lekette harb eder ve o memleketin sosyalist mebus
ları da dahil olduğu halde, aman hükümetimizi yar-u 
ağyara karşı tutalım, bunları takviye edelim ve itima
dı milliyi gösterelim diye itimat reyi vermiş olan İtal
ya sosyalistleri kadar da mı itibarımız yoktur? 

Elbette harbe devam edeceğimiz bir sırada bu 
Meclisi Osmani, her zaman itimat reyi verecektir. İş
te bizim o sabık kabineye verdiğimiz itimat, münha
sıran bu sevaik neticesi idi. Binaenaleyh şu dakikaya 
kadar sabık kabine ile beynimizdeki münasebatı şu 
suretle tetkik ettim. Şimdi kabine heyeti muhteremesi 
tarafından kıraat buyurulan beyannameye gelince : 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — 
Unuttuğunuz bir nokta var. Encümeni Adliye, memu
rini mülkiyenin sureti muhakemesine dair olan kanu
nu da reddetmişti. 

TAHSİN RIZA EFENDİ (Devamla) — Evet, ya
ni bir kanunu reddetmek suretiyle Encümeni Adliye, 
mevcudiyetini göstermiştir ve Heyeti Umumiyeye da
hi gelmemiştir. Şimdi efendiler, bendeniz bir hisse ter
cüman olmak isterim. O da memleketimizin gerek in
kılaptan beri duçar olduğu buhran ve gerek bu buh
rana inzimam eden hali harp dolayısıyla dairei inti-
habiyemizden gelirken bize dediler ki, efendiler, siz 
gidiyorsunuz, bizim sizden yegâne temennimiz, bir 
k itici vahide halinde bulunmanızdır. İhtilafatı dahi
liyeye meydan vermeyin, hükümeti takviye edin kî, 
şu harbi idare etsin. Namusu millet muhafaza olun
sun. («Hep öyle» sadaları) 

Bütün efkârı umumiye, bu noktada toplanıyor. 
Demek ki biz, bu memlekette ne kadar huzur ve sü
kûneti arzu ediyorsak, onunla beraber memlekette iş
te bu sükûneti takviye ederek memleketin namusuna 
sürülmüş olan bir leke ki, o da harbi hazırdır, onu 
temizlemek, bütün Osmanlıların ve alelhusus, onların 
vekili olan mebusların vazifesidir ve en büyük vazi
fesidir. 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Adliye Nazırı) — Ri
ca ederim efendim, bu harp, memleketin namusuna 
leke sürmedi. Bilakis şerefi askerisini ilas etti. (Alkış
lar) 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Bu alkışların neticei 
fiiliyesini inşallah göreceğiz. 

T AFİSİN RIZA BEY (Devamla) — İnşallah neti
cesini de bu suretle alkışlarız efendim. Şimdi efendi
ler, bendeniz, dairei intihabiyemin olsun ve hepinizin 
de tatbik ettiği üzere, bütün devairdeki müvekkilleri
nizin sükûn ve huzurunu idame etmek ve şu suretle 
memleketimizin terakki ve saadetine ve harbi hazırın 
devamına ve ilamaşaallah orada hukuku hükümranı'-
nin bilfiil teyidine kadar beynimizde ufacık içtihat ih
tilafımız, mücahedatı dahiliyemiz varsa, teskin edip 
hükümeti takviye etmek ve şu suretle memleketimizin 
tamamii mülkisini muhafaza etmek istiyoruz. 
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Şimdi bendenizin programda en ziyade nazar-1 
dikkatimi celbeden bir mesele, intihabat-ı umûmiy-
yede memurinin muhâlif-İ kanun muamelâtını zik
rediyor. Şuradan bahsetmek suretiyle programın ru
hunu teşkil eden en mühim noktaya parmağımı 
hastım zannediyorum. Biraz evvel arz ettiğim gibi 
bilcümle memâlik-i mütemeddine ve Meşrûdata vu
ku bulan intihabatta şikâyât vuku bulmayan hiçbir 
memleket yoktur. 

İşte bizim memlekette de şikâyât vâki olmuştur; 
fakat ne şikâyâtın kavânîn-i esasiyye ve kavânîn-i 
mevzua ile suret-i. tetkiki mukayyettir. İntihabat ic
ra edilir, mazbatalar gelir, mazbatalar tetkik olunur, 
neticesinde o Mebusların mebusiyyeti tasdik edilir
se, artık bu Mebus Kanun-u Esâsı nazarında meşru 
ve kanunî bir Mebus olur. 

Mebusanın Heyet-i Umûmiyyesı bu suretle kanu-
niyyet ve meşrûiyyet kesbettikten sonra, artık bende
niz bilemiyorum ki böyle meşru ve kanunî olan bir 
'Meclisin intihabatında suiistimâlât vuku bulmuş diye 
Hükümet neden bunun hakkında tahkikat icra et
meye neden mecbur oluyor? Bunun hakkında tahki
kat icrasına mübaşeret olunacağı beyan olunuyor ki 
tahkikat bir kakarı tazammun eder, bendeniz tahki
kattan çekinmiyorum, tahkikat yapılabilir, her şeyin 
neticesinde bir karar ve o kararın da bir mahiyyet-i 
icrâiyyesi olmak lâzım gelir. Hükümet icra etmiş ol
duğu karar neticesinde ne yolda karar verecek ve o 
kararı ne yolda icra edeceğinin takdirinden âciz kal
dığım için Hükümetin bu beyannamesinde zikredilen 
tahkikata bendeniz hiçbir mâna veremiyorum. 

MÜFİT BEY (Ergiri) — Kanun-u Esâsiye yeni 
bir madde ilâvesiyle olabilir. 

SÜREYYA BEY (Berat) — Memurlar hakkında 
tahkikat icra edilir. 

TAHSİN RİZA BEY (Devamla) — Memurin 
hakkında tahkikat icra olunabilir. Sonra intihap me
selesine muhterem Kabinenin bilhassa dikkatlerini 
celbetmek isterim. Bittabi Devâir-i Hükümete vu
ku bulan şikâyât olsun, Meclîs-i Mebusandan vuku 
bulan şikâyât olsun, zannedersem eşhas tayin edil
mek suretiyle elli Mebusu tecavüz edemez. 

TAHSİN RIZA BEY (Devamla) — Bendeniz 
fazla söylüyorum, fakat geride kalan 230 Mebusun 
aleyhinde birgûnâ şikâyet vâki' olmuş mudur rica 
ederim? «Bu Meclis gayr-i meşrudur, müdâhalât ne
ticesinde husule gelmiştir» demek, acaba ne derece
ye kadar muhik olabilir ve sonra biı fie-i kalîle, ken

dileri Mebus çıkmadıklarından dolayı isyan ederler 
ve mutlaka Meclis-i Mebusanın feshini talep ederler
se ve bu talep de Hükümetçe nazar-ı dikkate alınıp 
ta esbab-ı kanun diye icadedilmek suretiyle feshedi-
lîrse, yarın Kürdistandan aynı kıyâm-ı müsellâh, 
Arabi'standan bir kıyam müsellâh, «Meclisi isteme
yiz!» diye vukua gelemeyecek midir? (Alkışlar) 

MÜFİT BEY (Ergiri) — Efendim eğer bu sö
zünüzü Arnavutluğa isnat ediyorsanız size reddede
rim. Arnavutluktaki isyan, isyan-ı meşrudur. (Gürül
tüler) 

TAHSİN RIZA EFENDİ (Devamla) — İsyan, 
meşru olmaz efendim. (Gürültüler) 

MÜFİT BEY (Ergiri) — Bu isyan istirdâd-ı hak 
içindedir. (Gürültüler) 

SÜREYYA BEY (Berat) — Zulme karsı isyan 
meşrudur. (Gürültüler) 

MEHMET SADIK EFENDİ (Denizli) — İsyan 
hiçbir vakit meşru olamaz. 

