
II. MEŞRUTIYET DÖNEMİ HVKüMET PROGRAMLARI
(1908-1918)

Doç. Dr. ths~n GüNEŞ.

"Belli bir yerde yaşayan bir toplumu yöneten, onu dışarıya karşı
temsil eden, savunan, o toplumun içinden çıkan bir güçle örgütlenen,
bulunduğu yerde kendinden üstün ya da kendine denk başka bir kuru-
luş tanımayan, kendine özgü bir kişiliği olan üstün bir toplumsal kuru-
ma devlet adı verilmektedir."!

Çağdaş bir devlette yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç te-
mel organ vardır. Bunların işleyişleri ve birbiriyle olan ilişkileri anaya-
salarda belirlenmiştir. Ancak devlet denilen üstün toplumsal kurum
günümüzden binlerce yıl ,önce -ortaya çık~ığında, adı geçen organlar
birbirinden. ayrı bir şekilde çalışmıyordu. Devlet gücünü b toplumdan
çıkmış ya da o toplumca benimsenmiş kral, sultan, şah, padişah vb.,
gibi bir ünvan taşıyan kişitemsil ediyordu. Bu gücü kendinde odaklaş-
tıran kişi, dinsel ilkelerle giicünü daha da artırmıştır. Böylece devlet
yöneticileri zaman zaman Tanrı gibi, zaman zaman da Tanrı adına ül-
kesini' yönettiğini ieldia ederek, sınırsız yetkileriyle, doğ&üstü güçlerden
başka hiç bir güce hesap vermeyen bir düzen oluşturmuşlardır. Mut-
lak Monarşı olarak adlandırılan bu devlet düzeninde yasama yürütme
ve yargı organlar~nın işlevi de tek bir kişi de toplanmıştır.

. \
Devlet yönetenlerin yönetme gücünü, Tanrı yerine yönettiği top-

lumdan alması gerektiğini savunan düşüncelerin ortaya çıkmasıyla
devlet yönetimi ile diİıi inançlar birbirinden ayrılmıştır. Monarşik dü-
zeni kökünden sarsan bu gelişme Fransİz ihtilalinden sonra daha da
güncellik kazanmış ve demokratik düzenlerin kurulmasını sağlamıştır.
Devlet çağdaşlatırılarak yasama, yürütme ve yargı organlan ayrı işlev-
letle dOllf.tılmıştır.

• Anadolu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü' Öğretim Üyesi.

1 Ahmet Mumcu, Milli Egemenlik ve TBMM, Ankara, 1987, s.4.
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İngiltere'de Magna Carta Libertatum ilebaşlayan kralın yetkilerini
sınırlandırma hareketi giderek parlamentolu düzenlerm ortaya çıkma-
sına yol açmıştır. Parlamentolu düzenlerin oluşmasıyla birlikte artık
devletler kişilerin isteğine göre değil, parlamentonun koyduğu kurallara
göre yönetilmeye başlanmıştır. Dolayısıyla da devlet organlarının işlev-
lerinde de bir faıklılaşma ortaya çıkmıştır.

XVII.yüzyılda yasama görevi, kralın danışma meclisi olarak doğan.
fakat giderck gelişip güçlenen ve seçilmiş üyelerden oluşan bir parle
mentoea, yürütme görevi ise başında kralın ve onun atadığı kişilerden
oluşan bir kral konseyince yerine getirilmeye başlanmıştır.

XVIII. yüzyılda yürütme gücü ikiye ayrılmıştır. Bir bölümü kra-
lın kendisince, diğer bölümü ise kabine ce yerine getirilmiştir. Kabinenin
içinden birinin sivrilmesi, haşb;ıkanhğın ortaya çıkmasına neden ol-
.muştur. Kabine, padamentoya karşı sorumluluk altına girmiştir. Bu
durum, yasama organıyla yürütme organının uyumlu çalışmalarını gün-
deme getirmiştir. Parlamentonun gücü artmış, gerek siyasal gerekse
cezai bakım~an kabineyi denetleme olanağı elde etmiştir. Yasama or-
ganı ile yürütme organı ara<;;ındakibu ilişki hükümet programının orta-
ya çıkmasında {tkili olmuştur. Zira görevde kaldığı. sürece hükümetin
gerek kendi üyeleri aı"asında eşgüdümü sağlamak, gerekse sorumlu oldu-
ğu güce karşı izleyeceği politikanın genel ilkelerini ortaya koyarak onun
onayını alabilmek için hükümet programı adını verdiğimiz bir ortakJık
belgesinin hazırlanması zorunlu olmuştur. Kendiliğinden ortaya çıkan
bu düşünee, zamanla anayasalara da girerek vazgeçilmesi olanaksız
bir kural biçimine dönüşmüştür.

Türk toplumu özde olmasa bile şekil bakımından 1876'dan beri
anayasalı parlamentolu düzenle tanışmaktadır. Özellikle 8 Ağustos
1325 (21 Ağustos 1909)dan bu yana kurulan parlamenter sistemle bu
geleneği geliştirmeye, yel'1eştirmeye, dahakalıcı demokratik bir sistem
kurmanın yollarını bulmaya çalışmaktadır.

Yasalolmasa bile fiilen Mondros Mütarekesi'nden sonra varlığını
yitiren Osmanlı devletinin yeıine "bir avuç Türkün barındığı bir ata
Yı!-rdunda" "ulus egemenliğine dayanan" "yeni bir Türk devleti" ku-
ruIUlken, bu devletin temel yapısını belirleyecek yasal düzenlemeler
de yapılmıştır. Bu düzenlemeler yapılırken ilerde anayasalı demokratik
düzene geçisi zorlaştıracak hükümlerden kaçınıımıştır. Ü~kenin içinde
bulunduğu somut koşullar nedeniyle zorunlu olarak benimsenen güçler-
birliği ilkesi 1924'ten sonra da sürdürülmüştür.
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Ulusal Kurtuluş Savaşı' kazanıldıktan sonra saltanat kaldırılmış,
Cumhuriyet ilan edilmiş olmasına rağmen yeni devletin temel düzenini
yansıtan derli toplu bir anayasa yoktu ..20 Ocak 1921'de çıkarılan Teş-
kilat-ı Esasiye Kanunu'nun yeni devletin ihtiyaçlarını karşılaması söz-
konusu değildi. İşte bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni bir
anayasa yapmaya karar vermİş ve 20 Nisan 1924'te Cumhuriyet döne-
minin ilk anayasasını" ittifaka yakin bir ekseriyetle" kabul etmiştir.

Cumhuriyet döneminin bu ilk anayasasının 44. maddesiyle hükü-
metin tutacağı yolu ve siyasi görüşünü en geç bir hafta içinde Meclise
bildirmesi v~ Meclisten güvenoyu istemesi zorunlu hale getirilmiştir.
Böylece II.Meşrutiyetin başından beri tartışması yapılan hükümet
programının hazırlanması ve bunun Meclise sunularak milletvekillerinin
güveninin alınması anayasal hir ilke olmuştur.

Demokratik siyasal kültür. hi rikimine , demokratik geleneklerin'
yerleşmesine, hükümet uygulamalarının denetlenmesine yardımcı olan
hükümet programları üzerinde hugüne değin ayrıntılı bir çalışma ya-
pılmamıştır. '

Bu konuda yapılan çalışm'alar cumhuriyet dönemiyle sınırlı kal-
mıştır. Biz bu çalışmamızda biraz daha gerilere giderek "II.Meşrutiyet
Dönemi Hükümet Programl~rını" gün ışığma çıkarıp araştırıcıların bil-
gisine sunaf'ağız.

Kitap olarak yayınlamayı düşündüğümüz bu çalışmayı daha da
geliştirmek kararındayız. Bu çalışmadaki hütünlüğübozmamak için
"Mütareke Dönemi Hü¥.ümet Programlarını" buraya almadık. Ancak
yakın bir gelecekte onları da yayınlayacağız. Böylece, hizim bu çalış-
mamızla bizden önce cumhuriyet dönemine yönelik olarlJk yapılmış olan
çalışmalar birleştirildiğinde, ILMeşrutiyetin ilanından hugüne dek ku-
rulmuş olan hükümetlerin ülke sorunlarına bakış açılarını yansıtacak
somut veriler elde edilmiş olacaktır.

İncelediğimiz dönem Osmanlı Devleti'nin son dönemi olmasına
rağmen hala imparatorluğun izlerini taşımaktadır. Bu izler kuşkusuz
Osmanlı Parlamentosuna da yansımıştır. Çeşitli etnik ögelerden oluşan
Osmanlı Meclis-i Mehusan üyelerinin ülke sorunlarına hakış açıları ve
önerdikleri çözüm yolları nelerdir? Bu sorunun yanıtı kuşkusuz ki bir
makalenin sınırlarını aşacak hoyuttadır. İşte bu nedenle hükümet pl'og-
ramlarının Meclis"i Mebusandatartışılmasını ilerdeki çalışmamıza hı-
rakmak zorunda kaldık.



174 İHSAN GÜNEŞ

Tüm belgeleri toplamış olmamıza ragmen araştırmamızın kitap
olarak çıkması vakit alacaktır. Bu nedenle yayına hazır olan bölüıııleri
daha fazla geciktirmeden araştırıcılarm gö~üşlerine sunmayı yararlı
gördük. Okuyuculardan gelecek eleştiriler çalışmamızın daha da ol-
gunlaşmasına yardımcı olacağı inancındayız.

II. Meşrutiyet Dönemi Hükümet Programları, adıyla yayınladığı-
mız bu çalışma iki bölümden oluşacaktır. Birinci bölümde hükümet
prograııılarımn yasal dayanağım inceleyeceğiz. Ancak bu incelemeyi,
tarihsel bağlamda yapacağız. İkinci bölümde ise Kamil Paşa Hüküme-
tiyle Talat Paşa Hükümeti afasındu kalan zaman diliminde görevalmış
olan hükümetlerden hükümet programı hazırlanmış olanların program-
larım belgeselolarak vereceğiz. Araştırıcılara kolaylık sağlaması umu-
duyla hükümet programları yanında Sadrazaıııların göreve getirildiğini
gösteren Hattı Hümayunlarla, Padişah'ın onayından çıkan hükümet
üyelerinin de listelerini vereceğiz.

Hükümet Programı'nın Yasal Dayanağı

İngiltere'de başlayan Amerika'da gelişen ve Fransa'da kökleşen
ihtilal hareketleri çağdaş dünyanın siyasal yapısım derinden etkiledi.
Yüzyıllardır süregelen mutlak yönetim biçiııılerine alternatif oluşturan
Anayasalı Parlamentohi sisteııılere bir yeni boyut daha eklendi: Ulus
egemenliğine dayalı devlet sisteıni.

Fransız ihtilaliyle Avrupa'ya daha sonra da Avrupa dışı ülkeler
yayılan eşitliğe, özgürlüge, kardeşliğe ve ulus eğemenliğiııe dayalı dev-
let sistemi düşüncesi çok ııluslu imparatorluklarda büyük kaynaşmala-
ra yol açtı. Avrupanın büyük devletleri bu kaynaşmaları önlemek ve
eski düzeni sürdürmek için Viyana'da bir dizi k,arar aldıysa da iste-
dikleri amaçlara ulaşamadılarz•

Ulusal devlet düşüncesi diğer imparatorluklar kadar belkide daha
daha fazla Osmanlı İmparatorluğu'nu da etkiledi. Hırıstiyan teba yö-
netime karşı isyan etti. Özerk bir Sırp Beyliği'nin, bağımsız bir Yunan
Devleti'nin kurulması milliyet isyanlarımn boyutlarını artırdl3•

Çağdaş dünyada geçerli olan düşüncelere sırt çevirerek, Avrupa-
dan gelecek düşünce akımlarına ülkenin kapularım kapatarak devle-

2 Coşkun Uçok, Siyasi Tarih (1789-1960), Ankara, 1975, s.48-52. Halük Ülman, Birinei
Dünya Sa.vaşına Giden Yol ve Savaş, Ankara, 1973, s.19-21.

3 Enver Ziya Karaı; Osmanlı Tarihi, c.5, 3b., Ankara, 1970, s.102-120. Karaı Osmanlı
Tarihi, c.6 2b, Ankara, 1976, s.42-74. Karaı, Osmanlı Tarihi, c.7, Ankara, 1977, s. 3-38,72-101.
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tin varlığını ve bütünlüğünü korumanın güç olduğunu gören kimi os-
manlı aydını, devlet adaını izlenen politikanın bırakılarak devleti
çağdaşlaştıncı önlemlerin alınmasını istemişler ve bu konuda da bazı
adımlar atınışlardı. Çağdaşlaşma hareketi birdevlet politikas! olarak
.benimsenmediği için Selim III'ün Padişah' olmasına kadar yapılan ha-
reketler kişisel nitelik taşımıştır. Reformcu kişinin Ölmesiya da görevin-
den alınmasıyla başlatılan yenilik hareketi de durmuştur4•

Selim III'ün Padişah olmasından sonra adeta devlet politilmsına
dönüşen çağdaşlaşma hareketi Osmanlı devletinin sonuna kadar sürdü-
rülmüştür.

Osmanlı İmparatorluğunda Anayasalı devlet sistemine doğru gidi-
şin kapusunu aralayan; insan hakları beyannamesindeki kişilerin temel
hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik kimi maddelerini içeren
Gülhane Hatt-ı, Hümayunu'nun yayınlanmasından sonra çağdaşlaşma
kanalları daha da büyüdü. Osmanlı vatandaşlığı kimliği yaratılarak
ülkenin parçalanmasına yol açan milliyet isyanlarının önlenmesi amaç-
landı. Fakat bu konuda başarı sağlanamadı. Zira Osmanlı devletinden
ayrılmak amacıyla isyan eden her grup kimi batılı devletleI'ce destek-
leniyordu.

Bir yandan Avrupalı büyük devletlerin bu tutumu, öbür yandan
Padişah Abdülaziz'in Gülhane Hatt-ı Hümayunu'nun ilkelerine ters
düşünce tavır ve davranışları çağdaş dünyadaki gelişmeleri algılama
bilincine ulaşmış olan aydınların tepkisine neden oluyordu.

i

Batılı düşünceye sahip az sayıdaki Osmanlı aydını devletin bütün-
lüğünden kaygı duYuyordu. Bunlar devleti içinde bulunduğu bunalımlı
ortamdan kurtarmak ve kendine yeterli hale getirmek için tüm halkın
eşitliğini, özgürlüğünü, temel ve doğal haklarını güvenceye alan, yurt
sevgisini geliştiren ve güçlendiren çağdaş bir ideolojinin oluşturulma-
sına ve bu ideolojiye dayanan meşruti bir yönetim biçiminin kurulma-
sını düşünüyorlardı. Nitekim 1865 de kurdukları Yeni Osmanlılar Ce-
miyeti ile bu düşüncelerini eyleme koymanın mücadelesini başlatmış-
lardır5•

Yüzyıllardır süren mutlak yönetimden Meşruti yönetime geçebil-
mek için iki yol vardı. 1- Yeni Osmanlıların devlet yönetimini ele al-

4 Bemard Lewis, Modem Türkiyenin Doğuşu (çev. Metin Kıratlı), Ankara: ,197, s.46 vd.
Niyazi Berkes, Türkiyede Çağdaşlaşma, Ankara, 1973, s.39 yd.

5 Ebuzziya Tevfik, Yeni Osmanlılar, İstanbul, 1973, sS.77 vd. Karaı, a.g.e., c.7., ss. 300-
315, Berkes, a.g.e., s.251 vd.
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ması, 2- Mutlak yönetimin koruyucusu ve temsilcisi Padişah'ın ikna
edilerek Meşruti sisteme geçişiıı sağlanması6•

Meşrutiyet düşünce.sinin yeterince gelişmemiş olduğu hu dönemde
Yeni Osmanlıların devlet yönetimini ele almaları z9rdu. Bu nedenle
onlar meşrutiyet düşüncesinin aydınlar ve devlet adamları lUasında
yayılmasım sağlamakla işe haşladılar. Gizli-açık her türlü yolu deneye-
rek meşturiyet düşüncesini kitlel~re ulaştnmaya çalıştılar. Basım araç
olarak kullandılar. Meşrliti Yönetim'in İslamiyetle de çelişmediği gö-
rüşiinü savunarak hu sistemi devletin kurtuluşu için tek yololarak gör-
düler ve gösterdiler.

Yeni Osmanlılar Mutlakiyete karşı savaş açtıkları sırada, mutlakl
yönetim hir hayli yıpranımştı. Zira kişilerin temel hak ve özgürlükleri
hiçe sayılıyor, devlet memurları geleceğinden kaygı duyuyor, maliye
iflas ettiğini açıklıyor, rüşvet yaygınlaşıyor, devlet kadroları yeteneksiz
kişilerle dolduruluyor, hugidişata karşı çıkanlar, çıkmasından korku-
lanlar çeşitli yerlere sürgiine gönderilerek cezalandırılıyordu7•

Büyük devletlerin İstanhul'da hulunan temsilcileri ise zaman za~
man gizli, zaman zal!J-an açıktan açığa devlet yönetimine müdahele
ediyor müslüman olmayan ayrılıkçı kitleleri kışkırtıyor, onların isyan-
larım destekHY0,"du. Böylece ülkedeki sorunları daha da karmaşıklaş-
tırıyorlardı.

İşte bu ortamdan yararlanan Yeni Osmanlılar, Meşrutiyete karşı
olan Ahdülazİz'in yeriııe Murad'ı Padişah yaptılar (30 Mayıs 1876).
Ancak Murad'ın hastalığı ona hağlanan umutlım hoşa çıkardı. Bunun
üzeriııe Abdülhamit'le ilişki kurdular ve Meşruti yönetime geçme koşu-
luyla onu Padişah yapahileceklerini helirttiler. Ahdülhamit Yeni Os-
manlıların hu isteğini, kahtll etti ve 31 Ağustos 1876'da Padişah olarak
Osmanlı tahtına oturdu 23 Aralık 1876'da Kanun-ı Esasi (Anayasa)'
nin ilamna, 20 Mart 1877'de de Meclis-i Mehusan'in toplanmasına izin
vererek, Yeni Osmanlılara verdiği sözü yerine getirmiş oldu 8.

Kanun'ı Esasi'nin ilan edilmesiyle Osmanlı İmparatorluğu yüz-
yıllardan heri siirdürdüğü mutlakiyet yönetimine, ara vermiş oldu.

6 Karaı, a.g.e., c.8, Ankara. 1962, s.211.
7 Karal, a.g.e., c.8., s.211.
8 Karaı, a.g.e., ss.215-237. Şeref Gözübüyük-Suna Kili, Türk Anayasa Metinleri, An.

kara, 1982. Robert Devere.ux, The First Ottoman Constİtutional Period, Baltimore, 1963. Türk
Parlamentoculuğunun tık Yüzyıl{ (Siyasitiimler Türk Derneği Yayını). Hakkı Tank Us, Mec-
lisi Mebusan Zabıt Ceridesi (1293-1877), c.I-II, İstanbul, 1940-1954.
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Meşruti sisteme geçiş ve Osmanlı halkının Anayasa'nın öngördüğü il-
keler etrafında birleştirilmeye çalışılması, Meclis-i Mebusan'ın ülke so-
runlarını düzeyli bir biçimde ele alması hem mutlak yöneiİm yanlılarını
hem de azınlıklar sorununu bahane ederek Osmanlı devleti'nin iç işlerine
karışmaya çalışan Avrupalı büyük devletleri kaygılandırdı; Bunlar
yeniden mutlakiyete geçişi beklemeye koyuldular.

Meşruti yönetiminden hoşlanmayan padişah, Meclis-i Mebusan'ın
çalışmalarından memnun değildi. Bu nedenle ondan kurtulmayı düşü-
nüyordu. Osmanlı-Rus savaşının yarattıgı psikolojik. ortamı çok iyi
değerlendirerek herhangi bir engelle karşılaşmadan Meclis-i Mebusan'ı
dağıttı Anayasayı uygulamadan kaldırdı ~e mutlak yönetimi daha da
sertleştirerek yeniden uygulamaya başladı.

Abdülhamit'in bu davranışı, Osmanlı devletinde yine aydınlar
öncülüğünde başlayıp gelişen yeni bir özgürlük ve meşrutiyet hareke-
tinin doğmasına neden oldu.

1889 yılında İstanbul'da Askeri Tıbbıye'de ülkeyi istibdat idare-
sinden kurtarıp yeniden meşruti bir yönetime kavuşturmak amacıyla
İttihad-ı Osmani adı altında gizli bir örgüt kuruldu. Beş kişiyle kurulan
örgütün üyeleri gün geçtikçe arttı. Tıbbiye öğrencileri dışında Harbiye,
Bahriye? Mülkiye de okuyan öğrencilerden, medrese öğrencilerinden ve
tekke mensuplarından örgüte üye olanlar 01du9•

Saray hafiyeleri örgütün yerim ortaya çıkarmak üzere 1891'de
harekete geçti. Örgütün kurucu üyelerinden bazıları bir kaç kez yakala-
narak sorguya çekildi ise de suç oluşturı:..cak herhangi bir kanıt buluna-
madığı için serbest bırakıldılar. 1893 ten sonra okullar üzerindeki denetim
daha da artırıldı. Bunun üzerine örgüt yurt dışına taşdı ve kaçtı.

İttihad-ı Osmani. üyeleri yanın da kimi Osmanlı aydınıda daha öz-
gürce düşünce üretebilmek ve ülkedeki istibdat idaresine son verebil-
mek için yurt dışına kaçıyordu. Ülkedeki istibdat idaresinden sıkılıp
kaçan aydınlardan biri de Ahmet Rıza idi. O paris'te çıkardığı Meşveret
Ga'l:etesi -ile Osmanlı yönetimine karşı savaş açmıştı. İttihadı Osmani

9 bkz. Şükrü Hanioğlu, Osmanlı tttihat ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türkler (Ui89-1902),
c.ı. Ramsaur E. Edmondson, İttihad ve Terakki 1908 İhtilaH (Çev. Nuran Ülken), tstanbul,
1972. Ahmed Bedevi Kuran, tnkılap Tarihimiz ve Jön Türkler, İstanbul, 1945. Kuran, tnkı-
lap Tarihimiz tttihad ve Terakki, tstanbul, 1948. tbrahim Temo, tttihad ve Terakki Cemiye-
tinin Teşekkülü ve Hidematı Vataniye ve tnkılabı Milliye Dair Hatıralanm, Mecidiye, 1939.
ŞerifMardin, Jöntürklerin Siyasi Fikirleri (1895-1908), Ankara, 1964. Feroz Ahmad, tttihad ve
Terakki (1908-1914), (Çev. Nuran Yavuz), tstanbul, 1984.
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Cemiyeti üyeleri Ahmet Rıza Beyle görüşerek örgütün Paris temsilci-
liğini üstlenmesini istediler. Ahmet Rıza onlarm isteğini benimsedi.
Ancak Örgütün a?ını da İttihat ve Terakki Cemiyeti olarak değiştirdi.

1895 ten ,sonra gerek cemiyet gerekse aydınlar üzel'indeki baskılar
daha da arttı. Bu durum aydınlarm yurt dışma kaçışmı hızlandırdı ve
yurt dışmda Osmanlı yönetimine karşı mücadele veren birç.ok örgütün
oluşmasını sağladı. Bu örgütleri daha güçlü bir hale getirebilmek ve mü-
cadeleyi daha etkili kılabilmek için zaman zaman bu örgüt üyelerini bir
çatı altında toplamaya gayret edildi. Fakat 1907 yılına kadar olumlu
bil' sonuca vanlamadı. Ancak geçen süre içinde toplumun önemli bir
bölümünün özellikle de 3.0rdu subaylannın politize olmas'. İttihat ve
Terakki Cemiyetinin (İTC) etkinliğini artırdı. 27 Aralık 1907'de Pariste
toplanan kongrede "usul-i idarenin" derhal yıkılması konusunda an-
laşmaya vanldıktan' sonra siyasi mücadelenin ivmesi arttı ve Temmuz
1908'de ihtilal fiilen başladı 10.

İhtilali durdurmak iç~n Padiş'ahın aldığı önlemler yeterli olamad.ı.
Hükümetin değiştirilmesi de sorunu~ çöz'ümüne yeterli olamadı. Meşru-
tiyetin ilanından kısa bir süre önce kurulan Sait Paşa Hükümeti daha
ilk toplantısında iilkeyi içinde bulunduğu bunalımdan kurtarmak için
Kanun-ı Esasi'nin yeniden yürürlüğe konulmasını ve Meclis-i Mebusan'ın
toplanmasını kararlaştırdı.

Bu kararın yürürlüğe girebilmesi için Padişahın onayı' gerekiyordu.
Padişah başka bir çıkış yolu bulamadığı için 23 Temmuz 1908'de Ka-
nun-ı Esasinin yeniden yürürlüğe konulmasını, seçimlerin yapılarak
Meclis-i Mebusan'ın toplanmasını öngören bir irade-i seniye yayınladıll.
Böylece İttihatçılar başlattıkları mücadeleyi başarıya ulaştırmış, ülkeyi
yeniden meşruti bir yönetime kavuşturmuş, oluyorlardı.

İTC. Sait Paşahükümetine sıcak bakmadı. Bu nedenle 3 Ağustos
1908'de hükümet istifa etti. Hükümeti oluşturma görevi Sait Paşa'dan
'daha liberal olarak tanınan Kamil Paşaya verildi.

Yeni hükümet, iktidarda kaldığı sürece izleyeceği politikanın temel
ilkelerini belirleyen bir hükümet programı hazırladı ve bunu kamuoyu-
na sundu12• Böylece Meşrutiyet Yönetimi ürün vermeye başladı ve siya-

10 Resneli Niyazi, Balkanlarda Bir Gerillacı, İstanbul, 1975. İsmail Hakkı Uzunçarşılı,
II: Meşrutiyetin İlanına Dair Vesikalar" BeIleten, c.20.

\
II Düstur, Tertibi Sani, c.l, s.2.

12 bkz. "Heyet-i eedidenin Programı", Yeni Gazete, 3 Agustos 1324, No: lB.
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sal iktidarın değerlendirilmesinde önemli bir belgeyi oluşturacak olan
hükümet proğramı Türk siyasi yaşantısına girmiş oldu.

Kamil raşa, Sait Paşa zamanında başlanınış olan seçim ı;alışmaları-
nı da hızlandırdı ve 17 Aralık 1908'de Meclis-i Mebusa:ı;ı'ın çalışmaları-
na başlamasmı sağladı.

Meclis-i Mebusan'ın çalışmalarına başlEmasıyla o güne kadar Pa-
dişah'ın dışında her hangi bir güce karşı sorUlnlu olmayan hükumet,
çalışmalarından dolayı mebuslara karşı sorumlu olmaya dolayısıyla da
Meclis-i Mebusan hükümeti denetlemeye başladı13• Zira açılışının onüçün-
cü gü;nünde Hüseyin Cahit Bey meclis başkanlığına bir ,önerge vererek
hükümetin izlediği iç ve dış politikadan dolayı mebusları haberdar et-
memesini eleştirdi. Şöyleki:

"Meclisi Mebusan Riyasetine
Reis' Beyefendi,

Nizamname-i Dahilinin 2Q'uncu maddesinin verdiği 'se-
lah~yet mucibince Sadrazam I\ahametlü, Devletlıl Kamil
Paşa Hazretlerinden dahili ve harici politikamız hakkında
istihazatta bulunmak isterim. iıanı Meşrutiyetten iki hafta
sonra mevkii iktidara g~len Sadrazam Paşa Hazretleri şimdiye
kadar takib ettiği dahili ve hariçi politikaya dair beYlionatta
bulunmadığı gibi, Meşrutıyeti idare kavaidiyi gayri kabili telif
bazı hareket vukuu da söyleniyor. Diğer tarafta Bulgaristan
ve Avusturya ve Macaristan ile mevcut olan ihtilaf ve bu
'ihtilafın şekli hazırl hakkında milletçe bir guna malümatı
sarihe bulunmadığı halde nutku iftitahinin sül1kutuna rağmen
Heyeti arıze teşekküriyesinde de tasrih edildiği veçhile ortada
bir Girid meseleEi mevcut olduğu ve bu bahta alakadaranca .
düveli ecnebiye kabineleri nezdinde teşebbüsatı cedidede
bulunularak Girid'in gerek Yunanistan'a ilhakı keyfiyeti is-
tikhali karibede bir emri muhakkak haline getirildiği mervi
bulunduğu cihetle artık istikhaline sahip olan millet muvace-
he sinde, bu mezalimi natıkaların tenviri için Sadrazam Paşa
Hazretlerinden istİ:laha.tta bulunulması derecei vücubadır.
Bihaenaleyh kanunun makaını alilerin,: tahsis ettiği selahi-
yet cümlesinden olarak müşarüııileyh hazretlerine davetname

13 1876 Anayasasında hükümetin Meclis.i Mebusana karşı sorumluluğunu gösteren her-
hangi bir hüküm yoktur.
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yazılmak üzere takriri acizanemİn Heyeti Umumiyede kıraati-
ne müsaade edilmesini rica eylerim efendim.

