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BİRİNCİ CELSE 
Açılma Saati : 3.15 Badezzeval 

REİS : Mustafa Kemal Paşa Hazretleri 
KÂTİPLER : Refik Bey (Konya), Muhittin Baha Bey (Bursa) 

RBİS — Celseyi açıyorum efendim. Zaptı sabık okunacak. (Kâtip Refik Bey zaptı sabıkı okudu.) 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

'Birinci Celse 
Reisisani Vekili Vehbi Efen'di Hazretlerinin tah

tı riyasetlerinde birinci ceıse zevali saat ikibuçukta 
içtima etti. Zaptı sabık kıraat ve kabul olundu. Te
mettü vergisinin tenzili talebi 'hakkında encümende 
mevcut arzuhallerin Maliye Vekâletine iadesi 'hak
kında Kavanini Maliye Encümeni tezkeresi kıraat 
ve Maliye Vekâleti celilesine havale olundu. Mülha-
katsız kalan vilayetlerin tensiki hakkındaki takrire 
dair Layiha Encümeni mazbatası kıraat ve Dahiliye 
Vekâleti celilesine havale edildi. Nahiye müdür ve 
azalarının ahali tarafından intihap edilmesi hakkın
daki Layiha Encümeni mazbatası kıraat edilerek Da
hiliye Encümenine, Mebusandan Şûrayı evkaf teşki
line dair takrir üzerine Uıtzim edilen Layiha Encü
meni mazbatası Seriye ve Evkaf Encümenine, şimdi
ye kadar iltihak etmeyen İstanbul mebusları hak
kında Layiha Encümeni mazbatası Kanunu Esasi 
Encümenine havale olundu. İstanbul'dan firar ve 
su veri saire ile gelenler hakkında Çorum Mebusu 
Haşim Beyin teklifi üzerine tanzim edilen Layiha 
Encümeni mazbatası kıraat edilerek kabul olunmadı. 
Ayintap'ın Fransızlar tarafından bombardıman edil
diğine ve ahalinin mukavemet edeceğine dair ma
hallinden mevrut telgrafı nakil Riyaseti Celilenin 
tezkeresi kıraat ve Divanı Riyasetçe cevap yazılması 
takarrür etti. tdarei umumiyei vilayat 'hakkında 
Aydın Mebusu Hami Beyin teklifi kanunisinin na
zarı dikkate alınmasına dair Layiha Encümeni maz
batası Dahiliye Encümenine havale, Samsun divanı 
harbinin ilgası hakkında Canik mebuslarının takriri 
üzerine Müdafaai Milliye Encümeni tarafından tan
zim edilen mazbata kıraat ve kabul olundu, Matbuat 
ve istihbarat müdürü umumisinin Meclis azası meya-
nından ve Heyeti umumiye tarafından intihabına da
ir verilen takrir üzerine Layiha Encümeni mazbatası 
kıraat ve takririn reddine karar verildi. Damat Fe
rit Hükümeti divanı harpleri ile memurini mülkiye 
ve askeriye harcırahları ve telkin ve tethiş ve vakti 

seferde silah altında bulunan efrat ailelerine yapıla
cak muavenet hakkındaki tekalifi kanuniye üzerine 
tanzim edilen dört kıta Layiha Encümeni mazbatası 
kıraat ve kabul ve on dakika teneffüs edilmek üze
re celse tatil edildi. 

ikinci Celse 
Reisisani Vekili Vehbi Efendi Hazretlerinin tarhtı 

riyasetlerinde ikinci celse stat beşte inikat etti. Hü
seyin Avni Beyin Şark Cephesine izam edileceği ci
hetle mezuniyeti hakkında Riyaseti Celilenin tezke
resi kıraat ve kabul olundu. İsparta Mebusu Mehmet 
Nadir Efendi hakkında Heyeti tahkikiye izamına şu
benin salahiyeti olma'dığma dair Sivas Mebusu Mus
tafa Taki Efendinin takriri kıraat ve bu baptaki 
müzakerattan sonra şubeden evrakın vürudundan 
sonra bir karar itası kabul edildi. İstanbul'dan gelen 
mebusanm tahsisatı hakkındaki Kanunu Esasi En
cümeni mazbatası kıraat ve Kanunu Esasi Encüme
ninin ruznameye dahil bulunan mazbatasından son
ra müzakeresi kabul olundu. 

Yunan taarruz ve işgali üzerine muhaceret eden 
memurine ikişer aylık avans itası hakkındaki tak
ririn reddine dair Layiha Encümeni mazbatası kabul 
ve Bayazit livasına müstakil liva haline ifrağına dair 
Dahiliye Encümeni mazbatası kıraat ve Heyeti Ve-
kileye havale olundu. Kanunu Esasi Encümeni maz
batasının takdimen müzakeresi hakkında yüz üç 
imzalı takriri kıraat ve mezkûr mazbatanın evrakı 
varideden maada mevadı saireye takdimen müzake
resi kabul olundu. İstanbul mebuslarından olup Ra
mazan nihayetinde buraya gelmiş ve muahhar an da-
irei Jntihabiyesine azimet v<; bu kerre avdet eylemiş 
olan Karahisarısahip Mebusu Mustafa Hulusi Efen
di Heyeti Vekile namına Makamı Riyasetten Heyeti 
Umumiyeye takdim olundu. Müteakiben Hukuku 
esasiye ve tahsisat hakkında Kanunu Esasi Encüme
ni mazbatasının müzakeresine başlanılarak müzake
renin kifayetine karar verildikten sonra on dakika 
teneffüs edilmek üzere cebe tatil edildi, 
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Üçüncü Celse 
Reis Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin tahtı 

riyasetle'rinde üçüncü celse saat yedide inikat etti. 
Kanunu Esasi Encümenince tanzim edilen birinci 
madde kıraat ve müzakerenin kifayetine karar veril
dikten ve bu bapta verilen takrirlerin kâffesi kıraat 
ve reddedildikten sonra birinci madde aynen kabul 
eldildi. İkinci madde kıraat ve müzakere cereyan etti. 
Müzakerenin kifayetine karar verildikten sonra ga
yenin tasrihi hakkındaki teklifler nazarı dikkate 
alınarak maddenin birinci fıkrası 'berayi tadil encü
mene havale ve ikinci fıkrası aynen kabul ve Nafiz 
Beyin bir madde ilavesi hakkındaki teklifi reddedi
lerek beş dakika teneffüs edilmek üzere celseye niha
yet verildi. 

Dördüncü Celse 
Reis Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin tahtı 

riyasetlerinde saat sekizde inikat etti. İkinci mad
denin birinci fıkrasının şekli muaddeli de kıraat ve 
kabul olunarak mezkûr madde tadilen kabul edilmiş 
oldu. 'Müteakiben yarın mutat olan saatte içtima 

edilmek üzere saat sekizi çeyrek geçe celseye nihayet 
verildi. 

Cüzi tadilatla kabul edildi. 
Reis Konya 

M. Kemal Refik 
Yozgat 

Feyjaz Âli 
REİS — Zaptı sabık hakkında bir şey söyleyecek 

var mı? 
İSMET BEY (Çorum) — Layiha Encümeni maz

bataları ya nazarı mütalaaya alınmak veya reddedil
mek veya müzakereye mahal olmamak şıklarından 
birisiyle neticelenir. Bu cihetlerin tavzihi için zabıt 
hulasalarında layihaların neticesi red ise reddi mu-
tazammın layiha veyahut müzakereye lüzum olma
yan layiha diye tasrih edilmek lazım gelir. 