MÜFİT BEY (Ergiri) — Sadık Efendi! Yalnız 
ilmi sen mi biliyorsun? Kendini ilme hasretme. 

SÜREYYA BEY (Berat) — Zulme karşı isyan 
meşrudur. (Gürültü) 

MEHMET SADIK EFENDİ (Denizli) — İsyan 
meşru olmaz, intibaha davet ediyorum, sözünü geri 
al. (Gürültü) 

REİS — Rica ederim sükût ediniz. 
SÜREYYA BEY (Berat) — Zulme karşı isyan 

meşrudur. 
MEHMET SADIK BEY (Denizli) — Zulüm 

nerede? Zulmü siz ihtira ediyorsunuz (Gürültü) 
MÜFİT BEY (Ergiri) — Arnavut erbâb-ı is-

yân-ı, Mebusluk için dağa çıkmamıştır. 

TAHSİN RIZA BEY (Devamla) — Efendiler, 
işte görüyorsunuz ki bir hakikat-1 müselleme karşı
sında şu Mecliste bile isyan eden arkadaşlar var. 
•(Alkışlar) 

MÜFİT BEY (Ergiri) — Evet öyledir, isyanımız
la iftihar ederiz. 

MEHMET SADIK EFENDİ (Denizli) — Bugün
kü günde bu milletin beslendiği bir zabiti asanlar 
canidir. (Gürültüler) 

SÜREYYA BEY (Berat) — Senin gibi bir herif 
cânîdir, Arnavutlar cani değildir. 

-MEHMET SADIK EFENDİ (Denizli) — Kim 
astı ise o canidir diyorum. 

MÜFİT BEY (Ergiri) — Sen canisin, Arnavut
lar değildir. 
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TAHSİN RIZA EFENDİ (Devamla) — Fakat 
siz isyanınızla bu Meclisi feshedemezsiniz. Bugün Ar
navut muhterem kardeşlerim size sorarım, bugün 
Kosova'da içtima etmiş olanların ilk ve son talep
leri nedir? Meclis-i. Mebusanı feshetmek değil mi? 

|S ÜRE YY A BEY (Berat) — Kızların bikirlerini 
izâle ettiler, namuslarını yıktılar, evlerini yaktılar. Her 
türlü fenalığı yaptılar, o suretle isyan ettiler. 

TAHSİN RIZA EFENDİ (Devamla) — Bu baş
ka. Meclisin feshi değildir? Siz bugün Meclisin fes
hine kalkarsanız, Ermenilerin kalkmayacağı ne ma
lûm? Kürtlerin kalkmayacağı ne malûm? Binaena
leyh bu noktada Heyet-i Muhteremenin nazar-ı dik
katini celbederim. Bu fesih meselesinde unsuriyyet 
bir fie-i kalîlenin şikâyât-ı nazar-ı dikkâte alınsın, 
vuku bulan şikâyeti tetkik etsinler. Eğer Meclis-i 
Mebusanın, hattâ sülüsüne kadar aleyhinde şikâyet 
vuku bulmuş ise biz maaliftihar istifa eder gideriz. 
(Alkışlar) Halbuki bugün azasının onda bir derece
sinde aleyhinde şikâyet olmayan Meclis-i Mebusa
nın teşebbüs etmek, Meşrutiyeti ayaklar altına almak 
demektir. Bugün bütün 30 milyon Osmanlının huku
kunu ayaklar altına almaktır. 

ABDULAH S ALP BEY (Bursa) —' Bütün Bele
diye Reisleri, Heyet-i Teftişiyyeler, onlarda olduktan 
sonra ne olur? 

TAHSİN RIZA BEY (Devamla) — Efendiler, 
Kabine beyannamesinin ikinci maddesinde Ordu ile 
memurinin muhtelif fırka-i siyasiyyeye duhûlü, tev-
zî-i vazaif ve manasıpta nizâmât-ı mer'iyye ahkâ
mında inhiraf, Kanunu Esâsî ahkâmı ve mukteziy-
yât-ı Meşrûtiyyet ile kabil-i telif olmayan turuk-u 
tedâbîre tevessül olunduğundan bahsediyor. Zaten 
İnkılâp ne için icra edildi idi? Memlekette bir devr-i 
kanunî açılmak, erbab-ı istihkakın hakkı verilmek ve 
adalet ve müsâvât-ı kâmile icra edilmek için değil mi 
idi? Bizim zaten dtedenberi arzu ettiğimiz odur. Bu
nu programlarında bir hutut-u asîle suretinde dere 
ettiklerinden dolayı Kabine Heyet-i Muhteremesine 
teşekkür ederim. Binaenaleyh, rüfeka-yı muhtereme-
den temennim olur ki, mademki biz sükûna ve böyle 
bir ahvâl-i fevkalâdede, böyle buhran zamanlarında 
ittihada muhtacız, binaenaleyh muhterem Kabine 
Heyetine itimad beyan ederek memleketimizin mu
kadderatını kendilerine verelim ve kendilerini mura
kabe edelim ve temenni edelim ki inşallah şu buh
ranımıza nihayet versinler. (Alkış) 

YUSUF ZİYA EFENDİ (Lazistan) — Efendiler, 
maksadım tamamiyle anlaşılmadan, silsile-i kelâmımı 

kesmemenizi ve serbest arz-ı malûmat etmeme mü
saade etmenizi istirham ederim. («Hakkmdır» sada
ları) Ve ben dahi dahil olduğum halde cümlenize 
Osmanlılığa mahsus sabr-u - sükûnet metanet tav
siye ederim. Mebusluk şerefli bir mevkidir. Her me
muriyetin fevkinde âli bir makamdır. Saltanat-ı mil-
liyyeyi temsil etmek, daima sual mevkiinde bulun
mak gibi manevî fevaidi olduktan başka, maddî 
fevaid de vardır. Millet, vüs'tı miktannea esbâb-ı 
rızk ve refahımızı temin etmiştir. (Gürültü) İnayet 
buyurun, zaten, böyle, efkâr müşevveş olunca ifâ-
dât da müşevveş olur. İşte böyle maddî ve manevî 
fevaidi olduğu gibi (gürültü) müsaade ediniz bir mu
kaddeme yapıyorum. 

REİS •— Sükûn tavsiye ettiniz, inşallah itidali 
muhafaza buyurursunuz. 

YUSUF ZİYA EFENDİ (Devamla) — Şüphe 
yok efendim, işte böyle maddî ve manevî fevaidi ol
duğu gibi birçok müşkil, ağır ve acı vazifeleri de var
dır. Bir Mebus için, millet için, menafi-i vataniyye 
için bir hayat-ı siyasiyyesinin, hayat-ı maddiyyesinin 
fena bulması en ehemmiyetsiz, bir vazifedir. Bina
enaleyh, menafi-i milliyye için,- menafi-i vatan için 
söz söylerken hiç kimseden çekinmeyeceğim. Hatırı
ma ne gelirse bilâ perva söyleyeceğim. Şayet bize 
maddî zarar gelirse müntehiplerimİz bizi arayacak
lardır, şayet aramazsa - ki bu, ihtimâlden baîddir -
o hâlde kusur bizdedir, intihaba lâyık olmadığımız 
anlaşılır. İntihabına lâyık olma3'arak Mebus olma
nın cezası da aranmaktadır. Ben yalnız kendi memle
ketimin efkârı hakkında arz-ı malûmat etmeyeceğim, 
Mâlûm-u âlîniz her Mebus, yalnız kendi memleke
tinin değil, umûm Osmanlıların Mebusudur. Evvelâ 
Sadr-ı sabık Sait Paşa hazretlerinin mesleğini mevzû-u 
bahis edeceğim. Müşarünileyh, hakikaten emsali gö
rülmeyecek surette mezzul zekâ ve irfana mâliktir. 
Fıtraten vatanperver ve hamiyyetlidir. Yarım asır
dan beri bu Devlet ve millete sadıkane hizmet et
miştir. Devr-i sabıkta maâşâttan bahsetmek bir 
cinayet iken, Tensîk-i Maâşât Kararnamesi gibi 
pek çok hidemât-ı vataniyyesi vardır. Daha birçok 
şeylerden bahsedilebilirce de, son memurîyetinden 
bahsedeceğim. Hakikaten son memuriyetine rnetînâne 
ve mücedditkârâne devam etti. Bu metanet maattees
süf Harbiye Nazırının istifasına kadar devam etti. 
Harbiye Nazırının istifası üzerine metanetinin esbabı 
zevali gereği gibi anlaşılmaya başladı. Bir kere, ha
kikat ne olursa olsun, Sadrazam Sait Paşa hazret
lerinin de terviç ettiği Hükümetin Mahmut Şevket 

— 549 

TBMM KUTUPHANESI



Meclisi Mebusan İ : 43 17 Temmuz 1328 (1912) C : 2 

Paşa, gerek hariçte, gerek dahilde mümessili olmak 
üzere tanınmıştır. Bunun istifasını kabul etmeyecek
ti, farz edelim kabul etmiş, kabulde bir mahzur gör
memiş. 