İstanbul. Mebuslarından
Hüseyin Cahit"14

Bu önerge meclisde şiddetli tartışmalara yol açtı. Bazı mebuslar
"heyeti vükeıa"mn iç ve dış politika hakkında mebuslara bilgi ver-
mesini istediler. Bu konuda "vükelayı" sormnlu tutmayı "idarei meşru-
tenin birinci şartı" saydıklarını' belirttilerls. M'3busların bu tavrı onla-
ların Meşruti sisteme bakış açılarım yansı,tması bakımından da dikkati
~ekmektedjr. Önerge ü'?;erineyapılan tartışmalardan sonra Sadrazarnın
Meclis'i Mebusana gelerek önergede ortaya atılan iddialar karşısında
mebuslara bilgi vermesi kararlaştırıld.ı.

Kamil Paşa mebusların bu isteğini olumlu buldu ve meclise gele-
rek izlenen iç ve dış politika hakkında mebuslara bilgi vereceğini be-
lirtti. Fakat daha sonra bu kararından va:~geçerek; oyalayıcı bir taktik
izlemeyi ve önergenin cevapl~ndırılmasını geciktirmeyi tercih etti16.

Osmanlı devletinde ve Türk demokrasi tarihinde hükümetiıi mec-
lisce denetlenmesinin başlangıcım oluşturan bu önerg'3nin cevaplandırıl-
ınası konusundaki mebusların kararlı tavrı sonunda Kamil Paşa Mec-
lis-i Mebusan'a gelerek açıklamada bulunmak zorunda kaldı17. Daha
sonr tartışamalar sonunda ilk kez hükümet mebusların güvenine
başvurdu ve "ittifak-ı ara" ile güvenoyu aldı.

Kamil Paşa'nın Meclis-i Mebusandan daha çok Padişaha karşı so-
rumlu olduğu izlenimi verici tavır ve davramşları, İTC ve Meclis-i Me-
busan'ın haberi olmaksızın Padişahın isteği doğrultusunda hükümette
değişiklikler yapması, İTC'ince dolayısiyle de Meclis-i Mebusanca hoş
karşılanmadı. Mebuslardan hazıları Sadrazamın uygulamalarım meş-
rutiyet~ .karşı bir da~amş sayarak, hükümette yapılan değişikliğin
nedenlerinin açıklanmasım istediler ve bu konuda hazırladıkları öneı'-

14 Meclisi Mebusan Zabıt Ceridesi Devre I, İçtima Senesi 1,C.I, Ankara, 1982,8.80. Bun-
dan 80ma MMZbC şeklinde göstereceğiz."

15 a.g.e., 8.92.
16 bkz. a.g.e., 8.1U.
17 bkz. MMZbC.c.l, s8.16S-183. Kiimil Paşa'nın bu açıklamasını bazı yazarlar Hükümet

Prograını olarak algı1aınışlardır. bkz. Recai Galib Okdandan, Amme Hukukumuzıın Ana Hat-
lan, İstanbul, 1947, 8.273.
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geleri meclisbaşkanlığına verdiler18• Sadrazam'ın 3ıKanunı~ani 1324
(13 ~ubat 1909) te meclise gelerek açıklama yapmasını kararlaştırdılar.
Meşruti sistemin kurallarına alışık olmayan Sadrazam meclisin karar-
larına ~ymadı. Onun bu davranışı mebusların tepkisini daha da artır-
dı. Öyleki mebuslardan bazıları Sadrazamı meclise getirebilmek için
gerekirse geceyi bile ~ecliste geçirmekte~ kaçınmayacaklarını belirt-
tiler. Ortamın böylesine gergın olduğu bir 'sırada Sadrazamın şu cevabı
meclise ulaştı19• .

"Meclisi Mebusan Riyaseti Canihi Alisine

29 Kanunusani 1324 tarihli tezk~rei aliyelerine cevaptır:

Heyeti Yüke1anın ta dilini müstelzim olan esbab hak-
kında Meclisi Aliye bizzat gidip itayı izahata musaraat ar-
zusunda bulunmuştum.

Harbiye Nazırının tebdilinİ hal ve faslı ile, uğraşmakta
bulunduğumuz mesaili mühim:meyi hariciyeniize taalluku
olduğundan, bugün 'izahatı lazime itasının' menafii mukad-
desei vatana iras edeceği derkar olan mazarrat. sebebiyle
-Heyeti Muhteremece naza~ı ehemmiyetle telakki edlleceğine
ve umum mebusanı kiramca kanaatbahş olacağına emin
olduğum izahatı önümüzdeki' çarşamba gününe talika mec-
buriyet hasıl olmuştur.

\

Bahriye Nazırının tebdili ise, Arif Paşa Hazretlerinin
ibrazı mukarrer' olan kat'iyyülmüfiid istifanamesinin ka-
bulünden ibaret bir emri tabii olduğu gibi, Maarif Nezaretine
Ziya Paşa Hazretlerinin tayini dahi Nezaretin zaten açık bu-
lunmasından ve vekilinin istifa eylemesinden İnhias eyleıııiş-
tir. Bununla beraber, istizahm mevzuunu teşkil eden te~ed-
dülü Yükela ~eselesine' terdifen Deı'saadettebulunan Avcı
Taburlarının çıkarılmasına dair Sadaretten Emir ita kılın-
dığı ve hu emrin infazına vukubulan muhalefet ü~erine
Harbiye Nazırının tedbil edildiği rivayet olunmakta olup,
bu rivayetin dahimücerret mebusanı kiraııııntakdiratını
şimdiden ihlal ve efkan ,umumiy~yi bir galeyanı nabeca
sevk etmek niyeti mefsedetkaranesine mebni ohicağından,

18 MMZbC,d, 8,570.

19 a.g.e., 8.572.



182 İHSAN GÜNEŞ

bu şayianın mugayiri hakikat olduğunu şimdiden beyan
eylerim.

Kanuni Esasimizin kafil olduğu İdarei Meşrutanın mu-
hafazası emrindeki mesaü mütevaliyeıiin ciddiyetine en bü-
yük delil de, Harbiye Nezaretine tayin olunan Nazır Paşa
Hazretlerinin şahsıdır ki, iktidarı askerisini ve hamiyeti va-
tanperverisini takdir etmeyecek bir sahibi vicdan tasavvur
edemediğimin beyanına ibtidar kılındı efendim. 21 Muhar-
rem; Kanunusani 1324.

Sadrazam
Kamil"2o

Sadrazamın bu tavrı mebuslarca hoş karşılanmad1, O nun meclise
gelerek açıklama yapmasında ısrar edildi. Bu ısrar üzerine Sadrazam
şu yazıyı Meclis başkanlığına gönderdi. -

"Meclis-i Mebusan Riyaseti Canib-i Misine

Bugün Meclis; Mebusanda' 1sbatı vücut olunması hak-
kında tezkerei aliyeleri şimdi alındı. Mervi olan şayiat ehem-
miyetten ari olduğu gibi elyevm hiç bir heyecan 'mevcut ol-
madığından ve itası lazım gelen izahatın s~eti mükııiada
olması muktazi olup, zaman ise gayrimüsait olduğundan,
icab eden esbab ve. delail bil'etraf tehiye edilerek bimenqihi
taala çarşamba günü Meclisi Mebusana azimet edileceği be-
yaniyle tezkirei senevari terkim kılındı efendim. 31 Kanunu-
sanİ 1324

Sadra~am
Kamil"21

Kamil Paşa'nın bu isteği mebuslarca kabul edilmedi ve.l02 imzalı
şu önerge. meclis başkanlığına verildi:

"Riyaset-i Celileye

Sadrazam Paşa Hazretlerinin kabinedeki tebeddülatı
iihire hakkında itayı izahat etmek üzere Meclisi Mebusanca
kiraren vuku bulan davete rağmen mecliste isbatı vücut

20 a.g.e., •. 591.
21 a.g.e., 9.603.
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etmeyerek izahatı matlubeyi ,ademi itada ısrar etmesini ve
devletin siyaseti dahiliye ve hari.ciyesini bir haIli müphemi-
yette hırakmakta devam eylemesini vürudu hükümetle kabili
telif olmayıp, bu halin devamı meşrutiyet ve hürriyeti siya-
siyei Osmaniyeyi tehlikeye ilka demek olduğundan heyeti
mebusan Sadrazama ademi itimat dermayan eder"22

Bu önergenin mebuslarca kabul edilmesi üzerine Sadrazam Kanu-
III Esasi'nin 38.maddesine uyulmadığını, iç Vf dış konularda meydana
gelecek vahim olayların sorumluluğunun Meclisi Mebusana ait olacağı
III vurgulayarak ve biraz da mebusları tehdit ederek "bil'istifa Mühr-ü
Hümayun'u Zat-ı Şahaneye arz ve takdim" edeceğini, Meclisi Mebus~D:
için hazırladığı açıklamayı da "matbuat vasıtasıyla neşI' ve ilana" zo-
runlu olacağıııı belirterek adeta mebuslara aba altından sopa gösterdi.
Ancak uzun yıllaıdır özgürlüğe susamış olan mebuslar, O nun tehditle-
rine boyun eğmedi. 207 mebustan 196'slnın güvensizlik oyuyla Kamil
Paşa Hükümeti Meclis-i Mebusan'daki siyasi gücünü yitirdi23.

Böylece, Türk tarihinde, Kamil Paşa hükümet programı hazırla-
yan ilk sadrazam olma onurunu taşıdığı gibi; aynı zamanda siyasi ik-
tidan mebusların güvensizlik oyuyla yitiren ilk sadrazam olarak da
Türk Demokrasi Tarihi'ne geçti.

Kamil Paşa'nın Sadrazamlıktan alınması üzerine yeni hükümeti
oluşturma görevi Hüseyin Hilmi Paşa'ya verildi (1 Şubat 1324) 13 Şu-,
bat 190924•

Vakit kaybetmeden hükümetini oluşturan Hüseyin Hilmi Paşh.
Kamil Paşa'nın izinden giderek hükümetinin programını hazırladı ve
bu program} Meclis.i Mebusan'da okumak istediğini şu yazıyla meclis
başkanlığına bildirdi:

"Meclis-i Mebusan Riyaseti Canib.i Alisine

Bu kerre teşekkül eden kabinenin mesaili dahiliye ve
hariciyede takip edeceği mesleğe dair tanzim kılınan proğ-
raınının Meclisi Mebusanda kıratı zımmında Vükelayı fiham

22 MMZbC.c.1, s.610.

23 a.g.e., s.611. Başbakanlık Arşİvi Ylıdız Esa. Evrak Kiimil Paşa Evrak. arasında
bulunan bir belgede güvensizlik oyunun 198 olduğu belirtiliyor, 86/34-3367.

24 Takvim.i Vekayi, 2 Şubat 1324.
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ile beraber yarınki çarşamba günü saat onbirde meclisi Aliye
azimet siyakında tezkere-i senevari takdim kılındı efendim.

24 Muharr~m 1327, 3 Şubat 1324
Sadrazam Hüseyin Hilmi"25

4 Şubat 1324/17 Şubat 1909'da hükümet üyeleriyle meclise gelen
Hüseyin Hilnii Paşa hazırladiğı hükümet programını mebuslara oku-
muştur.

Böyle bir olayla ilk kez karşılaşan meclis başkanı Ahmet Rıza
Bey, Hilmi Paşa'nın butayrını hükümetin güvenoyu isteği olarak dü-
şünmüş olacak ki programın okunması bittikten soma "ekseriyeti azi-
me ile" hükümete "beyanı itimat" olunduğu~u belirtti26.

Hüseyin Hilmi Paşa bu tanıyla hükümet programına yeni bir bo-
yut kazandırmış oldu: Programın mecliste okunması ve mebusl.;rın
güvenine sunulması. Bu uygulama ile hükümet programının daha sağ.
lam bir temele oturtulmasına daha kalıcı bir demokratik geleneğin ku-
rulmasına başlanmış ,oldu.

Mutlakiyetten Meşrutiyet'e geçilmesi bazı kesimlerde hoşnutsuz-
luk yaratmıştı. Bunlar, meşrutiyetin' getirdiği özgürlüklerden yararla-
narak meşrutiyet sisteı~ini yıkmak amacıyla isyan ettirilir (31 Mart
1325)' 13 Nisan 190927. .

İsyanın başlaması üzerine Hüseyin Hilmi Paşa b~şkanlığındaki
hükümet istifa etti. Yeni hükümeti k~rmak üzere, Tevfik Paşa Sadra-
atandı.

Tevfik Paşa kısa sürede hükümetini oluşturdu ve kendinden ön-
cekilerin izinden giderek hükümetinin. izliyeceği bir program hazırladı
ve bunu Meclis-i Mebusana sunarak "alelusal" da olsa mebusların gü-
venoyuna başvurmayı yararlı gördü2B• 6 Nisan 1325 {19 Nisan 1909'da
Meclis-i Mebusan'da okuduğu hükümet programı hakkında herhangi
bir tartışma yapılmadığı gibi güvenoyuna da baş vurulmadı. "Mufas-
sal beyannamenin (programın) vüruduna intizaren" 'programın görü-
şülmesi ileri bir tarihe bırakıldı29. Ancak, Tevfik Paşa hükümeti isyan

25 MMZbC., c.1,' s.617.
26 a.g.e., s.679.
27 bkz. Sina Akşin, 31 Mart Olayı, İstanbul:, 1972. Ali Cevat, İkinci Meşrutiyetin İliim

ve Otuzbir Mart Hadisesi (Yay. Faik Reşit Unat) Ankara, 1960.
28 MMZbC.c.3., 9.21.
29 MMZbC.c.3, 8.99.
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dalgaları arasında ortaya çıktığı için isyanın hastırılmasından sonra
uzun süre yaşayamadı. Dolayısıyla da hükümet programımn gelişimine
herhangi hir katkıdahulunamadı. '

Tevfik Paşa'mn Sadrazamlıktan 'ayrılması üzerine yerine yeniden
Hüseyin Hilmi Paşa atandı. tık Sadrazamlığa atandığı zaman haşlattığı
geleneğe hağlı kalarak ikinci hükümeti döneminde de hükümet progra-
nn hazırladı ve hu program{ Meclis-i Mehusanda okumak istediğini şu
yazı ile meclis haşkanlığına hildirdi:

"Meclis-i Mehusan Riyaseti Canih-i Alisin~~ '.

Kahinenin heyannamesini hugün Ayan ve Mehusan
Meclislerinde veaym zamanda ayrı ayrı kıraat olunmak üze-
re Heyeti Vükela ile saat dokuzda azimet olunacaktır efen-
dim.

II Mayıs 1325 (ll Mayıs 1909
Sadrazam ;Hüseyin Hilmi"30

Bu yazınin okunmasından sonra söz alan Suriye Mehusu Süley-
man Elhostani Efendi

"Yanlış hir kaide ittihaz ettik. Sadrazam Meclisi Vüke-
lamn programını okuyacaklar. Halbuki ne Kanum Esasi'miz-,
de höyle hir şey vardır, ne de haşka hir yerde vardır. Adeta
Kahine Meclisi Mehusana gelir, progrannm okur gider. Başka
hir şey yoktur. Mesela ekseriyeti meclis o kahineye ~uhalif
olursa o vakit mehuslar tarafından, mesela hir iki mehus ta-
rafından istizah verilir. Ve o istizah üzerine ademi itimat
verirler. Ama hir~en hire hu programı okuduktan sonra iti-
mat ve ademi itimat vermek mugayyiri usuldur. Zaten Ka-
nunu Esasimizde höyle hir şey yoktur. Bunun için Vükelaya
ademi itimat için höyle hiç hir şey yoktur ve hiçte hacet
yoktur efendim'.'

diyerek hükümet progrannnın okunduktan sonra oylanmasına karşı
çıktı,31

Hükümet pı'ogramımn okunmasına karşı olan mehuslar höyle hir
uygulamanın Kanun~ı Esaside, Meclis-i Mehusan İç Tüzüğünde hu-

30 a.g.e., ~.616.
,31 a.g.y.
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lunmadığı gibi Avrupa ülkelerinde de olmadığı görüşünden hareket
ederek Hilmi Paşa'nın ilk kez Sadra~am olduğunda programını okuyup
güvenoyu istemesini "bir emrivaki" olarak nitelendirdiler ve gelenek-
selleşmeye yönelen Im uygulamamn yanlış olduğu görüşünü savundu-
lar. Hükümet programının okunmasından yana olan mebuslar ise şim-
diye kadar yapıldığı gibi "kuvvei icraiyeyi teşkil eden heyet icraatın-
dan evvel Meclisi Mebusan'ın itimadını almalıdır", "Meclisi Mebusan-
dan itim at reyini haiz olmayan bir kabinenİn maneviyatı da kuvvetli
.olamaz. Yani icraatında daha serbest, daha kuvvetli, daha basiretkar
hareket etmesi için Meclisi Mebusan'ın itimadım haiz olması lazım ge-
lir" "Kabine işe başlamadan programını tebliğ etmelidir. Programını
göstermeyen hükümeti ıskat etmek te zordur" diyerek değişik açılar-
dan hükümet programının mecliste okunması ve oylanması gerektiği
tezini savundular. Bunlar, Avrupa'dan da örnekler vererek "Avrupa'
da hiç bir kabine(nin) programını meclise kabul ettirmeden işe baş-
laya( madığını) belirttiler32•

Bu konuda yapılan tartışmalardan sonra mebusların çoğunluğu
hükümet programının mecliste okuıiması ve oylanması görüşünde
birleşerek Hüseyin Hilmi Paşa'mn uygulamalarını onayladılar. Dolayı-
sıyla da hükümet progra:inının mecliste okunmasım ve oylanmasını
yazısız bir kurala bağlamış oldular.

Anayasada ve meclis iç tüzüğünde hükümet programı konusu yer-
almadığı için hükümet programının içeriği ve oylanması yöntemi açık,
değildi. Zehrap Efendi "şimdiye kadar bize getirilen programların hiç-
biri ciddi hükümet programı değildir. Çünki icraata değil, bir takım
emellere, birtakım vehimlere, birtakım hayellere taalluk eder.", diye-
rek o güne kadar okunan hükümet programlarım yetersiz bulduğunu
açıkladı ve hükümet programının genel kurallar yerine o kuralların
nasıl gerçekleştirileceğini gösteren biıer belge olmasını isteoi33•

Zehrap Efendi'ninbu yakl'aşımım mebuslar onaylamamış olacaklar
ki bağlayıcı bir karar alamamışlardir .. Hükümetler genel yapılarına,
ülkenin içinde bulunduğu koşulla;ra göre programlarını hazırlamışlar-
dır.

Demokrasinin geliştiği ve yerleştiği ülkelerde hükümetin progra-
mını ne zaman, nhsıl mebusların bilgisine sunacağı yazılı kurallara

32 a.g.e., 8.617-622.

33 a.g.e., 5.618.
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bağlanmıştı. Osmanlı devletinde ise parlamentolu sistem çok yeni ol-
duğu için hükümet programı, kavram olarak pozitif hukuk nimetlerin-
de yer almadığından bu konuda çeşitli düşünceler ortaya çıkmıştır.

Güvenoyu okunan programa mı yoksa o programı uygulayacak
kişilerin kişiliklerine mi bakılarak verilmelidir? sorusu gündeme geti-
rilmiştir. Bazı mebuslar, güvenoyu mecliste okunan program üzerine
yapılırsa siyasi iktidarı kaybetmek istemeyen hükümetin kendi düşün-
celerini yansıtacağı yerde meclisin onayını dacak gerçekçi olmayan
programların hazırlanacağından kaygı duyuyorlardı. Bu kaygıyı gider-
mek için de önerdikleri yol güvenoyunun, hükümet üyelerinin kişilik-
lerine bakılarak yapılmasıydıl4• Bu tehlikeli ve aynızamanda demokra-
tik ilkelerin yerleşmelerini engelleyiciöneriyi meclis üyeleri regdetmek-
te gecikmediler. Artas Efendi

"Vükela denilen hükümet-i icraiye idare-i menıleket için
icra eylediği tedabirin icraasından evvel tedabiri mezkurenin
ihtiyacaatı mahalliyeye muvafık olup olmadığını tayini
milletvekilleri olan Meclisi Mebusana aittir. Şu hale göre
heyeti vekilei celilei vükela tanzim ettiği program ki usul-u
idare. hakkında ittihaz edeceği tedabirin beyanından ibaret
olan tedabiri meclisimizarz ve beyan edecek tedabiri vakıa
mecIisimizce muvafıkı masıahat görülürse. o tedbirler tasdik
olunur. Yoksa o tedbirleri icra edecek şahıslar hakkında be-
yanı rey edemeZ"

diyerek bu konudaki görüşlerini oldukça açık bir biçimde ortaya koy-
tur3S• Meclisi Mebusan üyeleri, güvenoyunun hükümet üyelerinin kişi.
liklerine bakılarak oylanması isteğini benimsememiştir.

Güvenoyunun mecliste okunan program üzerine yapılması benim-
senmiş olmasına rağmen oylamanın şekli belli değildi. O nedeııle bu
konunun da bir kurala bağlanması gerekiyordu. Zira mebuslardan bazı-
ları örneğin Zehrap Efendi program mecliste okunduktan sonra prog-
rama karşı olan mebusların karşı oldukları noktaları içeren bir "istizah"
önergesi hazırlamalarını,. bu önergenin mecIisce benimsenip benimsen-
memesini programın onaylanıp onaylanmadığı şeklinde yorumlanmasını
istiyordu36•

34 a.g.e., 8.617.

35 a.g.e., 8.619.

36 MMZbC.Devre 1, İçtima 2. c.l, Ankara, 1985, 8.634.
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Zehrap Efendi pozitif hukuktan yola çıkarak böyle bir öneri getir-
mesine karşılık mebuslar bu öneriyi kabul etmediler. Zira uygulamalara
baktığımızda programların mecliste okunduğunıı,okunma işlemi bit-
tikten sonra üzerinde tartışmalaı: yapıldığını ve daha sonra da güvenoyu-
na gidildiğini görmekteyiz37.

Hükümet programının yasal dayanağı, mebuslara duyurma şekli,
içeriği oylama zamanı ve oylama şekli tüm bu tartışma ve gelişmelere
rağmen belirli kurallara bağlanabildi mi? Bu soruya açık bir cevap ve-
rebilmek zordur. Zira Hüseyin Hilmi Paşa ve ondan sonraki hükümet-
ler döneminde bazı gelişmeler görülmüşse de bunların yeterli olmadığı
dikkatimizi çekmektedir. Çünkü hükümet progra~ı, her zaman tartış-
ma konusu olmuştur. Özellikle de Gazi Ahmet Muhtar Paşa Hüküm~ti
nın programı görüşüliirken bu konular yeniden gündeme getirilmiştir.

Gazi AlımetMuhtar Paşa öncesinde kurulan ve kalıcı olan hükümet-
ler İttihat ve Terakki Cemiyetlııce desteklenen hükümetlerdi. Bu ne-
deııle de mecliste herhangi ,bir güçlükle ka~şılaşmıyorlardı. Gazi Ahmet
Muhtar Paşa Hükümeti ise İttihatçı olmadığı için önceki hükümetlerin
şansına sahip değildi. Nitekim hazırladığı hükümet programı meclisi
Mebuısanda okunduğu zaman bu açıkça görülmüştü.

Ülkedeki huzursuzluğu önlemek amacıyla tarafsız kişilerden
oluşturman ve büyük kabine olarak adlandırılan Gazi Ahmet Muhtar
Paşa hükümetinin Meclis-i Mebusan'm desteğini almadan iilke sorun-
larını çözebümesi' olanaksızdı. Kaldı ki İttihatçı mebusların hükümeti

37 Hüseyin Hilmi Paşa Hükümeti'nin pro?"amı mecliste okunduktan sonra ıncelis baş-
kam "kabinenin muvaffakiyetini tememıi ederiz ... bundan sonra herhalde beyam itİmat ede-
riz. Biz yine işimize devam edelim edenfim onlarda işlerine" diyerek mebusların oylanna baş
vurmadan sonucu açıklamaya kalkışmıştır. bkz. Takvim.i Vekayi, 19 Mayıs 1325, s.19). Rahmi
Bey meclis başkammn bu davramşına karşı çıkmış ve Vükelayı millet kabineye beyanı itimat
ederse kabine icraatında daha esaslı bir surette hareket eder. Muvaffakiyeti daha ziyade teshil
edilmiş olur. Bu suretle de piz hareket edecek olursak kabineyi zayıf bırakınış oluruz. Kabine
ya vükelayı milletin itimatma mazhar olmalı, mazhar olmayacaksa mazhar olabilecek bir ka~
bine gelmeli. Bu noktai nazardan zannederim ki kabine hakkına itimat reyi toplanması icap
eder" diyerek m'eclis başkammn. göriişlerine karşı çıkmıştır. Halil Beyin de meclis başkanının
göriişlerine karşı çıkması ve eski uygulamaların sürdürülmesini istemesi üzerine açık oylamaya
gidilmiş" ve hükümete "ekseriyeti azime ile itiinat olunduğu açıklanmıştır. Daha sonra meclis
başkanının isteği üzerine "tayini esami ile oylamanın yapılması kararlaştınlmıştır. Boşo Efen-
di, "söz söylemeden nasıl itimat reyi vereceğiz" diyerek programın göriişülmeden oylanınasına
karşı ~ıkınıştır. Bunun üzerine prograın hakkinda az da olsa tartışma açılmış bazı mebuslar
göriişlerini açıklamışlar daha sonra da "tayini esami" ile güvenoylaınası yapılmıştır. bkz. Tak~
virni Vekayi 19 Mayıs 1325, s.19.
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desteklemeye niyetlerinin olmadığı, daha ilk günlerde görülmeye baş-
landı. Meclis adeta iktidar ve muhalefet olarak ikiye ayrıldı. Hüküme-
tin temsil ettiği iktidarla İttihatçı mebusların temsil ettiğj muhalefet
arasındaki görüş ayr,hğından kaynaklanan tartışmalar, Türkiye'de
demokratik geleneklerin yerleşmesine katkıda bulundu, hükümet prog-
ramı konusundaki belirsiz noktalar açıklığa kavuşturuldu ve yazısız
kurallara bağlandı. .

17 Temmuz 1328{30 Temmuz 1912'de Gazi Ahmet Muhtar Paşa
Hükümeti'nin programı mecliste okunduktan sonra söz alan çorum me-'
busu Ali Osman Efendi programın basılıp dağıtılmasım istedi. Diyarbe-
kir mebusu Fevzi Beyin'de aym görüşü paylaşması mecliste yoğun ~ir
tartışmanın başlamasına neden oldu.