REFÖC ŞEVKET BEY (Sanman) — İkinci mad
de üç fıkradır. Zabıtta iki fıkra yazılmıştır. Üç ola
rak tashihini teklif ederim. 

REİS — Bu tadilat i e zaptı kabul, edenler 'lıüıtfeın 
ellerini kaldırsınlar. Kabul olundu efendim. 

REİS — Kâzım Paşanın bu teklifini tensip buyu
ruyor musunuz? (Hay hay) tensip buyuranlar elleri
ni kaldırsın. Tensip edildi etendim., 

2. — Azerbaycan Şûralar Hükümeti Riyasetinden 
mevrut muvaffakiyet temennisine dair mektup. 

\ 
REİS — Yine Şark'tan, Azerbaycan Hükümeti 

Reisi Nerirnanof'tan Riyasete bir mektup vardır, oku
nacak. 

Büyük Millet Meclisi Reisine 

İzzetlû efendim Kemal Paşa; 

Bu mektubu yoldaş Halil Paşa ile gönderip hu
susi selam etmek fikrindeyim. 

Müslüman komünistleri sizin maksudunuza çat
mak yolunda var kuvvetlerini sarf edeceklerdir. Ak
si takdirde ne bizim için ne sizin için ve ne de bütün 
Şark için varlık yoktur. Mademki İngiltere ve onun 
kuvvetiyle yaşayiş eden Avrupa emperiyalisti var
dır. Ermeni meselesi de bu esastan çıkar bir mesele
dir. Avrupa emperiyalizmesi olursa çürük Ermenis
tan özü özünden mahvolacrktır. Yaşayınız efendim. 
Yaşasın bu fikirde olan kardeşlerimiz. 

Neriman Nerimanof 
(Alkışlar) 

5. — MUHTE 

1. — Şark Cephesi Kumandanı Kâzım Karabekir j 
Posanın, İstanbul'da inikat eden Şûrayı Saltanatta 
Sevr Muahedesinin imza edilmesine karar verenlerle 
muahedeyi imza edenlerin hiyaneti vataniye ile itti-
ham olunmalarına dair telgrafı. 

REİS — Kâzım Karabekir Paşadan mevrut bir J 
telgraf var okunacak. I 

Erzurum; 
Ankara'da Meclisi Milli Riyasetine 

Vatansız, vicdansız üç serserinin, yine kendileri 
gibi millet ve vatanla alakası olmayan bir kaç kişi 
namına sulh muahedesini imza ettiklerini ajansta 
gördük. Mücadelei mılliyemizde daha büyük bir 
azim ve imanla devan» tek iden ahdettiğimizi arz ey
lerim. İstanbul'da teşekkülünü evvelce duyduğumuz 
Şûrayı Saltanatta Türkiye'nin hayatı mevcudiyetini 
söndüren bu zalim muahedenin imza edilmesine ka
rar ve rey veren esamileri malum eşhasın ve muahe-
denameye vazı imza edenlerin ihaneti vataniye ile 
ittiham olunmasını ve haklarında hükmü gıyabi ve
rilmesini bu vatansızların isimlerinin her yerde la- j 
netle yadedilmesinjn ilan ve tamim olunmasını arz 1 
ve teklif eylerim. 

17 Ağustos 1336 
Şark Cephesi Kumandanı 

Kâzım Karabekir 

5. — MUHTELİF EVRAK 
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REİS — Efendim, tensip buyurursanız kendileri
ne münasip bir surette Meclisi âlileri tarafından ce
vap verilsin (Hay hay muvafık sesleri) bu yeni teş

kil ettikleri bir Hükümettir. Tensip buyurursanız bir 
de tebrik yazalım. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Müttefikan kabul olundu. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELATI 

/. — Kozan Mebusu Dr. Fikret Beyin, intihap 
mazbatasına dair mazbataları Tetkik Encümeni maz
batası. 

REİS — Kozan Mebusu Fikret Beyin mazbatai 
intiha'biyesi var. 

İşbu mazbata bittetkik usulüne muvafık olarak 
intihap edildiği anlaşılmakla berayi tasdik Heyeti 
Umumiyeye arz olunur. 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Ka'bul olundu efendim. 

2. — Trabzon Mebusu Sabrı Beyin istifanamesiy-
le intihap mazbatası. 

REİS — Trabzon azasından Sabri Beyin intihap-
namesi ve aynı zamanda istifanamesi var, tensip bu
yurursanız mazbatası okunsun, muamelei lazimesi 
yapılır. Ondan sonra istifası hakkında bir karar ve
rilir. (Okumaya lüzum yok şubeye havale edilsin ses
leri) efendim şubeye havale edeceğiz... 

3. — İzmit Mebusu Halil İbrahim Efendinin me
zuniyetinin temdit olunamayacağına dair Büyük Mil
let Meclisi Riyaseti tezkeresi. 

REİS — İzmit Mebusu Halil İbrahim Efendinin 
mezuniyetine dair Riyasetin bir tezkeresi var. 

'17 . VIII . 1336 

Heyeti Umumiyeye 
İzmit Mebusu Halil İbrahim Efendinin temdidi 

mezuniyeti hakkında vukubülan müracaatlar Divanı 
Riyasetçe tetkik olunarak miri mumaileyhin sebke-
den izin muamelesi hakkında atideki izahatla beıa-
ber Heyeti Umumiyeye arzına karar verilmiştir. 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
Kemal 

İzahat; 
(Mumaileyh Halil İbrahim Efendinin rapora müs

tenit ve bit^buçuk mah mezuniyet talebini havi mü
racaatı 18 Temmuz 1336'da münakit beşinci Divanı 
Riyaset içtimaında tezekkür edilerek Ankara'da isti
rahat ve tedavisi tahtı karara alınmış ve Sıhhiye Ve
kâletine tdbligatı lazime ifa kılınmış ise de bu ara
lık Makamı Riyasetten bir hafta izin alarak memle
ketine gitmesi ve bu müddetin temdidi hakkında tek

rar telgrafla müracaat eylemesi üzerine balada mu
harrer karar mucibince tedavi edilmek üzere Anka
ra'ya avdeti cevaben kendisine yazılarak iş'bu mua
meleden 29 Temmuz 1336'da inikat eden Divanı Ri
yasete malumat verilmiş ve kendisinden alınan ce
vapta da Divan kararına tevfikan Ankara'ya hare
ket edeceği anlaşılmıştı. Bu kerre, gerek İznik kay
makamından ve gerekse kendisinden alınan telgraf-
namelerde mumaileyhin mahallinde mdematı milli-
yede çalışacağından bahsile yine mezuniyet talep 
edilmektedir. Bu husus 15 Ağustos 1336'da münakit 
yedinci Divanı Riyasette tezekkür kılınarak avdeti 
lüzumunun kendisine tebliği tahtı karara alınmak 
üzere evrakının Heyeti Umumiyeye tevdii tensip 
olunmuştur. 

REİS — Avdetini tensip buyuranlar el kaldırsın. 
Avdeti tensip edildi. 

4. — Ergani Mebusu Emin, Genç Mebusu Celâl, 
Ertuğrul Mebusu Necip Beylerle Kırşehir Mebusu 
Bekir ve Erzincan Mebusu Fevzi Efendilerin mezu
niyetlerinin temdit edilemeyeceğine dair Büyük Mil
let Meclisi. Riyaseti tezkeresi. 

REİS — Şimdi mezuniyetleri kabul edilmeyen 
azayi kiram hakkımda Divanı Riyasetin tezkeresi var 
efendim. 