REİS — Programdan bahsedin. 
YUSUF ZİYA BEY (Devamla) — Esbabını söy

leyeceğim ki, ders-i ibret'olur. Programdan da bah
sedeceğim, her şeyden bahsedeceğim. 

SEYYİT AHMET BEY (Yemen) — Bize söz 
getiren odur, artık onun tercüme-i hâlinden bahset
me. 

REİS —Mevcut olmayan zâtın aleyhinde söz söy
lemeyin. Müdafa edecek mevkide değildir. 

YUSUF ZİYA BEY (Devamla) — Bendeniz 
aleyhinde söylemeyeceğim, bâzı hissiyatımı söyleye
ceğim. Hissiyatımı söylemekten beni hiç kimse men 
edemez. Hakikat her ne olursa olsun, Hükûmet-i ha
ziranın, o vakitki Hükümetin mümessili olan Mah
mut Şevket Paşanın istifasını kabul etmeyecekti. Ka
bul etti, bir mahzur görmedi, soma, hakikaten, her 
ne olursa olsun Nâzım Paşa ile, mevki-i Nezarete 
gelmek için müzakere etmiyecekti Çünkü Nâzım Pa
şa, zahirde muhalif vaziyette idi. İşte bu iki vak'a 
memlekette karışıklık arayan eşhasa cesaret verdi, 
haricî ve dahilî düşmanları memnun etti. 

Avrupa evrâk-ı havadisi buna şahittir. Bundan 
daha büyük hatasına gelince, kendi arzusu veçhile 
intihab olunan meclis-i hâzırın ve daha doğrusu Os
manlı Meşrutiyyetini kökünden sarsar derecede bir 
hatada bulundu. Meclisten ittifak-ı ârâ ile itimad al
dığının ferdasında istifa etti. Bu ne demektir efen
diler? Türkiye'de Osmanlılıkta efkâr-ı umûmiye şu 
salonun içinde değil. 

ıREİS — Rica ederim sadede gelin. Burada ken
disi müdafaa mevkiinde değildir. 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Adliye Nâzın) — 
Reis Beyefendi, Meclisten deminden de istirham et
miştik, beyhude zaman geçiyor, Mebusân-ı kiram 
azalıyor, dağılıyor. Biz deminden de söyledik, bir 
program takdim etik. Bunun leh ve aleyhinde uzunuza-
dıya mubahasata ihtiyaç yoktur. Bu, bir teklifi kanunî 
değil ki tâdil olunsun. Bunu, kabul edeceği veyahut 
etmeyeceğiz dersiniz. Biz, idare-i memleket için dü
şündüğümüz şeyleri bu programı da arz ediyoruz. Mec
lisi Âlînizce şâyânı kabul ise tasvip buyurursunuz, de
ğilse, reddetmek hakk-ı meşrûunuzdur. Programa hiç 
taallûku olmayan birtakım mebahisle, izâa-ı zama
na hiç muvafakat etmeyiz. 

YUSUF ZİYA BEY (Devamla) — Bendeniz, 
muamelât-ı sabıkanın, muamelât-ı lahika ile bir irti
batı olduğunu programda görüyorum. Maamafih, 
madem ki arzu edilmiyor. 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Adliye Nâzın) — 
Muamelât-ı sabıka, Meclis-i Mebusân terkip eden ze
vatın şahıslarına ait değildir. Şayet, muamelât-ı sa
bıkaya vuku bulan beyanatımıza itiraz edecek var
sa, Heyet-i Vükelâdır. Halbuki biz, Heyet-i sâbıka-i 
Vükelâyı ne muâliaze ettik ve ne de onlara târîz 
ettik. Memlekette mevcut olan buhranın esbâb ve 
sevâik'i olmak üzere tahkikatımıza göre, Meclise ma
ruzatta bulunduk. 

YUSUF ZİYA BEY (Devamla) — İşte biz de es-
bab ve sevaiki tadat ediyoruz. İşte bir şey yoktu, 
diyordunuz. 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Adliye Nâzın) — Ev
velce dediğimiz gibi istirham ediyoruz, reye vaz olun
sun. 

YUSUF ZİYA BEY (Devamla) — Şimdiki prog
ramdan bahsedeceğim. Bir kere programın bir cüm
lesi Kanun-u Esâsiye bir darbedir. İlk cümlesi, Tah
sin Beyin söylediği gibi, Kanun-u Esâsiye bir dar
bedir. Çünkü, intihabattaki yolsuzluğu tetkik edecek 
yalnız bu Meclis-i Âlîdir. Onu tetkik edecek başka 
bir Meclis yoktur. Hükümet, ben tahkikat yapıyo
rum, icabını icra edeceğim, belki bîr kaçamak yolu 
vardır. Hükümet, diyecek ki, ben tahkikat yapaca
ğım. Halbuki Hükümet, memurlar bakında tahki
katı yapmağa her vakit selâhiyettar olduğundan, 
şunu programa ithale hiçbir mecburiyet yoktu. 

SSaniyen: Kabinenin şekl-i hâzırın agelince : Bu 
da fiilen Meşrûtiyete bir darbedir. Saniyen, kasden 
Meşrûtiyete bir darbedir. Kanun-u Esâsiye Mebuslar 
hiçbir tesir tahtında olmadığı halde, rey verecekleri 
musarrahtır. Onun için Mebusların serbest olma
ları lâzımdır. Hükümet, bir tabur askerle geliyor. 

Salisen : Harbiye Nâzın, geçen gün buraya gel
diği vakitte diyordu ki, hiçbir şey yoktur, bir blöf
ten ibarettir, ben tahkik edip icabını icra edeceğim. 
Henüz hiçbir tahkikat ifa etmedi. Ve blöf olduğu 
halde buraya bir tabur askerle gelmeye ne mecburi
yeti vardı? Salisen : Efkâr-ı umûmiyye, Hükümet-i 
hâzırayı bir suretle itham ediyordu, ve diyordu ki, 
siz müsavata, adalete riâyet etmediniz. Müsavatsız
lık, adale'tssizlik yaptınız. O da nedir? Hükûmet-i sa
bıkanın, Hükûmet-i Mutlakanın cinâyât-ı mütevali-
yesine iştirak eden bazı eşhası tecziye ile ve müsavata, 
adalete riâyet etmediniz; kimisini tecziye ettiniz, ki-
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misine de menfaat-ı gayr-ı meşrûa temin ederek on
ları da tecziye etmediniz. 

i Maatteessüf, hâlihazır Kabinede bulunan o si
malardan, Kabinenin gerçi burada mevcut değilse 
de, görüyoruz ki, bazı kimselerde.. («Şahsiyattan 
bahsetme» sedaları) 

Hükümet-i sabıkanın metîn bir surette cinâyâtı-
na iştirak etmiş simalar görülüyor. Bu, şahsiyyat 
değildir, sebebi ithamdır. 