İktidar yanlısı olarak ııitelendirebileceğimiz bazı mebuslar Ana-
yasadan, meclis içtüzüğünden yola çıkarak bu .konuda herhangi bir
açıkhğın olmadığ>.savıyla programın basılıp dağıtılmasına karşı çıktılar.
Bunlara göre, Gazi Ahmet Muhtar Paşa kabinesi ülkede~ "siyasi buh-
ram izale" için oluşturulmuştur. Programı basıp dağıtarak vakit geçir-
mek güvenoyunu da geciktirmek dolayısıyla da "huhranın" devamım
arzu etmektir. Ateşi kırkbirbuçuk dereceyeçıkmış hastamn ateşini
düşürmek için ilaç vermekte duraksama olamayacağı gibi güvenoyu
~onu8unda, da duraksama olmamalıdır. Hükümet programı bir an evvel
görüıülüp sonuçlandırılmalıdır38•

Hükümet adına söz alan Hüseyin Hilmi Paşa "Osmanlı Kanun-ı
Esasisi'nde Heyet-i Vükela teşkil ettiği zaman program tanzimiyle
meclis-i umummide kıratına dair hiç bir sarahat ve mecburiyet yoktur.
Fakat 324, senesi evahirinde ikinci defa. olarak kabine teşkil ettiği za-
man Heyet-i Vükela dahil ve hariçte takip edeceği siyasetten evvel ha
evvel vekil-i milleti haberdar edip onların tasvibi müzaheratım istihsal
için program mütaalasım ittihaz etmiştir. Vakıa bu bir teamül addolu-
nahilir. Halbuki Kanun-ı Esasi'nin kabili tevfik olmayan bir teamülü
idamede ısrar edemezsiniz zannederİm. Hükümet bu kanaattedir. Mec~
lis-i Mebusanda tab ile ariz ve amik tetilç ve müzakere olunacak evrak
meclise teklif olunan levayihi kanuniyeye münhasırdır. Program o cüm-
leden madud olamaz. Bendeniz hükümet namına buhranın ehemmiyeti
hakkında mucib-j heyacan olacak sözler söylemekten tevekkı ederim.
Fakat beyannamede beyan olunduğu veçhile pek mühim ve mütenevi
müşkilat içinde deruhte edilmiş olan bu vazifeyi hükmetİ hazıra karar-

38 MMZbC,Devre II, Sene Iş 43. İçtima, 5.833.
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sızlık ve tereddüt içinde günlerce değil hatta saatlerce deruhte edemez.
Biz okuduğumuz beyanname üzerine bugün Medis-i Alinizce her ne de-
niJecekse behamehal denilmesini suret-i katiyede taleb ediyoruz. Bu
talebimiz(in) kabul edilip edilmeyeceği hakkında ne diyec€kseniz an-.
laşılma(sı) için de reye vaz edersiniz" diyerek programın hemen görüşü-
lerek oylanmasını istedi39•

Hüseyin Hilmi Paşa'nın. bu konuşması dikkatle incelendiğinde
kendisinin uygulamaya koyduğu ve diğer Sadrazamlar tarafından da
sürdürülen ilkelerle çelişmektedir. Zira Osmanlı Anayas~sında hükümet
programı yer almadığı halde kendisi iki kez Sadrazam olmuş ve her
ikisinde de hükümet programı hazırlamıştır. Gelenekselleşmiş olan bu
kuraldan mebusların vazgeçmesini beklemek belki de meşruti uygula-
malardan taviz vermelerine yol ~çacak bir başlangıç olacaktı. Bu ne-
denle İttihad ve Terakki Cemiyeti yanlısı mebuslar hükümetin isteğine
şiddetle karşı çıkmışlardır.

Erzurum mebusu Varteks -Efendi, "kanunda şimdiki teklifin ne
lehine ne de aleyhine hiç bir şey yoktur. O haIde teamül ne ise onu ta-
kip edeceğiz. Bizim başka kanunumuz yoktur. Hükümet tarafından
bize deniliyol' ki bu buhraııın idame olunması bir saat ,bile olsa zaruri-
dir. Bunu kabili ediyoruz. Fakat buhranlann asıl şeklini esasıİıı anla-
mak lazımdır. Kabine tarafından bize gönderilen programın hüviyetini
ve esasını tetkik etmek ve tahkik=etüde etmeden biz burada ne söy-
leyebiliriz ve bu buhranın önünü nasıl alabiliriz? :,' Şimdiki gelen
kabinenin programı bu buhraııın kaldırılmasına ne kadar muvafıktır
ve hatta bu programın hüviyeti nedir? bunun içinde ne manalaı var,
bunları anIamak lazımdır. Eğer hiz anlamadan şimdi müzakere edersek
bir suİtefehhüm husule gelecek, birbirimizi anlamayacağız. Belki de bu
buhranın önünü almak değil devamına sebep olur. Onun için bence
efendiler ta programı alıpta onda bizim yaralal'ımızın tamamıyla nazarı
dikkate alınıp alınmamış olduğunu tetkik etmeden ben bir şey söyleye-
mem. Kabinede bunu bizden talep etmeli. Ben programımı getirdim.
Ben işimde yine devam ediyorum. Siz de bu gece bunu okuyunuz. Yarın
müzakere edeceğiz. demeli. Asla acele etmenin yeri yoktur. Yarın müza-
keresine başlarız .... Kabinenin programı gazetelerde neşrolunur. On-
larda kendi mütaalatın sö"ylerler,bizde kendi fikrimizi söyleriz .... Ben-
deniz kabineden rica ediyorum eğer kabil ise bugün tab ve tevzi ile yarın
müzakereye devam edelim" diyerek oldukça tutarlı bir yaklaşım ortaya

39 a.g.e., 8.834.
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koydu40• Selanik Mebusu Rahmi Bey "kanunlarımızda her ne var ise
onları aynen kabul etmek mecburiyeti vardır. Hem hükümet için hem
de bizim için. Fakat kanunlarımızda sarahaten mevcut olmayan husu-
ıoat hakkında teamül ve adet her ne ise ona tabiyet mecburiyeti vardır.
Hem bizim için hemde hükümet için. Bu da meclisin doğmasıyla, meş-
rutiyetin bizde doğmasıyla teessüs eden bir usuldür .. :. böyle milletin,
millet medisinin bir nevihukuku şeklinde tezahür eden teamüllerden
feragat etm~yiz. Bunu kabine pek iyi bilmelidir" diyerek mebusların
demokratik haklarından vaz geçmeyeceklerini kararlı bir şekilde dile ge-
tirdi41• Sadrazam Gazi Ahmet Muhtar Paşa ise demokratik ölçülerle
bağdaşmayacak bir yaklaşımla ". .. sizehaber veriyorum böyle uzun
müddet yani saatlerle müzakereye devam (etmek) ve itimadın ne şe-
kilde çıkacağını bilmemek bizim için hayırlı bir şeyolmayacak. Ha-
beriniz olsun," diyerek istifa edebileceği imajıyla mebuslardaki direnci
kırmaya çalıştl42• Adliye Nazırı Hüseyin 'Hilmi Paşa da aym şeyi vurgu-
layarak "derhal meclisten bir karar"istediklerini beHrtti43•

Hükümetin bu tavrı tepkileri daha da artırdı. Örneğin Bağdat
mebusu İsmail Hakkı Bey" .. , Hüseyin Hilmi Hazretlerinin sözlerin-
den anlıyorum ki hükümet yalnız kanun Damına meclise gelmiyor.
Meclisi tehdit ediyor. Bütün cihana bağıracağım, Meclisi Mebusanlar
müzakere etmekte hürdür. Cihanın hiç bir yerinde meşrutiyetle idare
olunan hiç bir memleket yoktur ki Meclis-i Mebusan'ın ruznamesine
hükümet ,gelsin filan şeyi müzakere edin diye hakim olsun. Hükümet
çekilmektc elbette serbesttir fakat Medis-i Mebm,am'n ruznamesine
müdahale edemez. " ... Bu beyannameyi bize versinler tetkik edelim.
Yirmidört saat müzakere tehir ederse hiç bir zarar yoktur. Çünki bu
memleketİn bu hale yirmidört saat tahammülü yoksa bendeniz anla-
mıyorum. Kabine teşekkül edeli sekiz gün, dokuz gün olduğu halde bir
program tanzim edemediler. Kendileı.i oniki onüç zat oldukları halde
program tanzimi için ongün düşünürleıse bir Meclis-i Mebusan'ın yirmi-
dört saat te düşünmesi çok değildir. Onlardan ongün düşünmek bizden
yarım saniye bile düşünmemek bu tahakkümdür efendiler.

Heyeti Vüke]a hemen şimdi karar veriniz vermezseniz çekiliriz
oerlerse biz de çekiliniz deriz" diyerek hükümetİn tehditlerine boyun
eğmiyecekleriııi belirtmiştir44•

40 a.g.e., 8.834.
41 a.g.e., 8.835.
42 a.g.y.
43 a.g.y.
4~, a.g.e., 8.837.
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Hükümet yanlısı mebuslar ise İttilıatçıların "obstrüksüyon"
yapacaklal'ından kaygı duyuyor olacak ki program görüşmelerini kısa
sürede bitirip hükümetin güvenoyuna _başvurmasını istiyorlardı.

Bu konudaki tartışmalardan sonra Meclis-i Mebusan, başkan,ı Halil
Bey programın basılıp dağıtılması koşuluyla o gün programın göı'üşülüp
görüşülmemesini içeren bir önergeyi mebusların bilgisine sunmuştur45•

Ancak AdIiye Nazırı Hüseyin Hilmi Paşa hükümetin bu önergeye kat.ıl-
madığını ve kesin kararın belirlenmesini istediklerini bir kez daha vur-
gulamıştır. Hükümetin bu tavrı genelde mebuslarca hoş karşılanmamış-'
tır. Hüseyin HilOO Paşa'nın "Kanun-ı Esasi'de hükümet programının
okunmasına dair açıklık olmadığı, bunun bir gelenek olduğu" savı üoıe-
rine Meclis Başkanı da Kanun-ı Esasiyi incelemek zorunda kalmış ve
Hüseyin Hilmi Paşa'yı haklı gördüğünü belirtmiştir. Ancak hükümetin
siyasal.sorumluluğıınu açıkça kabul eden Anayasalarda hükümetin
program okumasının -da "teamül" olduğunu, Meclisi Mebusanın bu' ko-
nudaki davranışının "teamÜıen" anayasaya uygun olacağını sözlerine
ekleOOştir; Bu arada hükümet prog~amı basılıp mebuslara dağıtıldıktan
SOnra program üzerinde tartışmalara devam edileceğini de duyurmuş-
tur46.' .

Program b~ılıp dağıtıldıktan sonra. 14. 35'te ara verilen görüşme-
lere 17.25'de tekrar başlanmış ve uzun tartışmalardan sonra 167 me-
bustan 113'ünün olunılu oyuyla hükümet güvenoyu almıştır47•

Bunalımlı bir dönemin. ürünü olarak ortaya çıkan Gazi Ahmet
Muhtar Paşa Hükümeti ile gücünü İttihat ve Terakki Cemiyetinden
alan güçlü bir muhalefet arasındaki tartışmalar Türkiyedeki demok-
ratik gelişmelere katkıda bulunduğu gibi, hükümet programındaki kiOO
belirsiz noktaların da aydınlığa çıkarılmasına ve yazısız kurallara bağ-
lanmasına olanak sağlamıştır.

II.Meşrutiyet döneminde Hükümet Programı konusundaki geliş-
meleri şu noktalarda toplamak olanaklıdır: i

45 Önerge şöyledir:

Meclisin program muhtaviyatına bi- hakkın vakıf olarak müzakerata devamı muktazi
olduğundan şimdi hemen riyasetçe tab ve tevziiyle müzakereye devam edilmesini
teklif ederim.

Talat

46 a.g.e., s.838.

47 Oylann dağılımı: Katılan 167, Lehte 113, Aleyhte 45, Geçersiz 9
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a) Hükümet pr9gramının Kanun-ı Esaside olup olmadığı tartış-
ması noktalanmış ve bunuıı bir "teaıİıüJ" olduğu benimsenmiştir.

b) Hükümet programının daha iyi analiz edilebilmesi ve olumlu
olumsuz yönlerinin saptanabilmesi için basılıp mebusIara dağıtılması
geleneği başlatılmıştır.

c) Hükümet" programı okunduktan sonr'aprogram üzerine tartış-
malann yapılması, bu tartışmalara oyçokluğu" ile son verilmesi daha
sonra da güven oyuna başvurulması yöntemi benimsenmiştir48•

\ ,

48 Gazi Ahmet Muhtar Paşa: Hükümeti ülkedeki .bunalımı gidermede başarılı olamaııuş
istifa etmek zorunda kalmıştır. Ardılı olan Kamil Paşa ve Mahmut Şevket Paşa döneminde
hükümet programı konusunda herhangi bir gelişme olup ohnadığı açık 'değildır. Zira bu iki hü-
kümet döneminde hazırIanııuş herhangi bir hükümet programım göremedik.Daha sonra kuru-
lan"Prens Sait Halim Paşa ve, Talat Paşa döneminde hükümet programları hazırlanmış ve mec-
lisi Mebusanın onayına sunulmuştur. Mütarcke döneminde İstanbul hükümetlerinden bazılany-
la TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisinde kurulan ilk hükümetin de programını hazırlayıp
mebuslarııı onayına sunması "teamüle" dayanan kurallann da yazılı kurallar kadar önemli ol-
duğunu ve hükümet programı geleneğinin sürdürüldiiğü dikkatimizi çekmektedir.

Yılmaz KUR'I
D.T.OııP,
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II. Meşrutiyet Döneminde Kurulan Hükümetler ve Programları

a) Kamil Paşa Hükümeti

Hatt-ı Hümayun Sureti

Vezir-i meali. semirim Kamil Paşa

Sait Paşa'nın' vuku istifası cihetiyle mesned.i Sadaret mücerreb
olan sadakat ve ehliyetinize mebni uhdenize ihale ve tevcih ve mesned.i
Meşihat dahi Cemalettin Efendi uhdesinde ibka kılınmakla diğer vü-
kelanın Kanun-ı Esasimiz mucibincehitteşkil memuriyetleri icra olun:-
mak iizere arz ve ahz-ı amaliiniz devlet-i aliye ve memalik-i şa:lıanemi-
zin müstaad olduğu her türlü terakkiyatın istikmaliyle bil cümle teba-i
şahanemizin tezyid-i refah ve saadeti kaziyye-i mühimmesi olmagla
ana göre sarf"ı mesai olunması matluh-ı şahanemizdir. Cenabihak tev-
fikat-ı ilahiyisine mazhar buyursun.

Fi 9 Recep, Sene 326.

Yenİ Gazete, 25 Temmuz 1324, No: 9.
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HÜKÜMET ÜYELERİ

Sadrazam

Şeyhülisliım

Harbiye Nazırı

Hariciye Nazın

Adliye Nazırı

Şurayı Devlet Reisi

Dahiliye Nazırı

'Maliye Nazın

Evkiıf-ı Hümayun Nazırı

Bahriye Nazırı

Maarif Na'IarI'

Ticaret ve Nafia Nazırı

Orman, Maadin ve Ziraat NaZır!

Posta, Telgraf ve Telofon Nazırı

Kamil Paşa

Cemalettin Efendi*

Recep Paşa

Tevfik Paşa *
Hüseyin Fehmi Paşa *

Tevfik Paşa

Reşid Akif Paşa

Ziya Paşa

Mahmut Ekrem Bey**

Arif Paşa

Hakk; Bey*

GabrielEfendi **
Mavro Kordato Efendi

• İbkaen atananJar;
** Kamil Paşa'nın listesinde ayrı kişilerin adı geçiyor.

Yeni Gazete 25 Temmuz 1324, No: 9.
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HÜKÜMET' PROGRAMI

Heyet-i Vükela Künun-ı Esasİnİn iadeten mer'iyeti hususundaki
İnayeti senniye-i hazret-i Padişahi'nin kadr-i alisİni bi-hakkın takdir
ederek kanun-ı mezkı1r ile mıiayyen bulunan hukuk-ı hükümrani-i ce-
nab-ı şehriyarinin ve heyet-i vükelaya ve mecIis-i umumiyeye ait hu-
kukun ve hukuk-ı siyasiyeve umumiye-i ahaliyenin temarnı muhafa-
zası ile umur-ı devletin muvafık-ı şer ve akl olan iş bu habl-ü metine
mütevessilen idaresi azmİndedir. İş bu azmin fiiliyata iktiranı içİn
usul-i idarenin ve bazı 'nizamat-ı sabıkanm mebusan-ı ahalice tadilini
beklemek mümkün olmayıp, çünkü idare-i sabıka zamanmda ittihaz
olunan kavaid ve mümsik tutulan bazı kavanin ve nizamat elyevm ka-
bili tatbik ol~adığmdan, bunların kaideten tadillerİne kadar iC1~alarını
Kanun-ı Esasi metin ve ruhunun icabatma tevfik erlemek tabii bulun-'
muş ve iş bu metin ve ruha mugayiı' olarak şekli kanuniyi gayri baiz
ne .kadar evamir ve tenbihat ve talimat var ise cüııılesi keenlemyekün
addolunarak şu tadil-i ~ui icraiye ve ref-i' ve ilga tarikleriyle Meclis-i
Mebusan'a ait mesaı-i ka:l;lUniyesemeradar oluncaya kadar dahi umur
ve mesalih-i memleketin efkar-ı sabıkadan tecriden cereyan ettirilmesi
mukarrer bulunmaktadır.

Kavanin-i mevcudenİn ıslah ve ikmal ile lüzumu olan nice kavanin
ve nizamatın vücuda getirilmesi zamana muhtaç olup, ancak bazı me-
sailin aciliyeti cihetiyle evvel emirde celb-i nazar-ı dikkat etmesi tabii-
dir. Ezcüıııle ruh-ı devlet olan, umur-ı maliyenin bir müddettir uğradığı
avarız günagün hal-i' hazıran velev birkaç ay için olsun tecviz-i deva-

,mına. imkan bırakmadığından bir taraftan sene"i atiye için esaslı bir
bütçe tanzimine ve tekalif ve rüsum-ı mevcude ye müteallik kavanin
ve nizamatın muhtac-ı tadil ve ıslah cihetlerİ ne olduğunun tetkikine
bakılmakla beraber ifate-i vakt edilmeyerek bir dereceye kadar ıslah-ı
hal.i mali vecibeden görülmüş ve kesret-i miktar~arı devair-j merkeziye-
de müsmir surette işgörülmesİne mani olan 'memurınin hatt-ı nisabına
irca ve nisbetsiz maaşatın tadil ye tenzili ve açıkta kalacak memurlar
peyderpey derecei- kabiliyetlerine göre ilerde açılacak hidamata tayin
edilmek ve şimdiden medar-ı maişeüen mahrum bırakılmamak ve me-
serret-i haliye-i umumiye arasında binlerce aileler d'ı1çar-ı fakr ve yeis
olmamak üzere bunlara muvakkaten maaşlar tahsis-i münasİp mütalaa
edilmiştir. Müzayaka-i maliye-i hazinenin icab ettiği mesarıf-ı mübre-
meye mukabil hazı istikraz at-ı cüz'İye ve icrai tasarrufata mümkine ile
idare-i maslahata çalışılmakta ve ittihaz olunan tedabir-i muvakkate
ile derdest-İ tezekkür bulunan mevadd-ı: esasİyenin Meclis-i Mebusan'
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ın nazarı tasvibine arz-ı mukarrer bulunmaktadır. Devair-i mülkiyece
olduğu gibi devair-i askeriyece dahi ez her cihet tasarrufa dikkat edi-
leceği dergar olmakla beraber sahanat-ı seniyyenin bir devlet-i muaz-
zama olmak haysiyeti muhafaza-i mevki'-i düvelisi tezyid-i şan ve şe-
refi ordu ve donanma-i hümayunların intizamı ileolacağı dahi unutul-
mayacak ve icabat-ı hamiyet ne gibi tedabir-i tekammüliyeyi istilzam
eylerse bittetkik Mebusan-ı millete bildirilecektir. Tasarrufun bir' de-
receye kadar tehvinİ hal-i hazineye medar olacağı bi-iştibah ise de esa-
sen idare-i devletin muhavver-i matlubunda cereyam ve hükümetin
şimdiye kadar atıl bıraktığı şuabatın kesb-i faaliyet etmesi yine mas-
rafla olacağı ve devletin vüs'at-ı memalikine ve miktar-ı nüfusuna ba-
kılır ve şu anasır-ı memalik-i mütemeddiıı;e-i saire ile mukayese edilir
ise varidat-ı hazıranın kifayetsizliği pek bedihi görüldüğü cihetle bir
taraftan yeni vergi ihdas edilerek mevcutlarıwn tanzİmi ve usul-i ciha-
yetin ıslahı ticaret muahedatıwn tecdidi suretiyle ve diğer taraftan mem-
leketin eshab-ı ümraw İstİhsal edilerek bu yüzden hazineye dahi celhİ
menfaatle varidatın tezyid-i tedriciyesine çalışılmak lazimeden görül-
mektedir. Şimdiye kadar devletin umuru nafia icraatında bir meslek-i
muttarid takip etmemesi ve ticaret ve sanayide mani-i terakki birtakım
eshah-ı asliye ve müteferrianın vücudu bu cihetlerce husulü tekemmü-
lata hail olduğundan bi-mennihil kerim mülk-i Osmani'ye giren fikr-i
terakkiniri ve sunuf-ı muhtelife-i ahali arasında müsavaat-ı kamile.i
hukuk ve vezaife müsteniden takarrüre başlayan ittihadın semerat-ı
nafiası, hem devlet hem de ahalice iktitaf olunmak üzere, gerek ticaret-i
berriye ve balıriye ve sanayi ve umur-ı nafiaca ve gerek memlekette
sanainin şuabat-ı muhtelifesiyle temin-i terakkisi hususunca bi'lkuülliye
başka bir tarikoi salime girilmek üzre icabat-ı bala taraf-ı tetkik ve te-
zekkür ve icra ve levayihi mukteziye-i Meclis-i Me~usana tevdi edile-
cektir. Servet-i memleketin anasırı mühimmesinden bulunan hakkı
tasarruf maddesi elyevm usul-ı muhtelife ve mütezaddeye tabi olarak
gayri menkulat üzerine itibar heman mefkud ve bu halin mazzarat-ı
adiyyesi meşhud olduğundan bu cihetçe ıslahat-ı lazimenin tezekkü-
riyle enval.i gayrimenkule ashabına mallarının ve enval-i mezkureye
kıymet ve itibarıarının suret-j meşruada temenine çalışılacaktır. Servet
ve marifet yek diğerinin lazım ve melzumu olup memleket etin layık
olduğu. derece-i saadete isal-i refahı maddi esbab'na terakkiyat-. ilmi-.
yenin dahi terdifiyle has'l olacağı bi-iş~ibahtır. Şimdiye kadar pek nak1s
ve şan-ı Osmaniye gayrilayık bir veeh ile cereyan etmiş olan talim ve
terbiye hususat-1 Kanun-ı Esasi'nin tayin eylediği esasa kemal-i riayltle
imkan derecesinde yevmen fi yevmen tensik ve tanzim edilmek heyeti
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cedidece kaviyyen mutasavverdir,' Kanun-ı Esasi'de Osmanlı'lara veri-
len hakkoı musavaat hukukça olduğu gibi vezaifçe de mer'i olmak ve
ezcüm1e hidmet-i mukaddese-i askeriyye sınıfı ahalinin cümlesine teş-
mil edilmek ve mekatib-i askeriyeye etfal-i gayri müslime dahi kabul
olunmak lazım geldiğinden, icab eden kavanin ve nizamet layıhaları
şu esasa tevfikan derdest nübhe"ü ihzardır. Bilcümle şuabatı idare
gibi umur-ı adliye dahi muhtac"ı tanzim ve ıslah olup bir taraftan ka-
vanin-i adliyenin tadilat mutasavveresi mebusanın nazar-i tasvibine
arzı zımmında hazırlanmakta olduğundan istiklal-i mehakim kaide-i
esasiyesine dokunulmayarak mehakimin cümleye bila kayd ve şart em-
niyet bahş olacak surette e8bab-ı teşekkülü tetkik olunacaktır.

Kanun-ı E~asi'nin iadeten meriyetiyle ihyayı mülk ve milletin
müsade-i senniye,i cenab-ı cihan bani erzan buyrulmuş olması dev-
let-i aliyece pek şerefli bir vakıa olaak yar ve ağyarin .nazarı istihsanını
celb etmiş olduğundan meniyeti kamile içinde yaşanıldığı hissinin ve bu
şerefin mahfuziyeti gerek dahilen emnü asayişin istikrarıyla yerli ve
ecnebi herkesin müsterüh-ül-bal olarak yaşaması v~ siyanet-i kanuniye-i
.umumileşmesiyle hasıl olacağından iş bu emn ü asayi~ kaziye-i mühim-
mesi bir vakitde enzar-ı dikkatten dur tutulmayacaktır. Devlet,-i aliyye
bil, cüİnle düvel-i mütecavire ve mütehabbe ile hüsn-i münasebette bu-
lunup hiç birine karşı bir emel ve maksat-ı hafi beslemediği ve yalnız
hudud-ı hakimiyet-i saltanat-ı senniyenin ve hukuk-ı ahdiyesinin ta-
mamı-i muhafazasıyla şeref-i şan-ı mill~tin ~azhar-ı ihtiram olduğunu
görmekten başka hir emel-i ha:ı'İcısiolmadığı cihetle münasebat-ı hariciye

.hu esas dairesinde ~dare edilecek bilcümle devletlerle hüsn-ü münase-
hatta hulunacak ve hazı düvel-i ecnehiye teb-'asının menialik-i Osma-
niye'de hukuk-ı düvel kavaidi umumiyesinin haricinde bazı uhud-ı
kadime ve adat-ı saldide ile istifade ettikleri e.~kaJ-iistisnaiyenin yine
kendi devletlerinin rızalarıyla an-karih ref'i için çahşılacak ve şuabat-ı
idare-i devletin herkese hadi-i kemal-i e~niyet olmasına ye imtiyazla-
rının lüzumsuzluğu herkes gibi ecanib tarafından hissolunmasma ha-
dim bir hall-i umuminin ihdasına gayret edilecekti~. Şu niyat ile zimam-ı
umur-ı ele alan heyyet-i vükela hade ez'in mazi-i ali ve kanun-ı esasi
dairesinde idare-i umur edilmesinin temini ve vilayetçe dahi şu mak-
sada hadim heyet-i idarenin tensıki azminde olmakla ve şeref telakki
olunan vesaya-yı senniye-i mülUkane dahi hep şu nukat-! hayriyeye
matuf bulunmakla halen ve zemanen hayli müşkil ve say ve zemane
muhtaç bulunan vezaif.i mütemmimesinden hüsn-i niyatını takdir
ve icraatı sehahet-i efkar-ı amme ile takviyeedileceğinden ümit var-

. dır. Müstainen billah işe girişilmiştir.
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b) Hüseyin Hilmi Paşa Hükümeti

Hattı Hümayun Sureti

Vcziri meali, semiiim Hüseyin Hilmi Paşa i,

Kamil Paşa'nın hasb-el.lüzum vuku-ı infisaline mebni Sadaret, sa.
dakat ve ehliyetinize binaen uhdenize ve mesned-i Meşihat dahi Rumeli
Kazaskeri Ziyaaddin Efendi uhdesine ihale ve tevcih ""ılınmakla diğer
vükelanın bila intihab memur~yetleri icra olunmak üzere arzı Kanun-ı
Esasl'nin muhafazası ve memleketin idame-i asayiş ve emniyeti ve
devlet.i aliyye ve memalik-i şahaneınizin ümran ve tetakkisi ve kaffe-i
tebaamzm saadet-i halü refahı esbabının istikmali nezdiınizde be-
gayet müstelzim olduğundan ana göre sarf-ı mesai ve gayret olunması
matlub.ı kat'i şaha~emizdir. Cenabihak tevfikatı. ilahiyyesine mazhar
buyursun. '

22 Muharrem 1327

Takvim.i Vekayi 2 Şubat 1324.