18 . VIII . 1336 

(No. : 476 
Meclisten mezuniyet talep eden azayi kiramdan 

Divanı Riyasetçe talepleri esbabı makuleye müstenit 
görülmeyen atide esamisi muharrer zevatın derhal 
Meclise iltihakları için kendilerine yazılmış olduğu 
berayi malumat arz olunur efendim. 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal 

Ergani Mebusu Emin Bey, 
ıKonya'da Genç Mebusu Celâl Bey, 
Kırşehir'de azadan Benir Bey, 
Ertuğrul cephesinde azadan Necip Bey, 
Erzincan'da azadan Fevzi Efendi, 
REİS — Efendim, bunJarın avdetlerini tensip 

edenler el kaldırsın. Tensip edilmiştir. 
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1. — Kütahya Mebusu Besim Atalay Beyin, se
ferberlikte hırsızlıkla iktisabı servet edenler hakkın
da teklifi kanunisi. (2/71) 

REtS — Efendim seferberlik esnasında hırsızlık 
yapmak suretiyle para biriktirenler hakkında Besim 
Atalay Beyin teklifi var; bunu Layiha Encümenine 
havale ediyoruz. 

2. — Antalya Mebusu Ali Vefa Beyin, istikrazı 
dahili tahvilatı hakkında teklifi kanunisi. (2/72) 

4. — TEKLİFLER 

REtS — İstikrazı dahili hakkında Ali Vefa Beyin 
takririni de Layiha Encümenine gönderiyoruz. 

3. — Kastamonu Mebusu Besim Beyin, Beşinci 
devrei intihabiye hakkında teklifi kanunisi. (2/73) 

REtS — Beşinci devrei intihabiyeye dair Kasta

monu Mebusu Besim Beyin teklif ettiği layiha! kanu

niye var ıbunu da Layiha Encümenine gönderelim. 

3. — LAYİHALAR 

1. — İhracat rüsumu kanunu layihası. 
2. — Temettü vergisine zam icrasına dair kanun 

layihası. 
REİS — Maliye Vekâletinin ihracat ve temettü 

vergisine ait iki teklifi kanunisi vardı. Müsaade buyu-

rulursa Muvazene! Maliye Encümenine havale ede
lim. 

EMİN BEY (Erzincan) — Efendim, ayrı ayrı ait 
olduğu encümenlere gitsin. 

6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Hukuku esasiye ve tahsisat hakkında Hu
kuku esasiye encümeninin teklifi kanunisi ve mazba
tası. 

REİS — Efendim Kanunu Esası Bncüımıenji maz
batasının üçüncü maddesine gelmiştik, müsaade bu-
yurulursa maddenin müzakeresine devam edelim. 
Mustafa Vasfi Bey buyurun. 

MADDE 3. — Heyeti Umumiye içtimai 23 Ni
san 1336 tarihi müebbet olmak üzere dört aydır. Bu 
müddet ve mebde Heyeti Umumiye karariyle temdit 
ve tebdil olunabilir. 

MUSTAFA BEY (Karahisarışarki) — Efendim 
rica ederim, lütfen Refik Şevket Beyefendi bu mad
deye dair izahat versin. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Üçüncü maddenin es
babı mucibesinde izahat yok. 

MUSTAFA BEY (Karahisarışarki) — Encümen 
namına mı izahat veriyor? 

ıRBİS — Hayır encümen namına değildir. 

MUSTAFA BEY (Karahisarışarki) — Söz 'bende-
nizindi. Refik Şevket Bey encümen namına izahat 
versin dedim. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Encümen 
namına söylenecek sözler matbu bulunuyor. Eğer bi
zim düşünemediğimiz başka şeyler varsa sorarlar an
larlar. 

MUSTAFA BEY (Karahisarışarki) — Mazbata
nızı anlayamıyoruz. Belki pek derin, pek ince nokta
larınız var. Anlayamıyoruz. Şifahen söylerseniz an
layabiliriz. 

(Bu sırada Ragıp Bey Kütahya kürsüye geldiğin
den). 

REİS — Siz sözünüzü ayakta söylediniz hakkınız 
bitti. 

MUSTAFA BEY (Karahisarışarki) — Pekâla ye
niden söz istiyorum. 

REİS — Yeniden size söz veriyorum. 
RAGIP BEY (Kütahya) — Esbabı mucibede 

üçüncü maddeye dair maddenin münderecatından 
daha fazla bir izahat mevcut değil. Halbuki, bu mad
de, malumu aliniz, Meclisin müddeti içtimaından 
bahsediyor. Müddeti içtimalar her 'halde şayanı 
ehemmiyettir. Bilhassa Meclisin en büyük ve mühim 
vazifesi 'bütçe meselesidir. Burada her şey sene, mü-
ebbeten, içtima 23 Nisan gösterilir. Buna da sebep 
bu seneki içtimain 23 Nisandan başlaması imiş. Hal
buki 23 Nisana kadar Meclis içtima edecek ve on
dan sonra da bir çok zaman geçecek de bütçe gele
cek ya o bütçenin tasdik olunacağı zamana kadar ge
çecek zaman zarfında bütçe meselesi Hükümetçe ne 
olacak? Binaenaleyh bütçeyi, Hükümetin, o senenin 
ta nısfından sonra tasdik ettirmesi iktiza ederki, bu 
pek mühim bir mesetedir. Yani Hükümet o sene için 
masraf yapacaktır. 
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İkincisi efendim, şüphesizdir ki, Meclis azası en 
ziyade işlerinin çok olduğu zamanlarda içtima etmiş 
bulnacaklardır. Bu suretle 'Meclisten mütemadiyen 
mezuniyet istihsal etmek suretiyle azalar gidecektir. 
Çok zaman ekseriyeti gaip etmiş bulunacağımız, nite
kim bu sene de arkadaşlar arasında ahval bu şekilde
dir. Zaten eski Meclisi mebusanda tanzim edilen Ni
zamnamem dahili malumu alileri inceden inceye dü
şünülerek t.anzim edilmiştir. Beher maddesinde ehem
miyetli tetkikat ve tetebbu at icra edilmiştir. Şimdi 
'buna binaen 'bendeniz bir teklifte bulunuyorum ki, 
evvela Meclisimiz bugün memleket buhranı idari içe
risinde bulunduğundan dolayı bir çok kavaninin ye
niden yeniye tespitine ve yeniden yeniye vazına lü
zum vardır. Bu lüzum ve ihtiyaç dolayısıyle dört mah 
müddet azdır. Dört mahlık Meclisin içtimai altı mah 
olmasını teklif ediyorum. Fakat 'bu maruzatım dör
düncü maddenin kabul edilmesi şartiyledir. Çünkü 
dördüncü madde kabul edilmezse bu maddeye ihti
yaç kalmıyor. Onun için bunların gelip gitme mevsi
mi müsaade olan Teşrinievvelden başlayarak, ertesi 
sene Nisan nihayetine kadar devam etmek üzere, se-
nei içtimaiyeyi altı maha iblağ etmek taraftarıyım. 
Yalnız bir sene ki, 23 Nisanda başlamıştır. Kendi 
noktai nazarıma göre dört ma'hı ka'bul ediyorum ve 
bunun için bir de takrir veriyorum. 