Bir de bu meselede Galip Bey bir şey söylemiş 
idi; ben zannettim ki, Kabineye sözünü geri aldıra
cak. Galip Bey demişti ki Devr-i sabıkta; büyücek 
memurin geçinmek için mutlaka Mabeynin gayr-i 
rneşrû âmâl ve efkârını terviç etmek lâzımdı. Devr-i 
hâzırda da, büyük memuriyete geçmek için Cemi
yete, büyük memuriyete geçiliyordu. Hâl-i hazırdaki 

Kabine, Devr-i sabıkta, büyük büyük memuriyetler 
ihraz etmişti. Galip Bey, Kabinenin lehinde söyler
ken aleyhinde söylemiş oldu. Onun için kendi he
sabıma teşekkür ederim. Kendisine başka söyleye
cek şey yoktur. Kabinenin vaziyetine nazaran, her
halde buraya istifa için gelmiştir, devam-ı memuri
yet için gelmemiştir. Herhalde kendisine itimat caiz 
değildir, hiçbir vakitte. («Devam» sedaları) 

TRAYAN NALt EFENDİ (Manastır) — Kime 
karşı söyleyeceğiz? 

REİS — Efendim, mademki Heyet-i Vükelâ, ara
larında müzakere için dışarı çıktı, kendileri şüphesiz 
cevap mevkiinde de olmadıklarından bir çeyrek te
neffüs edelim. 

Hitam-ı Celse 
Sat : 5.50 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Kuşat Saati : 7.10 

REtS : Halil Beyefendi 
KÂTİPLER : Ahmet Müfit Bey (izmit) Feyzi Bey (Diyarıbekir) 

REİS — Üçüncü celse kuşat olundu. Müzakereye 
devam ediyoruz. 

Adliye Nâzın Paşa Hazretleri buyurun. 
HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Adliye Nâzın) — Efen

diler, memleketin idaresi için deruhte ettiğimiz vazi
fe, ahval-i adiyeye müsadif bir zamanda vukubulmuş 
olsaydı, program üzerine haftalarca müzakere icra
sını siz arzu buyurmasanız bile, biz rica ve temenni 
ederdik. Hatta, bir çeyrek evvel Meclis-i Alinizden çı
kıp diğer odaya gittiğimiz zamanda, aldığımız telgraf
lar dahi, bize talebimizin tesrii lüzumunu bir kat daha 
ihsas etti. 

Hey'et-i Vükelaca şimdi cereyan eden müzâkere 
üzerine, son söz olmak üzere arz edeceğimiz mesele 
şudur efendim: Bizden evvelki Kabineyi ıskat et
mediğiniz ve bilakis hakkında hemen ittifak ile be-
yan-ı itimat ettiğiniz halde, yine muhafaza-i mevki 
etmeyip çekildi, Kabinenin bu suretle çekilişi, bizim 

pek vazıh olarak beyanını muvafık görmediğimiz 
müşkilatın derecesini nazar-ı âlilerinizde tayin edece
ğinden ümidvarız. Binaenaleyh, rica ederiz, o husus 
hakkında izahat istemeyiniz. Çünkü, memleketin sü
kûn ve selâmeti için onu katiyyen muvafık görmüyo
ruz. 

iMEHMET TALAT BEY (Edirne) — Fakat, ka
bine neden dolayı çekildiğini de söylemesin mi Paşa 
Hazretleri? 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Devamla) — O başka 
efendim, onu Kabine söyler. Eğer Kabine burada 
muvacehenizde bulunup da, nezd-i âlinizde kendile
riyle bir mücavebeye girişmiş olsaydık, bu doğru olur
du. Biz, beyannamemizde, pek mühim olan müşkilata 
katlanıp, mahza sevk-i harniyyet-i vatanperveri ile 
bu azim müşkilatı deruhte ettiğimizi söyledik. Be
yannamede muharrer olan, mesleği takip etmek şar-
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tiyle Kabineyi teşkil ettik. Beyannamenin havi ol
duğu hutut-u esasiyye, Meclis-i Alinizin reyince me
nafi ve ihtiyacat-ı memlekete muvafık değilse red ve 
muzaheretinizi diriğ etmek hakk-ı meşruunuzdur. 

Bundan evvelki celselerde dahi, arz ettiğimiz veç
hile, Meclisinize karşı mevkiimiz, şu dakikada taay
yün etmediği takdirde kararsızlık ve tereddüt içinde 
deruhte-i mesuliyyet olunamayacağından, şimdi mü
zakere kâfi görülerek, beyannamemizi kabul ve tas
vip edip etmediğinizin reye vazını katiyyen rica ede
riz. («Reye» sedaları.) 

REİS — Bir şey mi söyleyeceksiniz Cavit Beyefen
di? 

MEHMET CAVİT BEY (Selanik) — Sıramı bek
liyorum, söz söyleyeceğim. 

REİS — Hükümet, müzakerenin kifayetinin reye 
konulmasını teklif ediyor. 

GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA (Sadrazam) — 
Evet, müzakeer kâfi görülerek beyannamemizin tas
vip edilip edilmediğini reye koymanızı teklif ediyo
ruz. 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Adliye Nâzın) — Tas
vip etmediğiniz halde, adem-i itimat demektir. 

REİS — Efendim, evvelâ, müzakerenin kifayetini 
reye koyalım, bilahare Hükümetin beyannamesi reye 
konur. Meclis-i Ali, müzakerenin kifayetini kabul edi
yor mu? 

RAHMİ BEY (Selanik) — Bu hususta bir şey 
söyleyeceğim. Bizim, Kabineye karşı söyleyeceğimiz 
her ne varsa, onları söylemekte herkes devam ede
bilir. Diğer taraftan, Kabine, itimat ve adem-i iti
mat meselesini mevzubahis ediyor ve bilmem ne se
beptendir? Fakat o esbabı burada deraleyan edeme
yeceklerini de bildiriyorlar. Diyorlar ki, şu dakikada 
biz mevkiimizi bilmek isteriz. 

Çünkü, aldığımız telgraflar üzerine yapacak işle
rimiz var. Demek ki, hâl ve mevkide bizce, müphem, 
fakat Kabinece mühim bir hal vardır. Bunun teehhu-
runda, yani Kabinenin burada itimat reyi alıp çıka
rak işe başlamasında fevkalade lüzum hissediyor. Ve 
aksi takdirde de, çekilmek lüzumunu hissediyor. Ben
deniz diyeceğim ki, Kabine burada reylere müracaat 
edilerek itimat ve adem-i itimat suretinde her ne su
retle tecellî ederse, o, bir kere taayyün eder. 

Fakat onu müteakip söylenecek sözler nedir? Şim
diye kadar geçen ahvalin mahiyyeti vesaire hakkında 
her Mebus, sözünde devam eder, Vükela-yı fiham ar
zu ederlerse, burada otururlar, arzu ederlerse giderler. 
Fakat burada söylenen sözleri gazetelerde okurlar, 

Takvim-i Vakayi'de okurlar ve Mebıısanın efkârına, 
hissiyatına muttali olurlar. Ve millet de burada Me
buslarının sözlerini işitmiş olur. Hem Kabinenin ar
zusu burada husule gelmiş olur, hem Mebusların söy
lemek istediği sözler söylenecek hem Vükelaca, hem 
milletçe bunlar malum olur. Bendeniz bu surette, 
icra-yı muamele edilmesini ve Kabinenin teklifinin 
reye konulmasını teklif ederim.; 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Adliye Nâzın) — Re
yin neticesinde Kabine çekilip gidecekse zaten müba-
haseye hacet kalmaz; netice-i arada Kabine kalacak 
olursa, Meclis-i Mebusanın gerek beyanname münde-
recatından ve gerek esbab-ı saireden dolayı istediği is
tizahları, sualleri tertip etmek her zaman hakkıdır. 

