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Z A P T İ SABİK HULASASI 

• 'BEYANAT ve N U T U K L A R 

Beyanat 
1. Ankara Mebusu Hacı Muslafa Efen

dinin Meclis i Mebusan binasının sû ret i mu
hafaza ve inzibatı hakkında beyanatı. 

IIT. — E V R A K I V A R İ D E 

Takrirler 
1. — Kayseri Mebusu Rifat Beyin, Kay-

seri'de vuku bulan seylâp neticesi zarardide 
olan zürraa Hükümetçe acilen ve nakden 
muavenet te bulunulmasına dair takriri. 

2. — Çatalca Mebusu Süleyman Efendi
nin, Silivri kazasında vuku bulan âfat-ı sema-
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viyyeden mutazarr ı r olan ahâliye Hükümet
çe teshilât gösterilmesine dair takriri. 

3. — Hudeyde Mebusu Hıfzı ve Mustafa 
Fehmi Efendilerin fazla harcırahları hakkın
da takriri. 
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595 IV. — M Ü Z A K E R E E D İ L E N M E V A D 
1. — Kânun-u Esasinin 35 ve 40 ıneı 

maddeler inin Meclisçe kabul ve tatbik olun
duğu veçhile kabulüne ve yedinci madde
nin yeniden tetkik ve tâdili lüzumuna dair 
lâyiha-i kan un i yy e. 595:607 

2. — Mensubin-i askeriyyenin siyasiyat ile 
men'i iştigali hakkında Askerî Kanun Ceza-
namesine zeyl Kanun lâyihası. 607:612 
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BİRİNCİ CELSE 
Kuşat Saati : 55 

REİS : Hali! Beyefendi 
KÂTİPLER : Ahmet Müfit Bey (İzmit), Hasan Ferhat Bey (Karesi) 

~«s-*~*tt»*&<Ş»m #-

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

I. — ZAPTI SABIK HULASASI 

KIRK DÖRDÜNCÜ İNİKAD 

18 Temmuz sene 1328 Çarşamba 

Birinci Celse 
Reis Halil Beyefendinin. Tahtı Riyasetinde saat 

ikiye beş kala müzakereyi iptidar edildi. 
Zabtı sabık hulâsası Kâtip Feyzi Bey tarafından 

okunarak aynen kabul olundu. 

Meelis-j Mebusanda derdesti tetkik ve müzakere 
bulunan bazı levayihi kanuniyyenin iadesini muta-
zammın tezkere-İ samiyye okunarak, levayihi mez-
kûre meyanında bulunan zabitamn siyasiyyat ile 
men'i iştigali hakkındaki mevaddı kanuniyye lâyi
hasının iadesi caiz olup olmadığı meselesinin tetkiki 
perşembe günü ruznamesi'ne ithal edildi. 

Meclisin feshi hakkındaki rivayetlerden dolayı 
heyecan ve teessüratı havi bazı mahallerden vürud 
eden telgrafnamaler okundu. 

Evkaf Nezâretinin inşaasına teşebbüs ettiği Gu-
raba-i Müslimi'n Hastahanesiyle Vakıf Han ve su 
yolları ve mebanli vakfiyye muhassasatı hakkındaki 
madde-i münferide-i kanuniyye lâyihası üzerine Mu
vazene ve Kavanin-i Maliye encümenleri mazbata
ları okunarak, lâyiha-i mezkûre müs'taceliyyet ka-
rariyle bil müzakere metni maddede münderiç lira
ların kuruşa tahvili suretiyle kabul olundu. Şûrâ-yi 
Devlet Bütçesinin heyet-i umûmiyyesi hakkında ce
reyan eden müzakerenin kifayeti' tekarrur ettikten 
sonra saat üçü on geçe birinci celseye nihayet verildi. 

İkinci Celse 
REİS — Halil Beyefendinin Tahtı Riyasetinde 

saat dörtbuçuğa beş kala ikinci celse müzakeratına 
iptidar olundu. 

Şûrâ-yi Devlet Bütçesinin müzakeresine devam 
edilerek, birinci fasla birinci madde olmak üzere 
yüzseksenbin kuruş, ikinci faslın birinci maddesine 
sekizbin kuruş ilâve edilmek suretiyle mezkûr bütçe 
kabul olundu. 

Kanun-u Esasinin otuzbeşinci ve kırküçüncü mad
delerinin Meclis-i Âlîce tâdilen tasdik olunduğu veç
hile kabulüne ve yedinci maddesinin yeniden tetkik 
ve tâdiline dair "Meclis-i Vükelâca kaleme alınan 
esbabı mucibe ve fıkra-i kanuniyye lâyihalarının 
müstacelen tetkik edilmek üzere Meclise gönderildi
ğine mübeyyin tezkere-i samiye okundu. 

İzmir Mebusu Seyyit Bey, Nizamname-i Dahili
nin yirmisekizinci maddesi mucibince Hükümet ta
rafından teklif edilen madde-i kanuniyye lâyihasının 
iki ay geçmeden müzakere edilemeyeceğini ifade ey
lediğinden, bu hususa dair müzakere edilemeyeceğini 
ifade eylediğinden, bu hususa dair müzakere cere
yan eyledi ise de, netacelenemeyerek saat altıyı beş 
geçe ikinci celseye nihayet verildi. 

Üçüncü Celse 
Saat yedide üçüncü celse kuşat edildi ise de, 

ekseriyet hâsıl olamadığından tarafı Riyasetten Ka
nunu Esasiyi tadilâtı hakkındaki teklif perşembe gü
nü saat onbirde müzakeresine devam olunacağı bit 
tefhim içtimaa nihayet verildi. 

Reis 
Halil 

Kâtip 
Müfit 

Kâtip 
Feyzi 

ıRBİİS — Zapt-ı sabık hakkında söz isteyen var 
mı?... Aynen kabul olundu. 
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II. — BEYANAT 

Beyanat 
1. —Ankara Mebusu Hacı Mustafa Efendinin 

Meclisi Mebusan binasının suret-i muhafaza ve inzi
batı hakkında beyanatı. 

HACI MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Söz is
tiyorum., 

REİS — Buyurun. 
HACI MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Ma-

lûm-u âlileri bu dairenin inzibatı ve sair hususları bu 
dairenin Riyaset ve Heyeti İdaresine aittir. Birkaç 
•gündür birtakım hallere tesadüf olunuyor ki, Vü
kelayı izâm Hazerâtından bunun esbabını anlamak 
istiyorum. Mesela polis memurlarının tebdillerini is
temek için birtakım zevat geliyor. Sonra bakıyorum 
o'tuz kanun geliyor, sonra iki tabur asker geliyor, ne 
oluyor, ne var? Ondan sonra bakıyorsun buradaki 
zabitler askerleriyle beraber şimdiye kadar talim ve 
terbiye bilmezlermiş gibi talim ve terbiye bahanesiyle 
tebdil ediliyor. Ondan maksat nedir? Bundan mak
sat ya bizi siyanet veyahut tahvif, tehdit ve terbipten 
ibaret gibi anlaşılıyor. Eğer maksat siyanet ise bizi 
siyanet edecek evvela Allah, saniyen millettir; buna 
hacet yoktur. 

ESAT PAŞA (Dıraç) — Onlar da millet efradı 
değil mi? 

HACI MUSTAFA EFENDt (Devamla) — Vü
kelayı izama emniyct-i tâammem ve ihtiramım var
dır. Harbiye Nazırı Paşa Hazretlerine ihtiramımız ol
makla beraber eğer maksat tehdit gibi bir şeyse bu
radaki zevat Allah'tan başka kimseden korkmazlar. 
Ve kimseden perva etmezler. Bendeniz Nuzzar-ı ek-
remeden bu ahvalin esbab-ı mucibes'ini anlamak is
tiyorum ve bunu kanunumuza veyahut usulümüze 
muvafık görüyorum. 

İSMAİL HAKKI BEY (Bağdat) — Mustafa 
Efendi, bir takrir veriniz. 

RAHMİ BEY (Selanik) — Şimdi onun sırası 
değil, meseleye geçelim. 

ESAT PAŞA (Devamla) — Müsaade ediniz efen
dim, böyle bir meselenin mevzubahis olması mü
nasip değildir. Cevap vereyim. 

GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA (Sadrazam) 
— isterseniz izahat verelim. 

REİS — Hükümet bu meseleye dair izahat ver
mesini arzu ediyor. 

DAHİLİYE NAZIRI — Efendi Hazretlerinin be
yan buyurdukları şeyin evveliyatını bilmiyorum, 

VE NUTUKLAR 

fakat dün Reis Beyefendi Hazretleriyle görüşmüştük. 
Teyid-i muhafaza lüzumu kadar polis gönderilmesi 
tensip edilmiş, keza Asakir-i Osmaniyye İdaresi de 
tensip edilmiş. Keyfiyet Harbiye Nezaretine yazıldı. 
Riyaset-i Aliyyelerine de beyan-ı malumat edildi. Po
lis Müdüriyeti bunu tebliğ ettiği sırada suitefehhüm 
olmuş, eski polisler yerine yeni polisleri koymuş. 
Sonra bu şikâyetin işitilmesi üzerine kendilerine söy
ledim. Böyle değil, maksat teyid-i inzibattır dediler. 
Öyleyse peki dedim. Bendeniz bunda tehdit manasını 
göremiyorum. 

'MEHMET CAVİT BEY (Selanik) — Askerin ve 
kumandanın tebdiline neden lüzum görüldü? İki se
neden beri onlar buradadır. Talim ve terbiyeleri mü
kemmeldir. Şimdi mi noksanları anlaşıldı da tebdil 
edildi. 

'DAHİLİYE NAZIRI (Devamla) — Dün akşam 
onun için Harbiye Nezaretine gittim. Kumandan Pa
şayı da oraya çağırdılar. O nedir diye sorduk, böyle 
bir tebliğde bulundu. Riyaset-i Celileden istizanı et
tim. Âdeta sordum ki, münasipse göndereyim dedim. 
Gönderilmemiş zannederim. («Söz makam-ı Riya
setin «sadaları) 

REİS — Bu hususta bizden istizam vaki olma
mıştır. Yalnız burada bulunan müfreze kumanda
nına bir emir gönderilmiştir. O emirde de burada bu
lunan müfreze sekiz on aydan beri burada bulunuvor. 
Tâlim ve terbiyelerine noksan arız oluyor. Bunun 
için tebdiline lüzum görüldü. Oraya başka bir müf
reze göndereceğiz. İtfaiye hizmetini görmek üzere 
bir müfreze ikame edeceğiz tarzında bir emir gön
derilmiştir. Kumandan da o emri bendenize getirdi. 
Bendeniz de askerin muhafaza edilmesi lüzumuna 
dair Sadrazam Paşa Hazretlerine tezkere yazdım. 
Sadrazam Paşa Hazretleri emir vermiş olmalı ki, 
müfrezenin buradan kaldırılmasına emir verildi. 

(NİŞİM MAZELYAH EFENDt (İzmir) — Ara 
sıra böyle teşebbüsler vaki olur efendim. 

DAHİLİYE NAZIRI — Bir suitefehhüm olmuş 
efendim. 

'MEHMET CAVİT BEY (Selanik) — Mademki 
Hükümet suitefehhümdür diyor, bu sözleri kâfi göre
lim. 

REİS — Efendim, ruznameye geçiyoruz. Ma-
lüm-u âliniz ruznamede Yemen meselesi vardır. Bir 
de Hükümetin teklifi vardır. Diğer birtakım mesail 
de vardır. 
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GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA (Sadrazam) — 
Hükümet söz istiyor efendim. 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Adliye Nazırı) — 
Dünkü Mecliste dahi arz olunduğu veçhile Hükü-
met-i sabıkanın Yemen'de teyid-i sükûn için ittihaz 

eylediği kararı Heyet-i Cedide müzakereye amade
dir. Fakat teklifin Heyet-i Cedide-i Vükelaca bir 
kere daha nazar-ı dikkatten geçirilmesi lâzım oldu
ğundan cumartesi ruznamesine geçirilmek üzere mü
saade verilmesini rica ediyorum. 

III. — EVRAK-I VARİDE 

Takrirler 
1. — Kayseri Mebusu Rifat Beyin, Kayseri'de 

vuku bulan seylâp neticesi zarardide olan zürraa Hü
kümetçe acilen ve nakden muavenette bulunulmasına 
dair takriri. 

REİS — Takriri okutuyorum. 

Riyaset-i Celileye 
Osmanlı Ajansının neşreyîediği telgrafta dahi 

müstebân olacağı veçhile, Kayseriyye'de geçende nü
zul eden gayet şiddetli yağmurlardan mutahasil sey
lâp, mahsulât ve mezrûât-ı mahalliyyede yüz bin lira
dan Ziyade haşaratı mucip olduğu gibi, nüfusça da 
telâfat meydana geldiği anlaşılıyor. Şu âfet-i nâge-
hânî, ahali ve bilhusus fukara-yı zürra üzerinde müt
hiş zararlar îka etmiş olduğundan, gerek yemeklik, 
gerek tohumluk için hasarzedegân haklarında Hü
kümetçe nakden ve acilen muavenet-i mümkine ifa
sı hususunun Meclis-i Âlîce taht-ı karara alınmasını 
teklif ederim. 

15 Temmuz sene 1328 
Kayseri Mebusu 

Rifat 

REİS — Efendim, Hükümetin nazar-ı dikkatine 
arz edilmek üzere takriri Hükümete göndermeyi ka
bul edenler ellerini kaldırsın. i(Eller kalkar) Kabul 
olundu efendim. 

2. — Çatalca Mebusu Süleyman Efendinin, Si
livri kazasında vuku bulan âfat-ı semaviyyeden mu
tazarrır olan ahaliye Hükümetçe teshilât gösterilme
sine dair takriri. 

REİS — Takriri okutuyorum. 

Riyaset-i Celîleye 
Sekiz, ongun mukaddem gazetelerde yazıldığı 

veçhile Çatalca Sancağına tâbi Silivri Kazasına şid
detli fırtına ile ceviz büyüklüğünde dolu düşerek, 
nefs-i Silivri'de mezruattan ve bağlardan bi'rşey bı
rakmadığı gibi, idare ve taayyüşlleri hemen bağcılığa 
münhasır olan Şehzus, Bigados ve Sürgün kariyele-
rinin de bağ ve bahçelerini kamilen tahrip eylemiş 

olduğundan, biçare ahalinin iki elleri koltukları al
tında kalmıştır. Bu misillû bânümânsiz bir âfet-i se-
maviyyeye uğrayan biçare ahaliye Hükümet tarafın
dan teshîlât gösterilmek lâzım bulunduğundan, 
mahsûlce âfete uğrayan bîçâregân hakkında Hükü
metçe acilen münasip teshîlâtta bulunulması tekli
fiyle bu takririmi Meclis-İ Âlîye takdim ediyorum. 

9 Temmuz, sene 1328 
Çatalca Mebusu 

(Süleyman. 

REİS — Efendimjbu takriri de Hükümete teb
liğ edilmek üzere nazar-ı dikkate alanlar ellerini kal
dırsın. (EMer kalkar) Kabul edildi efendim. 