MUSTAFA BEY (Karahisarışarki) — Efendim 
bendeniz bu üçüncü maddenin hiç lüzumu olmadığı
nı arz edeceğim. Çünkü biz, birinci ve ikinci madde
lerde bir esas kurduk ki, bu üçüncü madde - ki müd
deti içtimaa aittir - o esasata külliyen mugayirdir. 
Geride gelecek maddelerde bu esasa göre sureti tesvi 
bulmak da müşkül değildir. Yani heyeti mecmuasının 
devam edebilmesi yahut bir kısmının devam edebil
mesi hususu, buna lüzum olmaksızın, yani üçüncü 
maddeye ihtiyaç olmaksızın, yine tahtı temine alına
bilir. Maddenin buraya derci, yani bu dört ay müd
detin tayini atik Kanunu esasiye tevfikan yapılmış 
bir şeydir. Halbuki bu, Meclisi Mebusana mahsus 
bir müddeti. Onun aynen Meclisi aliniz için kabulü 
hiç bir vakit mantıkan da doğru değildir, şu esasa
ta da muvafık değildir. Maahaza ben iddia edebili
rim ki, hatta maksadımızın teminine bile gayrikâfi-
dir. Belki de muhaldir. Çünkü efendim dört ay bu
rada içtima edeli, rica ederim, şu dört ay içerisinde 
ne kadar iş gördük; demek ki, gelecek sene de bu 
kadar 'birikeceğiz, yine dağılıp gideceğiz. Oldu mu? 
Zabıtları okuyan bir kere aşağısını da okudu mu an
lar gelecek sene Nisanında geldiğimizde de işte bu 
kadar iş göreceğiz buna emin olunuz. Maamafi'h 

böyle dört mah içtima edirce Meclis bir seneden da-
'ha evveli içtima edemiyecek gibi görünüyor. Gerçi 
aşağı maddelerde de varsa da o maddelere ait iti'ra-
zatımı başkaca söyleyeceğim. Zaten onun için birinci 
ve ikinci maddelerdeki esasata istinaden, sonra gele
cek maddelerdeki hakkı itirazım baki kalmak üzere 
bu maddenin 'büsbütün tayyını teklif ederim, iyi dü
şününüz de ona göre... 

REFİK ŞEVKET BEY (Sarühan) — Efendim 
üçüncü maddenin tahririne saik olan esibap maz
batada tasrih edilmişti. 

'MUSTAFA BEY (Karahisarışarki) — Paşa Haz
retleri müsaade ederse bilmukabele söylemek hakkı
nı muhafaza ediyorum. (Gürültüler, nasıl olur? Ol
maz sadaları) ona karşı söz istiyorum. 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Meclisin 
sıfatı müstemer olmaktır. Buradaki dört ay tabiri 
Heyeti Umumiyenin müçtemian çalışmasına masruf
tur ve Heyeti Umumiye lüzum görürse tebdil ve tem
dit hakkını haizdir. Hatta bir sene ve iki sene gibi 
mütemadiyen temdit etmek salahiyetini haizdir. Bi
naenaleyh mevcut bir hakkı, gayri mevcutmuş gibi 
göstererek, dört ay üzerinde İsrar etmek haddi za
tında fazladır. 23 Nisan mebde olması keyfiyeti, o 
günün mebde olması keyfiyeti, onun tarihi 'bir şekil 
almasındadır. 23 Nisan mebde olamayacağını nazarı 
itibara alarak Heyeti Umumiyenin bunu da tebdil 
edeceğini kabul ettik. Sonra atideki mevatta, Meclisin 
dört ay Heyeti umumiye içtimaını yaptıktan sonra 
tatilini ka'bul etmedik, bilakis Meclisin istimrarını ve 
bu istimrarı teyit edecek başka bir heyetin hali faa
liyette olmasını kabul ettikten sonra artık dört ay ke
limesinin manası üzerinde fazla meşgul etmeye lü
zum kalmaz zannederim. Mustafa 'Beyin itirâzatma 
gelince : Bendeniz öyle zannederim ki, Heyeti Umu-
miyemiz içerisinde en çok Kanunu Esasi diye ibize 
ihtaratta bulunan Mustafa Bey Kanunu Esasiye dört 
ay konulmamasına saik olar esbabı - Ve 'belki 'de o 
sıralarda kendileri vazii kar.un idiler - esbabını naza
rı dikkate alarak encümene teşekkür etmeleri lazım-
gelirdi. 

MUSTAFA BEY (Karahisarışarki) — İzah ede
rim inşallah. 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Bilakis, her 
zaman ka'bul ve teyit ettiği Kanunu Esasiyi bakıyo
ruz ki, iskat etmiş oluyor. Binaenaleyh Mustafa Beye 
de verilecek cevap, bundan evvel arz ettiğim gibi, ta-
mamiyle 'buradaki dört ay tabiri, Heyeti Umumiye
nin müçtemian çalışması demektir. Eğer Heyeti Umu-

336 — 



İ : 53 19 . 8 . 1336 C : 1 

miye lüzum görürse, hatta ekseriyeti adiye ile bile 
lüzum görürse, temdit eder. Bunu hiç bir kuvvet me-
nedemez. Eğer Heyeti Umumiye lüzum görürse, bu
nun mebdeini, vaziyeti içtimaiyemize ve ihtiyacatı 
memlekete göre tebdil edebilir. Binaenaleyh dört ay 
iabiri burada, üzerinde mesaimizi iptal edecek dere
cede az müddettir diye münakaşa edecek bir tabir 
değildir. Binaenaleyh bendeniz maddenin aynen ka
bulünü encümen namına teklif ediyorum. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — 'Müzakerenin 
kifayetini talep ettiğinizden dolayı teşekkür ederim. 
Çünkü bu müzakere emin olmalıyız ki, kalbimizle, 
ruhumuzla, hususi hasbıhallerimizle belki bir aydan 
beri devam ediyordu. Binaenaleyh maddenin aynen 
kabulünü teklif ediyorum. 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair bir teklif 
var (Kâfi sesleri). Kâfi görenler el kaldırsın. Kâfi 
görülmüştür efendim. 

MUSTAFA BEY (Karahisarışarki) — Müzake
renin kifayetine karar vermek adeta müzakere yok 
demektir. 

iBüyük Millet Mecıisi Riyaseti Celilesine 
Üçüncü maddenin ikinci fıkrasında (Bu müd

det ve mebde Heyeti Umumiye karariyle temdit ve 
tebdil olunabilir) deniliyor. Halbuki mebde tarihi 
bir gün olduğundan tebdiline salahiyettar değiliz. Bi
naenaleyh maddeden yalnız mebde kelimesinin tay-
yı ile aynen kabulünü teklif ederim. 

18 Ağustos 1336 
Kastamonu Mebusu 
Abdülk.adir Kemali 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Müsaade buyu
rursanız bir şey arz edeceğim. Efendim müzakere 
kâfi denildi. Buna itiraz edecek değilim. Fakat bu 
üçüncü maddenin mevkii dördüncü maddededir. 
Dördüncü madde aynen kabul edilmeden bunun 
ebemmiyeti yoktur. Şirndi kabul ettiğimiz bir şeyi, 
dördüncü maddeyi kalbul etmezsek, sonra ne olacak? 
Onun için pek rica ederim, bunu reye koymadan ev
vel dördüncü maddeyi müzakere edelim. O takarrür 
ettikten sonra reye koyalım (Ret, ret sesleri). 

Riyaseti Celileye 
Birinci ve ikinci maddelerde kabul edilen esasata 

nazaran Büyük Millet Meclisine dört ay müddet iç
tima tayini temini maksadı muhil ve maddeteyni 
mezkûreteyn ahkâmına külliyen mugayir olduğun
dan, mevaddı atiye ana göre müzakere olunmak üze

re, işbu üçüncü maddenin bütün bütün tayyını arz 
ve teklif eylerim, 

/Karalbisaırıısşjarfci Mıebusıu 
Mustafa 

Riyasati Celileye 
Üçüncü maddenin aynen kabulünü, şu kadar ki 

(Bu müddet ve mebde) terkibinin (Bu mebde ve müd
det) e tahvilini teklif ederim. 