İstizahlara, suallere verilecek cevaplar, şimdi ve
rilecek karara hiçbir vakit mani olmaz. Hükümetin 
maksadı, bugün idare-i memleket için ittihaz edeceği 
bazı tedabir vardır. O tedabirin ittihazıyla meşguliye
tini kabul etmek için, mevkiinden emin olması, dahil 
ve hariçte de mevkii taayün etmiş bir Kabinenin iş
başında bulunmasına mütevakkıftır. Kararsızlık içinde 
hiçbir mesuliyet kabul edemeyiz. 

HACI MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Şimdi 
böyle tacile zat-ı â'dtrin' ilcâ eden hâl, sebep ne ise, 
Meclisimiz celsc-ı hafıiyye suretiyle in'ikad ederek iki 
satır bize de aı latsanız, biz de anlasak da ona göre 
bize de bir kanaat gelse olmaz mı? 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Adliye Nâzın) — On
ları düşündük; fakat Heyet-i Vükelaca tasvip etme
dik. Dahilî, haricî, birtakım müşkilat ve gavaiiimiz 
vardır. Onlara karşı ittihad-ı tedabir ile icap edenlere 
evamir-i katiyye verilecektir. Bu evamirin verilmesi 
her halde Kabinenin mevkiî taayyün etmeye mütevek-
kiftir. 

MEHMET EMİN EFENDİ (Konya) — Reis Be
yefendi! bir şey arz edeceğim. Malum-u âlinizdir ki, 
celse-i hafiyye icrası, evvela bir müzakere icrasma 
mütevakkıftır. Biz de, mademki bu memlekette ikti
za eden şeyin istimaı lazım gelip gelmeyeceği için 
bendeniz celse-i hafiyye teklif ediyorum ve teklifte 
ısrar ediyorum. 

REİS — Efendim, rica ederim, bu Meclisin usul-ü 
müzakeresini tayin eden bir Nizamnamesi vardır ve 
Meclis müzakeratını o nizamnameye tevfikan ida
re etmek de Riyasetin vazifesidir. Celse-i hafiyye, ge
rek Kanun-u Esaside ve gerek Nizamnamedeki mad
denin sarahatına göre ya Hükümet tarafından vuku-
bulacak bir teklif üzerine yapılır veyahut Mebusan 
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Azasından 15 kişinin celse-i hafiyye talebiyle olur. 
Binaenaleyh, bendeniz şimdi Hükümetin celse-i hafiy
ye talebi karşısında bulunmuyorum. Hükümet tasvip 
etmediğini söylüyor ve 15 imza ile celse-i hafiyye talep 
olunduğuna dair elimde bir takrir yoktur. Binaenaleyh, 
celse-i hafiyye yapılmak üzere Meclise bir teklif arz 
edemem. 

Diğer taraftan Meclisin yine Nizamnamesine tevfi
kan müzakere cereyan eder ve müzakere cereyan et
tiği sırada müzakerenin kifayetine dair olan teklif 
ekseriyete iktiran ederse, onun üzerine gerek Hükü
met ve gerek Mebusan tarafından vaki olan teklifler 
ve takrirler müzakere edilir. Binaenaleyh, evvelemirde 
müzakerenin kifayetini Heyet-i Aliyye kabul ediyor 
mu? Evvelemirde o anlaşılsın, ondan sonra Hükümetin 
teklifini reye koyacağım. Binaenaleyh, müzakerenin 
kifayetini kabul edenler ellerini kaldırsın.... (Eller kal
kar.) («Müzakereye devam şartiyle» sadaları.) 

Ekseriyetin vukuunda şüphe hâsıl oluyor. Bina
enaleyh, ekseriyetin anlaşılması için lütfen ayağa kal
kınız... (Ayağa kalkarlar.) Bir de müzakerenin kifa
yetini kabul etmeyenler ayağa kalksınlar, .v (Ayağa 
kalkarlar.) Efendim, müzakerenin kifayeti ekseriyetle 
kabul edildi. 

Şimdi efendim, takrirler var, evvelemirde, izmir 
Mebusu Seyyit Bey ve rüfekasmın takrirleri var. Da
ha evvel verilmiştir, onu okuyacağım. 

Meclis-i Mebusan Riyaseti Aliyyesine 
Bilumum matalib-i gayr-i meşruaya mümaşat et

meyip, reyinde müstakil olarak hareket etmek ve vah
det ve müsavat-ı Osmaniyyeyi ihlal edecek tekalifi 
kabul etmemek ve Trablusgarp'ta hukuk-u hâkimiy-
yet-i Osmaniyyenin fi'len ve tamamen muhafazasında 
sebat ve metanet göstermek şeraitiyim Kabineye be-
yan-ı itimat ile ruzname-i müzakerata geçilmesini ve 
işbu takririn tayin-i esami ile reye konmasını teklif 
ederiz. 

İzmir Mebusu 
Seyyit 

Ankara Mebusu 
Mustafa 

İsparta Mebusu 
Hakkı 

İzmir Mebusu 
Nişim Mazelyah 

Tekfurdağı Mebusu 
Agop Boyacıyan 

Karesi Mebusu 
Hüseyin Kadri 

Muş Mebusu 
İlyas Sami 

Selanik Mebusu 
Emanuel Karasu 

Sivas Mebusu 
Ömer Şevki 

Gümülcine 'Mebusu 
Mehmet 

İçel Mebusu 
Mehmet Emin 

Havran Mebusu 
Reşit 

İstanbul Mebusu 
Şefik 

Şam Mebusu 
Abdurrahman 

Edirne Mebusu 
Saffet 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Adliye Nâzın) — Efen
dim, Kabine, beyannamesini vazıh surette kaleme al
dı, mesleğini de hiçbir tereddüt ve şüpheye badî olma
yacak surette tayin etmiştir. Bu vaz edilen şerait Ka
bine hakkında emniyetsizliğe delâlet eder. Bu şerait 
dahilinde takriri kabul etmeyiz. Bu şeraitle itimadı 
kabul etmeyiz. 

SEYYİT BEY (İzmir) — Efendim, müsaade buyu-
rulursa izah edeyim. Takririn münderecatiyle beyan
namesi arasında pek o kadar fark yoktur. Mademki 
Hükümetin kıraat ettiği beyanname bittabi Hükümet
çe kabul edilmiş bir programdır. Şu takrir mündere-
catı, Hükümetin beyannamesine muhalif ve mugayir 
değildir. 

Bu itibarla Hükümetin bu suretle tarafımızdan 
vazolunmuş takriri kabul etmemek hakkındaki ifa
desi bendenizce garip görünür. Bizim bu surette tak
riri yazmaktaki maksat nedir sualine cevaben derim 
ki, bugün Hükümet, teşrih etmek istemediği, izah et
mek istemediği bazı mesail mevzubahis edilmiş olsay
dı, rüfekadan, söz alan rüfeka tarafından tavzih-i 
keyfiyyet için müzakerenin devamı tensip edilseydi 
de, onlar teşrih edilmiş olsaydı, o vakitte anlaşılacaktık 
ki, bugün Hükümet bazı matalip karşısında bulunu
yor. Bu, kaabil-i inkâr değildir. 

Bunu Hükümet bildiği gibi, Millet de biliyor, bü
tün efkâr-ı umumiyye de biliyor. Malum-u âlileridir 
ki, bugün Arnavutluk'un bir cihetinde isyan etmiş 
olan bazı zevat, orada bulunan,.. 

SÜREYYA BEY (Berat) — Yine isyandan bah
sediyorsunuz. 

SEYYİT BEY (Devamla) — Bunlar Hükümete 
karşı bazı matalip ve tekalif dermeyan ediyorlar. Bun
ların dermeyan ettikleri tekalif yeni teklif değildir, 
öteden beri, 1326 senesinden beri dermeyan edilen 
tekaliftir ve bizce, yani Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye-
ce pek ehemmiyetli tekaliftir. Ben hiç şek ve şüphe et
mem ki, Hükümet-i hazıra o tekalifi kabul etmeyecek
tir, onda şüphem yoktur. 