3. — Hudeyde Mebusu Hıfzı ve Mustafa Feh
mi Efendilerin fazla harcırahları hakkında takriri. 

(REİS — Hudeyde mebusları Hıfzı ve Mustafa 
Fehmi efendilerin takririni okutuyorum. 

Meclis-i Mebusan Riyâset-i Celîlesine 
Hudeyde'nin müharebe-i hâzıra sebebiyle Bahren 

muhasara altında bulunmasına mebni daire-ı intiha-
biyyemiz olan Hudeyde'den doğruca Dersaate azi
mete imkân olmadığından San'aya ve San'dan Aden 
tarikiyle Dersaat'e azimet meoburiyyetinde bulun
duğumuzdan dolayı harcırahımız bu hesap üzerine, 
yani 4j625'er kuruş fazla olarak tesviye edilmiş ve 
Riyâset-i Ceiîlelerine Maliye Nezâreti Cehresinden 
merbuten takdim kılınan tezkeresinde suret-i tesviye 
muvafık ve şâyân-ı kabul görüldüğü takdirde mah
sup olmak üzere meblağı mezkûreye mukabil bir 
makbuz ilmühaberinin irsali talep edilmiş olduğun
dan Heyet-i Umûmiyyenih kararına iktiran etmek 
üzere keyfiyetim Meclis-i Alinin nazar-ı dikkatine 
arzını teklif eylerim. 

18 Temmuz 1328 
Hudeyde Mebusu 

Hıfzı 
Hudeyde Mebusu 

Mustafa Fehmi 

AHMET MÜFİT BEY (İzmit) — Heyet-i, İda
reye verilmiş, Heyet-i İdare de Heyet-i Umûmiyye-

— 594 — 
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7. — Kânun-u Esasinin 35 ve 40 ıncı maddeleri
nin Meclisçe kabul ve tatbik olunduğu veçhile kabu
lüne ve yedinci maddenin yeniden tetkik ve tâdili 
lüzumuna dair lâyiha-i kanuniyye. (1) 

REİS — Hariciye Nazırı buyurun. 

GABRİYEL NORADONKİYAN EFENDİ (Hari
ciye Nazırı) — Dünkü müzakerede denilmişti ki, 
teklifler yeni değildir. Meclisçe zaten bakılmış me-
saildendir. Reddolunmuştur. Binaenaleyh, şimdi iki 
ay geçmeli ki ondan sonra bir daha bakılmasına si
zin Dahili Nizamnameniz müsait bulunabilsin. İçti
hadımıza ve aldığımız malumata nazaran ettiğimiz 
iki teklif ki, birisi ahval-i fevkalâde hakkındaki tek
liftir ve diğeri de Heyet-i Ayan'ın istişare kaydının 
ilavesi kaziyyesidir. 

Bu iki noktanın bir madde-i kanuniyye şeklinde 
Meclisinize gelip de müzâkere ve reddolunmuş ol
duğunun zannederim bir geçmişi yoktur. Mamafih, bu 
cihet tahkik olunur. Bizim aldığımız malumat bu mer
kezdedir. Müzakere esnasında burada çok şeyler söy
lenmiş olabilir. Lâkin madde-i kanuniyye şeklinde 
buraya gelmiş mi ve burada müzakere olunarak 
reddodunmuş mu olunmamış mı? Bu noktada kaide
niz üzerine müzakere olunarak reddolunmuş mu olun
mamış o maddedir ki, anlaşılmak lazım geliyor. 

Mamafih bundan sonra diğer bir nokta daha var
dır ki, kabinece o nokta hakkında rica ediyoruz ve 
dikkatinizi celbediyoruz. O da eski 93 Kanun-u Esa
sinin 54 üncü maddesidir. Bu madde-i kanuniyyenin 
son fıkrasında reddolunan bir kanunun bir sene müd
detten sonra bakılmasına mesağ verilmişti. Bu âtiyen 
burada değiştirildi. 

Yani bir sene sonra bakılabileceği kaydı kaldırıl
dı. Kaldırılması neticesi olarak içtihadımıza nazaran 
bugün tekrar velev reddetmiş olsanız dahi Mecliste 
tekrar bakılması lazımdır zannediyorum. İçtihadımız 
o merkezdedir ki Kanun-u Esasi buna mani değil
dir. 

(1) Evveliyatı 18 ve 19 uncu inikad zabıtların-
dadır. 

K a n u n u Esasi dairesinde hareket ediyoruz. Dev-
let-i Vükelanın da bu hususta teklifi sair memleket
lerde olan kavanine nispetle daha hafif surette tek
lif olunmuştur. 

Çünkü bilirsiniz ki, sair memalikte fesih hakkı 
saltanatların hakkı olduğu cihetle kat'i surette bila-
kayd-u-şart verilmiş iken bizde bu kayıt 93 Kanun-u 
Esasisinde sarih surette o hak saltanata verilmiş ol
duğu halde ahiren tadil olunarak yalnız Vükela ile 
Hükümet arasında bir ihtilaf vaki olup da o ihtilaf 
hakkında burada ittifak hâsıl olmazsa onun üzerine 
birtakım muamelat ve takyidatla ve Heyet-i Ayan'ın 
da reyi alındıktan sonra feshe imkân verilmiştir. 

Şimdi, heyet-i sabıka Sait Paşa Kabinesi onu me
sele ederek Meclis-i Mebusana geldi ve hakkı feshi 
tamamıyla istedi, yani bilakayd-u-şart istedi. Mec
lis-i Aliniz ahiren onu tetkik ettiğinde Vükelayı sa
bıkanın istediği dairede değil eski dairede, fakat He
yet-i Ayan'ın muvafakati kaydının kaldırılmasıyla yine 
35 inci madde dairesinde olmasına karar verdi. 

Bugün o tdklifatınız sülüsan ekseriyetle karar 
tahdma girerek Heyet-i Ayana tevdi kılınmıştır. Şimdi 
biz diyoruz ki, Kanun-u Esaside madem ki o bir se
nelik kayıt kalktı, yani bir seneden sonra bakılama-
masına dair olan kayıt kalktı. Şimdi o tarihte yalnız 
Nizamname-i Dahilinizle iki ayrı kaydın tatbiki kabil 
değildir. 

Bahusus arz ettiğim veçhile madde-i kanuniyye 
ne böyle Hükümet tarafından gelmiş ve ne de saire 
tarafından ortaya konarak, müzakere olunarak ka
rara raptolunmuştur. Yani kaideniz veçh üzere En
cümene gönderilerek ve bihakkın iyice tetkik oluna
rak bu kaydın lazım olup olmadığı tahakkuk ederek 
bir karar verilmiş değildir. 

Şu hale nazaran içtihadımız bu merkezde olduğun
dan ümit ederiz ki, Meciis-i Aliniz meselenin neza
ketini ve ehemmiyetini hüsn-ü telakki ile kabinemi
zin bu teklifini Encümene havale buyururlar ve En
cümende müstaceliyetle bu mesele tetkik olunur ve 
âtiyen kabul edip etmediğiniz bizce de malum olur; 
ona göre de işimizi görürüz. 

— 595 — 

ce müzakeresini tensip ediyor. Maliye Nezâretinin REİS — Efendim, mahsubunu kabul edenler 
tezkeresinde bu zatlar Aden tarikiyle geldiklerinden lütfen ellerini kaldırsın. (Biler kalkar) Kabul olun-
dolayı 4.628 kuruş tahsisat verilmiştir. Bu fazlayı du. 
Meclis kabul ederse biz de mahsubunu icra edeceğiz. | 

IV. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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SEYYİT BEY (izmir) — Müsaade buyurur mu
sunuz efendim, Zat-ı Saminize bir sual arz edeyim. 
İfadatı âliyenizi bir kaziyye-i faraziye olarak muvak
katen kabul edeyim. Fakat teklif-i vakide bizim red
dettiğimiz 35 inci madde mucibince kaydı kaldırıl
mıştır. Reddettiğimiz bir şey taraf-ı âlinizden teklif 
ediliyor mu edilmiyor mu? 

GABRİYEL NORADONKİYAN EFENDİ (Ha-
riciciye Nâzın) — O vakitki reddi bu defa kabul 
ettiniz. 

SEYYİT BEY (Devamla) — Hayır reddettik. Sa
bık kabinenin teklifinde 35 inci ve 7 nci maddeden, 
«35 inci madde mucibince» kaydı çıkarılarak alelıtlak 
ledel iktiza fesih istenilmişti değil mi efendim. Mec-
lis-i Mebusanın feshi hukuk-u Hazret-i Padişahiden-
dir tarzında teklif etmişti. Biz bu kaydı reddettik. 
Yani alelıtlak yani 35 inci madde mucibince kaydı 
kalkarak alelıtlak feshi 35 inci maddeden başka, ale
lıtlak feshi kabul etmedi, reddettik. Şimdi kabine 
bize 35 inci madde mucibince fesihten başka bir fesih 
teklif ediyor mu, etmiyor mu 

MEHMET CAVİT BEY (Selanik) — Ediyor. 
SEYYİT BEY (Devamla) — Ediyor değil mi 

efendim? Bu feshi geçen defa o Meclis bu devresinde 
reddetmedi mi? Bu celsesinde bu içtimaında, yani 
Sait Paşa Kabinesinin vâki olan teklifini reddettik. 

Şu halde teklif-i vakiniz, zaten sizin de esbab-ı 
mucibenizde beyan edildiği veçhile, yine Sait Pa
şa Kabinesinin teklifidir. Bir kayıt ilâvesiyle Sait 
Paşa Kabinesinin teklifidir. O kayıtların ilâvesi bi
zim tarafımızdan vuku bulan reddi başka bir mahi
yete ifrağ edemez. 

Onun için esbab-ı mucibede de şimdi hazır ka
bine tarafından taraf-ı samilerinden vaki olan esbab-ı 
mucibe mazbatasında da Sait Paşa Kabinesinin tek
lifinin tecdit edildiğinden bahsolunuyor. Siz itiraf 
ediyorsunuz ki; siz bu teklifi dermeyan ediyorsunuz. 

GABRİYEL NORADONKİYAN EFENDİ (Ha
riciye Nazırı) — Güzel efendim. (Handeler) İhsan 
buyurur musunuz? Hatta hakipayeniz dün buyurdu
nuz ki, ret ya rettir ya kabuldür. Bunların arasın
da başka bir şey olamaz buyurdunuz, ve bendenize 
hitaben sordunuz ki acaba başka türlü olabilir mi? 
Fikri acizanem muavenat noktasındadır. Aynen ret 
aynen kabul değil, fakat tadilat teklif edilir. Şimdi 
bu yeni tadilat hakkında bizi men edecek bir kayıt 
ve şart var mı? Onu anlamak isterim. 

SEYİT BEY (İzmir) — 28 inci maddedir efen
dim. 

GABRİYEL NORADONKİYAN EFENDİ (De
vamla) — Şimdi mesele bunda efendim. İçtihadımıza 
nazaran bir tadilattır ki teklifi size ediyoruz. O tadi
latı eğer kabul ederseniz edersiniz, edilmezse beyan 
buyurursunuz ki mütalaanız başka merkezdedir. Bi
zim Kanun-u Esasinin o maddesinin bu tarzda ta
dil olunmasını arzu ediyoruz. Esas mesele de buyur
duğunuz gibidir. Ona hiç guestion yoktur efendim. 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Efendiler, ge
çen gün Seyit Beyefendi bir teklif için ya ret veya 
kabulden başka hal olamaz, teklif ya reddolur veya 
kabul olur dedikleri vakit bendeniz derhal söz is
temiştim. Sıra gelip kürsüye çıktığım vakit teneffüs 
verildi, kaldı. («Şimdi yine teneffüs ediyorlar» sada-
ları) Seyit Beyefendi buyurdular ki, bir teklif üze
rine redden veya kabulden başka bir hal olamaz. 
Bendeniz diyorum ki, bir de bu ikisinin arasında ret 
ile kabul arasında bir haddi itidal teşkil eden tadil 
keyfiyyeti vardır. 

MEHMET TALAT BEY (Ankara) — O da indi 
olmaz efendim. 

ALİ GALİP BEY (Devamla) — Biz sabık kabine 
tarafından teklif edilen yedinci maddeyi ne reddettik 
ne de aynen kabul ettik. 

SEYİT BEY (İzmir) — İyi mantık, o meseleyi 
halleder. 

ALİ GALİP BEY (Devamla) — Biz o maddeyi 
tadil ettik. Yani tadilen kabul ettik. 

Geçenlerde de arz ettiğim veçhile yedinci madde 
bir tekliftir. Fakat bu yedinci maddeyi fıkarata ayı
rarak on fıkra, yirmi fıkradır diye yirmi teklif ad
detmek caiz olamaz. Yedinci madde heyet-i umu-
miyyesi itibariyle bir tekliftir. Bu teklifi biz bazı 
fıkaratını tadil suretiyle kabul ettik. Onun fıkara-
tmdan bir kısmını tadil etmek o fıkraları reddetmek 
değildir ve yedinci fıkra on fıkra olmak itibarıyla 
on teklif itibar edilmediği gibi fıkaratından bazısını 
da reddetmek teklifi reddetmek sayılmaz. 

Binaenaleyh tadilen kabul etmiş olduğumuz bir 
maddeyi Hükümet geri alıyor ve tekrar başka bir 
madde teklif ediyor. 

NİŞİM MAZELYAH EFENDİ (İzmir) — Hü
kümet öyle olduğunu tasdik ediyor. 

ALİ GALİP BEY (Devamla) — Sözümü kestir
meyin Reis Bey. Demek ki biz yedinci maddeyi red
detmiştik. Ve binaenaleyh Nizamname-i Dahilinin 
28 inci maddesi bu meselede mevzuubahs olamaz. 
Bir de esasen Heyet-i Umumiyyede Vükela-yı sa-

| bıka 35 inci madde kaydını teklif etmemişlerdi. 
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Gerçi Sadaretin bir tezkeresiyle gönderilen ye
dinci maddede 35 inci kaydı kaldırılmış ve alelıtlak 
hakk-ı fesih talep edilmiş ise de, bu teklif encüme
ne havale olunduktan ve encümende müzakere edil
dikten sonra Vükela o vakit encümenle itilaf etmiş
ti. O vakit Vükela, o kaydın ilâvesine, yani mutlak 
olarak hakk-ı feshin 35 inci madde ile mukayyet ol
masına mesele encümendeyken rıza göstermiş, mu
vafakat etmiş, encümenle hemefkâr olmuştu. Şu 
halde vükela, evvelki teklifi zımnen geri almış. 

Encümenin teklifi kabul edilmiş, onun teklifine 
iştirak etmişti. Hatta yedinci madde burada müza
kere edilirken zabıtlara bakılsın. Katiyyen sabık 
kabine evvelki teklifini müdafaa etmişti. Ve encü
menin teklifine iştirak ettiğini beyan etti. Demek olu
yor ki, evvelce yedinci maddeyi Vükelânın bilakayd 
teklif ettiği suret, kendi taraflarından geri alınmış 
ve öyle bir teklif vaki olmamış demektir. Onun için 
biz Heyet-i Umumiyyemizde ekseriyyet-i ârâ ile bu
nu reddetmemişiz. 