Bolu 
Tunalı Hilmi 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin (Heyeti Umumiye her sene 

Teşrinievvel iptidasından Nisan 'gayesine kadar altı 
man müddetle içtima eder. Ancak 1336 senesinin 
mebde içtimai 23 Nisan 1336 olmasına binaen yalnız 
senei mezkûre için müddeti içtima bu tarihten itiba
ren dört mahtır) şeklinde tadilini teklif ederim. 

Kütahya Mebusu 
Ragıp 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü madde dördüncü maddeye matuf ve 

mütemmim mahiyetinde olduğundan evvelemir
de dördüncü maddenin müzakeresiyle şeklinin tespi
tinden sonra üçüncü maddenin mevkii müzakereye 
vazını teklif ederim. 

Karahisarışarki Mebusu 
Ali Süruri 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddeye ait hususat tamamiyle tenevvür 

etmiş olduğundan müzakerenin kifayetiyle dördüncü 
maddeye geçilmesini teklif ederim. 

Çorum 
Fuat 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin birinci satırındaki (Heyeti 

Umumiye içtimai) fıkrasının yerine (Heyeti Umumi-
yenin müddeti içtimai) fıkrasının vaz ve kabulünü 
teklif ederim. 

Karahisarışarki Mebusu 
Ali Süruri 

REİS — Bu tadil takrirlerini sıra ile reye koya
cağız. Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemali Be
yin takriri (ret, ret seslen). 

BİR MEBUS BEY — Evvela tay teklifleri okun
sun. 

REİS PAŞA (Devamli) — Kabul edenler ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmemiştir efendim. Karahisarı
şarki Mebusu Ali Süruri Efendinin takririni kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Nazarı dikkate alınma
mıştır efendim. 

— 337 — 



İ : 53 19 s 8 . 1336 C : 2 

ALİ SÜRURt EFENDİ (Karahisarışarki — Ma
na itibariyle zaruridir efendim. 

REİS — Bunu nazarı dikkate alanlar el kaldır
sın. «(Müddeti içtimai» krljmeskıi, Ali Süruri Beyin 
teklifi veçlhile, «Heyeti umumi yenin müddeti içtimai» 
tarzında kabul edenler ellerini kaldırsın. Muvafık 
görülmüştür efendim. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Heyeti Umu
miye içtimai için 23 Nisan mebde olmak üzere olsa 
daha iyi olur. Müddet tabirine lüzum yoktur. 

REİS — Müsaade 'buyurursanız efendim bu 
izahtan sonra maddenin ti dilini o veçhile muvafık 
görenler ellerini kaldırsın. Muvafık 'görülmedi efen
dim. (Kütahya Mebusu Ragıp Beyin takriri tekrar 
okundu). Kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul 
olunmamıştır efendim. 

'(Tünalı Hilmi Beyin takriri okundu.) 
REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Bu mebde 

ve müddet muvafıktır efendim, böyle olsun. 
REİS — Hilmi Beyin teklifi ve encümenin de ka

bulü veçhile yapılacak tadilat bu mebde ve müddet
tir. Bu suretle kabul edtnler el kaldırsın efendim. 
Kabul olundu efendim. (Karahisarışarki Mebusu 
Mustafa Beyin takriri okundu). 

TUNALI HİLMİ BEY (Bokı) — Müsaade buyu
runuz Paşa Hazretleri! Bendeniz aynen kabulünü 
teklif ettim. Bunu reye koymadınız efendim. 

REİS — Tadile ait olan noktasını reye koydum. 
Çünkü başka tadil takrirleri de vardır efendim. 

.Riyaseti Celileye 
Müzakere edilmekte olan Kanunu Esasinin üçün

cü maddesinin birinci fıkrasında (1336 tarihi mebde 
olmak üzere...) ifadesinden sonra (senede) kelimesi
nin ilavesiyle maddenin tzdilen tasrihini arz ve tek
lif ederim. 

Bursa Mebusu Lazistan Mebusu 
Şeyh Servet Abidin 

KADRİ BEY (Diyarbekir) — Paşa HazreÜeri o 
halde «tebdil ve temdit» kelimeleri de takdim, tehir 
edilmek lazımgelir. 

REİS — Bunu kabul edenler ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmedi efendim. Maddenin aslını reye koyu
yorum. Tunalı Hilmi Beyir. yaptığı ufak tadilden 
•sonra kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul edildi 
efendim. 

KADRİ BEY (Diyarbekir) — Yanlış oldu Paşa 
Hazretleri. Temdit ve tebdil kelimeleri de o tashihe 
göre yapılmalıdır. Evvelce doğru yazılmıştı. 

REİS — Bunu tensip ediyorsanız ellerinizi kaldı
rınız. Bu suretle tadil edildi efendim. 

(Kâtip Refik Bey (Konya) dördüncü maddeyi 
okumaya 'başlar). 

ABİDİN BEY (Lazistan) — Paşa Hazretleri; 
usulü müzakereye dair bir şey söyleyeceğim. Müddet 
dört ay diyor efendim. Dört ay demek, bir daha iç
tima etmeyin demektir. 

REİS — O mesele bitmiştir efendim. Beş dakika 
teneffüs edilmek üzere celseye nihayet veriyorum. 

IKİNCÎ CELSE 
Açılma Saati : 4.30 Badezzeval 

REİS : Mustafa Kemal Paşa Hazretleri 
KÂTİPLER : Refik Bey (Konya), Muhittin Baha Bey (Bursa) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. Müzakere-
imiz dördüncü maddeye gelmüşitir. Efeindim mıüsıaiade 
buyurursanız dördüncü maddeyi okuyalım: 

iMadde 4. — Heyetli Umumiye içtimainin 'hita
mında Heyeti Umumiye mahiyetinde olmak ve se-
nei içtimaiye nihayetine kadar ifayı vazife etmek 

üzere beher dairei intihabiyeden ikişer mebus Heyeti 
Umumiye tarafından bilintihap tefrik olunarak dai
mi heyet halinde bulunur. Daimi heyet azasından 
biri heyete dahil olmayan rüfekasından herhangi bi
rini Heyeti Umumiye muvafakatiyle kendi yerine 
ikame edebilir. 
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REİS — Buyurun Mustafa Bey. 
MUSTAFA BEY (Karahisarışarki) — Efendim, 

üçüncü maddenin tayyını talep etmiştim. Maattees
süf bu maddenin de ayn:?n ipkasını talep etmeyece
ğim. Ondan dolayı Refik Şevket Beyin affını istir
ham ederim. Ama kendisine hakkı teşekkürü haki
katen unuttum. 