Abdülhamid
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HÜKÜMET ÜYELERİ

Sadrazam

Şeyhülislam

Harbiye Nazm

Hariciye Nazırı

Adliye Nazırı

Şfuuyı Devlet Reisi

Dahiliye Nazm

Maliye Nazırı

Evkaf-ı Hümayun Nazn:

Ba~riye Nazırı

Maarif Nazın

Ticaret ve Nafia Nazırı

Orman, Maaclin ve Ziraat Nazm

Posta, Tdgmf ve Telofon Nazırı

Hüseyin Hilmi Paşa

Z;yaeddiu Efendi

Ali Rıza Paşa

Rıfat Paşa

Refik Bey

Hüseyin Fehmi Paşa

Hüseyin Hilmi Paşa

Ziya Paşa

Ziya Bey ***
Rıza Paşa

Abdurrahman Efendi

Gabriel Efendi*

Mavro Kordato Efendi

* lkbacn
••• Vekaleten.
Tanin, 2 Şubat 1324, Takvim.i Vekayi, 3 Şubat 1324.
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HÜKÜMET PROGRAMI

Mehusan-ı kiram hazeratı -

Alem-ı medeniyetin vatanımıza nasb-ı enza~-ı dikkat ettiği ve inkı-
labımızı muhalesetkarane bir merak ile takip eylediği bir sırada uhde-
mize tevdi olunan vazife-i mühimme ve nazikeyi biraz endişe ile denİlı.
tc eyledik. Bu vazifenin ifası ne kadar mesaiMiciddiye ve ikdamat-ı
fedakaraneye mütevakkıf ise hangi fu-kaya mensup olursa olsunlar
hilcümle vükela-yı milletin muavenet ve müzaheretine de o nisbette
istinat etmekteyiz.

Çünkü hür ve terakkiyata teşne bir milletin izdiyad-ı saadet ve
teftIiMişe-refve haysiyetinden başka bir şey düşünmeksizİn menafi.i va-
tana hizmet etmek azmindeyiz.

Mesleğimizi katiyyen bitarafane, tamamen vatanperveıane olduğu
meclis-i aIinizce tasdik olunursa vazifemizi ancak o vakit ifa edebiliriz.
Kanun-ı Esasl'ye riayet ve sadakat etmediğimiz. hakkında bir zehap
hasıl olu~sa Meclis.i Mebusan'ın adem-i emniyetine de lalet edecek ufak
hir işareti üzerine çekilmeye müsarat edeceğiz.

Usul-i Meşrutiyet'in bidayet-i tathikinde tevzli vezaif ve kııvva
hususunca her iki tarafta Lazı tereddüdat ve şübehat hıısıılü mcllıuz
olduğundan geı-ek dahili gerek haric~ hayat-ı siyasiyemizin vesaik-i
icraiyesiyle tamamen keshi ünsiyet edilinceye kadar mütekahilen yek
diğer karşı zımnı hir itimada ihtiyacımız vardır. Şu halde meclisMiali-
n.İze gelerek ishat-ı vücud etmekle müftehir olan kabinenin icrasıJll ta-
kip cdeceği program ne olacaktır? Umuru dahiliyemiz nokta-i uazarııı-
dan evvelemİı-de şuahat-ı idarenin us!}l-! meşrutiyete ve. ezher cihet
tarik-i terakkiyye dahil olan hir heyet-i içtimaiyenin ihtiyacatına mu-
vafık bir surette tekemmülüne çalışma olacaktır. Sizlere tevdi edeceği-
miz kavanin ve nizamatın hakikaten bu fikre tetabuk etmesi için me-
maliki saire kanunlarım ariz ve amİk tetkik edel'ek bunlardan lazım ge-
len esaslann iktİbasında kusur etmeyeceğiz. Avrupa devletlerinden
bazılarıJlln ihraz ettikleri mükemmeliyet-i siyasiyeye yusıllden evvel
tarİk-i tel'akkide kat olunacak mel'haleler bulunduğu cihetle, her millet,
sevk-i tabisine göre işe mübaşeret ve kavanin ve nizamatı kendi ahval.j
hususiyesine tevfik eylemelidh ..

Mamafih bu keyfiyet vaki olacak mesaimize bezl-İ muavenet ey-
lediğimiz halde, diğer memleketlel'de uzun tecrübelerle hasılolan bir-
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tahavvül-ü içtimaiye az bir zamanda vasıl olmamıza mani olmayacak.
tır, Umur-ı dahiliyeye müteallik kaffe-i mesainin en makul ve en kabil-i
icra bir surette tesviyesi esbabmı taharıi edeceğiz. Bu mesajnin bazıları,
müddet-i kalile zarfında bir karar ittihazın' istilzam etmekte olduğu
halde diğer baz,larJ da bu mahiyeti müstaceyi haiz değildir . Ve hatta
uzun uzadıya tetkik ve tezekküre .arz-ı ihtiyaç edecektir. Akıl ve hik-
mete ve kaideyi ihtiyata muvafık bir teenninin fartı isticale terl'ihin-
deki isabet ve meşruiyet müsellemdir. Her şeyden akdem ve elzem olan
mesele, memleketin her tarafında huzur ve asayişin taht-ı temine alın-
masıdır. Suret-i muntazamada ve müebirede iş görülebilmesi için inzi-
bat ve intizamın vücubu labüd olmakla, bütün mf;sai ve faaliyetimizi
bu cihete sarf eyleyeceğiz. Zira ahaliden her fert, adalet ve musavatı
kamilenin saye-i emanında bulunduğunu hissetmelidir. Bu esaslar, Ka-
nun-ı Esasi'de şüphesiz münderiç ise de iş bunları nazariyat dairesinden
çık~!.nphayat-ı ruz-ı merreye ithal ve kaffe-i ahvale tamami-i tatbikini
temin eylemektk

Sunuf.ı ahalinin tahsil-i medenisi, tedricen ikmal ve cümlesini en
müterakki milletler seviyesine isal ile beraber cinsiyet ve mezhebiyetçe
olan farklar, vatandaşlar beyninde mevcut olması lazım gelen rabıta-
i uhuvvetle münafi harekatı mütecavizane ve taassupkara~eyi şayan-ı
teessüf bir bahane hükmüne koyan zünun-u batıle-yİ izale etmek için
mekatip ve matbuat vasıtasıyla marif-i tamim eylemek dahi elzem ol.
duğundan, vesait-i maddiye ve maljyenin müsait olabileceği derecede
bu maksada dahi atf-ı nazar-ı dikkat edeceğiz: Mesa-rifat-ı umumiye-
mizde. akilane bir iktisat icrası ve birtakım imtiyazat ve adat-ı kadi-
meden mütevellid sarfiyat-ı zaidenin hazfi tarikine kavi bir azm ile
sülukte tereddüt etmeyeceğiz. Menafü hususiyeye müteallik hiç bir
mülahazat burdan bizi men edemeyecek ve bizce yalnız nazaroı dikkate
alınacak şey, memleketin saadet-i hal-i umumisinden ve bjr medeniyet-i
hakikinin terakkisinden ibaret olacaktır. Bu menfaati umumi.ye teha-
lükü, vahid ve gayrri kabil-i taksim olan bir vatanın fikr-i azimini taz-
yik ve bunu terkip ve teşkil eden unsurun kaffesi için lüzumu derkar
bıılunan ittihat ve irtibatı kamili jWal edecek tefrikacüyane arzu ve
temayüllere karşı olanca kuvvetimizle uğraşmaya sevk edecektir.

İttihat, bir milletin yalnız kuvvet ve miknetinİ değil, saadet-i mad.
diyesi ile huzur ve asayiş-i dalıillsini ve muhafaza~i haysiyetini müstel-
zimdir. Herkesin kalbinde bu hissin hüküm ferma olduğu mahalde mi-
lel-i saireile münasebatı daha ziyade kesbi suhulet eder. Çünki milel-i
mezkure gerek vahdet.i mevcudiyeti hasebiyle kadir ve kıymetini ve
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.gerek muhafaza-i istiklill için ne istediğini bilen bir kavim karş's'nda
olduklarını hissedeceklerinden, artık tasmimatı vatanperveranelerine
lüzum kalmaz. Mebusan-ı kiramca malum olduğu üzere biz, bu fikir ve
mülahazaya iptinaen hükümat-ı mütecavire ve gayri mütecavire ile
olan münasebetimizde idare-i meşrutiyetimizin teessüsünden beri takip
olunan müsalemetperverane ve metanetkilrane mesleğe devam edece-
ğimiz gibi, herkesle muhafaza-i hüsnü münasebeta ve şimdilik onlarla
beynimizde badi-i ihtilaf olan mesaili suret-i dostanede fasletmeye
bezl-i meçhud edeceğiz. Düsturumuz, uhuvvet-i beynelmilelin atideki
kaidesinden, yani "kimsenin hukukuna tecavüz etmemek ve fakat di-
ğerlerinin de hukukumuza taarruzlarmı tecviz eylememek"den ibaret
bulunacaktır.

Hillus-u vicdanı, rehber-i hareket it6haz ettiğimiz cihetle efkar
ve maksadımızm meşruiyeti tasdik edileceğinde ve müşkilatı hazıra ve
melhuzeye rağmen bir muharebe tehlikesini de bertaraf etmeye muvaf-
fak olacağımızda' şüphemiz yoktur.

Az bir zaman evvel mevcud olan mehalike gelince, bunlar da
sııret-i katiyede tesviye edilmek üzere olup, meyli muhalefetleri bizim
için halen ve atiyen pek kıymetder olan Avrupa Düvel.i Muazzama.
sıyla bUittifak işin ahd-i kilribde v:e bilcümle alakadaranca memnu-
niyeti mucip ola( ak surette katiyyen fasl ve hasmedileceği memuldür.
İşte o zaman biz de milel-i mütemeddine meyamnda bir Irievk.i şan ve
şeref işgaline: müstehak olan vatam mukaddes ve mlİazzezimizin dahilen
ıslahı için bir kat daha sarf-ı milhasılı makderet eyleyeceğiz. Haıjciye
Nazırı Paşa Hazretleri, her ne kadar bugün Heyet.i Vükdil meyanında
mevcud değilse de kendisinden bugün bir telgraf aldım: programın harici
kısmından süferamı'lI haberdar etmiştim "Bu programda reyim mun-

. zamdır" diyor. Diğer sefaretlerimizde programın kısm-ı hari~isi Avm-
pa kabinelerince pek ziyade memnuniyet ve emniyeti istilzam ettiğini
yazdılar. .
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c) Tevfik Paşa Hükümeti

Hattı Hümayun Sureti

Vezir-i meal-i semirim Tevfik Paşa,

Heyet-i Yükela'nın müttefikan vuku istifasına mebni mesned-i
Sadaret derkar olan ehliyet ve sadakatinize binaen uhdenize ihale 've
tevcih ve Şeyhülislam Ziyaaddin Efendimesned-i ~eşihat'da ibka kı-
lınmış olmağla diger vükelanın hil intilıah memuriyetleri icra olunmak
üzere arz ve alıkam-ı eelile-i şer'i şerife hİr kat daha dikkat olunması
ve. Kanun-u Esasİ'nın muhafazasıyla asayişin idamesi ve devlet-i aIiY3.
ve memalik-i şahanemizin ümmn ve terakkiyatı ve kaffe-i tehaamızın
refah ve saadeti esbahıııın istikmali nezdimizde hegayet mültezem ol-
duğundan ana gör") sarf-ı mesai ve gayret edilmesi matlub kat'i şahane-
mizdir.

Cenabilıak tevfikat-ı sübhaniyesine mazhar buymsun

23 Rebiyülevvel 1327

Abdülhamid

Takvim.i Vekayi, 2 Nisan 1325, No: 182.
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HÜKÜMET ÜYELERİ

Sadrazam

Şeyhülishinİ

Harbiye Nazın

Hariciye Nazın

Adliye Nazın

Şurayı Devlet Heisi

Dahiliye Nazırı

Maliye Nazın

Evkaf-ı Hümayun Nazm

Bahriye Nazın

Maarif Nazın

Ticaret ve Nafia Nazırı

Orman, Maadin ve Ziraat Nazırı

Posta, Telgraf ve Telofon Nazırı

Tev'fik Paşa

Ziyaeedin Efendi*

**
Rıfat Paş:;ı*

Hüseyin Fehmi Paşı;ı

Zihı:ıi Paşa

Adil Bey***

Nuri B1:lY

.Hemade Paşa*

Hacı Emin Paşa

Abdurrahman Şeref Bey'"

Gahriel Noradonkyan Efendi*

Mavro Kordato Efendi

" İkbaen
•• Tevfik Paşa 'nm listesinde 1I1üşirEthem Paşa 'nm adı geçiyor,.
••• Vekaleten,
Takvim-i Vekayi, 2 Nisan 1325 No: 182,



210 İHSAN GÜNEŞ

HÜKÜMET PROGRAMI

Mehusan-ı kiram hazeratı

Dersadette icra-i tahaddüs eden vukuattan dolayı Heyet-i Vükela'
nın müttefik an istifa"ı ve o sırada efkar-ı umumiyede hasıl olan gale-
yanın an hean tazayüd-ü üzerine usül.ü meşrua-i meşrutemizin duçar-ı
hatar olacağı yolunda heyne'n-nas endişeler zuhura gelmeye başlanmış
olduğu bir sırada Kanun-ı Esasi'mizin ve usul-ü meşrutiyetin idame ve
muhafazası azm-i kati ve fiilisi ile müstainen bi-tevfi ku'l-l1iih şu vazifei
mühimme-i deruhde eyledik. Böyle mühim ve nazik bil."zamanda bu

-hateh-ı azmimi tahrnil edişimiz mücerred vatan-ı muazzezimizin sela-
metini temin ve asayiş-i memleketi iade ve cfkar-ı nasta meşhud olan
şübehatı izale fikri halis-i vatanperveı-anesine müstenid bulunduğun-
dan heyet-i celilcnizin müoıaheret ve itimadına mazhar olduğumuz hal-
de elbirliğiyle ifa-yı vazifeye devam edp.ceğiz.

Esas maksadwuz her hal-ü karda ahkam-ı celile-i şer-i şerife temes-
süh ve Kanun-ı Esasi'mizin temin-i muhafazasına en- kati ve en laye-
tegayyer bir azim ve metanetle tevessüld~n ibaret olup bugüp. heyct-i
celileye tefcrruatı umur hakkında mufassal bir program arzıllI hal ve
zamanın müsaid olmadığı teslim buyrulacağı itikadındayız ..

Cümlemiz bir vatan evladı ve b'r cismin azası bulunduğumuzdan
selamet-i devlet ve millet namına her şeyden evvel düşüneceğimiz cihet
hilatefrik cins ve mezheb kaffe-i efrad.ı Osmaniyenin yek dil yek cihet
olarak vatanın saadetine mütt-::hiden hizmetten iharet iken memleke-
timizde teessüs eden fırka ve cemiyetler mcşıutiyetin henüz ilk devre.
sinde bulunduğumuz bir sırada efkar-ı ahaliyi muhtelif cereyanlara
sevk etmiş ve bazı matbuatın neşriyatı da hu eeryanlann teşdidine ve-
sile olmuştur.

Ancak şu nokta-i mühimme artık efrad-ı millet tarafından da te.
yakküm edilerek fırkalarea merkez-i ittihad ve ittifaka doğru ilk bir
hatvenin atıldığı matbu'atın son neşriyatından anlaşılmakla vükela.yı
devlet ve -milletin bu temayülat-ı halisanenin tevessü ve takarrürüne
hizmet eylemeleri akdin('e vaz ve vezaifi hamiyetkarıd1.r.

Hadise-i ahirenin vilayatta hasıl etmiş olduğu tesirat hükümet
hakkında efkar-ı ahalide bir adem-j emniyet tevlit etmiş ve bu sırada
Adana vilayetinde beyn'el ahali sefkoi dimayı mucib vukuat-ı miielli-
mede zuhuru gelmiş ise de hükiimetin usul-ı meşnıtiyete olan irtibatı
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ve hüsn-i niyat-ı bihavllhi tealft kariben bu adem-i emniyeti izale
edeceğinden ümid varız. Gayetle teessüfümüzü mucib olan Adana
vukuatı hakkında da derhal tedabir-i laıilile vetettibat-ı askeriye itti.
haz ve icra kılınınıştır.

MÜllasebat-ı hariciyemize gelince Bulgaristan meEelesinin halli
teşebbüsat ve müzakecat-ı vakıa neticesinde kuvve.i karibeye getiril-
miş ve olbabda hasıl olan suv~r-i itilafiyenin meclis-i ali.i mebusana arz
ve tevdi'-i mukarrer bulunmuş olduğu gibi bilciimle devletlerle olan
münasebatımızda da idare-i meşrutaınızın teessüsünden beri takib edi-
len meslek.i müsalemetkaranede devam olunması kabinemizce düstur-u
hareket ittihaz edilecektir.

Dahilen ve hadcen takib eyleyeceğimiz meslek ve harekette mu-
va£fakiyet husulü ise herhalde cenabi hakkın tevfikat-ı celilesine ve mec-
lis-i mebusanımızın müzaheret-i ciddiyesine mütevakkıftır.

J
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cl) Hüseyin Hilmi. Paşa Hükümeti

Hattı Hümayun Sureti

Veziri meali semirim Hüseyin Hilmi Paşa

Tevfik Paşa'mn vuku istifasına ve de:ı:kih olan ehHyetinize hinaen
mesnedi sadaret ~hdenize ve mesnedi Meşhihat-ı ıslamiye heyeti Ayan
azasımlan Sa,hih heyefendi uhdesine tevcih olunduğundan Kanun-ı
Esasİ- hükmüne tevfikan diğer vükelamn intihahıyla memuriyetleri icra
olunmak üzere isimlerinin a~z ve inha edilmesine ve culusumuzun mu-. '
lin hattı humayunumuzda tasl'ih ve tekid olunduğu vechile usuli meş-
ruai meşrutiyetin ez her cihet t.~yidi ve emri meşruı meşı'utiyetin müs-
telzim olacağı fevaid ve, terakkiyatı maddiye ve maneviyeden devlet
ve memleketimizin hakkıyla ve kemaliy le istifade ederek sadeti hal ve
asayiş ve intizanu umuminİn cidden ve serian tesis ve takriri nuhheİ
amal olmagla iş hu makasıdı hayriyemizin husulüne vükelai devleti-
mizle . hil umum memurin canihinden sarfı mesai olunması matluhı
katii şahaııeI\lizdir. Heman -cenahi hak cümlemizi tevfikatı subhaııiy-
yesine mazhar buyursun

15 Rebiiilahll' 327
Mehmet Reşat

Takvim.i Vekayi, 16 Rebiyulahır 1327/23 Nisan 1325.

. .
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HÜKÜMET ÜYELERİ

Sadrazam

Şeyhülisliim

Harbiye Nazll'l

Harieiye NazU'l

Adliye Nazın

Şurayı Devlet Reisi

Dahili;r:e Nazırı

Evkaf-ı Hümayun Nazırı

Bahriye Nazın

Maarif Nazll'l

Ticaret ve Nafia Nazırı

Orman, Maadin ve Ziraat Nazırı

Posta, Telüfün ve Telgraf Nazırı

• İkbaen

Takvim-j Vekayi 23 Nisan 1325 No: 202.

Hüseyin Ililmi Paşa

Sahjb Efendi

Salih Paşa*

Rıfat Paşa*

Raif Paşa*

Ferid Paşa*

Halil Hemade Paşa *

Arif Hikmet Paşa

Nail Bey

Gabriel Efendi* .

Aristidi Paşa
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HÜKÜMET PROGRAMI

Hayat-ı meşrutiyete henüz nail olduğu ve saadet-i hürriyeti an.
cak. hissetmeye başladığı sırada müthiş bir darbe-i istilidat ile yine kalb-
gahındau urulmuş ve fakat şanl! askerinin sayeMisüyuf-ı celadetirde
hürriye:tini istİl.dat etmiş olan bir rrrilletin nasiyye-i mukadderatına
nasb-ı nigah edübde o cebiu-i tefekkü~e dest-i kudretle çizilen hutut-ı
istikbali katiyet-i riyaziye ile tayin ve beyan etmek sehl-ül ifa bir vazife
değildir. Martın 31. gününden itibaren fiiliyet-i al~niyesi zuhur edüb
muazzez vatanımızı girdaba] inkıraza dogru sürüklemiş" olan hadiseMi
irticaiyenin bugün kimseye meçhul k3.lmayan safahat-] faciasından da
bahsederek teessüratım]z] tecdi ve teşdid etmek istemem. O müşkil
ve elim günlerde erbab-ı irticain taleb ve -tazyiki üzerine kabinemizin
ne suretle istifaya mecbur olduğu da cümlemize malumdur. Gösterdiği
kudret ve maharet-i harbiyye ve ittihaz ettiği tedabir-i seria-i hakimane
ile bütün alem-! insaniyet ve medeniyetin takdirata' fevkaladesine is-
ticlab etmiş olan Hareket Ordusu'nun İstanbul'a dahil olarak asab-ı
mefsedet ve irtica'ı kahr ve tedmİr etmesini müteakib kıbel-i şer-i şe-
riften sudur eden fetva-i münife hükmüne ve meclisMiumumi-i millinin

• ittifak-ı ara ile verdiği karara binaen hakan-ı sabık hal' olunmakla varisMi
meşrusu Saltanat ve Hilafet Padişabımız Sultan Mehmed Han-ı hamis
hazretleri Taht-ı Ali baht-ı Osmani'y~ cühıs buyurmuşlardır.

Tevfik Paşa Hazretlerinin istifası üzerine taraf-ı eşref-i cenab-ı
Padişahiden hidmet-i sadaret uhde-i acizaneme tevcih buyıulmakla
berat-ı necat ve rehber-i harekat ve icraatımız olan Kanun-ı Esasiye
tatbiken teşekkül eden kabinemiz inayet-i subhaniyeyle ruhaniyet-i
mukaddeseMi nebevviyeden istiane ve istimdat ve zat-ı şevketsimat-ı.
Cenab-ı Tacedarının ibzal buyııraca-kları tevecduhat-ı teshilata istinad
ederek vazifesine mübaşeret etmiştİr. Bugün de Meclis-i Alinizde is-
bat-ı vücud ile kesb-i mefharet eyler.

Biz itiraf ettiğimiz gibi heyet-i cedideniz de tasdik eder ki şu sıra-
da uhdemize tevdi' olunan vazife devr-i meşrutiyetimizin başladığı ta-
rihten Martm "evahirine kadar mürur eden günler;n müşk~latıyla mu.
kayese olunarnayacak dereeelerde,haiz.i ehemmiyettir. Vücuh-) adide
ile nezaket-i müsellem olan böyle bir zamanda Vükela-yı devletin en
küçük bir muvaffakiyeti Vükela.yi milletin en ciddi en büyük muave-
netine merbuttıır. Kuvve-i icraiye ile kuvve-i teşriye beyninde ittihad-ı
ara ve tevafuk.u efkar mevcud- olmadıkça umur-ı mühimme-i devletin
hüsn-ıcereyanı ve memleketin husul.ü terakkiyatı gayri kabildir.
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Vatan bugün cümlemizdm ciddi hamiyedere pek büyük fedakar-
lıklara muhtaçdır. Millet de ibraz edeceğimiz asar-ı hidrnet ve faaliyete
kemal-i tehallukle int;zar ediyor .

. Cihan-ı medeniyetin enzar-ı dikkati de bize matuf olduğunu unut-
mamalıyız.

Şimdi kabinenin dahili ve harici işlerde takib edeceği mesleği izah
edebiliTim. Programıını?: nikat-ı siyas~ye ve hudud-ı umumiye itibariyle
5 Şubat Sene 324 tarihinde kıraat ettiğim beyannamenin aynıdır. O
beyanname yazıldığı tarihten sonra mevki-i tatbike vaz edilecek tasav-
vurattan bahis olduğu cihede bi't-tabi' münhasıran istikbal sigalarıyla
tahrir olunmuş idi. Bu beyannamede biraz maziye biraz hale a:t mesai!-
den bahsetmek mümkün olacaktır.

Erbab-ı tecrübeye hafi olmadığı üzere umur-ı dahiliye devletin
ruh-ı muamelatıdır, UmUT-ıdahiliyeye anz olacak ufak bir sektt' kaffe-i
şuabatta derhal tesirat ve netayic-i muzırrasını ihsas ettirir ve meıııle-
ket ve hükümeti gayet müşkil bir me~kide bırakır. Buna bi't-tecrübe
vakıf olduğumuz için meşrutiyetin ilanından beri hürriyeti ma'teessüf
keyfe-ma-yeşa hareket ve vazife-i hükümete ve hukuk-ı ahara tecavüz-
de selahiyet manasına telakki ve şeı' ve kanuna muhalif ve intizam-ı
umumiyi mahall-i halata tasaddi eden bazı mahallerde tedabir-i şedide
ve harekat-ı askeriyeye müracaada umur-ı dahiliyenin tanzimine t.e-
şebbüs etmiş idi. Hemen her tarafta sükun ve intizam tedrici ve fakat
müessir bir surette tesis etmekte iken 31 Mart sene 325 hadise-İ'irtica-
iyesi vukua geldi. Bu hadise üzerine o muhafaza etsün, usul-i meşrua-i
meşrutiyetin ve hatta vatan-ı mukaddesin duçar-ı muhatara olacağ~
endişesiyle herkesin cidden meyus olduğu günlerde Mahmut Şevket
Paşa hazrederinin kumandasıyla imdada şitaban olan ikinci ve üçüncü
ordularla gönüllfr'kahramanlardan mürekkep Hareket Ordusu'nun, ona
iltihak eden donanmamızın kudret ve himmederi ile irtica'iyyun bi-
havlihi meçhule teali kahr ve tenkil ve tehlikeye düşmüş olan usul-i
meşrutiyet bÜllyan-ı rasin üzerinde takrir edildi. Divan-ı Harb-j Örfiye
tevdi olunan erbab-ı irtica ile katil ve müfsiderin bir kısmı aleyhine sü-
dur eden hükümler icra olunmuştur. Henüz taht-ı isticvab ve tevkifte
bulunanların muhakemeleri de yakın zamanda hitam bulacaktır. Ha-
yat-ı akvamın devamı için adaletin ahkam-ı şedidesi fıtratın ihsanlarına
muadildir. Payıtahtın asayişi cümleyi medyun-ı şükran edecek derece-
lerde kesb-i mükemmeliyat etmiş olmağla beraber istihsal ve iade olu-
nan emniyet ve intİ.;l;amınatiyen dahi haleIden masuniyetini temin ede-
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cek vesait ve tedabirin istikmaline devam olunuyor. Yevm-i zuhuru
Dersaadet hadise-i irticaiyesinden bir gün sonraya müsadif olduğuna
nazaran aynı tesirden münhais olduğu zannedilmekte bulunan Adana
igtişaşı da memleketimizi en ziyade müteellim eden vakayidendir.
Adana. iğtişaşından Halep vilayetine merlıut Maraş, Antakya kasaba-
larıyla birkaç karye dahi müteessir ve mutazarl'U' olmuştur.

Eski kabine tarafından İçel sancağı müstesna olaraM Adana "ila-
yetinde ilan edilmiş olan idare-i .örfiye hayren heyetimizce Maraş ve
Antakya kasabalarına teşrnil ve oralarda dahi birer Divan-ı Harp teşkil
olundu.

Bu iğtişaşın ika'ına mütecasır olan caniler kim olursa olsun her-
kese ibret-i müessireyi mueib olacak surette mücazat-ı şedide-i kanu-
niyeye duçar olacaklardır.

Adana ile Maraş'a ahiren on tabur asakir-i mzamiye daha sevk
olunarak asayiş tamamen iade edildi. Orada dahi divan,-ı harb-i örfi
vazifesine başladı. İğtişaş esasında ,vuku bulan mağsubat peyderpey
İstİl.dat ve eshabına teslim ediliyor. Mecruhları tedavi için etihba ve
edviye gönderildi. Muhtacıni infak için meclis-i umumimn tasdiki ile
otuz bin lira tahsis edildiği gibi zurradan ihtiyacı olanlara da ziraat
bankalarından da otuz bin liranın ikrazıtaarruz eyledi.