Yani encümen reddetmiş demekten maksadım, 
encümen, Vükelaya fikrini geri aldırmıştı. Rızasını 
tahsil etmiş, encümen, Vükelaya daha encümen
deyken o tekririni geri aldırmıştı. Binaenaleyh bu me
selede ihtilafa katiyyen mahal yoktur ve reddedil
miş bir şey yoktur. Geçen defaki müzakerede encü
men ile vükela, daha mesele encümendeyken nasıl 
bir şckl-i itilaf hâsıl etmiş, nasıl 7 nci maddeye iş
tirak etmişlerse aynı maddeyi bu Heyet-i Âliyyede 
aynı suretle kabul etmişti. Red keyfiyeti katiyyen vaki 
değildir. Bu mesele Nizamname-i Dahilimizin 28 inci 
maddesi mucibince bir meseie-i müstehire olamaz. 
Müstacelen müzakeresi lâzım gelir. 

PAVLİ KAROLİDİ EFENDİ (İzmir) — Efen- \ 
diler, dünden beri Hükümetin teklifine dair bütün 
müzakere, usul-ü müzakere hakkında cereyan eden 
müzakere bütün bütün zaittir. Kanunî suretle olu
yor, fakat esasen zaittir. Vükela bunu Kanun-u Esa
simizde tadilat maksadıyla getirmedi, buraya bunu 
bir alet gibi getirdi. 

Meselenin esası burasıdır. Bendeniz, onların vic
danına müracaat ederek sual ediyorum. Hükümetin 
tasavvurunda Kanun-u Esasimizde bir tadilata teşeb
büs etmek, var mıydı? Yok, hatta programda bile 
böyle bir şey söylenmedi. Bu nasıl oluyor? Mepimiz 
biliriz ki, şimdiki bulunduğumuz mevkiin en feci kıs
mı budur ve burada oturan Muhterem Heyet-i Vü
kela âzası kendi vicdanında tabiî bir tenakuz his
sediyor. Kendisi mütenakız bir mevkide bulunuyor. 

Bu tenakuz nereden gelir? Bu bizden neşet edi
yor. Bu tenakuz-u Vükela, muntazam surette bir 
muhalefette bulunmuyor. 

Vükelanın muntazam surette vicdanına emredilen 
muhalefet bu değildir. İcra edilen şeyden maksat 
bu değildir. Buraya gelip Kanun-u Esasi tadilatı de
ğildir. Bu yolu Hükümet meşru bir surette aramak 
istiyor. Bununla istihza etmeyelim. 

Fakat bu en feci, bu Devlet-i Osmaniyyenin ta
rihinde en feci bir dakikadır. Bu bir tazyik altında 
bir hezimet de bulunuyor. 

Rakınız, koca Rus ordusunu hezimete duçar eden 
Seraskerimiz, Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Gran Dük 
Nikolaye gibi Seraskerleri hezimete duçar eden ve 
Osmanlı toprağını Rus askerinden tahliye eden bir 
kumandan, şimdi efendim bir isyan tesiri altında bu
lunuyorsunuz. İşin en feci bir kısmı budur. Seras
ker Ahmet Muhtar Paşa, Osmanlı Ordusunun Ser
askeri olarak, siz pek müstakim bir zâtsınız. Bu
rada vizdanımza müracaat ediyorum. İtiraf etme
lisiniz. 

SÜREYYA BEY {Berat) — Bu sözler Mecliste 
cereyan etmemeli, ayıptır. (Gürültü) — Teessüf ede
riz, fevkalâde teessüf olunur. (Gürültüler) 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Milletin en muh
terem bir simasına böyle söylenemez. 

PAVLİ KAROLİDİ EFENDİ (Devamla) — 
Hürriyet-i kelâmıma mı dokunuyorsunuz? 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Bir Osmanlı Or
dusu Kumandanını, bir Sadrazamı bu suretle lekedar 
etmek... (Gürültüler) 

PAVLİ KAROLİDİ EFENDİ (Devamla) — Ga
zi Muhtar Paşa Efendi, vizdanımza müracat ederim. 
Ben sizi lekedar ediyor muyum? (Gürültü) 

EMANUEL KARASU EFENDİ (Selanik) — 
Müdafaa ederek söz söylüyor, k'im lekedar ediyor? 

PAVLİ KAROLİDİ EFENDİ (Devamla) — Reis 
Bey, Meclisin intizamını muhafaza ediniz. Gazi Ah
met Muhtar Paşa, Hilmi Paşa ve rüfeka-yı kirandan 
gibi mücerret bugün kendileri.... 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Millet lekelendi, 
kumandanlar lekelendi. (Gürültü) 

PAVLİ KAROLİDİ EFENDİ (Devamla) — Sözü
mü kesmeyin efendim. (Gürültü) Bunun için bu 
fecianın asıl ve esasını tetkik etmeliyiz. 

Efendim, deniliyor ki, bendeniz tabiî Hükümetin 
esrarına istiknah edemem. Ve sizlere bunu tabiî izah 
edemem. Fakat bütün cereyan-ı tabiîyye göre, tasav-
vuratıma göre doğrusunu yapıyorum Ve tasavvurda 
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bulunuyorum ki, Hükümet umur-u askeriyye, halas
kar mı deniliyor, ne deniliyor; onun tazyikinde bu
lunmuyor. Çünki Mahmut Muhtar Paşa Hazretleri 
dün söyledi ki, ordu yalnız âdânın aleyhinde silâh 
kullanacak. 

REİS — Karolidi Efendi, rica ederim, mesele-yi 
müsteTıire müzakere ediyoruz. 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Erzurum) 
Bu mesele-i müstehirenin esasıdır. 

PAVLİ KAROLİDİ EFENDİ (Devamla) — Yok 
efendim, bu esastır. Fakat bendeniz şunu demek is
tiyorum ki, meselenin esası nedir? Ya bu müza
kereyi bırakmalıyız veyahut bu müzakerenin esası
nı anlamalıyız. Burada vakit geçirmeye vaktimiz 
yoktur. Şimdi biz bulunduğumuz mevki hakkında 
millete izahat vermeliyiz. Yirmi sekizinci madde 
şöyleymiş, böyleymiş onlara vakit yok. Belki bu gün 
bizim son günümüzdür. Bunu millete demeliyiz. Biz 
şimdiki hâl ve mevki karşısında ne gibi bir şeyle bu
lunuyoruz. Şimdi efendim, Hükümet, asker... 

REİS — Rica ederim Efendim, bunları söylemek 
için Meclisin vakit ve zamanı vardır. Şimdi mesele-i 
müste'hire müzakere ediyoruz. Sadet dairesinde söy
leyiniz. Meclisin feshi lâzım gelmiş olsa bile, kabine 
burada, alenen söylediler ki, Meşrutiyet ve Kanun-u 
Esasi hilâfında hiç bir vakitte bir icraata ne ken
dileri tevessül ederler ve ne bu yolda icraata teşeb
büs edenlere meydan verirler. Meclisin feshi lâzım 
gelse bile, onun için Kanun-u Esasî mucibince icra 
edilecek bir çok merasim vardır. O merasim icra 
edilmek için de zaman lâzımdır. O vakte kadar da 
bu esasa dair millete hesap vermek meselesinde bil
cümle arkadaşlarınız sözlerini söylerler. Binaenaleyh 
şimdiki halde mesele-i müsteireyi müzakere ediyo
ruz. Evvelâ bu faslolunacaktır. 

GABRİYEL NORADONKİYAN EFENDİ (Ha
riciye Nazırı) — Müzakerenin kâfi olduğunu reye 
koysanız, müzakere devam mı edecek, meclis böyle 
istiyor mu efendim? 

REİS — Mecliste müzakerenin kifayetine dair 
bir tezahür vaki olmadı. 

GABRİYEL NORADONKİYAN EFENDİ (De
vamla) — Bir kere sorulsun efendim. 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Adliye Nâzın) — Hü
kümet teklif ediyor efendim, hükümetin teklifini reye 
vaz'edin. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetini hükü
met teklif ediyor, kabul edenler ellerini kaldırsın. 
(Eller kalkar) Kabul olunmadı efendim. 

NAZIM BEY (Siirt) — Hükümet ne için acaba 
bizi söz söylemekten men etmek istiyor. 

SEYYİT AHMET ELKEFSİ (San'a) — Efendi
ler, emin olunuzlki biz bugün evvelki 35 inci madde 
meselesini biliyorsunuz, onun karşısında bulunuyor, 
yani o madde yine aynı maddede bulunuyoruz. Fa
kat evvelki madde başka, fakat bu madde bir teh
dit suretiyle geldiğini kabul ederim. Eğer bunda mil
letin selâmeti için bir menfaat varsa onu meal mem-
nuniye kabul ederim. Fakat bunu karanlık bir salon
da bir bulut gibi görüyorum. Ne var fesholunacak, 
bilmem ne olacak? Bu bir muammadır, rica ede
rim siz milletvekilisiniz ve bu Vükela-i Devlet bizim 
milletin en iyi adamlanndandır, bunu teslim ederiz. 
Celse-i hafiyye tertip edelim, bizi anlasınlar ki siz 
fesh olacaksınız, fakat ne esbabtan dolayı fesholu-
nacaksak bunu bize anlatsınlar. Bilûmum milletin 
bir şeyi var ise bildirsinler, hariçten bir şey varsa bi
ze bildirsinler. Yalnız o zatın sözü ile Meclisin fesh 
olunmasını kat'iyen kabul edemem. 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Adliye Nazırı) — Hü
kümet namına söz isterim. Tehdit altında hareket 
eden bir Heyet-i Vükelâ muvacehenizde bulunmıyor. 
Biz tehdit altında hareket etmeyiz, icabederse Meş
rutiyeti mühafazalen tehdidata göğüs germek için 
kellelerimizi dahi koltuğumuzun altına almışızdır. 
Kat'iyyen kabul etmeyiz ve Hükümetin teklifini 
münhasıran Meclis-i Mebusanın feshi için tasavvur 
edilmiş bir surette de telakki etmeyiniz, bu bir Meş-
rütiyyet mücadelesidir. Eski Kabine tarafından tek
lif olundu, aynı teklifi tekrar ediyoruz, merhleketin 
terakkisi, saadeti için lüzum görüyoruz. Tehdit al
tında hiçbir kuvvetin tesiri altında bulunamayız 
efendim. Kat'iyyen bunu reddederiz. 

İSEYYİT AHMET EL-KEFSİ EFENDİ (Sana) — 
Paşa hazretleri, bize bir maddeden dolayı bir gün 
içinde teklif ediyorsunuzki, derhâl karar veriniz. 
Karar vermezseniz memlekette bir heyecan olacak, 
bize bildirinizki bizimde hamiyyetimiz var. 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Devamla) — Karar 
vermezseniz memlekette heyecan olacak, helecan ola
cak gibi sözler Heyet-i Hükümetin ağzından sâdır 
olmamıştır. Mazbatamızda da öyle bir şey yoktur, 
böyle lakırdılar söylenmemiştir. 

REİS — Mevzuu müzakere, mesele-i müstehirdir. 
EMANUEL BMANUELİDİ EFENDİ (İzmir) — 

Efendiler, bendeniz de Kabine tarafından beyan 
buyurulan sözleri tamamiyle kabul ederim. Ve bu 
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teklifi ciddî diye telakki ederim. Bendeniz zannetmi
yorum ki Meclis-i Mebusanı feshetmek için böyle 
bir vesile icat ediyor ve böyle bir teklifte bulunuyor. 
Çünkü öyle olsaydı yen'i bir meseile'i müste'h'ire hu
zurunda bulunacaktık. Ve Kabineye diyecektik ki 
siz yalnız bir mesele-i fesh olmak üzere buraya ge
liyorsunuz. Binaenaleyh, Kanun-u Esasi haricinde 
bulunuyorsunuz. Çünkü Kanun-u Esasi mucibince 
ihtilaf vukuunda müracaat etmeniz lâzım gelir, 
yoksa ihtilaf icat etmek için Meclis-i Mebusana gel
meniz Kanun-u Esasinin ahkâm-ı sarihasına muga
yirdir, diyecektik. Çünkü o vakit diyecektik ki, 
evet bir darbe-i Hükümet müthiştir, tehlikelidir, fa
kat daha müthiş ve tehlikeli bir darbe varsa, o da 
kanun şeklinde kanunsuzluk yapmaktır. Eğer Kabine 
hakikaten ihtilaf icad etmek için Meclis-i Mebusanda 
isba't-ı vücut etseydi o vakit biz diyecektik ki bu ka
bine Kanunu Esasi haricindedir. Ve Kabine bir dar
be-i hükümet tasavvurunda bulunuyor, yalnız bu 
darbe-i Hükümete bir şekl-i kanunî veriyor, dive-
cektik. Mademki bu müzakerede bulunuyoruz Ka
binenin ciddiyet ve samimiyetini kabul etmeye mec
buruz. Hususiyle biz zannediyoruzki buhran-ı hâzırı 
izale etmek için Meclis-i Mebusana müterrettip her 
ne vazife varsa Meclis-i Mebusana bu vazifeyi tama-
rriiyle ifa etmiştir. Meclis-i Mebusan her şeye mukte
dirdir. Ve vatan uğrunda her şeye müheyya olduğu
nu isbat etmiştir. Meclis-i Mebusan haysiyetine do
kunulduğu zamanda bile haysiyetini de vatan uğ
runda nazar-ı dikkâte almamıştır. 

Meclis-i Mebusan eğer selâmet-i vatan uğrunda 
feshi lâzım geldiğine kanaat hâsıl edecek olursa buna 
da razı olacağı şüphesizdir. Hatta evvelki gün izzet-i 
nefsine bir dereceye kadar dokunabilecek - Benim 
hissiyatımca - bir beyanname kıraat edildiği vakit 
Meclis-i Mebusan bir şey görmedi, karşısında Kars: 
Erzurum dağlarında hizmet etmiş şanlı mazisine yine 
şanlı şerefli sayfalar ilâve etmiş olan şöhretli bir 
Gaziyi gördü ve ona ve rüfekasına beyan-ı itimat 
etti. 

Binaenaleyh Kabinenin Meclis-i Mebusan hak
kında hile ile bir teklifte bulunmasına kat'iyyen lü
zum yoktu. Mademki ciddîliği kabul ediyor ve cid
diyetle meseleye girişmemiz lâzım geliyor, binaen
aleyh gerek Bâbanzade Hakkı bey ve gerek Seyyit 
Beyefendi Hazretleri tarafından iki mesele-i müste-
hlre dermeyan bulundu. Birisi, ki en mühimdir, Ka
nun-u Esasinin 35 inci maddesinin fıkra-! sariha-i 
ahiresi mucibince kabine ile Meclis-i Mebusan ara

sında bîr ihtilaf olursa Meclis feshedildiği takdirde 
söz ikinci Meclistedir, buna cevap verildi. Denildi ki, 
eğer ikinci Meclis karar-ı sabıkta Meclis-i evvelin 
kararında ısrar etmiş olsaydı bu doğru olabilirdi, fa
kat tadil etmiş olduğundan dolayı söz Meclisin de
ğildir. 