Lakin şunu da söyleyebilirim ki... (Gürültüler). 
Kerem edin efendim. Şunu arz ederim ki, bundan 
iki ay evvel verdiğim teklifi kanuni hâlâ nezdinde 
mevcut bulunduğu gibi, diğer bir husus için, yani 
Heyeti Vükelanın, Meclisi Âlinin vezaifini tayin ve 
tefrik için verdiğim diğer bir takririm de hâlâ Ka
nunu Esasi Encümeninde duruyor. Bunu da arza 
mecburum. (Sadede sesleri). Gelelim sadede, sadet 
işte bu! «Heyeti Umumiye içtimainin hitamında He
yeti Umumiye mahiyetinle olmak ve senei içtimaiye 
nihayetine kadar ifayı vazife etmek üzere beher dai-
rei intihaıbiyeden ikişer mebus intihap olunur» deni
liyor. Efendiler, şimdi her dairei intihabiyeden bir 
kere beşer kişi varız. Aslı itibariyle, istanbul'dan ge
len rüfekayı kiram da iki üç tane var. Her intihap 
dairesine göre şöyle üst üste hesap edecek olursak 
yedi kişiden eksik değiliz. Her sancakta acaba ^u 
yedi kişiden bugün Meclisi Alinizi teşkil eden kaç 
zat var? Şüphe yok ki; bir kaç defa tayini esami ile 
malum olduğu üzere, taayyün ettiği üzere, evet an
cak çok, çok iki yüz kişi bulunabilir. Şimdi bu mad
de mucibince eğer her dairei intihabiyeden ikişer kişi 
bırakılırsa 120 kişi kalır rica ederim. Bundan mezu
niyet alanı olur, bunun hasta olanı olur, bunun de
vam etmeyeni olur. Şu halde 120 kişinin bir mikta
rını, yani yirmisini daha düş, geriye kalır 100 kişi... 
365 kişiyi 100 kişi nasıl temsil eder, rica ederim? 

Dikkat 'buyurunuz. Zaten ahkâmı seriye ve kava-
idi esasiye iktizasındandır ki, bir milleti temsil et
mek için o milletin ekseriyetini haiz olmalıdır. Ara 
ekseriyeti haiz olmazsa onun için ekalliyetin salahi
yeti olamaz. Ekseriyet mevcut iken demek oluyor 
ki, 365 kişinin memur olduğu bir işi yani milletin 
365 kişiye tahmil ettiği bir işi - belki dört yüze varı
yor - şimdi yüz kişiye tahmil etmiş olacağız. Bu han
gi kavaidi hukukiyeye, hangi kavaidi esasiye tevafuk 
edebilir? 

BÎR 'MEBUS BEY — Elli bin kişiyi siz temsil 
ediyorsunuz ya. 

•MUSTAFA BEY (Devamla) — Bir kere bizi ta
yin eden müekkillerle kendimizi düşünelim. Biz bu 
Heyeti mu'hteremenin intihabiyle buraya gelmedik. 
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Biz milletin vekâletiyle buraya geldik. Biz mahallimiz
de seçildik. Ben öyle itikat ediyorum ki, Heyeti muh-
teremenin hiç birisi, gerek kanun nazarında, gerek 
millet nazarında, yekdiğerine katiyen tercih edile
mez. 

HAŞİM BEY (Çorum) — Böyle bir icazet veril
memiştir. 

MUSTAFA BEY (Devamla) — Evet, böyle bir 
icazet de verilmemiştir. Bununla beraber milletin 
seçmiş olduğu 'bir mebusu, göndermiş olduğu bir 
mebusu, hangi kudrettir ki, onu geriye göndersin? is
tediğini alsın da istemediğini kovsun? (Şiddetli gü
rültüler, sözünü geri al sesleri) 

MUSTAFA BEY (Devamla) — Katiyen geri al
mam. Tepinir, tepinir durursunuz. Reis Paşa! bu mü
zakereyi ihlal edenler hakkında nizamname ahkâmı
nı tatbik ediniz. Rica ederim. Bu bir kere değil, beş 
kere değil, rastgeldiğinize takır takır yaparsınız. 

REİS — Maksat hakkındaki beyanatınızı... 
MUSTAFA BEY (Devamla) — Olmaz böyle 

şey. insanın zihni kalmaz ki, ya işinize geleni söyler
sem elleriniz sakırdar. (Handeler) 

REtS PAŞA — Devam, 

MUSTAFA IBEY (Devamla) — Pek iyi azıcık 
düşüneyim. Kafa mı koyuyorlar adamda? Bir de 
rüfekadan birisi, 'bir manii olursa diğeri yerine ika
me edilsin, bu da Heyeti Umumiyenin reyiyle tasvip 
edilsin diyor. Ben buna dair hiç 'bir şey söylemeye
ceğim. Çünkü söyleyeceğim esas daha başka türlü
dür. Diyorum ki, Efendiler; şu maddeden maksat 
nedir? 

Heyet az olsun, itiraz vuku bulmasın mı? (Gü
rültüler) Mazbata Muharriri burada. Maksat ne gaye 
ne? (Gürültüler) Yok durun efendim, gürültü yap
mayın, anlaşalım efendim. Bu Meclisin az olmasın
dan, ben zannetmek istiyorum ki, eğer mebuslar az 
olsun, para da az alsın. Maksat bu ise, para mevzu-
bafas olamaz. Farzedelim ki, mevzübahs olsun. 

iBtR MEBUS BEY — Para (10) bin lira ediyor. 
'MUSTAFA BEY (Devamla) — Pek güzel efen

diler. Ona da bir çare bulayım. Maksadınız eğer bu 
ise ben buna çare bulayım. Kaç lira alıyoruz? Bu he
sap üzere kaç lira ediyor. Heyeti Umumiyenin mas
rafı? (Sadede seleri) Sadetten söylüyorum. 

(Devam sadaları) 
Kaç lira ediyor? Soruyorum. Mesela 600 lira edi

yor. Şimdiki encümenin yaptığı kanuna nazaran, ben
denizin de tespit edeceğim miktarda onu tecavüz et
memek üzere tahsisatı aya taksim ederiz. Mazereti 
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olan istediği gibi izin alsın gitsin serbest, geri kalan 
da öteki masraf beriki mevcuda taksim edilerek yine 
o parayı alalım. (100) lira alacağımıza elli lira alırız. 
Maksadımız para almak değil, millete hizmettir, hiz
met! Binaenaleyh... 

'REİS — Mesele para meselesi değildir. 
MUSTAFA BEY (Karabisarışarki) (Devamla) — 

Para meselesi değil, bendeniz ona cevap veriyorum. 
Binaenaleyh efendiler, şimdi biz burada 210 kişiyiz, 
410 kişiden 120 kişi kalacak, gerisi gidecek, yine git
sinler, izin alsın gitsinler. (Nisabı ekseriyet olmaz efen
dim) Kimi gitsin, kimi gitmesin. Meclis te heyeti ha-
liye'si üzere hiç müddeti, zamanı olmayarak devam 
etsin. Benîm reyim bundan ibarettir. Siz bildiğinizi 
yapın. 

OPERATÖR EMlN BEY (Bursa) — Efendim, 
kanunun heyeti umumiyesi kabul edildiği takdirde 
dördüncü maddenin ilk fıkrasına itiraz edeceğim. 
ilk fıkrada «Heyeti umumiye içtimainin hitamında 
«Heyeti Umumiye mahiyetinde» deniyor. Biz bu (ma
hiyette) kelimesiyle yerimize ikame edeceğimiz He
yeti daimenin hukuk ve salahiyetini tayin et
memiş oluyoruz. Acaba o heyeti daime bu Mec
lisi Umuminin hukuk ve salahiyetini haiz olacak mı? 
(Olacaktır sesleri) Olacağı takdirde her halde hukuk 
ve salahiyeti tasrih etmek icap ediyor. Onun için de 
bir tadilname veriyorum efendim. (Olmak) tabirinden 
sonradır. «Mahiyeti olup Büyük Millet Meclisine ait 
kâffei hukuk ve salahiyeti haizdir» tarzındadır. 