İğtişaş esnasında vazifelerinde ihmal ettikleri anlaşılan memurin-
den Adana valisi ilc Cebelibereket mutasarrıfı azı ve mesai-i hasenesi
görülen Mersin mutasarrıfı Esat Bey takdir edildi. İğtişaşın esbabı
ve zuhurunu ve azı eçIilen vali ve mutasarrıfla sabık Adana kumanda-
nınının derece-i mesuliyetlerini tetkik ve ınuhtacine tahsis edilen me.
baHgin tevziatına nezaret ve sınıf-ı muhtelife-r ahali amsmda uhuvvet-i
Osmaniye'yi takviye ve ahval-İ zaile-i müessifenin katiyen adem-i
tekerrürünü temin edecek tedabiri ve muhtacınin adet vc derece-i ihti.
yaçları ile terfihleri için hükümetçe daha ifası iktiza eden muavenetin
nevini tahkik etmek üzere ilcisimebusan-ı kiramdan ikisi müteheyyizan-ı
memurinden mürekkeh hir komisyon da memur edilmiştir. Bu komis-
yonun tetkikat ve iş'ara9na nazaran daha ne yapılmak lazım ise ica-
bına derhal tevessül edeceğiz.

Adana için ittihaz etiii~imiz bu tedabir-i vaka.i müessifeden müte.
veLid tecssürat ve zayiatın alam ve .şedaidini hayliden hayli tahfif ve
erbab-ı inayeti terhib edecektir. Fakat bi'zce en ziyade nazarı itina
ve ehemmiyete alınacak cihet bu türlü hadisat-ı iğtişaşiye ve irticaiye-
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nin ne Adana'dane diğer vilayat-ı Osmaniye'nin hiç bi".noktasında ba-
dema zuhur edememesidir. Aynı eyadi-i melanetin asar ve netayic-i
tertibatından olan bu cinayetleri vatanın her köşesinde esasında mahv
ile meşrutiyet-i meşruamızın bir daha duçar-ı tezelzül ve taarruz oluna-
mayacak bir mahiyete koymada katiyen tesis ve tahririne çalışmak bu-
gün hükümetin en mukaddes en mühim vazifesidil. .

Bu maksat-ı. vatan perveranenin istihsali için her türlü mesai-i
ciddiyenin sarfı ve tedabir-i şedidenin ittihazı mukarrerdir. Gerek doğ-
rudan doğruya istibdatın avdetİne hizmet eden irtica'iyyunun ve gerek
irticaiyyunun tes~ilatına kapularak akvam-ı ve anasıroı muhtelife beynine
ilkayı nifak eyleyecek olan eşhasın ifsadat ve tahrikatıyla nerede bir
hadise zuhur ederse mütecasırları derhal kuvve-i askeriye ile tenkil ve .
idare-i örfiye ilanı ile şediden mücazaat edilmek üzre vilayetin icab eden
mahallerinde kmrva-ı kafi -i askeriye bulundurulması kararlaştırılmış
ve 22 Nisan 325. tarihinde vilayete talimat-ı sarihe veı katiyeyi muta-
zammın tebligat ifa olunmuştur.

İstanbul'da ve bazı vilayattazuhur etmiş olan harekat-ı irticaiye
kuvve.i zabıtannzın ıslah ve tensıkına fevkalade bir suretle mübaşeret
lüzumunu isbat eylediğindt'n evvelki müddet hizmetimizde kararlaş-
tırIDış olduğumuz jandarma ve polis tensikatını fiilen tatbik etmeye
başlıyoruz. İdare-i sabıka ve selefeden hükümet-i meşrutamİza intikal
eden zaruret-i maliyeye şu bir iki sene içinde tamamen nilıayet verebil-
mek mümkün olamayacağını hepimiz biliriz. Adi bütçeınizin açığı 6
milyon liraya mütecaviz olduğu halde evvelki beyannamede ifade olun-
duğu vcçhile masarıf-ı umumiyemizde tenbihat ve tasarrufat-ı müm-
kineye riayet olunarak 3 milyon 8 yüz binlira derecesinde bir açık ile
tanzim edilen muvazene-i umumiye kanunu Mart. evailinde meclis-i
alinize takdim olunmuştu. Açığın meclis-i umuınice iki buçuk milyona
tenzil edilebileceğini tahmin ediyorum. Masarıfın daha ziyade tenzili
veya varidatın tezYidi mümkün değilInidir? Şıkkıevvel zannımca gayrı
mümkündür. Şıkkısaniden bir dereceye kadar ümitvar olabiliriz: Beş
senelik tahsilatı esası üzerine tahınin edilen varidaiın cihayetinde
ibraz edilecek. gayret ve himmetlel."tahsilat~nı % 2-3 nisbetinde terakki
ettirmek imkanı müsellem olduğu gibi hüsn-ü idare ve Cibayetlerine
dikkat olunduğu takdirde aşar ve ağnam ve rüsumat-ı varidatı da açı-
ğın mühim bir kısmını kapatmağa medar olacak derecelerde tezayüd
.edebilir.

Bu üınit ve mülahaza ile valilerin nazar-ı dikkatleri Mart evahirinde
bilhassa celh olunmuş idi. Devlet' ve milletin kendilerinden mesai-i ıiıüs-
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takimane ve fiiliyat-ı fedakaraneye muntazır olduğu ve hiç bir güna
tesirat ve müdahelat-ı gayrımeşruaya mağlup olmaksızın vazife-i me:.
muriyet ve hamiyetlerini kemal-i iffet ve metanetle ifa etmeleri lazım
geleceğini bu meclis-i alinin kürsü-yihitabetinden dahi kendilerine ih-
tar ederim.

Masarn-i adiyemizin açığını bu suretle tevazun ettirmeye ve mec-
buriyet-i katiye sabit olmadıkç~ masaru-ı adiye ve gayri müsmire için
istikraz akdini teklif etmemeye pek ziyade çalışacağız.

Bütçenin tevazun .ile ahval-i maliyetimizin ıslahını münhasıran
tasarrufta aramak doğru olsa bile bu maksadın mümkün-el-husul ola-
mayacağını ve doğrudan doğruya veya bil vasıta istifa olunan tekalif-i
umumiyenin suret-i tarh ve cibayetini fenn-i servet kavaidine ve mem-
leketimizin istidatına göretetkik ve tensik etmekten fevaid-i azime
tahassül edeceği takdir olunarak bu tasavvuruda kuvveden fiile isal
edecek esbaba tevessül olunmuştur. Muvazene-i umumiyeye dahil ol-
mayan varidat-ı fevkalade kuva-yi berriye ve bahriyemizin ihtiyacat
ve istikhalatına hasr ve tahsis olunub bunun için tanzim ettiğimiz fev-
kalade bütçe meclis-i umurniyenin nazar-! tetkik ve tasvibine arz olun-
du. Meşrutiyetin al,vam-ı saireye ne büyük saadetler bahşeylemekte
olduğunu gö~mekte olan Osmanlı milleti umur-ı nafiaya ait tasavvur-
larında bir an. evvel kuvveden fille çıkmasına artık sabırsızlıkla intizar
ediyor. Talep olunacak imtiyazların menaIii memlekete muvafık şerait
ile ifasında hükümetçe tereddüt ve teenni edilmemek ve taleh-i imtiyaz
olanların mmacaatları teşri olunmak mukarrer ise de i!Iltiyazla yaptırı-
lamayacak ve doğrudan doğruy~ hükümetçe teşebbüs edilecek bazı
mevadd-ı nafia-ı müstacile bulunduğu gibi efrad-ı milleti bu sırada hem
vatana hem kendilerine faide bahş olacak iştigalata sevk edebilmek için
menabi-i say Ye ame1İacilen küşad etmeye de mecburuz. Bu sene zar-
fında brasını muvafık gördüğümüz inşaat ve imalat-ı nafia için de diğer
bir büt çe takdim ediyol"Uz. Servet ve mamuriyet-i memleketi tezyid.
eden bu misüllü masarif-i müsmireye münhasır kalacak istikrazların
akdini tasvihde meclis-i umumiyenin bizimle müttehidül-efkar olaca-
ğını ümit ederiz.

Yalmz medeniyetin terakkisi değil meşrutiyetin en muvafık şekilde
devamı da maarifin taıiıimine mütevakkıf olduğu düşünülürse, ihtiya-
cat-ı Jikriye ve medeniyetimizle mütenasib olacak dereceye henüz vasıl
olamayan maarifimizin tevsi; ve tamimine fevkalade sarf-ı mesai et-
mekliğiiniz icab eder. Bu emri mühimmin ihtiyac at ~e hasail-i kavmi-
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yemize göre husul-ü terakkiyatına cidden itinaedeceğiz. Şu kadar ki
bu sene maarif içun sarf olunacak iktamatı muvazene-i umumiyed~
münderiç tahsisatın müsait olabileceği derece dahilind.e kalmak za-
ruridir. Mebusan-ı kiramca kuvve.i icraiyeden muntazır olan faaliyet-
lerin biri de asayişe ve intizam-ı idareye taalluk eden kanun layihaları-
nın serian istihzar ve takdimine aitol duğunu bilmez değilim. Bu layi-
haların bir an evvel tanzimi ile kendimizi bi-hakkın hidmete ve vikaye-i
hukuk-ı memlekete iktar eylemek hasbel mesuliye-i bizim için daha
ziyade iltizam olunacak bir keyfiyedir. İnzibat ve intizam-ı umumiye-i
müteallik kavaninin kısmen mefkud ve kısmen nakıs bulunmasından
irticaiyunun ne kadar istifade ettikleri ve asayiş-i memleketin suver-i
saire ile de ne <1erecelerd~sektedar olduğu fiiliyat ile sabittir. Binaene-
leyhhükümetbu kanunların tanzim ve ikmaliyle bir an evvel meclis-i
alinize takdimine pek ziyade gayret ediyor. Bir lüzum ve emel ne ka-
dar kahir-i hayat ve cazib-i ruh olursa olsun yine zeman-ı kanunun re-
viş-i aheste cereyanına tabiyetten kurtulamaz. İlan-ı meşrutiyetten
itibaren bugüne kadar devairce istihzar olunan levayih-i kanuniyenin
on beş kıtası meclis-i umumiye tevdi' olundu. OtU'l;sekiz kıtası da şu-
rayı devlette tetkik ediliyor. Ahz-ı asker kanunun tetkikatı hitambul-
duğundan o da yarın takdim olunacaktır. Devair-j merkeziye-i hükü-
metin teşkilat-ı hazırası hazine-i devletçe sarfiyat-ı zaideyi müstelzim
olduktan başka mesalih-i devlet ve ahalinin sürat ve intizamı cereyanı-
na da mani' olduğundan devairin tenkisatı bidayet-i meşrutiyette na-
zar-ı itibare alınmış ise de tatbikat-ı fiiliyesi şimdiye kadar tehir eyle-
miştir.

Bu teehhürden heyetimize de bir hisse-i muaheze isabet edeceğini
kabul ederim. Ancak açıkta kalacak fazla memurların hal ve atileri ta-
yin ve temin edilmedikçe, tensikata başlamak mümkün olamıyordu .
Hakk-ı mükteseb ve mukteza-j adalet müddeiyatına maruz kahnma-
mak ve kimse madur edilmemek isteniliyordu ki Osmanlı milletinin
ulüvv-i cenabi asırdan asıra müntakil bir hakikat-ı tarilıiyedir. Nihayet
bu müşkülün de çaresi bulunmuş ve otuz bir mart hadisesinden evvelee
istihzar olunduğu halde hadisenin zuhuru. üzerine teehhür etmiş olan
nizamname layıhası bir hafta evvel takdim edilmiştir. Kariben tetkik
edileceğinden ümitvar bulunduğumuz bu nizam;namenin kuvve-i icra-
iyeye tevdi' olunduğunumüteakib tensik8tın tatbikatı fiiliyesine mü-
başeret olunmak üzere teşkilat-ı cedide kadrolarını tertip ve istihzar
ediyoruz. Kadroların da bu hafta içinde meclis-i alinize irsali me'muldür.
Bir an eyvel tasdikini ehemmiyetle rica ettiğimiz iki layiha-i kanuniye
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daha var ki biri matbuat diğeri cemiyetlere mütealliktir. Hepimiz kal-
. ben ve aklen serbesti-ı matbuatınpek ziyade taraftarıyız. Fakat o ser-
besti-i menafi hissiyle uğrunda vatanın mahvına yürüyecek eşhasın
eyadi-i ihanetine bir silah-ı mefsedet olarak tevdi edilmemelidir .

. Harekat-ı ahi;ı.'e-iirtacaiyenin başında bulunan müşevvik unsur-
laJ.'ın birkısmı üç dört haftadan beri hayat-ı neşriyeleri müntafi olan
bazı gazetelerdi. Bu hakikati. kimse inkar. edemez. Tetkik edilmekte
olan matbuat kanununun mt'mleketimizin temayulat ve ihtiyacatına
menafi-i vataniye ve milliyemize muvafık bii' surette tasdik olunacağı~ı
Ümid ederi~. Gerek içtimaat hakkında evvelce, gerek. cemiyetlere mü-
taallik olarak bu kerre tevdi' eylediğimiz kanun layıhalarının ahval-ı
hazıraya ve ihtimalat-ı atiyeye nazaran derece-i eheıpmiyet ve müsta-
celiyetinden ben bahsetmeyeceğim. Buralarını mebusan-ı kiramın vic-
dan-ı hamiyet ve millivetine havale ile iktifa ederim.

• i

Umur-ı hariciyemize gelince, geçen perşembe günü kıraat edilen.
nutkoı hümayun-ı hazi et-i padişahide tasrih buyrulduğu üzre bil cümle
devletlerle mü~asebatımız dostane bir surette ber t;levamdır. thtilafat~1
ma'lume hakkında takarrür eden suver-i tesviyenin kabulüyle' bu defa'
dahi müsalemat"ı umumiyeye ettiğimiz hidmet alenı:.i medeniyetçe
t~kdir olunmahdır.

Takih etınekte olduğumuz müsalemat-ı perverane ve. metanet-
karane inhiraf etmeksizin münasehatıIDlzın daha samimi bir şekilde
idamesine devam ideceğimiz gibi menafi' ve hukuk-ı milliyemizin mu-
hafazasına da gaYl'et edeceğiz. Elyeym ihtilafat-ı hariciyeden azade
bulunduğumuz cihetle pıuhtaç olduğumuz terakkiyat ve tekamülatın
istihsaline aruk hasr-ı mesai edehilil'iz.

Uhdemİze mevdu' olub ehemmiyet ve müşkülatını takdir ett:ği-
miz umur-ı mühimmede millet ile vükelayı milletin ihtizarına muvafık
hidemate muvaffak olmaklığtmızı eItaf-1subhaniyeden tazarru-ı tam ile
istida ederek hatm-ı kelam eylerim.

. i
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e)' Hakkı Paşa Hükümeti

Hatt-ı Hümayun Sureti

Vc:;ı;ir-i~eali s~mirim Hakkı. Paşa

Hüseyin Hilmi Paşa'nın istifasına mebni sadaret uhdenize ve makam-ı
meşihat sudurdan Hüseyin Hüsnü Efendiye tevcih kılınmıştır. Umur-ı
idarc-i devletin ahkam-ı celile-i şer'iyyeye ve usul-ı meşrua'yı meşru-
tiyete tevfikan'hüsn-i temşiye ve usul-! mezkfuenin fevaid ve muhasse-
natı delaü-İ fiüiye üe jrae ve İsbat edilerek sunuf-ı muhtelifeİ ahali bey-
ninde hiss amİz-İ şekk bir kat daha takviy~si üe memleketin temin-i
terakkiyat-ı maddiye ve maneviyesine ve İstihsal-ı refah-ı ammeye
hadim kavanin ve tedahirin hir an evvel ittihaz ve iCl'ası ehass-ı amal-i
mülukanemdir. Teşkil edeceğiniz heyet-i vükelanın olvechle husn'i
temşİyet-i umura sarf-i mezid-ı itina ideceğine itimad-ı şahanem her-
kemaldir. Cenahi hak tevfikat-ı samadilniyyesine mazhar eyleye.

30 Zİlhicce, sene 1327

Mehmed Reşad

Takvim~i Vekayi 31 Kanunevvel 1325 No:, 427,
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HÜKÜMET ÜYELERİ

i

Sadrazam

Şeyhülislam

Harbiye Nazırı

Hariciye Nazın

Adliye Na'l:ırı

Şurayı Devlet Reisi

Dahiliye Nazın

Maliye Nazın

Evkaf.ı HümayuIl"Nazırı

Bahriye Nazırı

Maarif .Nazırı

Ticaret ve Nafia Nazın

Orman, Maadin ve Ziraat Nazırı

Posta, Telofon ve Telgraf Nazırı

* İbkaen

İbrahim Hakkı Paşa

Hüseyin HüsnüEfendi

Mahmut Şevket Paşa

Rıfat Paşa*

Neemeddin Bey.

Neemeddin Bey

Talat Bey*

Cavid Bey'"

Şerif Haydar Bey

Halil Paşa

Emrullah Efendi

Hallaeyan Efendi*

Mavro Kordato Efendi

Takvim.i Vekayi, 31 Kanum evvel 1325, No: ,428.
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HÜKÜMET PROGRAMI

Hüseyin Hilmi Paşa Hazretlerinin istİfası üzerine taraf-ı eşref-i
hazret-i şehriyariden havale buyurulan teşkil-i heyet-i vükela vazife-
sini tevfikat-ı ilahiyeye müsteniden kabul eylemiş ve rical-i siyasiye-
mide vuku bulan mülakat ve müzakerat neticesinde hem fikir, hem
meslek hem mütenacis bir heyet teşkiline ihraz-ı muvaffakiyet etmiş
bulunduğundan huzur-ı hümayun-ı cenab-ı mülükiinede alelusul bi't.
taWif memuriyetleri icra olunan refiklerim ile birlikte bugün -ilk defa
olarak mec1is-i umumi-i millimizin .Ayan (Mebusan) kısmında arz-ı vü-
cud şerefine nailoluyorum.

Heyetimizin vezaif-i memuresinde muvaffakiyHi vükela-yı mil- ..
let ile vifak ve itilaf-ı tam üzre çalışabilmesinc mütevakkıf olup bu da
vükela-i devletçe takip edilecek mesleğin mehusan-ı kiramca dahi hüsn-ı
telakkİ edilerek mazhar-ı muvaenet olma~iyla hasıl olacağından hu
babda bazı izahat itasım vazifeden addederim.

Vatan-ı mukadde'lemizin Meclis-i .Ali-i Unıumiye'mizin enzar-ı
dikkat ve hamiyetinden dur olmayan ahval-i hazırasına göre heyet-i
cedide.i vükela teıİıin-i ezhan ve takrir-i asayişi a'zam ve akdenı-i ve-
caİh addetmektedir. Geçen Mart'ın otuz birinde serzede-i zuhur olup,
hürrİyet-İ Osmaniyenin suret-i istirdadındaki parlaklığı harekat-ı eli-
mane-i irticaiye ile hir reng-i hazİne kaJb eden ve şanlı 2. Orduyu Os-
-mani'nin harekat-ı serİa-İ vatanperveranesiyle lelıül hamd zeval bulan
vaka-i elime bir müddet müessesat-ı cedideyi ahraı'anemizi tavakkuf-ı.
zaruriye'ye uğratmış olduğundan ve bu gibi vakayi-i müessifenin te-
kerrürü ihtimali kalmamak üzre bazı tedabir-i fevkaladeye tavcssül edil-
diğinden heyet-i vükela memleketimiz de şu ahval-i esef iştimalden hiç
hir eser kalmamasım ve tedabir-İ tedriciye-i akilane ile hayat-ı kavmi-
yemizin mecra-] tahiiyesine girmesini hedef ittihaz, fakat layıkıyla
tetkik ve teemmül olunmadan bir şey yapmaktan içtinap ederek Ka-
nun-ı Esasİ ile temin edilen hukuk-ı umumiyenin tamamen cereyam
bu kanun-ı muazzez ve muhteremin her türlü halelden ye asayiş ve is-
tirahat-ı ammenin her güne teeddiden masuniyet ve mahfuziyeti mak-
sad-ı mühimmiyle telif ve telfik eyleyecektir.

Kuva-yı umumiye-i devletin yek diğerinin umuı'una karışmayarak
Kanun-ı Esasi-i kavaİd-i asliyesi vechiyle her kuvvetin kendisine aid
hukuk ve selahiyattan tamamen istifadesi intİzam-ı umur-ı memleket
nokta-İ nazarından pek ziyade haiz-i ehemmiyettir. Tensikat-ı devaire
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ait kanun devr~i zail-i istihdam bıraktığı seyyiat-ı ll1evruse cümlesinden
hir halei çaresaz olmak maksadıyla tanzim oluparak işin fevkaladdiği.
tefrikoi kuvva kaidesinin bir dereceye' kadar feda edilmesini mucib ol-
muş ise de neticeten Meclis-i mebusanı vezaif-i asliyesi haricinde işgal
ve tasaddiye meydan vermiş ve kanun-ı mezkurun tanzimi hinindeki
hal dahi tebeddül ederek tensikat umurunun mecra-i tabiyesine ircayi
iktiza etmekte buhinmuş olmağla ıieyet-i cedide-i vükela, hu babda
dahi kuvve-İ icıaiyeye kanunen müterettep meşgale ve mesuliyeti de-
ruhte etmekten çekinmeyerek,. hal ve masıahat veeaib-i adı ve merha-
metin delaletiyle münasip göreceği tedabir-i kanuniyeyi meclis-i umumi-
nin nazar-ı takdirine arz eyleyecektir.

Anasır-ı Osmaniye'den bulunan cemaat-i muhtelifenin hal ve mevki-i
kanunileri Kanun-ı Esasi ile muayyen- ve mahfuz ve bu babda bir güne
şüphe ve tereddüde mahal olmadığı dergar bulunduğundan kanun-ı
mezkurun mevadd-ı muhtelifesi beynindeki ahenk-i irtibata haIel veril-
meyerek ve Osmanlılık maksad-ı ul"isi rehber ittihaz edilerek uhuv-
vet-i Osmaniye'nin muhabbet ve emniyet-i mütekabile-i anasır esası
üzerine binası ve ebna-i vatana tamim olunan hidmet~i mukaddes e-i
askeriye ile beyn'el-anasır bir kat daha teeyyüd edecek ihtisasat-ı muha-
denet ve samimiyetin takviyesi ehemm-i makasıddır.

Hikmet-i hükümet şiddet ve merham~tin meczine amirdir. İhlal-i
asayiş edenlere şiddet bundan musab olanlara karşu merhamet teşkil
etmekle beraber bazı aksam-ı memalikde ahalinin hususiyet-i ahvali ve
emziee ve adetçe ihtnafı ve bununla beraber terakkiyat-ı iktisadiyenin
noksanı veya mefkudiyeti mugayyır-ı marazi ahvali müzmin şekline
koyduğundan heyet-i vükela bu babda yalnız şiddeti tedbir kafi addet-
meyip fenahğın esbabını tahaniye ve anlara çaresaz olmağa ve şu suretle
esastan ıslahına gayret edecek ve bu babda lüzum göreceği tedabir-i
kanuniyenin tasvibini veya kendisine mezuniyet-i muayyene İtası Mec-
lis-i Umumi'den taleb eyleyecektir.,

Vilayatın tanzim-i idaresiehenim-i umur olduğundan bu babda ka-
leme alın.mış olan layıha-i kanuniye haiz olduğu ehemmiyet-i fevkalade
ile mütenasip suret ve müddette Şura-yı Devletçe' ve Heyet-i Vükcla'
ea ariz ve amik 'tetkik ve Meclis-i Mebusan'a sürat-ı mümkine ile takdim
olu:nacaktır .

Bi'lcümle şmibat-ı idarenin ıslahı ve ez-an cümle emval-i gayr-ı
menklüe hakkındaki kavaninin terakkiyat-ı asrıyeye ve ilıtiyacat-ı
zamaneye tevfik ve kavaninin adliyece tekemmülat-ı lazimenin vücuda ..
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getiri~ınesi ve memleketce terakkiyatı maddiyenin mabihil-istihsali olan
umur-1 nafia imtiyazatıhakkında kuvve.i icraiye ve kanuniyenin hu-
dud-ı vezaifini tayin edici nizam-ı mühimmin vaz'ı hususunda ger:ık
mukaddemce heyet-i sab1ka tarafından başlanmış, gerek bu defa ibti-
dar edilecek tetkikatın bir netice-i seriaya izaline çalışılacak ve tanzim-i
kavaninde şeriat-ı mütahhara ahkam-ı münifesi dahi bir rehber-i kıy-
mattat" olacaktır.

Terakkiyat-ı memleket yalnız kavaninin mü~emmelen tanzimiyle
hasıl olamayub, bunların hüsn-i tatbik ve icrası en mühim cihet oldu-
ğundan heyet-i vükela. bir nehç-i kavanin selamet ve ma'delet ve sürat
ile tedvir-İ uınur-ı hükümete ve meşrutiyetin fevaid ve muhassenatını
herkese rey'ül-ayn gösterecek tekemülat-ı maddiyen~n vücud bulma-
sına ve idare-i devlette icabat-ı hakikiyeMi meşrutiyetin yerleşmesine
sarf-ı~ mezid -i itina edecektir. .

Selefleriıniz sene.i atiye bütçesini takdim etmişlerdir. Mazhar-ı
tasvibiniz olacak bütçenin hüsn-ı tatbiki ile beraber tekalif-i devletin
usul.ı tahsil ve cibayetinde ıslahat ile bir kat daha semeredar olmaları-
nın temini ve tezayid-i varidat hususundazaten heyet-i celilelerince
malum bulunan müzakerat n intac ve masarıfda mümkün mertebe ik-
tisada tasarrufa riayetle beraber şan ve şeref-i devlete ve temin-i.hüsn-i
idareye hadim masraflardan kaçınılmaması' lüzumu piş.i nazar dikkatte
bulundurulacaktır. Bu cüıpledenolarak devlet~i aliye-i Osmaniye'nin
bir devleti muazzama olması ve hudud.ı berriye ve bahriyesinin vüsatı
itibariyle ordu ve donanmaca ihtiyacat-i kemal-i itina ile tetkik edü-
lüb idare-İ hükümette İntizam arttıkça tezayüdü tabii olan istidat-ı
maliyemizle mütenasiben icab edecek ve en ziyade zamin-i sulh ve salah
olacak fedakarlıklaİ' vükela-i ümmeti Osmaniyenin tetkikat-ı vatan-
perveranelerine arz edilecektir.

Devlet-~ aliyenin mesle~-i haricisi bi'l-cümle 'düvel-i muazzama ve
mütehabbe ile muhadenet.i samimiye esasına ve komşu hükümetlerle
dostane ve itimatkarane bir politikaya müstenid olub suret-i umumi-
yede icabatM' adlıiyeye riayet gösterilmek ve kimseye karşı hakk-na-
şinasane ve tecavüzkarane makasıd takib edilmemek ve buna mukabil
vatan-ı mukaddesemizin hukuk ve menafü dahi şan ve şerefine layık
surette müdafaa edilerek bi mennihi'l-kerim her türlühalelden masun
bulundurulmak ve <:ılyevmmevcud olan atide tahaddüs edebilecek bu-
lunan mesai! şu esas dairesinde idare ve hal edilmek ve devlet-i aliyenin
cemiyet-i düveHye içinde mühim bir unsur-ı müsalemet teşkil etmesine
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gayret olunmak hususunda seleflerimizin mesleği muhafaza kılınacak-
tır. Usul-i meşrutiyetin takarrürü 'devr-i istibdatın ezhan-ı düvelde
ihdas ettiği tereddüdata lehülhamd nihayet verüp meşrutiyetin' usul ve
füm'nun muhafazasına kuvve-i teşriye ve icraiyece ne kadar itina ve
usul-i mezkureyi muhill addolunabilecek ahvalden ne derece ittika olu-
nur ve bu ikikuvvet heyuindeki ittihad ve itimat ne kadar istikrar ve
izdiyad iderse o nisbette hüsn-i temayülata mazhar olacağız ve şu su-
retle hukuk-ı meşruamızın muhafazasına muvaffak olmakla beraber
mani'-i terakkiyat olan kuyudoı ahdiye-i kadime ve sar-ı dideden de
suhuletle kurtulacağımız~azayayı bedihiyederi olmakla şu tarık-ı se-
lamette devam ile alem-i medenİyetin enzar-ı takdir ve hayr- hahisini
eelbe çalışmak bir maksat-ı mühim teşkil edecektlr.