Binaenaleyh Meclisin kararı hilafında da tadilat 
teklif edilebilir. Bendeniz zannediyorumki bu ikinci 
şıkkı kabul etmek külliyyen muhalif-1 mantıktır. 
35 inci maddede vaz'ı kanun iki hasım görüyor. Bi
risi Kuvve-i İcraiyye diğeri Meclis-i Mebusan, Bun
ların ikisi beyninde zuhur eden ihtilaftan dolayı Pa
dişah milleti halkem tayin ediyor. Hem hükûmet-i 
icraiyyeyi ve hem Meclis-i Mebusânı milletin arasına 
müracaat etmeye mecbur ediyor, millet reyini beyan 
ediyor, ikinci meclis geliyor. 

Gerek lehte gerek aleyhte reyini beyan ettikten 
sonra Kuvve-i İcraiyye için bu karar muteber değil
dir, bu hak hiç kimseye verilmemiştir. Çünkü hâki-
miyyet-i mifliyye kavaldine külliyyen mugayirdir. 
Muayyen olan, taayyün etmiş olan, tavazzuh etmiş 
olan bir ihtilaf üzerine intihabat icra edilir ve millet 
reyini beyan ettikten sonra mebuslar da burada rey
lerini gerek ısraren, gerek tâdilen beyan ettikten son
ra Kabineyi teşkil eden oniki zât-ı muhterem gelip te 
milletin kararını biz kabul etmiyoruz, milletin üze
rinde ıhakk-ı vesayetimiz vardır, bu karan tâdil edi
niz demeye hak ve selâhiyetleri yoktur zannederim. 
Bu ahkâm-ı Meşrutiyete tamamiyle muhaliftir. 

Bu madde o kadar sarihtirki zannedersem tefsire 
hacet yoktur. Mamafih bu maddeyi tefsir etmek lâzım 
gelse bile yine tefsire kabine selâhiyettâr değildir. Zan-
nadersem böyle bir içtihatla Meclis-i Mebusana gele-
ceklerse evvel be-evvel Âyânın tefsiri ile mücehhez 
olmaları iktiza ederdi. 

İkinci mesele-i müstehire, Nizamname-i Dahilî 
meselesidir ki, 28 inci madde mucibince iki ay mü
rur etmeden evvelki kararın hilafına bir teklif vaki 
olamaz iddiasında bulunuyor ki bu iddia da pek doğ
rudur-

Vakıa Noradonkiyen efendi şimdi kendilerinin iç
tihadı başka türlü olduğunu ve Meclisin kararından 
sonra vaziyetleri taayyün edeceği gibi bâzı sözler 
kendilerinden sâdır olmuş ise de zannedersem kabine 
Meclis-i Mebusanın Nizamname-i Dahilisi hakkın
da bir içtihad-ı hususiyye malik olamazlar ve Mec
lis-i Mebusan ile kabine arasında Nizamname-i Da
hilinden dolayı bir ihtilaf vaki olamaz. Çünkü nizam
namede hâkim olan Meclistir, mütess'ir olan Mec-
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lisdir, Meclisin tefsiri lâzım-ül ittiba ve lâzım-ül icra 
'bir tefsirdir 'ki buna karşı hiçbir kimse ben buna 
karşı muhalifim diye iddia edemez. 

Hususiyle ki Kabinenin içtihadını kabul edecek 
olursak, yani Meclis-i Mebusanın bugün verdiği ka
rar hilafında yarın bir teklif, yarınki verdiğiniz karar 
hilafında ertesi gün üçüncü 'bir teklif tasavvur ede
cek olursak o vakit derler ki Meclis-i Mebusanın ne 
esası var, ne müzakerâtı var ve hatta ne de Meclis-i 
Mebusan burada mün'akit olabilir. Bu iki meselei 
müstehireden sonra bendeniz zannediyorumki Ka
binemiz tarafından - garip olacak yine - bir üçüncü 
isbat da vardır. Burada okunan tezlkire-i sâmiyede 
bir şey görüldü. 

Deniliyorki yedinci maddeyi geri aldık, 35 inci 
maddeyi ve 43 üncü maddeyi kabul ettik ve sizin ka
bulünüz hilafında yedinci madde hakkında münhası
ran bir teklfite bulunuyorsa bendeniz zannediyorum 
ki bu doğru değildir, Meclis-i Mebusan burada mün
feriden Kanun-u Esasinin hiçbir maddesini kabul et
medi, hiçbir maddesini kabul etmez. Meclis-i Mebu
san 7,35,43 üncü maddeleri burada müctemian ka
bul etti ki, bunlar kabil-i tecezzi değildir. 

'Bir maddenin bir fıkrasını kabul edip de diğer 
fıkrasını kabul etmemek ne kadar doğru olabilirse, 
münferiden olmayarak müctemian tâdil edilmiş olan 
üç maddeden birini kabul edip, diğerlerini etmemek 
te o kadar doğru olabilir. Burada üç madde birden 
teklif edildi, üç madde birden tezekkür edildi. Bura
daki maddeler münferiden müzakere edildikten son
ra Makam-ı Riyasetten bu tadilatın heyet-i umûmiye-
sini kabul ediyor musunuz diye sual edildi ve Mec
lis te o maddeleri münferiden değil, heyet-i umû-
miyyesini kabul etti. 

(Binaenaleyh yedinciyi kabul ederim, otuz beşin
ciyi kabul etmem demek olmaz. Olsa olsa kabine her 
üç maddeyi birden Ayandan geri alır, o vakit eğer 
buraya getirmek, iade etmek mümkün ise buraya iade 
edebilir ve o vakit her üç madde hakkında müzake
re yeniden başlar. Böyle yek diğerine mebrut olan 
maddeleri tefrik edip te birini kabul etmek diğerini 
kabul etmemek kabil olacak olursa o vakit bir fıkra
sını kabul etmdk diğer fıkrasını kabul etmemek, bir 
kelimesini kabul etmek diğer kelimesini kabul etme
mek şu tarzla Meclis-i Mebusandan çıkmamış bir 
kanunu kanuniyyet haline koymak olurki bu da 
mümkün değildir. 

ESAT PAŞA (Dıraç) — Efendiler bendeniz öyle 
uzun uzadıya bahsetmeyeceğim. Fakat şunu eühıle-
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nizden temenni ederim, bu gayet mühim bir mesele
dir, Kabine maksadını bize alenî, açıktan açığa söy
leyip buna bir saat evvel netice verilirse memleket 
için her hâlde nâfi olacağı fikrinde bulunuyorum. 
Bendenizin ifadem bundan ibarettir, artık bu ciheti 
siz düşününüz. 

SEYYİT AHMET KEFSİ EFENDİ i(Yemen) — 
İzah ediniz, izah ediniz. 

ESAT PAŞA (Dıraç) — Kabine İzah eder, be
nim fikrim budur, siz nasıl isterseniz öyle yapınız, 
leyte lealle ile vakit geçirmeyelim. 

HACI ŞEFİK BEY (İstanbul) — Bir şey olmadı
ğını Hükümet temin etti, bu da malûm-u âliniz ol
sun. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Muhterem 
refiklerim, bendeniz de çok söylemeyeceğim. Heyet-i 
Celileleri bilirlerki Meclis-i Mebusana geldiğimiz za
mandan bu âna kadar Heyeti sâbıkai Vükelânın içti-
hadınca doğru görmediğim kâffe-i ef'al ve ahvali bir 
dakika bile tenkitten geri durmadım. Bunu neden 
yapıyordum, Heyet-i sabıkaya adavetimden mi? Ha
yır. İçinde hürmet ettiğim, itimat ettiği zevat bulun
duğu gibi asla tanımadıklarım da vardı. Fakat fik
rime göre birtakım ahval ve ef'a'li muvafık bulamı
yorum. Binaenaleyh bendenizin tenkit ve itirazım 
şâhsa değil ef'aledir. İşte bugün dün itimat beyan 
eylediğim heyet-i haziranın da bir hatvei hata attı
ğını gördüğümden muahaze ediyorum. Müsaade 
buyurunuz hata kimden sâdır olursa olsun hatadır. 
Meclis-i Mebusanın feshi herkesin dillerinde, gazete 
sütunlarında dair ve mesturdur. Bunu çocuklar bile 
bilir, burası inkâr edilemez. Heyeti-İ Vükela, bize 
Kanun-u Esasiye müteallik bir madde ile geliyor. 
Bu madde olabilir ki memleketin selâmetine hadim 
ve olabilirki gayr-ı hadimdir. Ben şimdiden söylü
yorum bu maddeyi An prensip kabul edemem, za
ten evvelden beri müterizim. Fakat hey'et-i hâzırayı 
açık harekette bulunmamak hususunda heyet-i sa
bıka ile hemhal olduğunu ve diğer kabinenin takip 
ettiği hatt-ı hareketi takip etmeye başladığını görü
yorum. Yani meselede vuzuh yok. İş açık değil, doğ
rudan doğruya bize maksadı anlatsalar iş anlaşılmış 
olur. Fakat Vükelayı bundan dolayı tahtie etmek 
doğru değil, sizin açtığınız yoldan gidiyor. 

NİŞİM NASİLYAH EFENDİ (İzmir) — Beğen
medikleri yoldan gidiyorlar. 

MEHMET CAVİT BEY (Selanik) — Biz de 
takdir ederiz. 
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NİŞİM MAZELYAH EFENDİ (İzmir) — Bu 
cereyan-1 hâle mugayirdir. 

'MEHMET ŞAHİN BEY (Devamla) — Yedinci 
maddeyi siz burada müzakere ettiniz mi? 

NİİSİM MASBLYAH EFENDİ (İzmir) — Eğer 
bu dediğiniz olsaydı o madde Meclis-i Ayanda bu
lunmaz, burada bulunurdu. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Devamla) — Yedinci 
madde Ayanda mı? 

NİŞİM MASELYAH EFENDİ (İzmir) — Evet, 
Ayanda. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Devamla) - Buradan 
geçti mi, nasıl olur? («Geçirdik, geçirdik» sadaları) 
Ledel iktiza Meclis-i Mebusanın feshini teklif etmi
yorlar mı idi, buraya o geldi mi? («Geldi geldi» sa
daları) 

İSMAİL HAKKI BEY (Bağdat) — Canım ben 
yallnız burada bir saat söz söyledim. (Alkış) 

MEHMET ŞAHIN BEY (Devamla) — Aikışla-
ya alkışlaya bu hale getirdiniz, vazgeçin Allahı sever
seniz. 

REİS — Ri'ca ederim Meclisin ciddiyetini muha
faza ediniz. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Devamla) — Zararı 
yok efendim, onu tetkik ederiz. Bendeniz gelmedi 
zannediyordum. 

PAVLİ KAROLİDİ EFENDİ (İzmir) — 35 inci 
madde başka. Birisi gelir, diğeri gelmez. Vazgeçiniz, 
böyle eşkal ile uğraşmayınız, esasa girişelim, ya ka
bul, ya reddedelim. Mademki Vükela memleketin ta
hammülü yoktur diyor ve mesuliyeti üzerine alıyor, 
eğer Vükelanın dediği doğru ise («Demiyor» sada
ları) Vükela birkaç gün evvel tahammülü yoktur de
medi mi? 

İL YAS SAMİ EFENDİ (Muş) — O itimad için 
idi. 

HACI ŞEFİK BEY (İstanbul) — O üç gün evvel 
idi. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Devamla) — Memle
ketin tahammülü olmadığını Vükela burada söyledi 
ve her hali anlatıyor, siz de bir ayak evvel ne yapa
caksanız yapınız. Bendeniz refik-i muhteremimizin 
sözüne iştirak ediyorum, böyle şekillerle vakit geçir
mekten ise, isterseniz, Vükela bize bir celse-i hafiyye 
ile veyahut başka bir suretle meselenin hakikatim an
latsın. Bir an evvel işi bitirelim ve selamet-i mem
leket bu noktada ise çekip gidelim. Boş sözlerle işi 

j uzatmayalım, işte bu kadar. 

MEHMET ŞAHİN 'BEY (Devamla) — İşte ben 
ondan tatitie edemiyorum, sizin açtığınız yoldan gi
diyor, sizin istimal etmek üzere aldığınız silahlar bu
gün size istimal ediliyor, ben böyle düşünüyorum. Siz 
isterseniz kabul etmeyin. Ben gerek encümenlerde ge
rek hususî surette size söyledim, siz yalnız kendi
nizi nazar-ı itibara alarak, kavanini, mesaili tetkik 
etmek istediniz. Halbuki nazar-ı itibara alacağınız 
şey şahsiyyet-1 maneviyye olacak idi. Siz geçen Mec
lisi bu suretle feshettiniz. (»Kim feshetti?» sadaları) 
Sözüm heyet-i sabıkaya aittir, tabiî Meclise ait değil. 

Hülasa Heyet-i Vükela eğer memleketin selâme
tini Meclisin feshinde görüyorsa böyle şekle, usûle, 
merasime ait şeylerle vakit geçirmemeli, (Gürültü) 
Vükela, mesuliyeti üzerine alır bizi feshederse ve 
selâmet-i memleket bunda ise biz buna ittiba ederiz. 
(«Kanun-u Esâsiye muhaliftir» sadaları,gürültü) 

YUSUF ZİYA BEY (Lazistan) — Kanun-u 
Esâsîyi ayaklar altına almaya kirn cesaret edebile
cek 

IMEHMET ŞAHİN BEY (Devamla) — Nasıl 
ayaklar altına alınıyor? Selâmet-i memleket iktiza 
eder ise diyorum. Kanun-u Esâsı de onun içindir. 

REİS — Müsaade buyurun, Hükümet bu memle
ketin selâmeti namına tâdili lâzım gelen bir madde
yi gönderiyorum diyor. 

MEHMET Ş A H İ N (Devamla) — Hükümet söy
lesin doğru değ'!, bu fesih için bir vesiledir, ben ha
kikatten ayrılmam. Hakikat hakikattir, bundan ay
rılmamalı, insan bîtaraf olmalı. Bu masaldır, yap
mayınız. Zaten işin hâkikattan ayrıldığını gördüğüm 
için kalktım söylüyorum. İstemezdim ki Hükümet 
resmen hilafını söylesin. Bütün dünya biliyorki hü

kümet bu maddeyi Meclis-i MCbusanın feshi için 
gönderiyor. Yine söylerim, eğer selâmet-i memleket 
bunda ise bir dakika bile durmayız. 

. Ru suret-i fesih kanuna muvafık mıdır, muhalif
in idi r meselesine gelince; misâl-i sabıkı meydanda. 
Biz yaptığımızı buluyoruz. (Handeler) 

Biraz da mesele-yi müstahireden bahsedeyim. 
Biz yedinci maddeyi tetkik ve müzakere etmedik, ye
dinci maddenin tehirini kabul ettik ve hatta esbâb-ı 
mucifoede gösterildi. Sadrazam Paşa da burada ifa
delerinde tehir edildi, inşallah tetkik edilir, tekrar 
çıkar. 