Bu takriri yazmaktan maksadım, Paşa Hazretleri
nin buyurdukları gibi, şüphe ettiğim için değildir. 
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Benim bildiğim tekalif muhtelif surettedir. Belki be
nim bildiklerim de vardır. Benim bildiklerim, mesela 
bir kere vaktiyle dercedilmiş olan silahların kendile
rine verilmesi, hane başına üç silah itası. 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Adliye Nâzın) — Öy
le tekalif yok efendim, biz bilmiyoruz. 

SÜREYYA BEY (Berat) — Bu iftirayı yapamaz
sınız beyefendi. Katiyyen reddederim. Bir milleti ne 
için bu derece tahkir edersiniz 

REİS — Hükümet buradadır, o tekzip eder. 
SEYYİT BEY (Devamla) — Hükümet tekzip eder, 

ben de kabul ederim. 
SÜREYYA BEY (Berat) — Ben de o milletten ol

duğum için söylüyorum. 
SEYYİT BEY (Devamla) — Senin tekzibe sela-

hiyetin yok, Hükümetin selahiyeti var. Hükümete soru
yorum, böyle matalip var mıdır, yok mudur? Tekzip 
ederlerse kabul ederim. Senin tekzibe selahiyetin yok
tur. 

HABİB BEY (Bolu) — Seyyit Bey, Arnavutların 
matalibi meyanında Abdülhamit'in iade-i saltanatı var. 

Sorunuz, isterse Hükümet inkâr etsin. (Gürültüler) 
İSMAİL HAKKI BEY (Bağdat) — Rica ederim, 

en evvel ona bir cevap versinler.; 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Adliye Nâzın) — Zi-
mam-ı idareyi deruhte ettiğimiz dakikadan itibaren 
ne Habib Beyefendinin dediği gibi, ne de Seyyit Be
yefendinin dediği gibi ve ne de sairlerinin dedikleri 
gibi hiçbir teklif ve talep karşısında bulunmadık ve 
Hükümet-i hazıra Kanun-u Esasiye, kavanin-i meriy-
ye mugayir hiçbir hareketi kabul etmemeye ve o yol
daki taleplerin hiçbirisini terviç etmemeye (Alkışlar) 
azmetmiştir. Rica ederim, artık bunun üzerine bahsi 
temdit ederseniz Meclisin asabiyetini tezyit edersiniz. 

GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA (Sadrazam) — 
Tane tane her birisini, bu vardı, bu yoktu diye hep
sini sorarsanız bu işimize gelmez. Böyle birer birer 
sorup bizim tekzibimizi beklerseniz nabemahal olur. 

SÜREYYA BEY (Berat) — Zaten müzakerenin 
kifayetine karar verildi. 

REİS — Müsaade buyurun, takrir sahibi takriri
ni izah edecek. 

SEYYİT BEY (Devamla) — Siz istediğiniz kadar, 
beyefendiler, söylediniz, bizim tarafımızdan kimse 
söylemedi. Hatta biz isteriz ki, bu meseleyi günlerce 
müzakere edelim, Muvacehe-i millette muhakeme ola
lım. Biz bunu isteriz. Bugün İttihat ve Terakkinin 
alnı açıktır. Açık olarak muhakeme gördürmek is
ter. Şimdi lisan-ı Hükümetten bu suret-i matalip gayr-i 

meşrua olmadığına dair dermeyan olunan ifadatı ben
deniz maatteşekkür kabul ederim. Memleketimin na
mına, hatta belki de milletim namına diyerek teşek
kürümü beyan, ederim. Bizim de maksadımız bu
dur. 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Adliye Nâzın) — Yal
nız tashih olunsun efendim. 

GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA (Sadrazam) — 
Yalnız tashihi iktiza eder. 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Adliye Nâzın) — Zi-
mam-ı idareyi deruhte ettiğimiz dakikadan Habib 
Beyefendinin, gerek Seyyit Beyefendinin beyan ettikle
ri matalip hakkında bize hiçbir talep vuku bulma di; 
Evvelce ve muahharen vukubuknuş olan matalibat-
tan da gayr-i kanunî hiçbir talebi kabul ve is'af et
meyeceğimizi ve kanundan, Kanunu Esasiden inhi
raf etmeyeceğimizi karar-ı kat'î altına aldığımız gibi, 
icap edenlere de tebliğ etmişizdir. 

SEYYİT BEY (Devamla) — Çok güzel. Bu söz 
bizim için de kâfidir. Bizim için adetâ senet maka
mında telakki edilecek bir ifadedir. Benim de o tak
riri yazmaktan maksadım bu idi. Benim maksadım 
hâsıl olmuştur. 

ALİ CENANİ BEY (Halep) — Kabine Beyanna
mesinde harp hakkındaki ifadatı kâfi görüyor musu
nuz? Seyyit Bey, onu da sorun. 

SEYYİT BEY (Devamla) — Bu suretle bu gibi 
matalib-i gayr-i meşruanın hiçbir veçhile Hükümet-i 
hazıra tarafından terviç edilemeyeceğini lisan-ı kafi 
ile beyan buyurdular. Biz de kendilerine tabiîdir ki, 
vazife-i teşekkürümüzü ifa ederiz. 

Sonra ikinci bir şık kaldı ki, onu da arz edece
ğim, O da muharebe meselesidir. Kabinenin Progra
mında haysiyet, hukuk ve şeref-i Devletle mütenasip 
esasat-ı sulh bulunmadıkça muharebeye devam edile
ceği beyan buyuruluyor. Bendeniz takririmde ne diyo
rum? Hukuk ve hâkim iyyet-i Osrnaniyyenin fi'len ve 
tamamen muhafazasında sebat ve metanet gösterile
rek mukavemette devam edilmesini temenni ediyo^ 
rum. Şu iki ifade arasında zaten mühim bir fark yokı 
tur. 

Hükümet zaten bunu programına dercetmiştir. 
Bizim de meslek-i esasimiz budur. Bizim meslek-i 
esasimizden bu suretle inhiraf etmedikçe, biz Hü
kümete beyan-ı itimat edebileceğimizi dermeyan edi
yorum ve bunu da ilave-i makal olarak dermeyan 
ediyorum ki, Sadrazam Paşa Hazretleri beyanname
lerini okudukları zaman, beyannamelerinde tahrir 
olunduğu veçhile ibaratı okudukları zaman, kezalik 
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şimdi, Hüseyin Hilmi Paşa Hazretlerinin dermeyan 
ettikleri ifadat-ı şifahiyyelerinde böyle bir buhranlı 
zamanda Hükümeti deruhte ettiklerinden dolayı, ken
dilerinin bu suretle vazife başına geçişlerini bir va-
zife-i hamiyyet ve bir vecibe-i vatanperveri addettik
lerini beyan ettiler. 

İşte şimdi, bizim Fırkamız da bugün o vazife-i 
vatanperverîyi o vacibe-i hamiyyeti ifa etmek maksa
dına mebnîdir ki, belki büyük bir fedakârlık ihtiyar 
ediyor. Herkesin dediği gibi, derim ki, ben bugün bu 
Hükümet, teşekkül eden Kabine, bazı muayyen ze
vat ile muayyen olan meslekleri itibariyle bitaraf Ka
bine değildir. Yine öyle değil iken, hatta bir hafta 
zarfında vukua gelen icraattan bahsetmeyi istemem. 