Bir sülüs-i asır müddettir dehşetli bir istibdat altında ezildikten
sonra ancak bir buçuk senedir nail-i hürriyet olan memleketiinizde ya-
pılacak işlerin çokluğu en ali 'himmetleri bile 'düşündürebilecek dere-
eededir. Fakat bu habda gösterilecek hüsnüniyet ve gayret-i halisaneye
tevfikat-ı subhaniye de taalluk eqinee eu müşkil işler kesb-isuhulet ede-
eeğine itimadımız ber keIDaldir. Eltaf-ı rabbaniyeye ve meşruıiyet-i
Osmaniyenin hirinci padişah hürriyetperveri bulunan zat-ı hazret-i
şehriyarinin amal-i hasene-i hümayunlarına ve mec1İs,i ali-i umumimi- _
zin efkaroı selime ve hamiyet ve muhabbet-i vataniyesine müstenideı;ı
kabul ettiğimiz vazife-i mühimmede hüsn-i muvaffakiyetimizi, Cimabi
haktan temeuni ederiz.

Takvim.i Vakayi, 13 Muharrem 1327, 12 Kanun-, sani 1325 No: 4,38.
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f) Said Paşa Hiikiimeti

Hattı Hümayun Sureti

Vezir-i meali semirim Said Paşa

İhrahim Hakkı Paşa'nın vuku-ı istifası cihetiyle mücerreh ol~n
rü'yet ve hamiyyet ve vukuf-ı ehliyetinize hinaen mesned.i sadaret uhde-
nize tevfiz ve Meşihat-ı İslamiye'ye Mus~ Kazim Efendi ibkaen tayin
olunmuştur. Kanun-ı Esasi'nin muaddel yirminci maddesi ahkamma
tevfikan heyeti vükelayı teşkil edecek zevatm intihah ve arzİnı irad~
ederim Cenahı hak muvaffakiyat-ı hayriyyeye mazhar buyursu~ amin.

7 Şevval 1329

Mehmet Reşat

Takvim.i Vekayi,9 Şevval 1329 f 18. Eylül 1327, No: 937.
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HÜKüMET ÜYELERİ

Sadrazam

Şeyhülislam

Harbiye Nazırı

Hariciye Nazırı

Adliye Nazın

Şurayı Devlet Reisi

Dahiliye Nazırı

Maliye Nazın

Evkaf.ı Hümayun Nazlrl

Bahriye Nazırı

Maarif Nazırı

Ticaret ve Nafıa Nazıq,

Orman, Maadin ve Ziraat Nazırı

Posta, Telefon ve Telgra£ Nazıfı

* lbkaen
$o Bir gün sonra Reşid Paşa atanmıştır .
••• Vekaleten

Takvim-i Vekayi 24 Eylül 1327, No: 942.

Said Paşa

Musa Kazım Efendi*

Mahmud Şevket Paşa*

"'*
Hayri Bey

Hayri Bey
\

Celal Bey

Nail B~y*

Hayri Bey'" '"'"

Hurşid Paşa

Abdurrahm,an Şeref Bey*

Hulusİ Bey'"

Senabyan Efendi

İbrahim Suse Efendi.
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HÜKÜMET PROGRAMI

Efendiler

Heyet-i Cedide-i Vükelaya terettüp eden vezaifin müşkülatı kabil-i
ihfa değildir. Bunu bizzat takdir ve idrak ederiz.

Fakat devletlerin hayatında öyle zamanlar öyle saatler vardır ki
vazifelerine merbutiyette fedakar olan rical-ihükümet için vazife"i
hükümeti deruhte etmekt~n kaçınmamak labüttür.

İşte sırf bu vecibe-i vataniye hissiyatıyla teşekkül etmiş olan He-
yet-i Vükelaya iştirak eylemiş olduğumuz halde bugün heyet-i mt-busan
huzurunda ibraz-ı vücud ediyoruz. Kararlaştırdığımız hudud-ı hareket-i
siyasiy~nin tefsirinde elyevm devleti işgal eden bir mesele-i siyasiyeye
müte'allik nazariyatımızdan başlamak lazım gelirse de malumlarınızdır
ki siyaset-i hariciyede gerek halen g~rek istikbalen muvaffakiyet ya
adem-i muvaffakiyet siyaset-i dahiliyenin tesirlerine tabüdir. Buna
mebnidir ki itimadmıza mazhar olduğumuz halde dahilen ittihaz eyle-
yeceğimi'?<meslek-i hareketi siyaset-i hariciye mebhasına takdimeri
beyana lüzum gördük. Meslek-i dahiliyemizin her şube-i idaı'eye taal-
luk eden aksam! şunlardır:

Bidayet-i meşrutiyetten beri hayli kavanin tanzim ve neşr olun-
muş ise de kavanin-i asliyenin mühimleriyle iştigale vakit bulunama-
mış ve umur-ı dahiliyemizce matlub olan ıslahatın esas metine ibtinasi
için bunlardan kavanin-i saireye takdirnen vücuda getirilmesindeki
ehemmiyet müsellem bulunmuş olduğundan Kanuıı-ı Esasiye'nin.
muhtaç olduğu tadilatın ikmali ve vezaif ve mesuliyet-i vükela ve inti-
hab-ı mebusan ve idare-i vilayet ve ahz-ı asker ve emval-i gayr-i menkule
kanunlarımn tesri'i neşr ve tatbiki heyetimizce mültezimdir. ,Kanun-ı
Esasi tadilatı ve idare-i vilayat ve ahz-ı asker ve emval-i gayrımenkule
kanunları Meclis-i Mebusan'da m-:ıvcud olub bunlara müteallik müta-
laatımız esna-yı müzakere de beyan olunacağı gibi vezaif ve mesuliyet-i
Vükela ve intihab-ı mebusan kanunları, layıhaları da ahd-ı karibde
meclise tevdi' olunacaktır. tdan,-i vilayette tevsi'i mezuniyet usulü
iltizam olunmakla beraber idare-i mülkiyeyi ihtiyac at-ı mahalliyeyi
takdire muktedir ve ehliyet-i matlubeye haiz zevata tevdi' edeceğiz.

Her hususta açık ve her türlü su-i tefehhümü mani bir mesleki
takib ve. serbestl-i hareketimizi kat'iyen muhafaza etmek gaye-i ama-
limizdir. Her yerde hükümetin takviyesi ve umum efrad-ı Osmaniye
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beyninde kaide-i musavaatın ve }'evabıt-ı uhuvvet ve ittihadın tamamen
,tesisi esbabının istihsaline çalışılacaktır.

Jandarmanın ikmal-i tensikatıyla beraber miktarı icab eden ma-
hallerde ihtiyaç derecesinde tezyid ve jandarma ile meınurin-ımülkiye
arasındaki münasebat-ı mütekabile ba'd-ezin mucib-i ihtilaf olamaya-
cak suret-İ vazıhada ta'yin olunacaktır.

Enval-i gayrimenkulenin tasarrufundan münhais itilafatın kaide-i
adI ve hakka tevfiken halline ve bazı mahallerde tatbikine başlanılan
ıslahatın itmamına ve her tarafça asayişin istikmaline istirahat.ı umumi-
yenin teminine gayret olunacaktır.

Ordu ve donanmamızın başlanmış olan tensikat ve ıslahatıyla
ikmal-i nevakısına devam olunarak esbab-ı müdafaa-i memleketin ge-
rek berren gerek bahl'en istikmaline istidat-ı maliyemiz nisbetinde gay-
ret edilecektir o

Umur-ı maliyedeki mesleğimiz bütçemizi karih bir zamanda ieva-
zün ettirebilmek için bilhassa varidatın tezyidi esbabma tevessiilden
ve :!Uasarifd e kaide-i iktisada riayetten iharettir. Binaen'aleyh ıslahat-ı
mukarrereye bi'd-devam vergilerin tanzim, tarh ve cibayetine vc tah-
silatın teşriine taalluk eden kavanin ve nizamatın peyderpey ıslahıyla
iliın-1 me~rutiyetten beri varidatta hasıl olan terakki-i daimiyenin tez-
yidine gayret olunmakla beraher gümrük rüsumunun tarife usulüne
müstenid ticaret muahcdeleri akdiyle teksiı.ine ve bu suret-i teehhür
ederse şimdilik rüsum-ı mezkureye %4 zammına ve elyevm ecaniliden
ve sekene-i memleketin hh. kısmından İ,stifa olunmayan temettü ve~.
gisine ait kanunun tadili ve ıslahıyla hu veı"ginin ,eeanibden ve umum
sekene-i memleketten hi'I.İstİhsal tezyidine ve levazıın-ı zaruriyeden
olmayan bazı eşyaya istihlak vergisi vaz'ına ve diğer taraftan husul-i
tevazuna kadar yeni masraf ihdas etmeyerek mümkün olan bazı mesaI'i.
fin terakkiyatıİD1zı ve mühim ve mübıoem olan ihtiyacıtamızı sektedar
etmeyecek surette tenkisine sarf-ı mesai olunacaktır.

Mehakim-i nizariliyenin peyderpey tensiki çareleri istihzar edilmek-
le heraher teşkilatın tevsıine ve kavanin mevcudenin ihtiyac at-ı hazı-
ra ile mütenasihen ı~lah ve ikmaline ve hükkanıın uhdelerine mevdu
olan vazife-i mühimmeyi kemal-i istiklal ve bitaraf ilc ifa edebilecek
surette yetiştirnmesine ve deavinin mümkün olduğu kadar' kısa bir
zaman içinde ru'yet ve intaciyle hukuk-ı ammenin kemal-i hakkaniyet
ve imkanın müsaid olabileceği derecede sürat ile ihkakı esbabının te-
mİnine bilhassa hezl-i gayret ve itina edilecektir.
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Cemaat-ı muhtelifenin imtiyazat-ı mezhebiyelerini muntazam~ın
olan feramin-i aliye ve nizamat-ı mevcude ahkamının muhafazasına
ve anasır-ı muhtelife arasındaki alaik-i vatanda"şiyenin bir kat daha
teyidine dikkat olunacaktır.

Memleketin ihtiyacatı azime-i acilesinden olan maarifi umumiye
hususunda takibine sarfı makderet eyleyeceğimiz m~sleğin nukat-ı
esasiyesinden biri, belki de' birincisi tahsil-i ibtidaiyenin tanzimi ve ve-
sait ve Icv8zımatm istikmali ve fevaidinin tedricen bütün efrad-ı millete
tamimi keyfiyetidir. Bununla ber.aber tahsil-i tali "veali ihmal olunmayup,
bu iki dereceye ait müessesat-ı mevcudenin hüsn-ü muhafazasına ve
kaimen ta'mir nev'inden olmak üzere nokasinin ikmaline ve" tedrisat-
tan tullabın kemayenbagi istifadeleri çarelerinin istihsaline dahi çalışı-
lacaktır. Enzar-ı inütalanıza vaz' olunacak marif-i umumiye layiha-i
kanuniyesinden anlaşılacağı veeh ile derecat-ı selase-i tahsilden her
hirinin nev'i ve şumulüne göre büyük küçük birer mikyast~ bir cüz-i
tam teşkil etmesi ve muallimlerin meslek ve teakki' ve istikbalinin te-
min edilmesi ve maaıif nezareti'nin mesaisine muvaffakiyetle iştirak
etmekte bulunan cemaat mektepleriyle mekatib-i hüsusixenin mazhar-ı
himaye ve teshilat ve tergibat olması cümle-i makasıdımızdandır.

Medaris-i ilmiye ve mehakim-i şeriyenin ıslahı ve ulema ile kuza-
tın tanzim-i maişet ve "meslekleride nuhbe-i amalimizdir. Binaenalaza,-
lik gerek merkezde gerek taşrada mevcut medaris-i ilmiyenin hıfz-ı sıh-
ha kav~idine muvafık bir surette imar ile beraher ders programlari ve
tarz-ı tedris bi'l-ıslah talebenin ulum-ı diniyye ile beraber lazımüt
tahsil olan fünunu' da tedris etmelerine ve müdenisinin maişetlerini
teshile ve talebe-İ uluma muavenet-İ mümkine ifasına ve müstahikin-i
ilıniyeye aid müessasatın hüsır-i tevzi'ine ve ahalisi cehl içinde bulunan
hazı mahallere muktedir vaizler izamına ve mehakim-işeriye ve usul-ı
mehakim-i şerriyenin ıslahıyla beraher hükkam-ı mevcudenİn evsaf-ı
lazimeye haiz zevattan olmalanna vezaif-i mühimme-i kazayı bihak-
kın ifa edecek hakimlerin yetiştirilmesine ve ma'zuliyet-i kanunı ahaka-
mının memurun.-i ilmiyeyepe iştimaline ve kendilerine memurin-i saire
misüllü harc~ı rah itasına ve taharri-i terekat muamelatının veresenin
hukukunu temin edecek surette cereyanına ve emval.ı eytamın, hüsn-ı
idare ve muhafazasına' ihtimam olunacaktır.

Eslaf tarafından. memalik.i osmaniyenin her tarafında makasıd-ı,
aliyeye binacn tesis olunan enva- müessesat-ı vakfiyenin iade ve ida-
me-i mamuriyeti ile ic~bat.ı hal ve zamana göre peyapey tanzim ve ıs-
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lahı V~varidat ve vakfiyenin tezyidi, içün tevessül olunan teşebbüsata
devam edilerek hasıl olacak tezayüd nisbetinde müessesat-ı aliye-i vak-
fiyenin bir kat daha tanzim ve ıslahına bilumum hademe-i evkafın ter-
fihine ve cihatın ehl ve erbabına, tefvizine ikdam edilecektir. Umur-ı
Nafia'ya ait mesleğimiz memalikoi vasiamızın muhtaç olduğu imarat-i
mütenevvianııi takdim-ül ehemmale-I-mühim kıoidesine muvafık ve
memleketin ihtiyacat ve istidaatıyla mütenasip etraflı bir program ile
tayininden ve bu programın heyet-i mebusan ve ayanca. bade'l kabul
temamen tatbik ve takibinden ve memleketimİzin sermaye ve say'ın-
dan mümkün olduğu kadar istifade olunmakla beraber ecnebi serma-
yadaran ve erbab-ı ihtisasının muhtaç olduğumuz muavenet-i naktiye
ve fenniyelerinin kemal-i emn ve hahişle ibzalini temin edecek esbab'a
tevessül ve devamdan ibarettir. Tasavvur ettiğimiz program bu devre-~
içtimaiyede tedkik ve tasdik olunabilmek üzere sürat-ı mümküne ile
tevdi' edilecektir.

Orman ve maadin ve ziraat umurunda memalik-i müterakkide fe-
vaidi müşahede olunan usul-i fenniye 've sanaiyenin ihtiyac at-ı mahal-
liyeye en muvafık surette tatbiki,ne orman ve meraları hüsnü :.auhafaza
ve idaresiyle beraber buıılara müteallik hukuk-ı tasarrufiye intilafları-
nın halline ve köylülere baltalık tahsisine ve ameli ormancılık mektep-
lerinin küşad ve teksirine ve ma'mulat-ı hasebbiyenin tezyid ve tanzi-
mine ve maden muamelatının teshiliyle 'memalikoi vasiamİzın her ta-
rafında bulunan hazain-i tabüyeden elyevm pek mahdut surette edilen
istifadenin mümkünolduğu kadar tezyidine ve memleketin pek zengin
bir menba'ı olan Ereğli kömür madenIerinden ahalinin ve hükümetin
daha vasi' mikyasta ist~fadesi çarelerinin istihsaline ve mekatibej ziraiye
ve baytariyenin ve amele ve çiftlik mekteplerinin küşad ve tekshi ve
vilayatta alat-ı. ziraiye ve damızlık depoları tesisile beraber ipekçilik,
sütçülük, arıCllık gibi sanayi-i ziraiyenin tamimi içun hususi mektep-
tepler ve fidanlıklar vücuda getirilmes,ine ve memleketimizde azim za-
rarlar ika' eden veba-ı bakara ve sair hayvan hastalıklarının önünü al-
mak için serum darül istihzarları küşadına ve usUı-i cedide-i ziraatın
tamimineve zabıta-ı sıhhıye hayvaniye kanununun badet tasdik her
tarafta temin tatbi~i içun ziraat ve baytar memurlarının teksirine çalı-
şılacaktır.

Posta ve telefon ve telgraf mualDelatının ıslahı ve ihtiyacat-mem-
leket ile mütenasib derecede tevsi'i içün hudud-ı mevcudenin tanzimiyle
beraber icab eden mahallerde istidat-ı maliyemizin müsaid olduğu ka-
dar yeni hatlar ve Hicaz ve Asir ve Yemen kıtalarında telsiz, telgraf
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istasyonları ve Cezair ve Bahrısefid vilayetine millhak adalarheyninde
kahlolar vücuda getirerek ve ücretli muhaherat ve müraselatı ve ana
tehaen varidatı tezyid edecek surette tenzil edilerek muhahe~at ve mü-
raselatın teshil ve teşriine aid tedahir ittihaz edilecektir.

Mesl.,k-i hariciyemizegelince, evvel he evvel Trahlusgarh mesele~
sİni menafi-i vataniyeye en muvafık gördüğümüz surette halle çalışmak
hil-cüınle düvel-i mütehahhe hususen hükümet-i mücavire ile mü-
nasehat-ı dostanemizi teşyid ve Balkan hükümetleriyle olan revahıt-ı
tahiyye ve mesafat- karanemizi itimad-ı mütekahil ve telif-i menafi-i
müştereke esaslarına hİnaen idame ve takviye etmek isteriz. Hiç hir
hükümet ve meınleket hakkında fikr-i tahatti ve ihtirasımı:i yoktur.
Bilakis her meınleketin hukuk-ı meşruasına riayet etmek ye huna mu-
kahil hukuk-ı meşruamıza da riayet ettirmek ehas-ı maksadımızdır.
İş hu niyetimizi fiilen ishat ve hukuk ve menafi'.İ memleketi temine
hadim it,laflar İstİhsal ederek hu tarikle de hükümet-i Osmaniye'nin
uhdesİne terettüh eden ve~aif-i su1"h-perveranenin ifası lüzumuna ka-
nüz.

İşte programımız hudur. himadınıza mazhar olduğumuz halde
tamamen tathikine çalışacağız.
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, g) Gazi Ahmet Muhtar. Paşa Hükümeti

,Hattı 'Hümayun Sureti

Veziri meali semİı'im Gazi Ahmet MuhtarPaşa

Sait Paşa'mn vukuu ist'[ası cihetiyle mesnedi sadaret ehliyet ve kifa-
yetinize'binaen'uhde-İ reviyyetiniıe ihale ve makam-ı nieşihat~ı İsla-
miye CemaleddinEfendi 'uhde-i istihaline tefviz olunmuştur. Kanun-ı
Ese;ısi'nin yirmiyedinci maddesi mucibince Heyyet-i Cedidc-i Vükela'
nin intihab ve .arzıllI irade ve bazı mahallerde hususiyle Arnavudlukta
ademi hoşnudiye. ve'lıudus-u müşkilata- ve şikayete badi olan muame-
latın heyet-ivükelaca hem~n tahkikiyle mugayiI' kanun-ı ~a'delet
ahvalin i'llalesine,-Vetemin-{ efkarı umumiyeye hadim olacak tedabiroj
kanuniyeninittihazına vc memleketimizin selameti ve mancn ve mad-
deten husul-i terakkiyatı Kanun-ı 'Esasİ ahkamına ve lüzum-ı meşruti-
yete fevkalıide riayete mütevakkıf olduğundan Heyet-i Cedide-i Vü-
kelanın bu babda'dahi mesaı-i hamiyetmendanesine' intizar ederim.
Cenabi hak hüsn-i tevfikatma mazhar buyursun. Amin.

Fi 7 Şaban, sene,1330, Fi 9 Temmuz sene 1328

Mehmed Reşad

,
Sabah Gazetesi, 10 Temmuz 1327 - 23 Temmuz 1912, No: 8206.
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HÜKÜMET ÜYELERİ

Sadrazam

Şeyhillislam

Harbiye Nazırı

Hariciye Nazın

Adliye Nazırı

Şurayı Devlet Reisi

, Dahiliye Nazırı

Maliye Nazın

Evkaf.ı Hümayun' Nazırı

Balıriye Nazır~

Maarif Na ıırı

Ticaret ve Nafia Nazırı

Orman, Maadin ve Ziraat Nazırı

Posta, Telefon ve Telgraf Nazırı

Gazi Ahmet Muhtar Paşa

Cemalettin Efendi

Nazım Paşa

Noradonkyan Efendi

Hüseyin Hilmi Paşa

Kamil Paşa

Ferit Paşa

Ziya Paşa

Mehmed Fevzi Paşa

Mahmut Muhtar Paşa

Said Efendi

Mustafa Reşid Paşa

, Dama,d Mehmet Şerif Paşa

Hüseyin Sabri Bey

Ticaret ve Ziraat birleştirilerek bir nezaret biçimine dönüştürill.
müş, Nafia ayrı bir nezaret, olmuştıir. Hükümetin (Sadrazamın) ilk
listesinde Ticaret ve Ziraat, Nafia ve Posta, Telefon ve Telgraf Nazırı
olarak atamanın yapJlmad~ğı görülmektedir.

Sabah Gazetesi, 10 Temmuz 1327, No: 8206.
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HÜKÜMET PROGRAMI

Efendiler

Vazife-i hükümeti ne kadar mühim ve mütenevvi-i müşkilat için-
de derulıte ettiğimizi tafsil etmeğe hacet yoktur. Cenab-i hakkın ina-
yet ve tevfikatına ve millet-i Osmaniyenin rüşd ve kıyasetine istim,den
kabul ettiğimiz hidmette muvaffak olabilmekliğimizi umum milletin
sükun ve mekaneti muhafaza suretiyle vazifemizi teshü etmesine menut-
tur. Hassais-i harika ve fezail-i mümtazelerinden olan itida! ve hikmeti
daima ibraz ile alem-i medeniyetin takdirat-ı mükerreresine mazhar
olan Osmanlılar anı hazI! tarihimizin nezaket-i fevkaladesini layikiyle
takdir ederek esbab-ı muvaffakiyetimizi temin edeceklerinden katiyen
üınitvarız. Vatanperverlikten, selamet-i vatandan başka hiç bir gaye
takip etmediğin~en emin olduğumuz matbuatımızda şu sırada kendi-
sine isabet eden vazif<mintezyidi ihtilaf değil teyid-i vifak için vatandaş-
lan ırşad ve tenviI' olduğunu bit-teyakkun vecaib-i va.tanperveriyi
hakkıyla ifa etmelerine intizar ederiz. Evvel be evvel şurasını beyan
ederiz ki memlekette sükun ve inzibatı idame içun cihet-i askeriye ve
mülkiyeden tedabir-i ihtiyatiyeyi müessir ittihaz olunmuştur. ~eticc:si
müşkilat-ı hazıraya müncer olan nahoşnudinin sevaıkını tetkik ider-
sek. dört sebebin vücudu tahakkuk eder.

1- İntihabat-ı umumide memurların muhalif-i kanun müdahalat
ve muamelatı,

2- Ordu ile memurinin muhtelif fırka-i siyasiyeye duhulü,

3- Tevzi-i vezaif ve münasibde nizamat-ı meriye ahkamından
inhiraf,

4- Kanun-ı Esasi ahkam-ı mukteziyat ve meşrutiyet ile kabil-i
telif olmayan turuk ve tedabire tevessüı.

Esbab-ı erbaadan intihabat-ı umuıniyeye müteallik şikayatın
kanun dairesindetahkiki.ne tevessül ettik. Hası1 olacak netayice göre
yine kanunen icab eden mu~melede te~hhür etmeyeceğiz. İkinci sebebi
izah~ içun tedbirleriınizin biri orduyu siyaset il~ iştigalden bila istisna
men etmek digeri dahil oldukları ceıniyet ve fırkalardan kat-ı alaka ve
devam ile bitarafane harekete rücu etmeyecek memurları tebdil eyle-
mektir. Meınurinin kavanin-i mevzuayı umum vatandaşlar hakkında
kemal-i bitarafı ile seyyanen tatbike itina etmeleri esas-ı devlet-i Os-
maniyenin meslek-i müttehazi olduğu gibi hürriyet-i şahsiye ve siyasiye-
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nin son derecede mazhar~ı riayet olduğu memleketlerde dahi memuİ'lar
muhafaza-i bitarafı ile mükellef ve kanaat-i siyasi!ecini ancak intihalı
zamanmda programını vatan içun daha nafi gördüğü fırkanın. namze-
dine rey vermek suretinde istimal ile mukayyet olub başkalarını kendi
fikirlerine imale içun zerre kadar teşvikte bulunmaktan bile memnu-
durlar. Terbiye-i siyasiye ve içtimaiye ve terakkiyııt-ı maddiye ve
maneviyemizde rehber ittihaz edeceğimiz memleketlerde caiz olmayan
ahvaI-i intizam-ı sekenancyi biz asla tecviz edemeyiz. Üçüncü sebebin
izaIesi içun takib edeceğimiz tarikler memurinin azil ve nasb ve terfi'
ve terakkileri mevcud olan kavaııin ve nizamat-ı- ahkam-ı harfiyeyi
tatbik ederek her hidmetçe meslekten yetiş"Jniş erbab-ı ehliyete tevdi'
etmek ve kıdem istihkaka müsteııid olmayan nasb ve terakkilere kati-
yen nihayet vermek ve memmiyette beka ve terakki bir cemiyet veya
fnkaya dahil olmakla değil, kemal-i bitarafi-ı ve metanet ile i'£a-yı va-
zifeye riayette olduğu kanaatini fiiliyat ile umum memurinin ilka ey-
lemek mıtddderidir. Dördüncüsebebin izalesi bit- tecrübe sabit olan.
hakayık-ı katiyeden olduğu üzere her memleketin saadet ve mekneti
ancak kavainine riayetle kabil-i husuldür. Ahkam-ı kanuniyenin ıiayet
ve hürmet-i kamileye mazhar olamadığı yerlerde milletlerİn selameti
ve saadetiııi temin eden intizamın yerine teşevvüş ve felaket kaim olur.
Bir taraftan bu hakikatlere diğer taraftan müşkülat-ı ;J:ıazıramızaatf-ı
nazar ede:rs~k daireyi meşruiye ve meşrutiyetten zerre kadar inhiraf
etmemekteki lüzum ve isabet tezahür ve teeyyüd edeceğinden, gerek
memleketin idaresinde gerek tanzim ve teklif-i kavamnde bu daireden
İnhiraf e1memeye katiyen azmettiğimiz gibi lüzum ve isabet tezahür
ve teyid edeceğinden gerek memleketin idaresinde gerektanzim ve tek-
lif-i kavaninde bu daireden inhiraf etmemeğe katiyen azmettiğimiz
gibi, bizden evvt.] tanzim ve teklif ve muvakkaten tatbik edHen ka-
nuıılardan İcabat-ı meşrutiyete ve KanuIl-ı Esasiahkamına muvafık
olmayan layıhaların istirdadıyla mevki'i tatbikten ıskatı da cümle-i
mukarreratımızdandır. Müşkilat-ı hazıranın izlesiyle takviye-i sükuna
hadim olacağını eltaf sübhaniyeden ümid eylediğimiz tedabirin tatbi-
katına vesaimizin müsaid olacağı mesaiyi sarf ile beraber 'Kanun-ı Esa-
sİnin bila-tefrik cins ve mezheh Osmanlıların anaSIr-1 muhtelifesi içun
teyid ve bahşetnıiş olduğu bilcümle müseadat ve hukuka riayet etmek
suretiyledahi uhuvvet.i vataniye ve Osmaniyenin takviyesi mesleki
esasimize dahildir.

Fırkalar arasında hasıl olub eyyam-} ahirede maatteessüf İhtilaf-ı
içtihadı şeklinden çıkarak vatan-ı mukaddesemiz -hakkında mazarrat-ı
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azimeyi da'i bir surete mün~alib 'olan ihtilafatı izale etmeğe ve herhangi
bir taraftan olursa olsun. kanun haricinde müdahelat ve muamelat vu-
kuuna meydan. vermerneğe çalışacağız.