«Kâffei hukuk ve salahiyetli haliz bullluınımiakı» kay
dını ilave ediyorum. (Doğru sadaları) 

BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Efendim, 
daima fevkalade zamanlar, fevkalade vakayı içinde, 
fevkalade hadisat ve eşhas tevlid eder. 

Bizim meclisimizi de, memleketimizin yuvarlandı
ğı yahut yuvarlanmak istenildiği fevkalade zaman, 
fevkalade hadisat doğurmuştur. Onun mevlûdu olan 
Meclisin fevkalade hadisatın devarn e'ttiği müddetçe 
devam etmesi zannederim ki pek tabiidir. 

Sonra sizin mütemeddin milletlerin, bizim gibi ih
tilaller içinde çarpışmış olan milletlerin - ki bugün 
bizim düşmanımızdır - belki kıyamete kadar öcümüz 
kalbimizden çıkmaz, geçirmiş oldukları vakayi ve ha-
disatı da bize müessir bir ibret olacaktır zannederim. 
Biliyorsunuz ki Fransa inkilabı kebirinde bir Millet 
Meclisi - bilmem tecvidiyle söyleyebilir miyim? 

'Bir «Assamblee Nationale» teşekkül etmişti. Bu, 
ihtilalin müddetince devam etti. Bizim de ahvali fev
kaladenin devam ettiği müddetçe devam etmemiz la
zımdır. 

Eğer bizim bu şekilde devam etmemize bazı ma
niler varsa ve hakikaten bu maniler Meclisin huzu
runda tayin, Meclisin huzurunda tebellür ederse, tas
fiyesine lüzum görülürse, tasfiye edilir. (Hayır sada
ları) 

Madem ki tasfiye değildir. O halde arkadaşları
mızın neden bir kısmı gönderiliyor?.. Millet beş 
kişi intihap etmiş göndermiştir. Bu beş kişiden 
üçünü yahut dördünü göndermek, işi iki kişiye hasret
mek ne demektir? Milletin umuru memlekete olan 
müdahalesini, umuru memlekette olan vazife ve va
ziyeti tetkik edelim de ondan sonra bakalım millet 
buna razı mıdır? Bugün üç yüz altmış beş arkadaşı
mız var. Fakat kaçı içtima ediyor? Beyefendilerin söy
ledikleri gibi, nihayet iki yüz kişi... Yüz yirmi kişinin 
ipkası istemiyorsa, içimizden yüz yirmi kişi kalarak, 
diğerleri münavebe suretiyle, mesela bir livadan beş 
zat varsa birer ay yahut birer hafta münavebe sure
tiyle kalsınlar, vazifelerini ifa etsinler. (Doğru sada
ları) 

Sonra efendim arz edeyim. Bendenizin beyanatım 
iki şeyde hulasa edilebilir. Birincisi, nasıl ki Fransız 
înkilabı kebirinde Assamblee Nationale (Millet Mec
lisi) devam etmiş ise... (Türkçe söyle sesleri) Yani Ku
rultay. Bu Meclis te devam edecektir. Sonra ikincisi, 
münavebe ile bunu bırakalım. Mademki bu Heyeti 
Muhtereme milleti temsil ediyor. Bunların bir kıs
mını muattal bırakmaktansa münavebe ile devam ve 
içtima edelim. Zaten kendi kendine bu hâsıl oluyor. 
Bunu söylettikten sonra sadede davet etmeyeceğinizi 
bilsem bir şey var, onu söyleyeceğim. Encümen maz
batasında diyor ki : Hadisatın bila tevakkuf yürü
düğü ve bilhassa Büyük Millet Meclisinin taayyün ve 
tebellür etmiş kanaatlarına birer şekli kanuni vermek 
zarureti hâsıl olduğu bir zamanda... Vesselam bunun 
nesi doğru Allah aşkına? Şimdiye kadar bizim tebel
lür etmiş kanaatlerimiz şekli gayri kanunide mi idi? 
Kanun milletlerin ihtiyaçlarından doğar. Milletin ih
tiyacı şu Meclisi doğurmuştur. Binaenaleyh kanun
dur. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim, ben
deniz dördüncü maddenin tamamiyle aleyhindeyim. 
Bendenizden evvel söyleyen arkadaşlarımız fikirleri
ni izah ettiler. Şimdi mazbata da gösteriyor ki Heye
timiz şu evvelce tasrih edilen gayesini istihsal edin
ceye kadar vazifesine devam edecektir. Tabii bu ga
yeyi istihsale kadar devam edecek olan Heyet, tabii 
Heyeti Umumiyemizdir. Bu Heyeti, dördüncü mad
dede teklif edilen şekilde ikiye ayırmayı icap eden 
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esbabı bendeniz taharri etmek istiyorum. Evvelce bi
liyorsunuz ki bu Hukuku Esasiye Encümeni yapılma
dan evvel yine aynı şekilde bir Muvakkat Encümen 
yapılmıştı ve o encümende bendeniz de aza idim. Ve
rilen takrirlerin esası açık söyleyelim «para meselesi 
idi», «masraf meselesi idi» deniliyordu ki, memle
ketin, milletin bu halinde bir defa Heyeti Umumiye-
nin tamamiyle devamı, bu şekilde devamı ve onların 
masarifi zaruriyesini vermek biraz zor olacak denili
yordu, buna bir çare bulalım denilmişti ve o çareyi 
•bulmak itibariyle de bir encümen teşkil edilmişti. Ben
deniz de aza bulunuyordum. Binaenaleyh mesele pa
ra meselesi idi. Değildi denilirse yanlıştır. Çünkü dü
şünülüyordu ki, heyeti mecmuamızla burada kala
cak olursak verilen (bin iki yüz elli lira) talhsisat bir 
sene için kâfi değildir. Çünkü düşünülüyordu ki, he
yeti mecmuamızla burada kalacak olursak verilen 
(bin iki yüz elli lira) tahsisat bir sene için kâfi değil
dir. Hakikaten de kâfi değildir. Binaenaleyh bunu 
tazif etmek veya şekli sairede para vermek Hazineye 
bâr olmak demektir. Binaenaleyh buna bir çare bu
lunabilirse bulunsun denildi ve biz de bir içtima yap
mıştık. Zannederim ki kabul ettiğimiz mazbata, alelade 
de bir mazbata şeklinde idi. Bilahara tebellür ede 
ede bu şekle geldi. Binaenaleyh yine bunu ayırmak
taki esas, para meselesidir. Başka bir sebep varsa söy
lesinler. Ben başka bir sebep görmek istemiyorum. 