İNİŞİM MAZELYAH EFENDİ (İzmir) — Yan
lış öyle değil. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Devamla) — Yanlış 
ise gelir tashih edersiniz. 
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ÎSMAİL HAKKI BEY (Divaniye) — Reis bey! 
Müzakerenin kifayetine dair bir takririm var. 

REİS — Bir takrir var, meselenin encümene ha
valesi teklif ediliyor. 

Riyaset-i Celileye 
Mesail-i müstahare ile beraber esas meselenin 

tetkikinin Kanun-u Esasi Encümenine havalesini ve 
müzakerenin kifayetine karar verilmesini teklif ede
rim. 

Divaniye Mebusu 
Babanzade 

İsmail Hakkı 
HACI ŞEFİK BEY (İstanbul) — Beriki mesele 

hallolmadıkça nasıl olur? 
İLYAS SAMİ EFENDİ (Muş) — Encümene gi

den bu mesele ise, muvafık; çünkü mesele tenevvür 
etmiştir. 

İSMAİL HAKKI BEY (Divaniye) — Takririmi 
izah edeyim. 

REİS — İsmail Hakkı Bey takririni izah ede
cek, dinleyiniz. 

İSMAİL HAKKI BEY (Divaniye) — Şimdi, Ka
nun-u Esasinin yedinci maddesinin tadiline müteal
lik fıkranın esası hakkında beyan-ı mütalaa olunma
sından evvel, bazı mesail-i müstahare çıktığını gör
dünüz. Mesail-i müstehireden biri, Nizamname-i Da
hiliye taalluk ediyordu. Bendeniz yine rüfeka-yı ki-
ramımm fikrine iştirak ederim. 

Nizamname-i Dahilî meselesine, Hükümet, mukni 
bir cevap vermedi. Şu mesele-i müstahareden dola
yı şimdi biz Hükümetle ihtilâf çıkarmak istemiyoruz, 
çünkü eğer Flükümetle böyle bir meseleden dolayı 
ihtilaf çıkarırsak, Hükümetin mevki-i şerefini, mev-
ki-i haysiyyetini haleldar etmiş olacağız. 

Halbuki İttihat ve Terakki, bu memlekete Hükü
met tesis etmek için gelmiştir. İttihat ve Terakki, bu 
memlekette Hükümeti yıkmak, mütezelzil kılmak, 
memlekete anarşi sokmak için gelmemiştir. Şu hal
de böyle bir Nizamname-i Dahilî meselesinden do
layı Hükümet, Meclisi fesheder ve efkâr-ı umurniy-
yeye teveccüh eder. 

Binaenaleyh mahkeme-i milleti böyle ehemmi
yetsiz bir meseleden dolayı tasdi ederse, o Hükümet, 
bizim nazarımızda ve nazar-ı millete ihraz etmeye 
lâyık olduğu mevkiden pek ziyade aşağı iner. Kim 
olursa olsun hatta bize en muhalif olan Hükümet 
olursa olsun biz yine bu derece-i pestiye düşmesine 
razı değiliz. ' 

Diğer birtakım mesail-i müstahare zuhur etmişti 
ve bendenize bunlar Kanun-u Esasinin sarahatına 

muhalif idi. Hatta, dün izah ettiğim veçhile, bunu, 
Hükümetin Meşrutiyyete ilk darbesi addederim, fa
kat Hükümetin Meşrutiyete ilk darbeyi vurduğunu 
millete arz etmek için işin ariz ve amik tetkik olun
masını ve Encümende lâzım gelen tetkikat icra olu
narak bir mazbataya raptolunmasını ve bu mazbata
nın nazar-ı millete vaz'olunmasını isterim. 

İşte onun için yalnız buradaki alenî müzakere ile 
iktifa edilmeyerek böyle bir mazbataya raptedilmesi 
lâzımdır. Zira ben bu meseleyi Kanun-u Esasiye 
darbe addetmekte olduğumdan, bu meselenin böyle
ce tetkik olunması taraftarıyım. Benim fikrim bu 
merkezdedir. Rüfekanın kısm-ı âzami da bunda müt
tefiktir. Eğer bu meselenin darbe-i Meşrutiyyet ol
madığı tahakkuk ederse, Hükümete hakkını veririz 
ve darbe değildir deriz. Bu şekilde bir ihtilaftır diye 
o noktada itilaf edebiliriz. Benim kanaatim, bu nok
tada Meşrutiyete bir darbedir. Onun için bunu biz 
Encümenimizde tetkik etmek istiyoruz. 

İşte bu esbab-ı mütenevviadan dolayı bendeniz 
rüfekama teklif ediyorum ki, yani bu mesail-i müs
tahare Encümende tetkik olunsun. Bu mesail-i müs
tahareden dolayı ihtimalki Hükümet bir İsrara dü
şe:. 

Çünkü, görüyoruz ki madde-i kanuniyyeyi tâdil 
etmek için değil, Meclisi feshetmek için buraya ge
liyor. Bunu da belki bir ihtilaf yapar ve bundan, bu 
ihtilâftan çekinmediğimizden dolayı tekrar ediyorum 
Hükümetin nokta-İ nazarına muvafakat etmemezlik 
etmiyoruz. Onun için mesâil-i müsta'hareden mâdâ, 
mesele-i e:*âsîyyenin dahi Encümene havalesi taraf
tarıyım. Encümen, evvelâ mesâil-i müsta'hareyi tet
kik eder belki bu mesâil-i müsta'bare, meselenin esa
sını tetkike mânidir. Onun için Encümene beraberce 
havale olunur ve Encümen, mazbatasını o yolda tan
zim edip, FIeyet-i Umûmiyyeye arzeder. O yolda mü -
zakeresi icra olunur. 

İkinci bir şık dahi ihtiyar edebilir. Bu mesâil-i 
müstehirenin mâni olduğuna kaani olmakla beraber, 
hem onun esbâb-ı reddiyyesini beyan eder ve hem 
de esas meselenin de esbâb-ı reddiyyesini beyan eder. 
Bu suretle gerek mesâil-i müste'hirede Meşrutiyete 
muhalif esbabın ve gerek asıl teklif olunan tadîlat
taki ahkâmın ne derece kavâid-i Meşrutiyyete muha
lif olduğunu nazar-ı millete arz edecek ve milletin 
muhakemesine gittiği vakitte, işte böyle esaslı, ve 
Meşrutiyetin esasını altüst edebilmesi melhuz olan 
gayet mühim bir şeyle mücehhez olarak gidecektir. 
İşte arkadaşlarıma teklifim budur, ondan büyük fe-
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dakârlik olmaz. Bunda da İttihat ve Terakki büyük 
bir fedakârlık ediyor. Hem esbâb-ı müste'hi'reyi En
cümene havale etmek suretiyle ve hem de esâ's-ı mes-
'eleyi yani burada esbâb-ı müste'hireyi ayrı tutup 
Encümene havale ederek, sonra Encümenin kararı
nı Meclise getirmek ve tekrar esâs-ı mes'eleyi Encü
mene göndermek suretiyle bu işi uzatmak imkânı 
var idi. Fakat biz bunu yapmıyoruz, fedakârlık edi
yoruz, İttihat ve Terakki daima fedakârlık eder. 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Adliye Nazırı) — 
Efendilerim! Kabineyi teşkil eden zevatın bir kısmı 
Kuvve-i Teşrîiyyenin bir rüknünün cüz'ü olmakla 
müftehlrdir. Meşrutiyeti muhafaza ve hâkimiyyet-i 
m'iilîyye esasını takviye etmek için, icabederse, sizin
le birlikte fedâ-yı can etmeye amadedirler. (Alkış) 
Kabine Âzası meyânında Meşrutiyete darbe vukuu 
değil, öyle bir şeyi hatırına bile getirecek bir alçak 
tasavvur etmemelisiniz. Binaenaleyh, İsmail Hakkı 
iBeyefendinin Kabineden Meşrutiyyet aleyhinde bir 
darbe istişmâm etmesini kabul etmeyiz. Rica ederim, 
kendileri fikirlerini tashih buyursunlar. 

Mesail-i müste'hire gelince: Mesail-i müsta'hare 
hakkındaki fikir ve nazarımızı, evvelki Mecliste 
arzetmiştik. Biz, içtihadımızda sabitiz. Olabilir ki, biz 
muhtiyiz, Heyet-i Celileri isabet ediyor. Fakat, ma-
lûm-u âlileridir ki, Kanun-u Esasinin tayin-i mana-
sınca, Hükümetle Mebusan arasında bir ihtilaf zuhur 
edecek olursa, onun tefsiri, Meclis-i Ayana aittir; 
bunda ihtilaf edersek, ya zat-i âlilerinizin talebi ve
ya bizim talebimiz üzerine Meclisi Ayana müracaat 
ederiz. Binaenaleyh, biz şimdi, müsail-i müsta'hreyi 
kaale almaya lüzum görmüyoruz. Evvelceki talep 
ve ricamız veçhile bu teklifimizin müstacelen tetkik 
için encümene havalesini teklif ediyoruz. 

İSMAİL HAKKI BEY (Bağdat) — Bendeniz, 
Hükümet tarafından vuku bulan İsrarı bir türlü izah 
edemiyorum. Mesail-i müste'hirenin tefriki ile Aya
na ve mesele-i esasiyyenin tefriki ile de Kanun-u 
Esasi Encümenine havalesi hususundaki bu İsrarı izah 
edemiyorum. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — 
Ayana gitsin demiyorlar. 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Devamla) — Hayır, 
icap ederse, yani Heyet-i Celile İsrar ederse, 35 inci 
madde, Hükümetin dediği gibi değildir; zat-ı âlini
zin beyan buyurduğu manayı tazammun ediyorsa, 
biz de tekrar beyanatımızda, içtihadımızda İsrar eder
sek, meselenin esası müzakere olunduğu sırada o va
kit Heyet-i Ayana gönderilir. 

İSMAİL HAKKI BEY (Divaniye) — Şu halde, 
eğer Encümen, muhtac-ı tefsir bir şey görürse, ta
biîdir ki, hakk-ı tefsir Ayana ait olduğundan, rapo
runda o yolda bir teklif dermeyan edebilir. (Re'ye» 
sadaları) 

REİS — Hükmet, müstaceliyet teklif etmişti; o 
müstaceliyette İsrar ediyor. 

EMANUEL KARASU EFENDİ (Selanik) — Bu
rada ihtilâf yoktur. Bu cihetin halli, esasen Encüme
ne giderek tetkik ile olur. Hükümet, bu ciheti ka
bul ediyor. 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Adliye Nazırı) — Hü
kümetin talep ve ricası meselenin müstaceliyet ka
rarıyla Encümene havaîesidir. 

REİS — Müsaade buyurun; takrir üzerine mü
zakere açılmaz. 

GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA (Sadrazam) — 
Efendim, İdareyi deruhde ettiğimiz zamanın ehem
miyeti, malûmunuz; aradan bir hafta geçti, halbuki 
meselenin halli bizce mühimdir. Binaenaleyh, o 
vaktin irae ettiği halin iktizası üzerine bu maddeye 
lüzum gördük ve arz ettik. Vakit geçirilmeyerek 
bila kayd-ü-şart Encümeninizde müstacelen müza
keresini talep ediyoruz. 

GABRİYEL NORADONKİYAN EFENDİ (Ha
riciye Nazırı) — İsmail Hakkı Bey, mesail-i müste-
hire dediklerini izah ettikleri esnada, Meşrutiyete 
darbe vuruluyor, dediler. Biz bunu kat'iyyen kabul 
etmeyiz. 

SEYYİT BEY (İzmir) — Noradonkiyon Efendi 
bir şey söylediler, gürültüden anlayamadık; tekrar 
dermeyan buyursunlar. 

GABRİYEL NORADONKİYAN EFENDİ (De
vamla) —' Mesail-i müstaharenin ne esbaba binaen 
Encümene gönderildiği izah ettikleri sırada İsmail 
Hakkı Bey, Kabine bunu Meşrutiyete darbe vurmak 
için getirmiştir, bu mesaili de Encümende o suretle 
tetkik edeceğiz, dediler. Bunu kat'iyyen red ediyo
ruz ve meselenin, mesail-i müsta'hare namıyla Meş
rutiyete darbe suretiyle müzakeresini asla kabul et
miyoruz. 

İSMAİL HAKKI BEY (Bağdat) — Anlıyorum. 
Yanlış telâkki etmişler. Bendeniz dedim ki, kendi 
itikadımca ve rüfekamın bir kısm-ı mühimminin 
itikadınca bu suret-i teklif, Kanun-u Esasiyye mu
haliftir. Kanun-u Esasiyye muhalif her teklif ise, 
Meşrutiyete darbedir. Fakat olabilir ki, Encümen, 
Kanun-u Esasiye muhalif görmez; olabilir ki Ka
nun-u Esasiye, pek ziyade muhalif olduğunu teyid 
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eder. Olabilir ki, muhtac-ı tefsir görür. Bunları he- f 
men şimdi ben hükmetmedim, ilâma da raptetmedim. 
Encümenin kararı buraya gelsin, müzakere olunsun, 
o vakit hakikaten Meşrutiyete darbe olduğu tezahür 
eder, bir ilâma raptolunur, mahkûm olurlar. Henüz i 
ilâm yok ki, mahkûmiyet yok ki reddetsinler. Tenvir-i I 
hakikata, hakayık anlaşılmasına; Encümende böyle 
bir meselenin tetkikine Hükümet neden mani oluyor? 
Bu, Meclisin hakkıdır. 

MEHMET TALAT BEY (Edirne) — Teklifi j 
re'ye koyunuz. 

REİS — Şimdi bir noktada Hükümetle teklif 
sahibi ittifak ediyorlar; o da, mesail-i müste'hire ile 
beraber, esas, teklifin Encümende müzakeresidir. 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Adliye Nazırı) — 
Mesail-i müsta'hare hakkındaki nazariyatımızı, ef
kârımızı evvel ve ahir arz ettik. Biz, onlar gayr-i 
variddir diyoruz. Gayr-i varid olmakla beraber, tet
kikten sizi kimse men'edemez. Fakat, bu kayıt ve 
şartla Encümene havalesine muhalifiz. 

OHANNES VARTEKS EFENDİ (Erzurum) 
Onlarca lâzım değil, fakat bizce lâzımdır efendim. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Malatya) — Reis 
Bey, bana müsaade et de, bu mesail-i müsta'hare 
varit midir, değil midir, ispat edeyim. 

REİS — Takrir verildiği zaman, takrir sahibi, 
icap ederse, maksadını izah eder. Karşısında Hükü
met varsa, kendisini müdafaa eder, yahut o takrire 
muhalif veya muvafık olduğunu söyler, Encümen 
Mazbata Muharriri cevap verir. Binaenaleyh, tak
rir üzerine müzakere-i umumiyye açılmaz. 