Memleketimizin muhtaç olduğu, terakkiyat ve ıslahat maddesi
heyetimizin esas mesaisi olacağından' taht-ı tatbikte bulunan bütçede
muharrer tahsis at ve mezunjyet haricindeki tasavvuratımızı zeman-ı
istihzan takarrüb eden 329. bütçesinde talik ettik. Malum olduğu üzre
on aydan beri İtalya ile muharebe ediyoruz. Trablusgarh ile Bingazi'de
asker ve yerli mücahidin kardeşlerimizin muhafaza-i vatan uğrunda
ibraz etmekte oldukları harikülade fedakarlıklaıı ber-avarde-i zehan
tehcil ederiz.

Hukuk ve şeref ve haysiyetimizle kahil-i telif olacak esasat-ı sullıi-
ye bulununcaya kadar düçaı: olduğumuz tecavuza karşı cimabi hakkın
inayetine .ve millet-i Osmaniyenin fedakarlığına istinaden hukukumu-
zun muhafazasıua vatanınHzIll. müdafaasına kemal-i azim ve metanetle
devam edeceğiz.

Harici siyasetimize gelince: İnkılabı müteakiben ittihaz ve 325
seuesi evahirine kadar kemal~i muvaffakiyetle takib olunan' millet-i
Osmaniyenin hissiyatı ile menafiine tamamen tevafuk ettiği cihetlc
Meclis-i Mchusan'ın mükeneran tasvibine iktiran. etmiş olan ve düvel-i
muazzamaca da hüsn-i telakki edilen siyaseti eznev takib ve takviye

. \ '
edeceğiz. Umum dost devletlerle cari olanmünasebatımızın esası saini-
miyet ve hulus ve safvettir.

J
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h) Kamil Paşa Hükümeti'

Hatı.ı Hümayun Sureti

Vezir.i meal-i semiTim Kamil Paşa

Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın vuku istifasına ve sızın müsellem olan
ehliyet ve kifayet ve vukuf ve tecrübenize binaen mesned-j Sadaret
nhde-i rü'yetinize tevcih. olunmuş ve Meşihat-ı İslamiye'de Cema-
leddin Efendi ibka edilmiştir. Kanun-ı Esasi'nin 27. maddesi mucibince
heyet-i cedide-i vukelaııın intihab ve arzını irade eylerim Müsteinen
bi tevfik -iteala ifayı vazifeye mübaşeretle. muharebe-i hazırada ordu-
muzun temin-j intizam ve muvaffakiyetini ve hukuk-ı devletin her su-
retle mahfuziyetini kafil olacak tedabir ve tevessülata müsareat kılın-
ması mesai vatanperveranenizden muntazırdır. He~en cenabi hak tev-
£ikat-ı samadaniyyesine mazhar buyursun. Amin. Bi hürmeti seyyidil
mürselin.

18 Zilkade 1330; 16 Teşrinievvel 1328

Saat 6.30

Takvİm-İ Vekayi, 17 Teşrİnİevvel 1328.,

Mehmet Reşat
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HÜKÜMET ÜYELERİ

Sadrazam

ŞeyhUlislam

Harbiye Nazırı

Bariciye Nazırı

Adliye Nazırı

Şurayı Devlet Reisi

Dahiliye Nazırı

Maliye Nazırı

Evkaf-ı Hümayun Nazırı

Bakiye Nazırı

Maarif Nazır'

Ticaret. ve Ziraat Nazırı.

Nafia Nazırı

Posta, Telgraf ve Telofon Nazırı

• İbkaen

Takvim-i Vekayi, 13. TeşrİnievveJ 1323.

Kamil ..Paşa

Cemaleddin Efendi

Nfızıın Paşa*

Kabı;il Efendi*

Arif Hikmet Paşa

Arif Hikmet Paşa

Reşid Bey

Abdurrahman Efendi *
Ziya Paşa

SalihPaşa

Mehmet Şerif Paşa

Reşit Paşa*

Ziya Bey

Mosoros Bey,
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ı) Mahmut .')evket Paşa Hükümeti

Ratt-ı Hümayfın.'Sureti

Vezir-i me~H semirim:Mahmut Şevket Paşa

Kamil Paşa'nın vuku-ı istifasİna ve hal ve mevkiin ıiıüstağni-iizah olan
ehemmiyetine biıiaen mesned-i sadaret müeerreb alakaa~t bir zat uh-
de'si~e tevcihinelüzum görülüp, sizin iktidar ve kifayetiniz nezdimi~de
malum ve müsellem olduğundan mesned-i sadaret rütbe-isamiye-i ve-
zarat ve müşiri ile uhdenize tevcih kılınmış ve meşihat-ı İslamiyeye de
münasib bir zatın intihabı derd'est bulunmuştur.

Reyet-i Cedide-i Vükelanm teşkiliyle tasdikimize arzmı irade ey-
lerim. Heman Cenabi hak muvaffak bil hayr buyursun, amin.

Fi 15 Safer sene 1331

Fi 10 Kanunsani sene 1328

Mehmed Reşad

. \

Sabah Gazetesi', II Kanunısanİ 1328/23 Kanunİsaııİ, 1913,.No: 8388, . ,
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Hattı Hümayun Sureti

Veziri meali semirim Mahmud Şevket Paşa

Dünkü hattı hi!mayunumuzla hildirildiği vechile makamı sadaret-i
uzmaya memuriyetiniz i~ra olunmuş mesnedi Meşhihat-ı tsla~iye de
ehliyet ve fazileti cihetiyle sadr-ı Anadolu payelilerindenFetva Emini
Mehmet Esat Efendi uhdesine tevcih kılınmıştır. Cenahihak muvaffak
hilhayr huyursun. Amin

15 Sefer 331/1~ Kanumsaııi 1328

Mehmet Reşat

Takvİm-İ Vekayİ, 12 Kanun-ı sanİ 1328, No: 1353.
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HÜKÜMET ÜYELERİ

Sadrazam

Şeyhülislam

Harbiye Nazırı

Hariciye Nazırı

Adliye Nazırı

Şurayı. Devlet Reisi

Dahiliye Nazıri

Maliye Nazırı

Evkaf-ı Hümayun Nazırı

Bahriye Nazırı

Maarif Nazırı

Ticaret ve Ziraat Nazırı

Nafia Nazırı

Posta, Telofonve Telgraf Nazırı

••• Vekaleten.

M8~J.llut Şevket Paşa

Mehmed Esad Efendi

Mahmut Şevket Paşa

Ahmet Muhtar Bey

İbrahim Bey

Said Halim Paşa

Hacı Adil Bey

Rıfat Bey

HayriBey

.Mahmud Paşa

Şükrü Bey

Celal Bey

Beserya Efendi

Oskan Efendi
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i) Mehmed Said Halim Paşa Hükümeti

Hatt'l Hümayun Sureti

Vezir-i meali semirini Mehmed Said Paşa

Sadra'zam ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa'nın bli kere vuku-ışe-
hadeti nezdimde t~essür ve teessüfü mucib olmuş ve sadaret kaymakam-
lığı rutbe-i' samiye-i vezaretle uhdenize tevcih kılınmış: olduğundan
vükelayı hazıranızla bil ittifak umur-U mesalih-i devletin hüsn-ü tedvii
ve temşiyetine sarf-ı. mezidi itina olunma~ı hasafet V~ hamiyetinizden
muntazırdır. Cenabihak. tevfikatı samedaniyesine mazhar buyursun.
Amin. .' ,

6 Recep Sene 331 29 Mayıs 1329 .

MehmedReşad

Takvİm-İ Vekayi, 30 Mayıs 1329, No: 1490.



LI MEŞRUTİYET DÖNEMİ HÜKÜMET PROGRAMLARI 2.ı9

HÜKÜMET ÜYELERİ

Sadrazam Mehmed Said Halim Paşa

Şeyhülislam Mehmed Esad

Harbiye Nazırı Ahmet İzzet Paşa

Hariciye Nazırı Said Halim Paşa

Adliye Nazırı İbrahim Bey*

Şurayı Devlet Reisi Halil Bey

Dahiliye Nazırı Talat Bey

Maliye Nazın Rıfat Bey*

Evkaf-ı Hümayun Nazırı Hayri Bey*

Bahriye Nazırı Mahmııd Paşa *

M;:ıarif Nazırı Şükrü B~y*

Ticaret ve Ziraat Nazırı Süleyman Elbostani Efendi

Nafia Nazırı Osman Nizamİ Paşa

Posta, Telgmf ve Telofon Nazırı Oskan Efendi*

• İbkaen.
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SAİT HALİM PAŞA HÜKÜMETİ PROGRAMI

Efendiler,

Kabinemiz sadr-ı mağfur Mahmud Şevket Paşa'mn vuku-u şeha-
detini müteakib Şere!'i taalluk iden irade-i padişam mucibince 4 Ha-
ziran 329'da deruhte-i mes'uliyet etmişdir. Rüfekamızdan bazılarımn
birlikte çalıştığı Mahmud Şevket Paşa kabinesi devletin pek elim ve
yeis -aver bir zamamnda idare-i hükumeti duş-ı mes'uliyetine alımştı.
Meşrutiyetin müteakib tekemmül-i techizat ve levazımı içün sebk eden
bütün istihzaral-ı vatanperveraneye rağmen ordu-yı hümayun perişan
olmuş, şark ordusu Çatalca'ya çekilerek garp ordusunun bakiyesinden
ka1'alarda ve dağ başlarında kalmış idi. Kanun-ı sanı evallinde memle-
ketin ser-i hükılmetinde bulunan Kamil Paşa ve rüfekası Edirne'nin
teslimindeki mes'uliyete ötekiııiberikini teşrik eyleyebilmek zum ile
saray-ı hümayuna topladıkları hir mecliste kıraat ve bütçe müzakeresi
esnasında Maliye Nazırı Beyefendi tarafından heyet-i celilenize arz
cdilen bir beyanname de hazinenin boşluğunu ve harbe devam içün de-
ğil; hatta ihtiyacaat-ı yevmiyesini tesviye içün dahi para tedarik etme-
nin adem-ül imkan olduğunu bildirmiş idi. Mahmud Şevket Paşa devle-
tin selamet-i atiyesinden şark ve garbın nevmid olduğu böyle bir za-
mauda kendisine tevcih buyurulan sadareti kabul etmekle pek sevdiği
vatamna karşı olan fedakarlığını bir kerre daha isbat eylemiş idi.Mer-
hum dört buçuk aylık zaman-ı hükumetinde ordunun talim ve terbi-
yesine icabat-ı zamanın müsaid olduğu derecede techizat ve levazıımmn
ikmaline sarf-ı mesai eylediği gibi selamet-i müstakbelenin muvazene-i
maliyeye müsteııid olduğunu takdir iderek ahval-i harbiyenin bütün
müşkülatına rağmen bütçeye üç dört milyon lira bir fazla-i varidat te-
min eyleyecek o~aıı müzakerat-ı düveliyeye küşat etmek cesaret ve
fetanetini izhar itmiş idi. Bu müzakerat ile harbin husule getirdiği dü-
yun-ı gayrı muntazamamn tesviyesi içun aktedilen istikraz-ı aml'in esas-
ları izhar edildiği gibi Maliye Nazırı Beyefendi'nin izahat-ı mufassala-
sından anlaşıldığı veçhile ati-yi maliyemizde bu itilafaatın kat'i surette
akdine mütevakkıfdır.

Mahmud Şevket Paşa Hükumeti'ne halef olan kabinemiz de ayni
siyaseti ayni esasat dairesinde takib ve ikmale sarf-ı gayret etmekte-
dir. . . . .. . . .. sen~sini biraz tecavüz iden zaman-ı icraatımız 329 Ka-
nunuevveline kadar ahval-ı harbiye içinde geçti. Bize hücum için bIrle
şen düşmanlarımız geçen Haziran nihayetlerinde birbirleriyle müna-
zaaya koyulduklarından hükumetimiz büyük bir vazife-i vataniyenin
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ifası karşısında bu~undu. Havf ve haysiyet ilka edici bütün velvelc ve
endişeler önünde irkilmeyerek 7 Temmuz 329'da şeref sudur eden iradeMi
padişahiye tevfikan ordu başkumandaıılığına' ileri hareket emrini verdi.
Bi inayet'ihi Edirne'nin istirdadına muvaffakiyetde hasıl oldu. Nutk-ı
hümayunda da beyan buyurulduğu veçhile bu vak'a-yı mebrurenin
tesirat-ı maneviycsi fevaid-i maddiyesinden kat kat ziyade oldu. İğ-
tişaşat ve hezimetlerle pek ziyade sükftt eden devleti şeref ve itiban
nisbeten pek yüksek olan bugünki hale ir,tika etti. Dahil-i memleketimiz
dahi büyük bir ümid ve intibah ile canlandı. Dört aydan ziyade devam
eden harbin ikinci asfhası zayiat-ı harbiye yekftnuna can ve mal telafatı
olarak fi'l-vaki epeyce ilaveler yaptı. Fakat kal'alarımızIn gösterdiği
sabır ve sebat ve şecaat ve ileri hareket esnasında ordumuzun izhar et-
tiği sqr'at ve intizam tefessüh etmiş zan edilcn Osmanlı Ordusunun
maye-i cevher-i hamiyetini muhfaza etmekte olduğunu isbat eyleyerek
gayıp edilen şeref-i askeriyeyi de büyük bir nisbette iade etti.

Efendiler,

Vatanın miidafaasmda son kurşununa kadar sebat etmemek gaf-
letinde bulunan milletler yaşamak hakkında mahrum ve ölüme mahkum
olurlar. Sebat edenler bazan mağlup da olurlar, hezimete de uğrayabilir-
}er. Fakat yangı:ı:u müteakib daha büyük bir kuvvetle canlanan feyz-i
tabiat gibi mesaib ve felaketin enkazı altında daha feyyaz daha büyük
bir devlet çıkarabilirler. Tarih-i milel bu iddiariıızın şahididir. İşte bu
kanaatledir ki İttihat ve Terakki Fırkası'na istinad eden hükumet-
ler bütün vesaitsizliğe rağmen aylarca Trablusgarb'ın müdafaasma sc-
bat ve seneleree devama karar vermiş idiler. Nitekim bu sebatta gösteri-
len heyecan-ı vatanperverane düşmanlarıınızı hudutlarııııızda- mec-
Obur_u tavakkut eylemiş idi. Yine bu kanaatledir ki 10 Kanunusani
vak'asını müteakib fırkamız mes'uliyet-i hükftmeti eline aldı. Muha.
rebenin netayicini mübeyyin olub biz-zarure teati ve akt ve imza edilen
muahedeler bera-yı tasdik meelis-i alinize takdim edildi. Muahedat.ı
mezku.rede Rumeli'de terk edilen teb'a~zın ve bilhassa ahali-i islamiye'
nin hukuk-u siyasiyye ve medeniyeleriyle hukuk-u saire-i müktese.
beleri taht-ı taahhüde aldırıldı. Cemaat-i İslamiye'nin şahsiyyet-i hük-
miyeleri ve baş müfti teşkilatı kabul ettirilerek ahali-i İslamiyenin ev-
kaf-ı umuru diniyeleri ve umuru diniyeden mütevellid muamelat-ı mc.
deniyeleri müftilerle eemaat-ı mezkurenin hükm ve idaresine tevdi et-
dirildi. Harbin ahval-i buhran.ı hazinine rağmen ihtiyacat.ı idareye,
adliye ve iktisadiyenin salah ve inkişafı ve memleketin temin-i huzur
ve emniyeti içun elzem gördüğümüz kavanin layihalarını izhar ve Ka-
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nun-ı Esasi'nın bahşeylediği selalıiyete bina en neşr ve ilan ettik. Ka-
binemiz bu hususta da Mahmud Şevket Paşa kabinesin!n teşebbüsat
ve ieraatını ikmale sarf-ı mesai eylemiştir. Neşredilen kavanin-i idari-
yenin en mühimi İdare-i Vilayet Kanunu'dur. Kanun-ı eedid ile vila-
yetlerin idaresi tevsi-i mezuniyet ve tefrik.i vezaif esasatına tevfik edil.
miştir. Umur-ı vilayet menafi-i umumiye ve menafi-i hususiye taalluk
itibariyle ikiye ayrıldığı gibi kanun da idare-i umumiye ve hususiye
namıyla ikiye tefrik edilmiştir. Menafi-i umumiyeye aid olan hidematın
emr-i idaresinde merkezin mümessil ve vekili ,olan valilerin ve onlara
izafeten sair rüesa.i memurınin' mezuniyetleri yani vezaif ve selahiyet.
leri tevsi edilmiştir. Vilayatın menafi-i husı.i&iyesineaid umurda karar
vermek ve vilayatın hususi büdçelerini tedkik ve tasdik etmek selahiyeti
de merkezden alınarak vilayet mecalis-i umumiyesine tevdi edilmiş
yani vezaif bu suretle tefrik olunmuştur. Mamafih, mecalis-i umumiye-
nin bu babtaki kararlarının icraası da doğrudan doğruya valilere mev-
dudur. Bu suretle müzakere ve ita-ı karar selalıiyeti mecalise, icra ve
idarenin mesuliyeti de valilere tevfiz olunmuş oluyor. Büdçelei' merkez-
den tasdik edileceği gibi kavanin ve nizamat-ı devlete mugayir karar-
lar aleyhine valilerin hakkoı itirazı vardır. Hülasa mezuniyetler tevsi'
ve vezaifi tefrik edilmekle beraber şuabat-ı idare-i memleket üzerinde

•merkez-i hüknmetin nezaret ve murakabesi mahfuz tutulmuş, binaena-
leyh memleketin vahdet-i idaresi taht-ı temine alınmıştır. Kanun-ı
mezknrun nahiye teşkilatına aid olan kısmı ve belki en mülıim cüz'ü
lıenüz ikmal edülüp neşr olunamamıştır. Köylerin yalnız umıu-ı idare
içun' değil inkişaf-ı iktisadi ve içt~maısi içun de bu ,kanun pek lüzumlu-
dur. inşaallah, gelecek içtimada layihası ikmal ile meclisinize tevdi'e
muvaffak oluruz.

Ehemmiyetli ve miktarı yüksek davalar içun sair memleketlerde
bizde olduğu gibi derecat-ı mehakim usulü ve bu usulün icabatından
olarak birtakım merasim kabul edilmekle beraber basit ve miktarı az
davalar içun seri ve kat'i bir usul-i muhakemeye tabi ayrı mahkemeler
de ihdas olunmuştur. Bizde ise ~imdiye kadar bu nevi davalarda aynı
mahkemelere tevdi olunduğundan davaların mahiyeti ve ahalinin sevi-
yesiyle kabil.i telif olmayan usul-i muhakememiz memnuniyetden zi-
yade şikayete vesile vermiştir. Binaenaleyh usul-i muhakemat-ı hukiku-
ye ve cezaiye kanunlarının tadiline teşebbüs edilmiş olmakla beraber
zaman ve tetebbna mütevakkif olan bu emniyenin husulüne talikoi mu-
amele olunmayarak mezknr kanunların bazı mevadı da bi't-tadil mu-
vakkaten mevki.i meriyete vaz olunmuştur. Bunun içun basit ve mik~

'--------------------------------------------------------
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tarı beş bin kuruştan dnn olan hukuk davalarıyla bazı cunha davala-
rını da rüyet eyl<:ımeküzere sulh mahkemeleri teşkil ve kanunu neşr
edilmiştir. Şehirlerden ziyade köylerin ihtiyacatına muvafık olan bu
teşkilat şimdilik şehirlerde tatbik ~lunuyor. İstihsal edilen netice pek
ziyade memnuniyetbahşdır. Sulh hakimlerini bir an evvel köylere gön-
dermeye çalışacağız. Bu teşkilatı memleketin ihtiyacatına göre her ta-
rafa teşmil edebildiğimiz gün meınlekette tecebbür ve tagallübün ka-
milen izale edildiği saadedi,bir gün olacak ve musavat-ı hakikiyrnin
~n mühim temeli o gün vaz edilmiş bulunacaktır. Emniyet-i dahili-
yeyi halel eden vikaye içun bazı cezai kanunlar da neşr ettik.

Fikr-i beşerin kuva-yi tabiiyyeyi insaniyetin saadetine hadim kıl.
dığı asrıınızda istihsalat ve ma'mulat şayan-ı hayret bir surette tezayüd
etıniş ve vesait-i nakliyenin terakki.i fevkaladesi mübadelat-ı umumi-
yeyi teşri eyleyerek dünyayı bir pazar-ı dad-ü sitad haline ifrağ ve bil-
cümle akvamı müdhiş bir m:ücadele-i iktisadiye karşısuna vaz' eylemiş
. ve tahatti-i menafi-i iktisadiye düsturu devletlerin en mühim akide-i
siyasiyeleri sırasına geçıniştir. Bu harb-i d~imi-i iktisadide memleketi-
mizin vaziyyet-i iktisadiyesi bilhassa nazar-ı dikkat ve ehcmıniyetimizi
celp eylemiştir. Ticaret muahedeleri akdi hususundaki serbestimizi
tahdit eyleyen kapitülasyonlar devletimizin maruz olduğu müşkülat-ı
ma'lume ma'teessüf bu husustaki vesait-i teşübbüsiyesini tas'ib eyle-
mektediro Bunun içun dev.lederle olan müzakeremizde bu babda hakk-ı
sarihimiz olan serbestiye riayet, edilmesi esbabının teminini hususat-ı
iktisadiyenin en mühim olaak telakki eyledik. Bunu tecavuz içun değil
sırf mamulat ve mahsulatımızı dahili ve harici pazarlarda müdafaa
içun arz ediyoruz. Sanayi.i mahalliyenin ,terakkisini muzırr-ı himaye-
lerde, cebıi ve suni tedabil'de aramıyoruz. Her millet bu ı't;kabe: ..j umu-
miyede tebayi ve ahval.i mahsusanın müsaid olduğu yolda çalışarak
muvaffakiyet teınin edebilir.

Cemiyet-i beşeriyenin terakkiyat ve tekammülatı birtakım şerait-i
umuıniyeye tabidir. Şeriat-i mezkfue bir memlekette ne kadar salim
ve ne kadar müeyyid olursa terakkiyat-ı umuıniye ve bilhassa iktisadiye
o derece teali eder. İnkişaf-ı iktisadiyenin en mühim şartı eşhasın mes'
uliyet-i iktisadiyesidir. Mes'uliyet-i iktisadiye eşhasın kendi faaliyet ve
mesaisinin netayicinden müstefid veya mutazarrır olması demektir.
Erbab-ı mesainin mes'uliyeti ne derecede müessir olur, yani istifadenin
mesai-i ferdiyenin miktauyla mütenasib olacağı ne derece kat'iyet ve
vuzuh ile anlaşılırsa, istİhsalat-ı umumiye de o nisbette tezayüd eder.
Mes'uliyet-i iktisadiyede serbesti-İ tasarruf ve mesai ile birlikte terakki
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ve tekiimül eder. Mütemeddin milletlerin terakkiyat-ı hayret-efzasını
husule getiren en mühim esaslar serbesti-i tasarruf ve mesai ve bunların
ihzar eylediği muhit-i müsaidde günden güne daha müessir ve kat'iyetle
tekemmül eden mes'uliyet-i şahsiyedir. Bizde evvel emirde terakkiyat-ı
iktisadiyenin tabi olduğu iş bu şerait-i umumiyenin ıslahına sarf-ı ih-
timam eyledik. Memleketimizde emval-i gayr-ı menkule tasarrufatı bir-
takım kuyud ve şurut-ı muzırreye tabi idi. Yeni emval-i gayr-ı menkule
kanunu bunları tadil ve ıslah ediyor. Badel vefat tediye-i deynden men- ,
edilerek arazinin kıymet-i itibariyesi ıskat ve zırai imar ve ıslah İçun
elinde bulunan bir kuvvetten mahrum ediliyordu. Fuzulen zabtedilen
arazinin gasbının ne kadar müddet kalırsa kalsın sahibinin zayiatı ne
ecr-i misl ne de başka suretle teşmin edilmeyerek araziye tahatti ve te-
cavüz içun açık kapu bırakılıyordu. Hem arazi üzerine ebniye inşa'sı
eşcar ve kurum gurresi gibi imarat mezuniyetine tabi tutularak eshab-ı
arazinin faaliyet-i müsmıresi memurların müdahalat-ı keyfiyeleriyle
akim bırakılıyordu. Kanun-ı cedid ile hukuk-ı tasarrufiyeyi tazyik eden
bu ve emsali kuyud izale edildiği gibi hudud-ı intikaliye tevsi ve emr-i
tasarruf ve intikalde arazi-i vakfiye dahi bu ahkama tabi tutularak
mahlul ihtimali pek ziyade tenkis edilmiş ve zürranın faaliyetinin tez-
yidi esas taht-ı temine alınmıştır. Gayr-ı kabil-i taksim olan emval-i
gayr-i menkulede tarafey.nin birinin talebi üzerine ihtilafın idareten
veya hükmen izalesi terviç edilerek tedavülden ve imardan mahrum
kalan bir emval-i gayr-i menkule harabiyetten muhafaza edilmiştir.
Serbesti-i tasarruf bu suretle temin edilen eırival-i gayr-i menkulenin
deyn içun teminat olarak istimali de tecviz ve bunları teminat olarak
kabul edenlere istifa-i hukuk içun hakk-ı tercih bahş ve senedatın enıre
muharrer olarak tanzimine de müsaade edilerek emval-i gayry-i men-
kule kıymetleri ~übadelat-ı umumiyeye sevk ile ve erbab-ı gayret ve
mesainin piş-i istüadesine vaz edilmiştir. Velhasıl zürra bugün arazisi-
nin karşısında serbesttir. Ondan dilediği gibi istüade edebilir. Mukar-
rizleri emindir. Badel' vefat dahi metrukat-ı araziyesine vaziyet ederek
İstüa-i hukuk edebilirler. Teminatlı alacaklıların' hukuku ise her suretle
zaman ve emniyet altındadır. Ne vefat, ne iflas, ne ~ahluliyet onların
hukukIarını iptal edemez. Zürraın şahsi itibarına arazisinin itibarı da
inzimam etmiştir. İmar ve ihya içun daha ucuz, daha fazla, daha kolay
sermaye tedarik edebi~ir. Gedikler ilga edilerek İstanbul ve bilad-ı sela-
sede emval-i gayr-ı tasarrufatı teşevvüşattan tahlis edilmiştir. Bütün
teshilat ve müsaedattan azami istifade temini için senedat-ı tasarrufi-
yenin ve kuyud-u hakaniyenin tecdid ve ıslahı labüdi idi. Bunun için
de tahdid-İ arazi ,kanunu yapılmıştır, Bu kanun kat'iyetkesbeder de
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tatbikatına muvaffakiyet hasıl olursa eshab-ı arazimizin en mütemeddin
milletlerin nail oldukları bütün teminat ve serbestiye malik olmuş ola-
caktır. Zira o zaman senedat-ı mezkı1re en büyük kuvvc-i tediyeye sa-
hibolacak yani sahteliğin sabit oluncaya kadar ma'mul ve muteber
tutulacaktır .