Şimdi artık müzakere kapanmıştır, O vadilere gir
meyeceğim. Müzakere kapanmasaydı, o vadiyi de 
teşrih ederek, bugünkü günde memlekette mevcut 
olan buhranı biz de takdir etmekteyiz, biz de Kabi
ne Hey'et-i gibi, o kadar, bir memleketin selamet-i 
umumiyyesini her şeyden akdem addederiz. Böyle 
bir buhranlı zamanlarda Fırka hissiyatı, bilcümle Fır
kalar hakkında dermeyan edilecek birçok ifadatı ka
milen terk ediyoruz. Vatan meselesi olduğu cihetle, 
vatan meselesini memleketin selamet-i umumiyyesini 
her nevi Fırka hissiyatının fevkinde ad ve telakki 
ettiğimizden itibar ile şimdi biz ahval-i adiyede iti
mat edemeyeceğimiz bir Kabineye, şimdi itibat be
yan ediyoruz. Çünkü, arz ettiğim veçhile bugün Ka
bine buhranı tevlit etmek vc buhranı bir kat daha ar
tırmak istemiyoruz. 

Arzumuz ve bizim mesleğimiz, programımız, pren
siplerimiz mukarrer olduğundan, bugünkü günde Ka
binenin programı Hükümetin, bizim prensibimize, 
programımıza hiçbir veçhile muhalif bulunmadığın
dan, Hükümet bizim prensiplerimize, esaslarımıza ken
di programlarında kat'î bir surette beyan ettikleri şu 
esasta da riayet edeceklerinden hiç şüphemiz yoktur. 
Selamet-i memleket namına her vakit de kendüerine 
müzaharet edeceğimizi beyan ederim. 

İşte bunun için bendeniz bu şartı dermeyan ettim. 
Fıkarat-ı evveliyyesinin hiç hükmü kalmadı. Çünkü, 
Paşa Hazretleri böyle bir matalip yoktur ve öyle ma-
talip olsa da, katiyyen biz onu kabul etmeyiz buyur
dular. Fıkra-i ahire ise, program ile beynimizde pek 
o kadar mübayenet yoktur. 

Bu itibarla, Hükümet-i hazıra tarafından bendeniz 
de rica ederim ki, bu takririmizi ve teklifimizi reddet
mesinler. 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Adliye Nâzın) — Sey-
yit Beyefendinin bir ifadesi, Hükümetin katiyyen ka
bul edemeyeceği bir ifadedir. Biz, Kabineyi teşkil et
tiğimiz vakit umum azanın bitaraf olduklarına, bi-
tarafane hareket edeceklerine, beynimizde bilmüza-
kere kanaat hâsıl ettiğimiz için, bu vazifeyi deruhte 
ettik. İçimizden bir kısmının şahıslarına adem-i itima
dı umumuza adem-i itimat suretinde telakki ederiz. 
Biz, gerek şahıslarımıza ve gerek programımıza bi-
lâ kayd-ü-şart beyan-ı itimat buyurulursa teşekkür 
ederiz. Onun haricinde mukayyet ve bahusus arkadaş
larımızdan bazıları hakkında şüpheyi daî olacak bir 
itimadı ifa-yı vazifeye kâfi görmeyiz efendim. 

MEHMET CAVİT BEY (Selanik) — Biz de öyle 
size «en bloc» veremeyiz. 

REİS — Müzakerenin kifayetine zaten karar veril
miştir. Evvelce verilmiş ve Seyyit Beyefendi tarafın
dan da esasları izah edilmiş olan takriri kabul etmi
yorlar. 

SEYYİT BEY (İzmir) — Fıkra-i saniyeye Paşa 
Hazretleri zaten itiraz etmemişlerdi. Fıkra-i ahire mu
harebe hakkındadır. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Fık
ra-i ahireye dair Hükümetin beyanatı bu suret-i tah
rirden mürehcahtır. Memleketin selâmeti nokta-i na
zarından mürehcahtır. Hükümetin suret-i ifadesi mu
harebeye dair olan şeref ve namusu ve menfaat-ı mil
leti muhafaza kaydı elbette bu şeyden mürehcahtır. 

REİS — Takririnizdeki «Bilumum matalib-i gayr-i 
meşruaya mümaşat etmeyip, reyinde müstakil olarak 
hareket etmek ve vahdet müsavat-ı Osmaniyyeyi ih
lâl edecek tekalifi kabul etmemek» hakkındaki fık
rayı kaldırıyor musunuz efendim 

SEYYİT BEY (İzmir) — Hükümet esasen, res
men tekzip etti. 

İSMAİL HAKKI BEY (Bağdat) — Takrirde biz 
de ısrar ediyoruz. 

SEYYİT BEY (İzmir) — Hükümet esasen bu su
retle vaki olacak mutalebatın hiçbir veçhile katiyyen 
beyan ettiği için, o fıkarata hacet kalmadı. Yalnız 
fıkra-i ahire kaldı. Trablusgarp hakkındaki ifadem 
kalmıştır. Onu kabul buyurmuyorlar mı? 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Adliye Nâzın) — 
Trablusgarp hakkında beyannamemizdeki ifade gayet 
vazıhtır. Biz hak kelimesini bâzı sıfatlarla tazif et
memekle, zannederim daha ziyade isabet ettik. Çün
kü, hak kelimesi bir sıfattan arî olarak istimal edilir 
ise, daha kuvvetlidir.: 

İSMAİL HAKKI BEY (Bağdat) — Takriri reye 
koyunuz. 
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REİS — Efendim, müsaade buyurun, mesele ta
vazzuh etsin. 

Paşa Hazretleri, yukarıki taraftaki fıkralar tama-
miyle kalkıyor. Yalnız Hâkimiyyet-i Osmaniyyenin 
fiilen ve tamamen muhafazasında Kabine sebat gös
termek şartiyle Kabineye beyan-ı itimat olunuyor. 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Adliye Nâzın) — 
Efendim, demin de söyledik, Hükümet, gerek Kabi
neyi teşkil eden zevatın şahısları ve gerek programı 
hakkında bilâkayd-ü-şart itimat talep ediyor. 

GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA (Sadrazam) — 
Bundan gayrisi işimize gelmez. 

MEHMET CAVİT BEY (Selanik) — Hükümet, 
nökta-i nazarını söyledi, itimat ve adem-i itimadı re
ye koyunuz efendim. («Reye» sadaları.) 

RUHİ EL-HALİDİ BEY (Kudüs) — Reis Beye
fendi! tereddüte hacet yok, itimat ve adem-i itimadı 
reye koyacaksınız. 

REİS — Rica ederim efendim, vazifemi hüsnü 
ifa edecek kadar düşünürüm, müsaade buyurun. 

SEYYİT BEY (İzmir) — Takririmiz onbeş imza 
ile idi. Mademki takririn tabiratını daha hafif bulu
yorlar ve hukuk ve menafi-i Osmaniyyeyi daha fevkin
de tutarak muhafaza buyuracaklarını dermeyan edi
yorlar. Bu suretle bizim takririmiz mana itibariyle 
artık zait kaldı. O halde biz imzalarımızı ve takriri 
geri alıyoruz. 

REİS — O halde efendim, Hükümetin teklifini ta-
yin-i esami ile reye koyacağım. 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Adliye Nâzın) — 
Gerek şahıslarımıza ve gerek beyannamemize iti
mat olunup olunmadığı reye konacak. 

MEHMET CAVİT BEY (Selanik) — Bütün ar
kadaşlarınıza aynı derecede itimat edemeyiz. 

REİS — Kabinenin Hey'et-i umumiyyesi bir şah-
siyyet teşkil eder. Tabiî o şahsiyyete itimat ediliyor. 
Kabineyi teşkil eden efradın itimat meselesinde ehem-
miyyeti yoktur. Binaenaleyh, Kabineye hey'et-i umu
miyyesi itibariyle itimat ediliyor ve bu suretle kabul 
edenler beyaz, kabul etmeyenler kırmızı verecektir. 
Lütfen reylerinizi istimal buyurun. 

(Reyler istimal edildi.) 
REİS — Reyini istimal etmeyen var mı? (Yok ses

leri.) Rey istimali hitam buldu. 
(Reyler tasnif edildi.) (1) 
Şimdi reylerin tasnifi icra edilecektir. 