Şimdi bu takrirde, takriri veren zat, maksadını 
izah etti. Mesail-i müsta'harenin tetkikini Heyet-i 
Aliyye arzu ediyorsa, edebilir. Hükümet, bizce lü
zumu yoktur diyor. Diğer taraftan da, esas teklifin 
de, Encümene havalesi teklif olunuyor. Eğer müsta
celiyetle tetkikini kabul ederseniz. Hükümetin mak
sadı da, teklif sahibinin de maksadı hâsıl olur. Eğer, 
Heyet-i Aliyye kabul etmezse, o başka mesele. 

Hükümet demek istiyor ki, mesail-i müste'hire-
nin tetkiki Heyet-i Aliyyeye aittir. İsterseniz o mese
leyi tetkik edersiniz. Yalnız biz, kendi esas teklifi
mizin müstacelen tetkikini talep ediyoruz. O halde, 
bu takrire müstacelen tetkiki hususu da ilâve edilir
se, Hükümetin de, takrir sahibinin de maksadı hâ
sıl olmuş olacak. Yok, aynen teklifi re'ye koyacak 
olursak ve bu teklif kabul edilirse, o halde müstace
liyet teklifi reddedilmiş olur. 

İSMAİL HAKKI BEY (Bağdat) — Hayır, hayır; 
müstaceliyet için Hükümetin layrıca teklifi vardır. Onu 
ayrıca reye koyabilirsiniz. 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Adliye Nâzın) — Ev
velâ, Hükümetin teklifini reye vaz etmenizi rica ede
rim. Hükümet, teklifinin müstacelen kabulünü rica 
ediyor; onda hiçbir kayıt ve şart yoktur. Hükümetin 
istical teklifi, esbabı mucibede muharrerdir; onu da 
okursunuz. 

İLYAS SAMİ EFENDİ (Muş) — Kanunu Esasi, 
müstaceliyet için esbabı mucibe lâzımdır, diyor. 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Devamla) — Eğer, 
Hükümetin müstaceliyet kararı talebine itiraz olunu
yorsa, müstaceliyet hakkında söz söylenecek ise, onu 
Encümene gitmezden evvel burada müzakere edersi
niz. Bizim teklifimiz, müstaceliyet kararıyla Encüme
ne gönderilsin; bir dakika evvel tetkik edilsin. 

İSMAİL HAKKI BEY (Bağdat) — Arada su-i 
tefehhüm var, biribirine zıt fikir yok ki, bu hususta 
müttefikiz ya? 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Devamla) — Evet, 
müstacelen Encümene gönderilmesini teklif ediyoruz. 
Mesaili müsta'hare hakkındaki nazariyatı kabul etmi
yoruz. 

İSMAİL HAKKI BEY (Bağdat) — Meclis, müs
takil mi, değil mi? 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Devamla) — Diyoruz 
iki, Kanunu Esasinin 54 üncü maddesi, Heyeti Vüke
laya kanun teklifi hakkını her dakika için veriyor. 
Bir Heyet tarafından verilmiş olan bir kanunu, iste
diği zamanda istirdad etmek ve Heyeti sabıkanın tek
lifini 'tadil eylemek hakkını Kanunu Esasi, Heyeti ce-
dideye bahşediyor. 

Bizi, Nizamname-i Dahiliniz, teklifatı cedidede 
bulunmaktan, yeni tadilat talep etmekten katiyyen 
menetmez. Nizamname-i Dahilî, Kanunu Esasiye mu ; 

halif olamaz. Kanunu Esasi, bila kaydü şart, bugün, 
her an ve zamanda teklifi kanun hakkını Hükümete 
bahşediyor. Hükümete bahşettiği gibi, her Mebusa ve 
Ayandan herbirine ayrı ayrı bahşediyor. 

35 inci maddeye gelince : 
35 inci madde hakkında, müzakere zamanında 

Encümen ondan bahseder, siz de kabul edersiniz. 
Tekrar mütalâamızı arz edeyim. Bizim itikadımızca, 
Heyeti hâzıra-i Mebusan, Heyeti sabika-i Mebusanın 
reyinde ısrar etmemiştir, ayrı bir karar vermiştir. Bu 
meselenin esası, müzakere olunacağı sırada, mevzuu-
bahs olur. Bugünkü talebimiz, teklifimizin istical ka
rarıyla Encümene şevkidir. 
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ı kümetin fikriyle olamaz. Bir karara rapt edilmek lâ-
I zım gelir. 

Binaenaleyh, evvelemirde Encümende, badehu be-
tekrar Heyeti Umûmiyyede müzakere edilir. Ondan 
sonra, Heyeti Hükümet kabul etmez. Israr etmek, o 
vakit onun hakkı dahilindedir. Fakat şimdi bizim 
hakkımızdır. Şimdi bunu Encümene göndermek hak
kını hâiziz. Hükümet, buna müdahale edemez. Edil
di mi, bu, Kuvve-i Teşriiyyenin vazifesine tecavüz 
edilmiş olur. istical kararları, sonra halledilmek icap 
eder. 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Adliye Nâzın) — Tek
lifi havanin meselesi, Kanunu Esasi maddeleriyle hal-
l'olunur. Teklifi kavaninin ne suret ve şeraitle vuku 
bulacağını ancak Kanunu Esasi tayin eder. Meclis
lerin Nizamname-i Dahilileri, münhasıran, usulü mü
zakereyi tayin eder. Kanunu Esasiye muhalif bir su
rette Nizamname-i Dahilide bir madde görülür ise, 
onun kabulü için heyeti Hükümeti iCbar edemezsi
niz. 

SEYYİT BEY (İzmir) — Paşa Hazretleri, Kanunu 
Esaside aksi sarahat olmuş olsa idi, şüphe yok, mu
halefet olurdu. O vakit, Nizamname-i Dahilî, Kanu
nu Esasiye muhalif olamazdı. Olduğu takdirde, Ni
zamname-i Dahilinin hiçbir hükmü olmaz idi. Bu 
müsellemdir. Fakat bugün Kanunu Esaside bizim Ni
zamname-i Dahilimizde muharrer olan 28 inci mad
denin hükmüne muhalif hiçbir kayıt ve işaret yoktur. 

Nitekim, bendeniz, dünkü gün, arz etmiştim ki, o 
buyurmuş olduğunuz 93 Kanunu Esasisinin madde-i 
mahsu'sasında, «bir teklif, Heyeti Umûmiyyeden red
dedilirse, bir sene mürur etmedikçe, bir daha mev-
zuubahs edilemez» kaydını kaldırdık. 

Çünkü, Nizamname-i Dahilideki 28 inci madde, 
iki aya hasretmiştir; iki ay da kâfidir. Onun lağvının 
esbabı mucibesi de budur dedik. Binaenaleyh, bu, ip
tida halledilecek bir meseledir. Burada halledilemez. 
Şimdi evvela mazbata Encümenden buraya gelir, on
dan sonra elbette Heyeti Vükelanın söz söylemek, o 
'bapta beyanı mütalâa eylemek hakları vardır. Diler
lerse, o vakit bu haklarını istimal ederler; fakat bu
gün biz, bu mesele-i müstehireyi Encümene gönder
mek hakkını hâiziz. 

! 
HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Adliye Nâzın) — İd

diayı âliniz, Kanunu Esasinin sarahatına, metnine 
muvafık değildir. Kanunu Esaside bir heyette reddo-
lunan bir kanun, o sene içinde tekrar müzakereye vaz 
edilmemesine dair olan fıkrayı 1325 senesinde tadil 

i ettiniz. Eğer Nizamname-i Dahilî, bizim itikadımıza 

Encümene sevk edilmeksizin, Heyeti Umûmiyye-
de müzakere edilmesinde ısrarı nabemahal addederiz. 
Vakıa, 'bu mesele, ariz ve amik evvel ve ahir tetkik 
edilmiş olduğundan, Encümene şevkine hacet yok 
ise de, usulü müzakere, Nizamname-i Dahilî ile mu
ayyendir. Nizamname-i Dahilî, usulü müzakereye hâ
kimdir. Biz, ona karşı itiraz edemeyiz. 

İSMAİL HAKKI BEY (Bağdat) — 'Mesele-i esa-
siyyenin Encümene havalesinde müttefikiz. Nizam
name-i Dahilî ahkamında, Meclisin müstakil oldu
ğunda da müttefikiz. Mesaili müstahareyi Encümen 
telklk eder, Meclis tetkik eder, onda da müttefikiz. 
Biz, 'bu husustaki fikrimizi, Encümenin kararına te
hir ediyoruz. Bunda diyecek var mı? Müstaceliyet 
teklifi kaldı; bunu da ayrıca reye vaz ederiz. («Onu 
da takrire ilave ediniz» sedaları). 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Adliye Nâzın) — Zan
nederim ki, evvel be evvel Hükümetin teklifi tercih 
edilip, reye konmak lâzım gelir. Hükümet evvelce 
müstaceliyet kararıyla Encümene gönderilsin diye tek
lif ediyor. Şimdiki halde, Hükümetin kararı, reye 
vaz edilmek lâzım gelir. Onu kabul ediyor musunuz, 
etmiyor musunuz? Biz onda musırrız. Bir an evvel 
Hükümetin teklifi tercihan reye vaz olunmalıdır. 

MEHMET TALÂT BEY (Ankara) — Vükelâyı 
sabıka, Kanunu Esasi tadiline dair müstaceliyet ka
rarı teklif etmiş idi; Heyeti Ayana gittiği vakit müs
tacel ivet teklif etmi.ştti; onu kabul ettiniz mi, etmedi
niz mi? 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Adliye Nâzın) — 
Onun cevabı Ayanda verilir. Hükümetin teklifi ipti
da reye konacaktır. 

MEHMET CAVİT BEY (Selanik) — Mademki, 
Hüseyin Hilmi Paşa Hazretleri, Hükümetin teklifinin 
reye vaz edilmesini talep buyuruyorlar, evvelâ müsta
celiyet kararını, sonra da Hakkı Beyin takririni reye 
koyarsınız. Hükümetin de matlabı hâsıl olmuş olur. 

SEYYİT BEY (İzmir) — Ortada bir mesele-i müs
tahare var; bu mesele-i müstehirenin halli, bu Mec
lisin kendî hakkı dahilindedir. Buna Kuvve-i İcraiy-
ye, hiçbir kimse müdahale edemez. Bu Meclis, bu 
mesele-i müstehirenin halline kanar verdiği zaman, bu 
karara Kuvve-i icraiyyenin ittiba etmesi lâzım gelir. 

Çünkü bu mesele, bizim doğrudan doğruya ken
dimize aittir. Ve bu Nizamnamede, ba İrade-i Seniy-
ye sadır olmuş bir Nizamnamedir. Binaenaleyh, bu 
meselede, bir mesele-i müstahare var mıdır, yok mu
dur? Sonra, Hükümetin böyle bir teklifi, iki aydan 
evvel teklif etmeye hakkı var mıdır, yok mudur me
selesini halletmek icap eder. Fakat bunun halli, Hü-
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göre, sarih olduğu veçhile Mebusanın tekalifinden 
gayrı tekalifi kanuniyyeye şâmil olsa, o vakit Heyeti 
Ayanın da hakkı teklifini takyid etmiş olacaksınız. 

Halbuki Kanunu Esasi tadil edildikten sonra, bu 
Mecliste reddolunup da Ayanda tetkik edilerek bu
raya gönderilen müteaddit kanunları kabul ettiğiniz 
gibi, Heyeti Ayanın geçen içtimaında reddedilerek 
buraya gönderilen kanunları tekrar burada mevki-i 
müzakereye koydunuz. Bendenizin itikadımca, biz 
şimdi Kanunu Esasinin şekli hazırı icabınca, teklifi 
kavanin hakkında hiçbir kayıt altında değiliz. 

Bu hakkı mutlak olarak haiziz ve herbiriniz de 
bu hakkı haizsiniz. Bahsi, tatvil ermeye mahal gör
müyoruz. Esbabı mucitte mazbatasında tasrih ettiği
miz veçhile, teklifimizin kabulüyle, müstacelen müza
kere edilmesini kalbül ile Encümene gönderilmesini 
teklif ederiz. 

REİS — Paşa Hazretleri! Hükümetin teklifi, reye 
vaz olunmak için takdim edilir, dediler. Fakat mese
le-i müstehire vâki değilse, ve bir mesele-i müstaha-
renin halli neticelenmemiş ise, esasa dair vuku bulan 
tekliflerde, bu hakları vardır. Fakat, 'bir mesele-i müs
tehire mevzuubâhs edilir ve o mesele-i müstehire ne
ticelenmeden esas teklifi takdim için ısrar ederlerse, 
bu, kabul edilmiş olan usulü müzakereye mugayir 
olur. Onun için bendeniz evvelemirde mesele-i müs
tehire hakkındaki teklifi reye koyacağım, sonra da, 
esas meselenin müstacelen tetkiki hakkındaki Hükü
metin teklifini reye koyarım. 

HÜSEYİN HİDMİ PAŞA (Adliye Nâzın) — Me
sele, usulü müzakereye ait ise bizim itirazımız yok. 
Fakat mesele, usulü müzakereye ait değildir, Kanunu 
Esasiye aittir. Bir de rica ederim, birtakım mesaili 
müstehireden bahsediliyor. Buna dair Nizamname-i 
Dahilide ne gibi bir kayıt vardır, bilmiyoruz. Okuyu
nuz, biz de bilelim. 

REİS — Nizamname-i Dahilide öyle bir madde 
vardır efendim, şimdi okuyacağım. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Malatya) — Reis 
Bey, müsaade buyurun da ben cevabını vereyim. 

SEYYİT BEY (izmir) — Mâhiyyeti hukukıyyesi 
iktizasındandır. Zaten isminden de bellidir. 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Adliye Nâzın) — Ri
ca ederim, burada usulü mühakemıattan bahsetmeye
lim. Bu, bir siyasî Meclisdir, onları bırakalım, mese
le-i müstehire hakkında Nizamname-i Dahilinizde bîr 
madde varsa gösteriniz. 

SEYYİT BEY (İzmir) — Olmazsa da, bu, böyle
dir efendim. 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Devamla) — Hükü
met için böyle değil. 

REİS — İşte efendim, mesele-i müstehireye dair 
olan madde budur; okuyorum. 

Altmışaltına Madde — Diğer müzakereye geçil
mek veya bir maddenin müzakeresi âhar bir madde
nin müzakeresine takdim olunmak veya Nizamna
me-i Dahiliye tevfiki hareket edilmek tekliflerinden 
biri vuku bulduğu halde, mevkl-i müzakerede bulunan 
maddenin müzakeresinden sarfı nazarla, iptida evvel
ki 'teklif hakkında dcseriyyeti araya müracaat olu
nur. 

Nizamname sarihtir efendiler. 
HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Adliye Nâzın) — Efen

diler, rica ederim. Salı bir, Çarşamba iki, Perşembe 
üç, üç gündür Daire-i memuriyyetimize gidip mesaili 
ruzu merre ile değil, hatta mesaili mühimme ile bile 
iştigale, müzakereye mahal bulamıyoruz. («Siz çıkar
dınız» sadaları ve gürültü). 