Ukud ve mukavelatın serbesti ve istikrarı hukuk-ı tasarrufiyenin
serbestisi derecesinde terakkiyat-ı iktisadiye üzerinde müessirdir. Me-
cellemiz ukudu öyle şerait-i butlan ve fesada maruz kılmıştır ki bugün
mukavelat-ı kanunun teminatından ziyade akidelerin hulusoı niyetine
ibtiııa ediyor. Taahhüdatını ifadan istinkM etmek arzu eden akideynin
kısm-ı mülıimmi maa't-teessüf kanun-ı medenimizin hal-i hazırıyla
mukavelatı fesh ettirebilmekten emindir. Zira, şurut-ı ha1;ıra ile ~-'isad
tehlikesinden masun olarak mukavele tanzimi bir emr-i düşvardır.
Mecellemizi ihtiy.acat-ı zamana evfak ve muamelat-ı nas'a erfak bir
surette baştan başa tadil etmek bir teşebbüs-i azim ve şübhesiz ki ah-
kam-ı fıklıiyemiz bunu mütekMildir. Ne kadar müşkül olsa dahi bunu
iktiham eylemek lazım olduğunu takdir ile beraber tekemmiliat-ı ikti-
sadiyemizi buna ta'lik etmeği muvafık görmeyerek mukavelatın serbes-
tisini temin içun de bazı tedabir-i kanuniyeye tevessül eyledik. Usul-u
muhakemenin 64'ncü maddesini bu esası mümkün mertebe temin ede-
cek surette tadil ettik. Sair memalik-i mütemeddinede de mukavelat
bazı şerait-i umumiyeye tabi kılınmıştır. Bu şerait dairesinde tanzim
edilen bi'l-cümle mukavelat-ı akidlerin kanun-ı hususisi telakki edilerek
ma'mulunbih ve muteber tutulmuştur. İhtiyacaatm günden güne te-
kessür-i muamelata ve mübadelatm her gün mütezayid bir kuvvetle
tenevvü ve tevessü ettiği şu zaman-ı terakkide ukud ve mukavelatm
tabi olması icab 'eden bil-cümle şeraiti derbiş eylemek vaz-ı kanun içun
ademili imkandır. Ve tarafeynin menafi-i hususiyelerini daha iyi tadkir
eyleyecekleri de şüphesizdir. Biz de bu yeni tadilde ehlinden sadır olub
rıza-i tarafeyn ~le akd ve mahalline muzaf olan ve adatı ve intizam-ı
ammeyi muhafaza maksadıyla mevzu-i ahkamı kavanini muhal bulun-
mayan bilcamle mukavelatm akidler içun ma'mulünbih ve muteber
olacağını kabul eyledik. Mahalll akd olan mal-ı mütekavmide mübah
olanlara hasr etmeyerek tedavülü mütearif olan bilcümle ayau menafii
ve hukuka. teşmil ettik. Bu suretle taahhüdat-ı. mütekabileyi tereddüt
ve teşevvüşten tahlis ve muamelat-ı medeniye ve ticariyeye daha ziyade
emniyet ve istikrar bahşettik.

Mehakim-j şer'iyyenin ulviyet ve ehemmiyet-i vezaifiyle mütena.
sib bir surette tanzim-i ahval ve te'min-i kemal ve merkez taşrada bu-
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lunan medaris-i ilmiyenin ıslahıyla hakik~ten hirer dar'ül keminet ol-
ması eshahının istikmali daireyi meşihatm nuhhe-i amali oluh hu hahda
icah eden tedahire tevessül edilmiş olduğu gihi, merkez ve taşraca hu-
kuk-ı eytamm temin-i mahfuziyeti eshahına da kemal-i ciddiyetle te-
şebhüs olunarak hukuk-ı mezki'ırenin her türlü ziyadan vikayesi ve as-
hahının vakt ve zamanıyla istifa-i matluh edilehilmesi emrinde iktiza-i
halin icrasına müserraat olunmuş ve bu husustaki mesainin bi-inaye-
tullah-ı teaIf! netice-pezir muvaffakiyet olması me'mul-u kavi olunmuş-
tur.

Evkaf nezaretince icraat-ı haliye ve atiyenin medar-ı istinadı olan
varidat-ı vakfiyenin tezyidi zımİJ1ında teşebbüsat-ı lazımeye tevessül
edildiği gibi nezarat-ı müşarün ileyhanın vezaif-i merduasından ilim
ve irfanı memleketle alakadar olan kısmı da hilhassa nazar-ı dikkate
alınarak hu habda kemiU-i iktisat ve ciddiyetle sarf-ı mesai eylemek
içun müessesat-ı ilmiye-i vakfiye idaresi teşkil olunuh gerek dersaadette,
gerek taşrada bulunan mekatib-i vakfiyenin usul-ı eedide üzere temin-i
terakkiyatı teksir ve idadi hususunda bezl-i mechud edilmekle beraber,
sanai-i İslamiye ve Osmaniyenin bedayi-i kıymettan olan asar-i her-
güzide-i eslafm hem hüsn-i muhafazasmı temin etmek, hem de müşta-
km-i ilim ve marifet içun bir saha-i feyz ve ibret teşkil eylemek üzere
(Evkaf-ı İslamiye Müzesi) vücuda getirilmiş ve merkez ve taşrada bu.
lunan nukud-ı mevkufenin hiç bir veçh ile ziyanma mahal kalmamak ve
suret-i idare vetenmiyesi bir intizam-ı tam altında cereyan eylemek ve
aynı zamanda da memleketin hayat-ı iktisadiyesine de hir hidmet-i
mahsusada hulunulmak içun (Evkaf Bankası)nın tesisi eshahına teşeb-
hüs edilmiştir.

Senedat ve mukavelat-ı hususiyeyi tevsik içun katib-i adı teşkila-
tmı intizama irca ederek hu ünvan ile neşredilen kanun ile de küttab-ı
mezkure caniliinden tanzim veya tasdik edilen senedat ve mukavelata
büyük hir kuvvet-i te'diyeye ilave eyledik. Bunlarm mazmunu bil-
ehniye bil-cümle mehakimde muteber olacağı gibi ahkamını icra ettir-
rnek için de mehakime müracaat mecburiyetini kaldırarak seri ve kat'i
hir usul vaz eyledik. Bu teminat ile mukavelatın serhestisini teminat
senetleriyle senedat-ı hakaniye verilen kuvva-yı te' diye ile hukukor
tasarrufiyenin serhestisini taht-ı tenıine aldık. Müterakki memleketlerde
tekilmülat ve terakkiyat-ı içtimaiyyenin dere!lesihukuk-ı tasarrufiye-
ye ve serbesti-i mesaiyi himaye eden hu gihi teminatın kıymeti ile ölçü-
lüyor.



258 İHSAN GÜNEŞ

Memleketin iktisadiyatını yükseltmek içun bu kavaninin neşriyle
iktifa etmedik. Zürranın ihtiyacat.ı nakdiyelerinin tesviyesi içun ne gibi
tedabir.i maliye ve iktisadiyeye tevessili edildiğini bizzat mahallerinde
tetkik ettirmek üzere Mısır'a, Macaristan'a, Romanya'ya ve Bulgaris.
tan'a heyetler gönderdik. Heyet.i mezkure tetkikat-ı amikalarmı mü-
him istatic;tiklere müstenid raporlarla bildirdiler. Bunların muhteviya-
tından umumi bir surette heyet.i celilenize de malumat vermeyi müna.
sib görüyoruz. Beş milyon feddan arazisi olan Mısır kıt 'asında emval.i
gayr-i menkule üzerine muamele yapan müteaddit bankalar sermayesi-
nin elli milyon .İngiliz lirasından fazla olduğunu söyler isek taaccüb
etmeniz ıazımdır. Bu bankalar ecnebi sermayesi ile işliyor. En büyük
olan (Mısır) emval-i gayr-i menkule bankasının sermayesi otuz milyona
karibdir. Yirmi küsur seneden beri muamele yaptığı halde bankanın
yedinde yalnız iki yüz küsur bin liralık emval.i gayr-imenkule bulun.
duğu, hunun da satılmağa müheyya tutulduğu anlaşıldı. Ecnebi ser-
mayesi ile teşekkül eden bu gibi bankalar ahalinin emval.i gayr-i men-
kulesinin elinden alur suretinde memleketimiz~e münteşir efkfll'1n bir
vesveseden ibaret olduğunu Mısır'a giden heyetin raporu gayr.i kabil-i
cerh bir surette isbat ediyor. Aynı esbabm bizim memleketimizde aynı
netayici tevlid eylemesi zaruridir. Biz şimdilik cenebi sermayesiyle
Osmanlı olarak teşekkül edecek kredi finansiyeleri yalnız şehirler dahi-
linde muamelat ifasına müsaade ediyoruz. Köylerin ihtiyacaat-ı nakdi.
yesini Romanya'da, Macaristan'da, Bulgaristan'da ve sair memalikde
tatbik edilen diğer bir usili ile yani yerli müessesat-ı iktisadiye ile te.
mine sarf.ı mesai eyleyeceğiz. Memalik-i mezkuı'eye giden heyetin ita
eylediği raporlardaki malumat bu müessesatın memleketimizde de az
zaman zarfında teşkil ve tamim edilebileceği hakkında bize pek büyük
cesaret ve ümit vermiştir. Buralarda zirai kooperatifler yani ahali ve
köylü bankaları teşkilatma pek ziyade ehemmiyet verilmiş, Romanya'
da 1900'de ilitidar edilen ve bu teşebbüs 1913 senesinde memleket-i
mezkfueyi 2900'den fazla' köylü bankasına sahib etmiştir. Bunların
sermayeleri 120 milyon franktır. Tevdiatın miktarı da 15 milyonu te.
cavüz ediyor. Bu müessesat merkezde teşkil ve sermayesi hükümet
tarafından vaz edilen bir sandık tarafindan himaye ve teşvik ediliyor.
Bu vechile ibraz edilen teshilat-ı himayetkarane ile bu müesseseler ser-
mayelerinin on, yirmi misli muamelat-ı nakdiye icra ediyorlar. Maca-
ristan ve Bulgaristan'da az zaman zarfında zirai kooperatifler aynı
suretle terakki ve tevessü' etmiştir. Ahali bankaları köylülerin terbiye-i
içtimaiye ve iktısadiyesine hidmetle fikri iştirak ve teşebbüs-ü tezyid
ettiğinden sütçülük, peynireilik gibi sanai-i ziraiyyenin inkişafına ha.
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dİm olan diğer kooperatiflerin t.ekessür ve takviyelerine de hadi olmuş-
tur. Biz hu müessesat-ı iktisadiyeyi Ziraat Bankasının h;mayesine vaz
etmeyi düşündük, yeni Ziraat Bankası kanununu da o suretle tadil et-
tik. Muhtcviyatına dair izahat-ı umumiye verdiğimiz iş bu raporları
tetkik eylemek ahalinin ve bilhassa zürranın ihtiyacat-ı nakdiyesini te-
min için kanunu ve idari ve mali ne gibi tedabire müracaat edilmek
icab ettiğini kararlaştırmaK üzere bir komisyon da teşkil ettik. Koope-
ratif şirketleri kanun layihasıııı gelecek içtimaa yetiştirmeye çalışacağı-
mız gibi sair tedabir-i idareye ve maliyeyi ittihaz ve bir an evvel iş
bu teşehbüs-i mühimmi husul pezir etmeye ihtimam edeceğiz. İşte
bu şerait-i umumiyeyi ıslah ve mesaİ-i ferdiyenin feyizdar olması içun.
ve lazım gelen teminat-ı kanuniyeyi bahşettik. Bütün eshab-ı mesainin
bilhassa zürranın ıııes'uliyeti ve iktisadiyesini tezyid ve tevsik. ettik.
Arazinin itibarını iade ettik. Muhtekirlerin pençesinden anları tahlis
ve imarat ve ıslahatları içun lazım gelen sermayenin tedarikini ve bu
suretle taht-ı temine almağı düşündük. Azim ve sebat ile ve bilhassa
ilmi ve muntazam b'ir' usul ile çalışır~ak az zaman zarfında büyük mu-
vaffakiyetler elde edeceğimize şüphemiz yoktur.

Umur-ı maliyemize ve istihsal edilecek müsaadaı-ı.iktisadiyenin
te'min eyleyeceği va"idat ile bütçemİzi tevazun ettirmek için devletlerle
giriştiğimiz müzakereta ve bunların netayic-i maliye, siyasiye ve ikti-
sadiyesine dair Cavid Beyefendi izahat-ı mufassalada bulundu. Biz de
onları teyid ederiz. Maarifin temin-i terakkiyatı içun elzem olan esas-
ların vaz'ına çalışılmak ve bu meyanda tedl'isat-ı ibtidaiye kanun-ı
muvakkatıyla tahsil-i ibtidaiyi te'kiden taht-ı mecburiyete alındığı
gibi, bu babda kuvva-i te'diye-i müessire vaz ve tesis olunmuştur. Pek-
küçük yaştaki evlad-ı vatana aile terbiyesini vermek üzere ana mektep-
lerine ehemmiyet-i mahsusa atfedilerek İstanbul'da dört yerde küşad
edilmiş ve seneden seneye tasiri mukarrer bulunmuştur. Tahsili gerek
ibtidai gel'ek tali ve ali derecatı İçun memalik-i mütemeddinede kabul
edilmiş olan ve terbiye ile tedrisin aynı kuvvet ve himmetle tatbikinden
ve melakat-ı akliyye kadar kuvva-i bedeniyenin de neşvü nemasını ilti-
zamdan ibaret bulunan usullere tevfikan programlar yeniden tanzim
ve bunlara göre müsabaka ile kitablar ve alat ve edev.at tedariki içun
tedabir-i mahsusa ittihaz ettirilmiştir. Memleketin ziraat ve ticarete olan
ihtiyaç ve istidadı nazar-ı dikkate alınarak bilhassa tedrisat-ı ibtidaiy-
ye ve taliye programlarında bu cihetleı'e ehemmiyet verilmiş ve da-
rulmnallimin programları da buna göre tadil ve tevsi kılınmıştır. Saha-i
marifette de kızlarımızı erkeklerle hem-inan bulundurmak lüzumuna
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kail olduğumuzdan Darülmuallimatm ıslahına ve kızlarımız içun mu-
vakkaten küşad olunan tahsil-i ali derslerinin bir şekl-i daimiye ifrağı
ile eylülden itibaren tatbikine karar verilmiştir.

Mahmud Şekvet Paşa merhumun dediği gibi otuz sene yerinde sa-
yan oıdumuzu talim ve terbiyesini hin an 'evvel ikmal zaruretinde bu-
lundurduğumuzdan Almanya'dan oldukça büyük ve mühim bir heyet-i
askeriye eeIb ettik. Bu heyeti teşkil eden zevatm büyük bir aşk-ı va-
zife ile sarf-ı gayret etmekte olduklannı takdirle beyan eylemeyi ve-
caih-i kadirşinasiden addeyleriz.

Ordunun kadrolarını ikmal ve icabında bilcümle evlad-ı vatanı
memleketin müdafaasına müfid bir surette iştirak ettirebilmek üzere
yeni' ahz-ı asker kanununda bilcümle Osmanııların asker olması esasını
iade ve bu usulün memleketin iktisadiyatında, yapılabilmesi melhuz
olan mazanat-ı tadil içun de hidmet-i muvazzafa müddetini iki seneye
tenzil ettiğimiz gibi daha bazı tcdahiri tadilkamc ittihaz ettik. Mesaib-i
harbin ordunun techizat ve le,'azımında açtığı rahneyi milletin feda-
karlığına istinad ederek kapamağa çalışıyoruz.

Taht"ı tehdide kaTan sevahil ve adalanmızı mü.dafaa içün dona n-
mamızın nevakısın ikmalini akden vazife addeyledik. İflas-ı malimize
intizar eylediği bir sırada mühim bir muamele-i maliye yaparak Sultan
Osman Dratnot'unu satın aldık. Fatih Dratnot'unu sipariş ile beraber
Ye daha bazı taahhüdata giriştik. Tersanemizi ihtiyacat-ı bahriyemizi
tatmin edec~k bir hal-i mükemmeliyete isal içun İngiltere'nin en mühim
fabrikalarından Wikres ve Armstrong fah ikalarıyla akd-ı mukavele ve
iştirak eyledik. Donanmamızın talim ve ıslahı içun İngiltere'den celb
eylediğimiz ümera ve zabitaıı-ı bahriyye-i şayeste-i takdir bir.himmetle
kuvve-i bahriyyemizin tekillTIülüne sarf-ı gayret ediyorlar. Bilad-ı
Osmaniyenin yekdiğerine bud-ı mesafesi itibariyle te1grafın temin ettiği
sür'atten istifade ve halkın vasıta-i telgrafiyeye müracaatlarını tashil
ve teşmil içun esasen gali olan telgraf ücuratı tenzil edilmiş ve ,bu ten-
zilata rağmen posta ve telgraf muamelatınınıslahı neticesi olarak vari-
dat calib-i dikkat bir mertebeele terakki etmiş olub filhakika sene-i
sabıkanın ilk üç ayı zal'fından hasılat 152.800 liradan ibaret iken bu
sene aynı müddet zarfında 47.600 lira fazlasıyla 200.400 liraya baliğ
olmuştur. '

Memleketin bu husustaki ihtiyacatıııı tamamiyle tatmin İçun posta
ve telgraf umurunda daha pek çok teşkilat ve teceddiidata muhtacız.
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Varidat terakki ettikçe girilen terakkiyat yolunda intizamla devam olu.
narak mühim olan bu hidematın ikmaline de çalışılacaktır.

Adalet meselesinin haUi İçuu nukt-ı hümayunda irad buyrulan
beyanat dairesinde sarf-ı meyosai eyliruz.

Düvel-i muazzama-ı mütehabbe ile münasebat-ı siyasiyemiz kc-
makan samimi her taraftan mütekabilen ibraz huyrulan müessir itilaf
ve müsalemat-ı perverane ilc daha ziyade müstaİt-i inkişaf ve inhisat.-
ve müsalemat-ı perverane ile daha ziyade müstait-i inkişaf veinbisat-
tır. Komşu devletlerle iade edilen münasebat"ı siyasiyemiz salaha müte-
veccih olarak terakki etmektedir.

Yaptıklarımızı arz ettik. İcraat-ı atiyemize dair size parlak ve
gayr-i kabil.i icra vaatlerde bulunmayacağız. Başladıklarımıu itmama
sarf-ı mesaiyegayret eyleyeceğiz. İmtiyazlanııı verdiğimiz şimendifer-
lerin bir an evvel inşası ile mühim olan İrva vc iska ve teybis-i ameliya-
tmm ve yollanmızm ikmaline çalışarak memleketimizi bir an evvel
vesait.i terakki ve temeddün ile teehiz eylemeye sayedeceğiz.

Teşkilat-ı, siyasiyemizin anisuıdaki muvazeneyi daha metin ve
muntazam bir hale ifrağ için Kanun-u Esasİ'nin bazı maddeleı'inin ta-
dilini meclisinize arz edecek ve teşkilat-ı idareye, iktisadiye ve adliye-
mizi de itmama gayret ederek müzaheretinİz devam ettikçe muhitimizi
kavanin-i istihsaliyenin tesis at-ı ınüterekkiyanesini feyizdar kılacak ve
memleketin bütünkuvva-yı faaliyesini teşci eyleyerek hir hal.i emniyet
ve süktına ifrağa sarf-ı mesai eyleyeeeğiz. Ve minallahi tevfik.

i
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j) Mehmet Talat Paşa Hükümeti

Hatt-ı Hümayun Sureti

VeziI'-i meali semirim Mehmet Talat Paşa

ıv~ehmedSaid PaşanlD esbab-ı sıhhiyeden dolayı vuku istifasına ve
sizin müeereb olan ehliyet ve liyakatımza binaen mesned-i sadaret rut-
,be-i samiye-i vezaretle uhdenize teveih ve meşihat-ı islamiye Musa
Kazım Efendi uhdesinde ibka edilmiş teşkil olunan heyet-i eedide-i
vükela dahi tasdik-i hümayunumuza iktiran eylemiştir. Hal ve zama-
nm ehem!Diyet ve nezaketi eümleee malum olduğundan devletimizin
selamet-i haliye ve atiyesinin temini ve memleketimizin csbab-ı saa- ,

, det ve terakkiyatının istikmaliiçin heyeti vükehimızla bilittıhad sarf-ı
. ma hasal gayret eylemeniz ruyet ve hamiyyet-i müselleminizdeıı mun-
tazardıl". Hemen eenabı hak selamet-i mülk ve millet emrinde masruf
olacak mesai.i hayriyenizi tevfikat-ı ilahiyyesine makI'un buyursun.
Amin. Bi hürm'~ti seyyidil-mürselin.

II Rebiyulahir 1335

22 Kanun-ı sanı 1332

Mehmet Reşad
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HÜKÜMET ÜYELERi

Sadrazam

Şeyhülislam

Harbiye Nazm

Hariciye Nazırı

Adliye Nazın

Şurayı Devlct Reisi

Dahiliye Nazırı

Maliyc Nazırı

E"kaf-ı Hümayun Nazırı

Bahriye Nazın

Maarif Nazırı

Ticaret ve Ziraat Nazırı

Nafia Nazırı

Posta, Telefon ve Telgraf Nazın

• İbkaeıı
••• Vekaleten,

Talat Paşa

Musa' Kazım

Enver Paşa*

Ahmet Nesimi Bey

Halil Bey

Halil Bey***

Talat Paşa

Talat Paşa***

Musa Kazım Efendi***

Cemal Paşa*

Şükrü Bey

Şerif Bey

Ali Münif Bey

Şükrü Bey***
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Efendiler,

İHSAN GÜNEŞ

HÜKÜMET PROGRAMI

Sait Halim Paşa'nın vuku bulan istifası üzerine şeref-sadır olan
irade-i seniyye-i hazret-i hilafetpenahi mucibince heyetimiz deruhte-i
mesuliyet etti.

İki seneyi mütecaviz birzamandan beri müthiş bir harbin bütün
mesaihini çeken harb-i sabıkın bütün zilletlerini şerefli bir surette silen
ve tarihinin edvar-ı hamasetine yeni ~aferler, yeni şahametler ilavesiyle.
fıtrat-i cengaverane ve vatan-perveranesini bir kere daha isbat eyleyen
milletin fedakarlığına istinad ile işe başlıyoruz.

Taahhüd ettiğimiz mesuliyetin ağırlığını tamamİyle müdrikiz. Öte-
den beri müşkilat-ı dahiliye içinde yuvarlanan memleketimiz Trablus-
garb ve Balkan harplerinden tamamiyle yorgun ve uzun bir sulha muh-
taç hlr halde çıkar çıkmaz zuhur eden şu harb-i umumİ esnasında şim-
diye kadar tarihimizin hiç bir devresinde görülmemiş derecede büyük
fedakarlık ibraz etmeye bütün varlığıyle son. zerre-i kudretine gayret
eylemeye mecbur bir vaziyete girdi.

Hayatımıza kasdeden düşmanlar bizi İstanbul'dan ve Boğazlardan
uzaklaştırarak, Anadolu içlerine atmak emelinde olduklarını ilan edi-
yorlar. Milletin a'mak-ı ruhundan feveran eden muhafaza-yı mevcudi-
yet azm Ü sebat gibi hissiyatınbir timsal-i mehibi olan kahraman or-
dumuz karşısında bahri ve berr,i bütün kuvvetleriyle mağlub olara!-:
Çanakkale'den kaçan düşmanların şu gülünç tehdidatına mukabil, de-
riz ki Dünya'da tek bir Osmanlı kaldıkça İstanbul'dan çıkmayacağız.

Şanlı ve muzaffer müttefiklerimizle gayet sıkı ve samimi bir silah
arkadaşlığı takib ederek ne kadar büyük olursa olsun hiçbir fedakarlık-
tan çekinmeyerek hakkoı hayatımızı düşmanlara teslim ettil'ineeye ka-
dar şu azim mücadelede sebat edeceğiz. İşte harp hakkında heyetimi-
zın nokta-i nazarı budur.

Vatanın temin-i istiklal ve bekasına matuf olan bu himmetlerde
heyet-i muhterimenizin mazhar-ı teyid ve muaveneti olacağımızda şüp-
he etmeyiz.

Efendiler biliyoruz ki Avrupa medeniyeti ile gayet sıkı bir temasa
giren düvel-i merkeziye ile hayat ve memat yolunda bi! rabıta-i ittifa-
kiye akdeden milletimİz asr-ı hazırın icab at-ı zaruriye ve medeniyesine
karşı lakayd kalmaz. Harpte muzafferiyet temini hayat içun vatana
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ne kadar lazımsa ıslahat ve teceddüdat yolunda muvaffakiyet de o ka-
dar lazımdır. Biz bu yolda kemal-i azm ile gayeye doğru yürüyeceğiz.
Fakat bu kad.ar büyük bir buhran esnasında siyaset-i dahiliyece derin
ve esaslı icraat ve inkılabata imkan olamayacağı cihetle şimdiki halde
mesaimizi hal-i harbin dahilde tevIid ettiği müşkülatı izaleye hasrede-
ceğiz.

Her ferd-i Osmani'nin Kanun-ı Esasi ile hahşolunan kaffe-i hukuk-
tan istifadesini temin etmek ve memlekette kanunu hakim kılmak en
büyük emelimizdir. Memleketimizin kabiliyet-i ziraiyesi büyüktür.
Heyetimiz bu feyyaz kuvvetten azami derecede istifade etmeye çalışa-
caktır. Bu seneki kışlık ziraatınnz geçen senekinden çok fazladır. Alınan
resmi raporlar buna müeyyiddir. Yaz ziraatinin de azami dereceye
ısaIi içun tedabir-i lazime ittihaz edilmektedir. Riyasetini tekrar
deruhte ettiğim iaşe-i umumiye heyeti yalnız. hububat ile değil memle-
ketin ihtiyacat-ı umumiyesiyle iştigal edecektir. İnşaIlah kariben asar-ı
füliyesi meşhud olur.

Kavainimizi ihtiyac at-ı ahiremizi tatmin edecek vechile tadile
biltevessül ihzar edilecek layihalan bir an evvel meclisinize takdim ve
müessesat-ı adliyemizin de hukuk-ı umumiye ve efrad-ı halelden ta-
mamıyle siyanet edecek .surette ıslahına sarf-ı mesai edeceğiz.

Emr-i maarifte memleketimizin seviye-i ilim ve irfanını i'la edecek
teşebbüsatı tezyid emelindeyiz.

Siyaset-i iktisadiyemizi ziraatte memleketimizin kabiliyet-i müs-
tesnasından bil'umum vesaitle istifade etmek. Ziraat ve sanayide ec-
nebi sermayesiyle ilim ve irfanını ve sanatını yerli sermayeler ve mesüi
ile mezc ve tevhid edecek tarzda bir cereyan-ı sanai vücuda getirmek ve
bu suretle bir ati-i iktisadı teminine çalışmak olacaktır.

Müttefik-i memleketlerle bitaraf devletlerin erbab-ı sermaye ve
sanatı tarafından yücuda getirilmek istenecek teşebbüsat-ı mühimme-i
sanaiye ve nafia nezd-ihükümette mazhar-ı kabul ve revaç olacak ve
bu teşebbüslerin süratle netayiç-i müsmire ve'rmesi içun hükümet her
türlü muavenet ve teshilatı ibraz eyleyecektir.

Bade'l-harb memleketimizin bir kuvve-i namiye ile yaşıyabilmesi
ve harbin açacağı rahneleri kapatabilmek istidadını iktisap eylemesi
mesail-i iktisadiyede böyle geniş nazarlı bir siyaset takibine vabeste
olduğu kanaatindeyiz.
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Umur-ı maliyede mesleğiıııiz bir taraftan harbe" rağmen masarıfta
mümkün olan tasarruf ve iktisadı yapmak bütçenin Meclis-i Mebusan'
ca çizilen hududunu muhafaza etmek ıııasarıf-ı ecdide ihdasından içti-
nab etmek diğer taraftan bade'l-harb bizi harice arz-ı iht~yaç etmeğe
mümkün olduğu kadar az mecbur edecek bütçenin masraf ve irad sü-
tunlarında yapılacak tenkihat .ve zammiyatı şimdiden devr-i deraz.
düşünerek harbi takibedecek olan müşkül ve buhran1ı senelere esbab-ı
müdafaasız girmemek olacaktır.

Siy~set.i hariciyemiz müttefiklel'İmizle olan muahedatımıza bi-
tamamiha sadık kalmak ve bu ittifaktan tarafeyn için hadd-i azami fa-
"ideyi tevlid ve temin eylemeğe gayret etmek ve bitaraf devletlerle olan
münasebat-ı hasen~mizi teyid etmek olacaktır. '

Bu programımız meclisinizde mazhar-ı kabul ve tasvili olarak bize
itimat buyurduğunuz takdirde inayet- i ilahiyeye. ve imdad-ı ruhani~
yet-i Peygamberiyeistinad ederek vazifemize devam edeceğiz.
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