REİS — Aranın neticesini tebliğ ediyorum : Reye 
iştirak edenler 165, lehte rey verenler 112, aleyhte rey 
verenler 44, boş ve gayr-i muteber zuhur eden; yani 
istinkâf edenler 9'dur. Binaenaleyh, kırkbeş reyi mu
halife karşı 113 rey ile Kabineye itimat edilmiştin 
(Alkışlar) 

Yarın, ruznamemiz aynıdır, Meclisi tatil ediyoram. 

Hitam-ı İçtima 
Saat : 8.00 

(1) Tayini esami cetveli zaptın nihayetindedir. 
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Devre : II 
İçtima : 1 
İnikad : 43 

ADANA 
Abdullah Efendi 

Cebelibereket 
Hasan Sezai Bey 

Kozan 
Ali İlmi Efendi 

Çorum 
Ali Osman Efendi 

Kırşehir 
Ali Rıza Bey 

Denizli 
Gani Bey 

İzmir 
Emanüel Emanüelidi Ef. 
Musa Kâzım Efendi 
Seyyit Bey 

BAĞDAT 
Seyyid Muhiddin Efendi 

Kerbelâ 
Fuat Efendi. 

BASRA 
Abdullah Efendi 
Abdülvahhap Paşa 
Talip Bey 

Müntefek 
Abdülmuhsin Bey 
Cemil Efendi 
Mehmet Hamza Bey 

BEYRUT 
Muharrem Bey 

Trablusşam 
Mehmet Cesri Efendi 
Sadullah Molla Bey 

BİTLİS 
Sadullah Fevzi Efendi 

GENÇ 
Mehmet Emin Efendi 

Yeni teşkil olunan Hükümete verilen itimad reyleri 

Reye iştirak edenler : 165 

Kabul edenler : 112 

Reddedenler : 44 

Müstenkifler : 9 

(Kabu! Edenler) 

(İtimad edildi) 

CEZAİR-İ BAHRİ SEFİD 
Çamlıca 

Mehmet Şahin Bey 
SAKIZ 

Ahuya Apotyako Efendi 
DİYARBEKİR 

Fevzi Bey 
Zülfü Bey 

Mardin 
Hasan Lâmi Efendi 

Siverek 
Ismalil Hakkı Bey 

Gümülcine 
Mehmet Hilmi Efendi 

Tekfurdağı 
Agop Boyacıyan Efendi 

ERZURUM 
Hüseyin Tosun Efendi 
Mehmet Saban Eefendi 

Bayazıt 
Süleyman Sudi Efendi 

HALEP 
Artin Boşgezenyan Efendi 
Mehmet Bahaeddin Efendi 
Mustafa Efendi 
Sadık Bey 

Maraş 
Hasan Fehmi Efendi 

HİCAZ 
Mekke-i Mükerreme 

Hasan Şeybi Efendi 

HÜDAVENDİGÂR 
Bursa 

Abdullah Sabri Bey 
Refet Bey 

Ertuşrul 
Mehmet Sadık Bey 

Karalıisar-ı Sahip 
Salim Bey 

Kütahya 
Cemal Bey 
Nail Bey 

İSTANBUL 
Artas Yorgaki Efendi 
Hacı Şefik Bey 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Efendi 

Kengırı 
Mehmet Sâbri Efendi 

KONYA 
Mehmet Emin Efendi 
Ömer Vehbi Efendi 
Zeynelabidin .Efendi 

İsparta 
Hacı Eşref Efendi 
Mustafa Hakkı Efendi 

Niğde 
Ananyadis Efendi 

KOSOVA 
İpek 

Hafız İbrahim Efendi 
Prizren 

Abdülaziz Efendi 
Hacı Saffet Destan Ef. 
Tevfik Latif Efendi 

Üsküp 
Spiro Risteç Efendi 

MAMURETÜLAZİZ 
Hacı Osman Bey 
Mustafa Saffet Efendi 

Dersim 
Salim Bey 

Malatya 
Mehmet Tevfik Efendi 
Osman Avni Efendi 

MUSUL 
Mehmet Ali Bey 

Kerkük 
Abdullah Safi Efendi 
Bahaeddin Efendi 
Hasan Faik Bey 
'Mehmet Ata Efendi 

Dununa 
Rıza Bey 

SİVAS 
Hacı Emin Edip Ef. 
Hüsnü Bey 
Ömer Şevki Efendi 

Amasya 
Fazıl Arif Efendi 
Hasan Rasim Efendi' 

Karabisar-ı Şarki 
Mehmet Vasfi Efendi 
Zihni Efendi 

Tokad 
Hacı Kâmil Efendi 
Şakir Efendi 
Tahsin Rıza Efendi 

SURİYE 
Halit El-Berazi Efendi 

Havran 
İsmail Hariri Efendi' 
Reşit Tali Bey 

Şam 
Abdülmuhsin Üstünavi 
Efendi 
Abdurrahman Bey 
Emin Efendi 
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TABLUSGARP 
Muhtar Kabar Efendi 
Mahmut Naci Bey 

Fizan 
Cami Bey 

Hums 
Şefik Bey 

TRABZON 

Hacı Osman Bey 

Lazistan 
Ahmet Paşa 

YANYA 

Di m itri Kingos Efendi 

Berat 
Sami Viryon Bey 
Süreyya Bey 

Ergiri 
Müfit Bey 

YEMEN 
Hudeyde 

Hıfzı Bey 

Mustafa Efendi 
Seyyid Ahmet Kesbi Ef. 

San'a 
Seyyid Ahmet Cenani 

Bey 

MÜŞTAK İL MUTASARRIFLIKLAR 

BİNGAZİ 
Abdülkadir Efendi 
Ömer Mansur Paşa 

BOLU 
Mustafa Zeki Efendi 

CANİK 

Hacı Ahmet Llamdi 

Efendi 

Süleyman Necmi Bey 

ÇATALCA 
Süleyman Efendi 

KARESİ 
Hüseyin Kadri Bey 

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

ZOR 
Mehmet Nuri Efendi 

İçel 
Mehmet Emin Efendi 

ANKARA 
Halil Hal it Bey 

Yozgat 
Şak ir Bey 

AYDIN 
Kâzım Bey 
Mehmet Ubeyddlah Ef. 
Yunus Nad'i 

Denizli 
Mehmet Sadık Bey 

İzmir 
Nişim Mazelyah Efendi 

Menteşe 
Ali Haydar Bey 

Saruhan 
Haydar Bey 

BAĞDAT 
Mustafa Bey 

Divaniye 
İsmail Hakkı Bey 

Kerbelâ 
Nuri Bey 

Siirt 
H. Nâzım Bey 

(Adem-i itimat reyi verenler) 

İSTANBUL 
Bedros Hallaçyan Efendi 

KASTAMONU 
İsmail Mahir Efendi 

Kengın 
Mehmet Tevfik Bey 

Burdur 
Galip Bey 

CEZA İ R İ BAHRİ S E Fİ D 
Mardin 

Hasan Lâmi Efendi 

Erzincan 
Halet Bey 

Bursa 
Rıza Bey 

Ertısğrul 
Hakkı Baha Bey 

Senice 
Âmir Bey 

Üsküp 
ı Bey 

MAMURETÜLAZİZ 
Görice 

Filip Mise Efendi 
Serfice 

Ligor Efendi 
Osman Bey 

MUSUL 
İbrahim Efendi 

SELANİK 
Mehmet Cavit Bey 

Dırama 
Rıza Bey 

Siroz 
Derviş Bey 

TRABZON 
Matyo Kofidi Efendi 

Gümüşhane 

Hasan Fehmi Bey 

Lazistan 

Yusuf Ziya Efendi 

VAN 
Mithat Bey 

(Müstakil Mutasarrıflıklar) 

ASİR 
Seyid Yusuf Fazıil Bey 

BOLU 

M ab ip Bey 
Ri'fat Kâmil Bey 

İZMİT 
Anastas Efendi 
İsmail Canbolat Bey 

KARESİ 
Ali Galip Bey 
Hasan Fehmi Bey 
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