REİS — Efendiler, rica ederim, itidalimizi muha
faza edelim. 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Devamla) — Yani bu
rada çokça bulunuyoruz; toplanıp müzakere edilecek 
işlerimiz var, onun için teklifimizi kemali istical ile 
tetkik etmek üzere kabul buyurunuz ve Encümene ha
valesi için reye koyunuz. Başka bir diyeceğimiz yok
tur. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — 
Hükümetin teklifi, Encümene havalesinden ibarettir. 
Mesaili müstehire de, esas mesele ile beraber Encü
mende tetkik edilir, Heyeti Umûmiyyeye gelir. Encü
men tetkikatını mükemmelen ifa eder; mesaili müste
hire hakkında da lâzım gelen içtihadatı her ne ise, 
burada hallolunur; şimdi Encümene havalesi teklif 
olunuyor. 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Adliye Nâzın) — Hü
kümetin teklifini reye vaz edin efendim. 

REİS — Müsaade buyurun. Nizamname-i Dahi
linin şimdi kıraat ettiğim maddesi mucibince, evvele
mirde mesele-i müstehirenin reye vazına mecburum. 
Binaenaleyh, şu takrirde hem mesele-i müstehirenin 
Encümene havalesi, hem de esas meselenin encümene 
havalesi teklif ediliyor. Ondan sonra da, Hükümetin 
müstaceliyet kararını reye koyacağım. 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Adliye Nâzın) — Biz 
bunu kabul etmiyoruz, bunu red telakki ederiz. 

GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA (Sadrazam) — 
Evet, her Meclis, kendi Nizamname-i Dahilisinde, va
kıa taannüt edebilir, ısrar edebilir, hakkı da vardır; 
fakat bizim bahsimiz, Kanunu Esasi üzerinedir, on-
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rihtir; mesele-i müstehirenin Encümene havalesini ka
bul edenler ellerini kaldırsın. (Eller kalkar). Ekseriy-
yeti azime ile kabul olundu. 

Şimdi müstaceliyet. («Bunun hakkında söz iste
riz» sedaları). Müsaade buyurunuz efendim. Müsta
celiyet için söz isteyen var. («Yok, var» sedaları). Sö
zünüzden vazgeçiyor musunuz? 

İSMAİL CANPOLAT BEY (İzmit) — Rica ede
rim, müstaceliyet teklifi için tahriri esbabı mucibe is
ter, varsa okunsun. Okunduğu halde reye koyarsınız. 
(«Okundu, var» sadaları). 

GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA (Sadrazam) — 
Esbabı mucibe mazbatasında vardır, okundu. 

REİS — Hükümet, müstaceliyyet talep ediyor ve 
esbabı isticali de kürsüden talep etmiştir ve mazbata
da da muharrerdir. Zannederim ki, esbabı mucibe 
meselesi halledilmişitir. Yalnız müstaceliyyet talebinin 
kabulü hakkında yine Nizamname mucibince müza
kere açmak mecburiyetindeyim. Söz isteyen var mı?. 
(«Yok» sadaları, «Var» sadaları, «Reye» sadaları). 

Söz isteyenler sözlerinden vaz geçiyorlar mı?. 
(«Evet» sadaları). 

O halde müstaceliyyet kararını kabul edenler elle
rini kaldırsın. (Eller kalkar). Hükümetin teklifi mü-
taceliyyet kararıyle Encümene gidiyor. 

REHMİ BEY (Selanik) — Hükümet bu karardan-
memnun mudur? Arada ihtilaf var mıdır, yok mudur? 
Bunu Hükümetten soruyorum. 

GAZİ A H M E T MUHTAR PAŞA (Sadrazam) 
Mesele-i müstehireyi kabul edip etmediğimizi müza
kere edeceğiz. O babdıalki mütalâamızı sonra söyleriz. 

REİS — O halde, yarım saat teneffüs. 

Hitam-ı Celse 
Saat : 3.15 

dan başka her maddenin bir fevkalade zamanı, bir 
de alelade zamanı vardır. (Gürültü). Adî zamanı mu
amelesi, hiçbir yerde, hiçbir parlamentoda fevkalade 
zamanın müzakeresine uymaz, 

Binaenaleyh, biz yalnız bir mesele istiyoruz : Şu 
teklifimizi müstaceliyet kararı ile Encümeninize gön
deriniz; fakat biz Encümeninizin müzakeratını tahdit 
etmek istemeyiz, ona salâhiyyetimiz yoktur. Orada, 
ister mesele-i müstehireyi konuşur, ister mütekaddi-
meyi konuşursunuz. 

Binaenaleyh, sizden şu halatı fevkaladede bunun 
müstacelen müzakeresini talep ediyorum. Encümeni
nize göndermek elinizdedir; kabul edip etmemek de 
elinizdedir; biz de sizin gibi evladı vatandanız, başka 
bir noktadan mütalâa etmiyoruz. İtimat etmenizi rica 
ederim. («Bu tarzda kabul ederiz» sedaları). 

SBYYİT BEY (İzmir) — Evet, bu tarzda kabul 
ederiz. 

RAHMİ BEY (Selanik) — Reis Beyefendi, Sad
razam Paşa Hazretlerinin ifadelerini kabul ediyoruz. 

REİS — Rica ederim, evvelemirde Nizamname-i 
Dahilimiz mucibince bir defa mesele-i müstehireyi re
ye koymak mecburiyetindeyim. (Gürültü). Müsaade 
buyurunuz, mesele-i müstahareyi reye koyuyorum. 
Mesele-i müstehirenin Encümenin gitmesini kabul et
likten sonra, Hükümetin esas teklifi hakkındaki müs
taceliyet kararını reye koyacağım. Nitekim, onun için 
de söz istiyorlar. Sonra, müstaceliyet meselesini reye 
koyacağım. Binaenaleyh, mesaili müstehire. 

GAZİ AH M EV MUHTAR PAŞA (Sadrazam) — 
Müstacelen Encümene havalesini rica ediyorum, ka-
bu 1 ediniz. 

REİS — Paşa Hazretleri, müstacelen havaleyi de 
reye koyacağım; bunu takdim edemem efendim; Ni
zamnameye muhalif olur. Makamı Riyaset, Nizam
name ahkamını icraya memurdur. Nizamnamemiz sa-
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İKİNCİ CELSE 
Küşad Saati : 4.50 

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

REİS — Ekseriyet hâsıl oldu, müzakereye devam i 
^diyoruz. 

2. — Mensubini Askeriyyenin siyasiyat ile meni 
iştigali hakkında Askerî Kanun Cezanamesine zeyl ka
nun lâyihası. (1) 

REİS — Askerin Siyasiyyatla Men-i İştigali Hak
kındaki Lâyiha-i Kanuniyyenin Hükümete iade olu
nup olunmaması hakkında müzakere vardı. Söz iste
yenler isimlerini yazdırsınlar. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — Bu 
müzakere Hükümetin muvacehesinde olmalı. Halbu
ki şimdi, Hükümet burada yölk. 

REİS — Efendim, bu mesele Hükümetin huzu
ruyla müzalker'e olunsun diye bir karar yok. Zaten me
sele : Hükümet iadesini talep etmiş; iadesi lazım ge
lir mi, gelmez mi, buna dair müzakere cereyan ede
cek. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Hü
kümetin huzurunda müzakeresi lâzım gelmez mi? 

REİS — Böyle bir karar yok. Bu babda söz is
teyenler lütfen isimlerini yazdırsınlar. 

AHMET PAŞA (Lazistan) — Dün Hallaçyan 
Efendinin takririni kabul etmiş idik. 

REİS — .Pekâlâ, bugün müzakere edilmek üzere 
ruznameye koymuştuk. Hallaçyan Efendinin teklifini 
kabul etmemiş olsaydınız, bugün ıruznameye girmez
di. Bugün müzakere edilecektir. Çünkü, Ruznameye 
girmiştir. 

MEHMET TALAT BEY (Ankara) — Efendim, 
Mecliste bu hususta bir teamül var. Sabık Kabine ta
rafından Meclisin hini küşadında İdare-i Umûmiyye-i 
yilayat Kanununu geri almak üzere bir talep vuku 
bulmuştu. Yalnız o Kanun Lâyihası Encümence tet
kik edildi diye Meclisin malı olmuştu. Hükümet bu
nu geri almaya kalkarsa, bu Kanun çıkamayacaktır. 

Yalnız eğer bir mütalâası varsa, o kanun müza
kere olunurken derrneyan eder. İlave edeceği bir şey 
varsa, sonra kanundan tenzil eder. Başka tadil teklif-

(/) Evveliyatı 22, 23 ve 24 üncü înikad zaptın-
dadır. 

lerinde bulunur. Meclisin kararları, teamülü vardır, 
hatta geri alınmasına değil, mütalâa etmek için onbeş, 
yirmi gün için mühlet verilmiştir. 

Mesele, bunda daha ziyade 'kesbi kuvvet etmiştir. 
Bu, Mecliste müzakere olunduktan sonra Heyeti Aya
na da gitmiştir, oraca da müzakere olunuyor. Zaten 
dünlkü zatı âlinizin beyanatınıza göre, bunu büsbütün 
geri almak İstemiyorlar. Kanuna kesbi ıttıla etmek 
istiyorlar. Onu Ayandan almağa Meclisi Ayanın mu
vafakat edeceğini bilmiyorum. 

Yalnız, bizim Meclisimizin teamülü, Meclise ma-
lettiğimiz ğeyi geri vermemektir. Bu teamüle riayet 
edilecekse, bunun da geri alınmaması lâzım gelir mu
ta! âasındayı m. 

BEDROS HALLAÇYAN EFENDİ (İstanbul) — 
Arz etmiş olduğum veçhile bu meselede Meclis için 
mecburiyyül icra olıan bazı kavaidi umûmiyye vardır. 
Bu kavaidi umûmiyye her yerde caridir; bizim için 
de cari olması tabiîdir. Bir kanun tasdik olunduktan 
sonra, bilirsiniz ki, Kanunu Esasi mucibince Meclise 
iade olunabilir. Tamamen tasdik olunduktan sonra 
bile iade olunabilir. O iade de neden olur? Çünkü, 
iade olunacağı zaman mevcut olan Hükümet, bu iade
yi talep edebilir. 

Şu halde, Meclisi Mebusan ve Ayandan tamamen 
tasdik olunmuş bir kanunun Meclise iadesi kaabil ol
duğu halde, elbette henüz böyle bir tasdika iktiran 
etmemiş olan bir lâyiha, kanuniyyetle, evleviyyetle is
tirdat olunmak lâzım gelir. Bu da umuru tabiiyye-
ıdendir ve bizim yapacağımız kanunları tatbik edecek 
Hükümettir. 

Hükümet diyor ki, bu kanunu kabul etmem. O 
halde, bu kanun eğer burada müzâkere olunursa kim 
müdafaa edecek? Tarafı Hükümetten gönderilen le-
vayihi kanuniyye aleyhine Hükümet, idare-i kelam 
edebilir mi? Etmesi caiz midir? Binaenaleyh, kavaidi 
umûmiyyeye tatbik edelim. Tarafı Hükümetten istir
dadı talep olunan, iadesi talep olunan levayihi kanu-
niyyeyi iade edelim. 

Ancak, şunu tasrih edelim ki, bu istirdattan tahas-
sül eden mesuliyyeti, talep eden Hükümet, tamamen 
deruhte etsin. Çünikü biz, bu kanunları o zaman mev-
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cırt olan Hükümetin getirdiği esbabı mucibe üzerine 
kabul ve müzakere ettik. 

Şimdi Hükümet geliyor, kendisine mahsus bazı 
esbabdan dolayı istirdadını talep ediyor. Pekâlâ, bu
nu talep eder; fakat bundan tevellüt edecek mesuliy-
yet tamamen kendisine aittir. («Doğru» sadaları). 

GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA (Sadrazam) — 
Söz istiyorum efendim. 

REİS — Ruznamemizde bir madde vardı, Hükü
mete de taalluk ediyor. Belki Hükümetin de bu hu
susta mütalâası olabilir. 

Askerin siyâsiyyatla iştigalini men etmek üzere 
sabık Kabine tarafından tertip edilip de, Meclis-i 
mebusanca kabul edilen ve sonra da Ayanca heyet-i 
umumiyyesi, esasları kabul edilerek bazı tadîlâtla 
Ayandan iade edilmişti. Şimdi Hükümet, o kanu
nun, yeniden teklif edilmek üzere lâdesini talep et
tiği kavânin meyanında bu kanunu da derç ediyor. 

Dün, Heyet-i Âliyyede, bu Dairede müzakere ce
reyan etti ve bugün ruznameye ithâl edildi. O mese
leyi müzakere ediyor. Zaten söz ajan da kalmadı 
efendim. Yalnız bu hususta Heyet-i Aliyyenin, bir 
ciheti, nazar-ı dikkatine arz etmek isterim. Çünkü, 
Kanun-u Esâsiyye taallûk ediyor. Kuvve-i İcraiyye ile 
Kuvve-i Teşriyye arasında Kanun-u Esâsîce bu hu
susta olan selâhiyyete ve maddeye taallûk ediyor. 
Onun için, Heyeti Aliyyenin nazar-ı dikkatini cel-
bediyorum. Muaddel ulan ellidördüncü maddede 
llallaçyan Efendi Hazretlerinin dediği gibi, her iki 
Meclisten tasdik edilmiş olanlar ve İrâdeye arz edil
miş olan kanunları reddetmek hakkı verilmemiştir; 
yani iki 'Meclisin kararına iktiran etmiş olan ka
nun lâyihalarının ahkâmını hükümden ıskat etmek 
üzere bir hak verilmemiştir. Yalnız, iade hakkı ve
rilmiştir ve ondan dolayı bu maddede Meclis-i Umû
minin her iki tarafından tasdik edilmiş ve kat'iyyet 
kesbetmiş kanunlarda hakk-ı red yoktur, hakk-ı iade 
vardır iade olunduktan sonra ancak, ikinci defa mü
zakere, sülüsân ekseriyetle müzakere edildiği zaman, 
kanun her hâlde kat'iyyet kesbeder. Binaenaleyh, 
Taraf-ı Hazret-i Pâdişâhîden, iadeden sonra sülüsân 
ekseriyetle kabul edilmiş olan kanunlar düstûrül'amel 
olmel olmak üzere İrâdeye iktiran ediyor ve eğer Baş
ka Devletlerde, Hallaçyan Efendinin misal o'ıarak 
söylediği veçhile, başka Devletlerde olduğu gibi, hak
kı tasdik ve hakk-ı reddi de vermiş olsaydı, Kanun-u 
Esâsîde o vakit bu mesele mevzuubahis olabilirdi; 
fakat hakk-ı red yoktur; yeni eski Meclisin tasdikine 
iktiran etmiş kanunun ahkâmını hükümden Ikaldırmak 

verilmemiştir. Zât-ı Hazret-i Pâdişâhînin hukuku 
meyanina ithâl edilmemiş; yani hakk-ı iade verilmiş
tir. Bu cihetten dolayı mesele mevzuubahs oldu. Yal
nız bu hususta Heyet-i Âliyyenizin nazar-ı dikkatini 
celbederim. Nasıl arzu ederse o suretle karar verir. 

SEYYİT BEY (İzmir) — Bu meseleyi sonraya te
hir ediniz Reis Beyefendi. 

Ayrıca, uzunboylu bir meseledir. 
REİS — Efendim, Hükümetin sözü var mıdır? 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Adliye Nâzın) — 
Efendim, bunun üzerine birkaç söz söyleyeceğiz. As
kerin siyasetle iştigal etmemesi Hükûmet-i haziranın 
da en ziyade itina edeceği bir meseledir. Harbiye 
Nezâreti, bu kanunun Tasdîk-1 Âlîye iktiranından 
evvel bir kere nazar-ı dikkatten geçirilmesine lüzum 
hissetti. Bundan dolayıdır ki, bu talep vuku bulu
yor. Bazı memleketlerde her iki Meclisin nazar-ı 
tetkikinden geçmiş olan kanunlar, tasdik-i Saltana
ta arz ile İrâdesinin istihsalinden evvel tâdili için 
istirdadı, Hükümet, Kuvvei İcraiyyenin hakkı dahi
linde görüyor. Eğer Heyet-i Celîleniz bu kanunun 
Meclis-i Ayanda dahi müzakeresi badel'icrâ tekrar 
Meclis-i 'Mebusana gönderildiğine nazaran, Hükü
mete, istirdadını muvafık görmezseniz, biz öyle zan
nederiz ki, Harbiye Nezâreti bu kanun hakkında 
mütâlaâtını Meclis-i Âlînizin muvacehesinde söyle
yerek, bazı tâdiller, tekliflerde bulunabilir. Bunda 
Kuvve-i İcraiyye ile Meclis-i Âliniz arasında bir 
ihtilâf çıkmaz zannederim. («Pek âlâ» sadaları) 

Tasdik-İ Âliye arz olunan bir kanun lâyihası, iki 
ay zarfında iade olunabilir. İaide olunan kanun, tek
rar müzâkere ile sülüsân-ı ârâya iktiran ettikten 
sonra, Makam-ı Saltanat için kabulü mecburiyetin
de mi, değil mi meselesi ledel icâb aramızda eğer 
halletmek mümkün olmazsa, Kanun-u Esasinin o 
maddesi muhtac-ı tefsiridir. Biz, onun için tefsir tek
lifinde bulunuyoruz; fakat şimdi aramızda öyle bir 
ihtilaf yoktur. Onun için, 'Meclis-i Âlîniz şu suretle 
haröket olunmak lâzım geliyor diye bir karar ver
mesi Kanun-u Esâsî dahilinde ileride hallolunacak 
bir mesele teşkil eder. Böyle bir ihtilâf karşısında 
bulunmayalım. 

'NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — Bi
rinci mütalâa-i âlînizi kabul ederiz efendim. 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Devamla) — Sülü
sân-1 ârâya iktiran ettikten sonra bunun kabulü tahtı 
mecbûriyyette olmasını biz kabul etmeyiz. Öyle bir 
hâlin karşısında bulunduğumuz zaman Kanun-u Esâ-
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sinin o maddesini muhtâç-ı tefsir görürüz, tefsir 
edilir. 

REİS — Hayır, bendeniz hakkı iadeden bahset
tim. .'Şimdi, diğer müzakereye geçilmek için bir tek
lif dermeyan ediliyor ve o teklif, evvelemirde Nizam
namenin altmışaltına maddesi mucibince müzakere 
edilmek icabediyor. Binaenaleyh, müzakereye geçil
mek hususundaki teklifi reye koyacağım. Hükümet 
burada bir teklif dermeyânı için intizar ediyor. Di
ğer müzakereye geçilmek üzere olan teklifi kabul 
edenler ellerini kaldırsın. («Teklif nedir» sadaları) 
(Eller kalkar) Kabul olundu. 

GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA (Sadrazam) 
Efendiler, teklifimizin müstâceliyyet karariyle Encü
mene gönderilmesi hususundaki talebimizi her tek
life tercihan reye vaz etmek icâbederken, Meclis ka
bul etmeyerek, tehir ve mesele müstahare namı al
tında bir teklifi takdimen kabul etti. Mesâil-i müs
tahare bahsine esasen mûteriz olduğumuzu müker-
reren izah etmiş idik. Mesâil-i müstahare iddiasını 
kabul etmek ile Kanun-u Esasinin bize alelıtlak bah
şettiği teklif-i kanunî hakkını muayyen bir zaman 
ile tehir ve takyid etmek fikrinde olduğunuzu izhar 
ediyorsunuz. Gerek bu sûret-i teklifimizin, diğer 
teklifinize takdîmen kabul edilmemesini, talebimizin 
reddinden başka bir suretle telakki edemeyiz. Bu 
redden tevellüt eden ihtilâfı aramızdan ref için Ka
nun-u Esâsiye mugayir olan mesâil-i müstahare bah
sinden sarfı nazarla, teklifimizin tekrar reye vaz
edilmesini rica ederiz. 

(MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) - - Ben, Mec
lise bir şey arz edeyim. Ne söylerseniz söyleyiniz, iki 
defa Meclis tâdil-i fikr etmesin. 

SEYYİT BEY (İzmir) — Şimdi efendim, şu elim
deki kâğıt Sadrazam Paşa Hazretlerinin ifade-i aliy-
yeleridir; yani evvelki celsede cereyan eden müza
kere esnasında Kabine Reisinin en evvel söylemiş 
olduğu ifadeleridir. Sözlerinizin nihayetine doğru bu
yuruyorsunuz ki, biz yalnız bir mesele istiyoruz -
dikkat buyurunuz - biz yalnız bu mesele istiyo
ruz, şunu - yani teklif-i vâk-ı müstaceliyet ka
rariyle Encümeninize gönderiniz. Encümeniniz, ora
da, ister mesele-i müstahareyi konuşur, ister meselei 
mülekaddimeyi konuşur. Binaenaleyh, sizden şu hâ-
lât-ı fevkalâdede bunun müstacelen müzakeresini 
talep ediyorum. 

Şimdi, Sadrazam Paşa Hazretlerine sorarım, ta
lep buyurdukları şu teklifi bu Meclis kabul etti mi, 
etmedi mi? («Etti» sadaları) — O da ne idi? Biz yal

nız bir mesele istiyoruz. O da, teklîf-i vâkı-ı Encü
mene göndermekten ibarettir buyurdular. Teklifi vâ-
kı-ı bu Meclis Encümene müstacelen gönderdi mi, 
göndermedi mi? («Gönderdi» sadaları) Pekâlâ, şim
di gelelim otuzbeşinci maddeye : 

•«Otuzbeşinci madde, Heyet-i Vükelâ ile Heyet-i 
Mebûsân arasında 'ihtilâf vukuunda Vükelâ reyin
de ısrar eder, IMebusan da katiyyen ve müzakerre-
ren reddederse, bu suretle ihtilâf vukuunda..» di
yor. 

Şimdi burada ihtilâf var mıdır Paşa Hazretleri, 
İsrar edecek bir mesele var mıdır? Bizim tarafımız
dan reddedilmiş de, cânib-i sâmînizden kabulü tek
lif edilmiş, ortada bir mesele var mıdır? 

GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA (Sadrazam) — 
Evet, mukayyeden gönderdiniz; mukayyeden gön
derilmesini istemiyoruz ve bunu söylüyoruz. Sırf, 
mutlak olarak gitmelidir. 

ISEYYİT BEY (Devamla) — İfade-i aliyyenizi 
okudum. Efendim, bu ifade-i âliyyeyi tasdik buyu
rur musunuz? 

GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA (Sadrazam) 
— Hay hay. 

SEYYİT BEY (Devamla) — Biz, başka bir me
sele istemiyoruz. Şunun müstaceliyet karariyle En
cümeninize gönderiniz buyurmuyor musunuz? Müs
taceliyet karariyle Encümeninize gönderiniz, alt ta
rafında da Encümeninizin müzakerâtını tahdit et
mek istemeyiz, ona selâhiyyetimiz yoktur. Orada, 
ister mesele-i müstahareyi konuşur, ister mütekad-
dimeyi konuşursunuz. Şu halde, demek oluyor ki, 
Meclis-i Mebusanın Encümeni bunu mesele-i müs
tahare ve mesele-i mütekaddime namı altında görü
şebilir. Selâhiyyeti olduğunu teslim buyuruyorsunuz 
değil mi efendim? 

GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA (Sadrazam) 
— Evet. 

SEYYİT BEY (Devamla) — Pekâlâ, bizce de 
zaten maksat budur. Şimdi geride ne kalmış oluyor? 
Yalnız İsmail Hakkı Bey, bir takrir vermiş, bu tak
rir evvelâ reye konmamalıymış, Hükümet canibin
den vâki olan teklif evvelâ reye vaz olunmahymış 
meselesi kalıyor; yani reye vaz olunacak meselelerin 
rey'e vaz edilirken, takdim ve tehiri meselesi kalıyor. 
Bu takdim ve tâhir keyfiyetinde vukua gelen taleb-i 
sâmîniz; yani Hükümet canibinden, bizim teklifi
miz en evvel reye konsun dendi. Bu ihtilâf Meclis-i 
Mebusan Reisiyle Kabine arasında vukua gelmiş bir 
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ihtilâftır. Otuzbeşinci maddede beyan edilen ihtilâf 
ise, Kabine ile Meclis-i Mebusan arasında vukua 
gelecek ihtilâftır. Binaenaleyh, şu suretle vukua ge
len ifade-i sâmiyeniz, otuzbeşinci maddenin müfâd-ı 
sarîhina muhaliftir. Bütün erbâb-ı Hukukun, bütün 
esbâb-ı izanın Vicdanlarına, takdirlerine müracaat 
ederim. Eğer, hayır, senin dediğin doğru değildir 
buyururlarsa ve bendenize, siz de öyle derseniz, biz 
de teklifinizi aynen kabul ederiz. 

IGAZ1 AHMET MUHTAR PAŞA (Sadrazam) — 
Mükayyeden gönderilmiştir, mesele bunun üzerine
dir. 

SEYYİT BEY (Devamla) — İfade-i sâmiyenizi 
okudum. İfâde-i sâmiyenizde mükayyeden tâbiri 
yoktur. 

GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA (Sadrazam) — 
O mânası içindedir, kerem ediniz. Mükayyeden git
mek başka, Encümen kendiliğinden her şeyi müza
kere etmek başkadır. Benim burada söylediğim. En
cümen kendi içtihâdınca her kitabı karıştırır, her şeyi 
okur, mütalâa eder, her şeyi size bildirir; fakat bu
radan mükayyeden gitmez. İddiam budur. 

SEYYİT BEY (Devamla) — Şimdi ne oluyor; 
mukayyetli'k yok. Demek ki, ifade-i fahîmânenize 
nazaran zaten Encümenin mevcut olan selâhiyeti 
hakkında şu Meclis-i Mebusanın dûrudirâz söz söy
lemesi zaittir. Şu bahsi kesiniz de, Encümene gön
deriniz demektir. Bunu pek âlâ kabul ederiz. Çünkü 
bu, Encümenin selâhîyyeti dahilindedir. («Kabul» 
sadadarı) («Rs'ye» sadlatyaıri/) 

iREİS — Yalnız Makam-ı Riyasetin vazifesine ait 
bir meseledir. İzah edeceğim. Hükümet, teklifin mu-
kayyeteri Encümene havale edildiğinden bahsediyor
lar. Halbuki, teklifi mükayyeden reye koymadım. 
Evvel emirde Babanzade İsmail Hakkı Beyin Ni
zamnameye ait bir teklifi vardı, o teklifi koydum, 
bertaraf oldu. Hükümetin teklifi, hiçbir kayda tâbi 
olmaksızın, evvelâ müstaceliyeti ve bilâhare teklifi 
esas itibariyle reye koydum. Seyyit Beyin ifadesini 

kabul ediyorum dediler ve Heyet-i Aliyyede Seyyit 
Beyin fikrine iştirak edilip edilmediğini reye koy
dum. Seyyit Beyin fikri kabul olundu. 

İSMAİL HAKKI BEY (Bağdat) — Arada ihti
lâf yoktur. 

RAHMİ BEY (Selanik) — İhtilâf kaldı mı so
rarım? (Gürültü) 

REİS — Rica ederim oturunuz efendim. Ruz-
namede Posta ve Telgraf ve Jandarma ve Hariciye 
bütçeleri var, bunları müdafaa edecek kimse var mı? 

GABRİYEL NORADONKİYAN EFENDİ (Ha
riciye Nâzın) — Hariciye Nezâretinin bütçesi, rica 
ederim, Cumartesiye kalsın. 

¡ R E Í S — O hâlde, jandarma, ilmiyye, Posta ve 
Telgraf bütçeleri için kimse var mı? («Yok» sadaları) 

Efendim, Meclis müzakeresinde devam ediyor. 
Şimdi, Zâbitanın siyâsiyyatla men-i iştigalleri hak
kındaki levâyih-i kanuniyyenin müzakeresini tehir 
etmiştik, devam edelim mi? 

ABDULLAH BEY (Basra) — Harbiye Nâzın ge-
] lip, beyân-ı mütalâa edecekti. (Gürültü) 

IMEHMET CAV1T BEY ( S e l a n i k ) — Reis Bey, 
î evvelâ Meclisi intizama davet buyurun, sonra da 
i müzakere edelim. Bu kanunun Harbiye Nâzın huzu

runda müzakeresi lâzım geleceği Hükümet tarafın
da söylendi. Binaenaleyh, hakikaten de öyle olmak 
lâzım gelir. Yalnız Harbiye Nâzın Paşanın o mü
zakerede kâfidir. Ruznameye ithâl ederseniz ve ayrı
ca da Harbiye Nezâretine malûmat verirsiniz. («Mü
nâsip» sadaları) 

REİS — Binaenaleyh, Cumartesi ruznamesine 
ithâl ederek, bu suretle müzakere ederiz. ¡(«Hay hay» 
sadaları) 

Bu suretle kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller 
kalkar) Bu suretle kabul olundu. 

Ruznamemizde başka madde yok. Birkaç takrir 
var, biraz teneffüs edelim, onları sonra okuruz. 

Hitam-ı Celse 
Saat : 5.20 
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ÜÇÜNCÜ CELSE 
Kuşat Saati : 6.15 

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

REİS — Meclis açıldı. 

Ekseriyet olmadığından müzakereye devam ede-
miyeceğiz. 

Cumartesi Ruznâme-i Müzakeratı : 
1. — Zâbitanın siyâsiyyât ile men'i iştigalleri Lâ-

yiha-i Kanuniyyesinin Hükümete iade olunup olun
maması hakkında müzakere, 

2 — Yemen'in Cibâl Kısmının sûret-i idaresi 
hakkında Dâhiliye Encümeni Mazbatası, 

3 — Posta ve Telgraf, Jandarma, Hâriciye, İl
mîye bütçeleri. 

Meclisi kapatıyorum. 

Hitam-ı İçtima 
Saat : 6.17 
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