BÎR MEBUS BEY — Memleketlerine gitmek ar
zularıdır. 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Yüz altmış kişi 
mezundur. Ona mani yoktur. Heyet, mazereti olan
lara lazımigelen mezuniyeti veriyor idi. Şimdi... (Gü
rültüler) Efendim, söyleyecek olanlar benden sonra 
gelir söylerler. (Devam sadaları) 

Şimdi encümen mazbatasında Meclisin istimrarı
nı kabul ediyor ve sonra dördüncü maddede, teklif 
ettiği bir şekilde, bu istimrarını kendisi nakzediyor. 
Demin rüfekayı mühteremeden birisinin söylediği 
veçhile, eğer bizim her birimiz millet tarafından in
tihap edilerek, şu ahvali fevkalade icabatından olmak 
üzere, ahvali fevkalade neticeleneceği zamana kadar 
ifayı vazife için buraya gönderilmiş isek - ki buna 
şüphe yoktur - hiçbirimizin diğerini tevkile salahiye
timiz yoktur efendim. Katiyen, intihap suretiyle de 
olsun, tevkile salahiyetimiz yoktur. Sonra tevkil ettik. 
Rica ederim, bendeniz zatıâlilerini tevkil ettim ve bu
radan gittim. Burada iş yapılıyor. Mesuliyeti dağidir 
veyahut mükâfatı dağidir. Ne ise müşterek miyim, de
ğil miyim? (Müşterek sesleri) Mademki müşterekim 

o halde kimseyi tevkil edemem. Salahiyetim yoktur. 
îhtimal ki ben mesuliyetten korkuyorum. Beni hangi 
kuvvet cebren gönderebilir? Zannederim ki burida 
mantık ta yoktur. Fakat... - Affediniz kendi kanaati
mi söylüyorum - fakat deminki söylediğim zaruret 
varittir ve bu zaruretin varit olması ve bizim tabii he-
sabatımız icabatı olarak, memleketin bu dar zamanın
da herkesin ihtiyacatı zaruriyesini telafi edecek şekil
de para alması mümkün olamayacağını düşündüğü
müz için buna bir çare bulalım demiştik. Binaenaleyh 
kanun şeklinde Meclisi ikiye ayırmak, şöyle yapmak, 
böyle yapmak ve bu vesile ile hariçten birçok dedi
koduya, propagandaya meydan vermekten ise şekli ha
zır devam eder ve bu kanunun istihdaf ettiği gayeyi, 
şekli hazırın devamı itibariyle, elde edebiliriz. Bu da 
ne ile olur? Kanun diyor ki; her dairei intihabiyeden 
ikişer mebus bilintihap burada ipka edilir. Bu kanu
na lüzum yoktur. Burada müzekeratın devamını te
min edecek surette heyeti umumiye daima devam edi
yor. Bu, hiç mevzubahis değildir. Yalnız müzakera-
tın devamını temin için bir ekseriyet, adedi mürettep 
tayin ve kabul ederiz. Bu adedi mürettep ya yüz yirmi 
olur, ya yüz otuz olur. Bu, münakaşa edilebilir. 

©ÎR MEBUS BEY — Bunda ne mantık var? 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Rica ederim, 
bunda ne mantık varsa onda da o mantıki kullanabi
liriz. Adedi mürettep buluruz. Müzakerenin devamı
na halel vermeyecek şekilde bir ekseriyeti temin için 
adedi mürettep tayin edilir ve sonra Meclis mezuni
yetine devam eder. Fakat mezuniyette daima her 
dairei intihabiyenin burada temsil edilmesi hususunu 
ve şu adedi mürettebe halel gelmemesini nazarı iti
bara alır. Rüfekayi mühteremeden arzu edenler bu
radan giderler. Fakat bir şey var, yalnız bun'da bir 
mahzur var. 

BÎR MEBUS BEY — Ne ile gider? Her tarafta 
şimendifer mi Var? 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Söyleyeceğiniz 
varsa bendenizden sonra gelir söylersiniz. Fakat bu gi
den rüfekadan biri tabiatile mezun olursa, harcırah 
verilmemek lazımgelir. Fakat biz durup dururken de 
mezuniyet vermekte salahiyetimiz yoktur. Mazereti 
olmayanlara, mazereti tebeyyün etmeyenlere bir 
vazifei irşat veririz. Binaenaleyh bu itibarla mezu-
nen gidecek arkadaşlara mezun demeyiz. Dairaie in-
tihabiyesinde vazifei vataniye ile muvazzaf addederiz 
ve harcırah veririz. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) — O halde he
pimiz kalkar gideriz. 
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ALt ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Müsaade buyu
runuz beyini, anlatayım, İrşat yapsın, yapmasın. Me
zun olursa harcırah alamaz. Harcırah almayınca bu
radan vilayeti şarkiyeye hiçbir mebus gidemez. Dört 
yüz, beş yüz lira lazımdır. Müsaade buyurunuz. Fa
kat bunlardan edilecek istifadei maddiye, burada bu
lunmadıkları müddetçe, mezun kaldıkları zamanda, 
tazminat olmak üzere, burada kalanlara verilen yüz 
lirayı veya elli lirayı, her ne ise, bunu alamazlar. Bu 
itibarla zannederim ki tebdile, tebeddüle ve saireye 
ve Meclisi ikiye ayırmaya delalet eder bir kanun ve
yahut bir maddei kanuniye kabul etmemiş oluruz. Bi
naenaleyh Meclisimiz de şekli hazırında devam eder. 
Çünkü (160) arkadaşımızın mezun bulunması, Mec
lisin (heyeti umumiyesiyle devam ettiğine delalet et
miyor. 

Ne olacak? Mezuniyeti temdit etmiş oluyoruz. 
Bunu teklif ederim. Lütfen kabul olunsun ve hariçte, 
arz ettiğim gibi, propagandaya meydan vermesin. Son
ra bu madde kabul edilecek olursa zannediyorum ki 
intihap yapılacak ve intihapta ihtimalki birçok kıl-
lükale sebebiyet verecek. Bunu da bendeniz Meclisi 
Âlinize arz etmek istiyorum ve arz ettiğim veçhile de, 
herhalde kim arzu ederse gider, arzu etmeyen bura
dan zor ile ihraç edilmiş olmaz. 

TUNALI HİLMİ BEY !(Bolu) — İhraç değil. 

ALt ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Rica ederim 
efendim, devam etmemek demek ne demektir? Belki 
yanlış söylüyorum. Bendenizin teklifim Heyeti Umu-
miyenin kabulüne vabeste bir şeydir.. Fakat bu mad
de kabul olunacak olursa ortada da bazı noksanlar 
görüyorum. Bunlar için de noktai nazarımı izah ede
ceğim. Heyeti Umumiye içtimainin nihayetinde, He
yeti Umumiye mahiyetinde olmak üzere, evvelki cel
sede kabul ettiğimiz bu müddet için diyor ki, bu müd
det ve mebdei Heyeti Umumiyenin kararıyla temdit 
ve taksir olunabilir. Şimdi kalacak olan Heyeti Dai
me, Heyeti Umumiye ma'hiyetinde bulunuyor. Yani 
onun vazife ve mahiyetini haiz bulunur. Şûranın da 
tavzihini rica edeceğim : Heyeti Daimede bu müddet 
ve mebdeyi değiştirmek salahiyetini haiz midir, de
ğil midir? Değilse, rica ederim, tasrih edilsin. Söyle
yeceğim bundan ibarettir. 

ALt SÜRURt EFENDİ (Karahisarışarki) — Efen
dim, insanın ruhu nerededir ve nasıldır? Bilmiyorum. 
Fakat şunu katiyetle biliyorum ki bu kanunun ruhu 
dördüncü maddedir. Binaenaleyh bu dördüncü mad
deyi layık olduğu ehemmiyetle telâkki edelim. Müza
keresinde acele etmeyelim ve hissiyatımıza da kapıl

mayalım. Bendeniz bu dördüncü maddedeki intihap 
usulünü muvafık bulmuyorum. Heyeti Umumiyenin, 
her dairei intihabiye mebusları içerisinden ikisini in
tihap etmek için hukukan salahiyettar olmadıklarına 
dair bazı rüfekayı kiram tafsilat verdiler. Bendeniz 
yalnız melhuz mahzurlardan bahsedeceğim. Şimdi 
dairei intihabiyesine giden mebusların müntehipleri 
diyecekler ki : Bizim mebuslarımızdan filanı filanı 
Meclisi Âli beğendi, alıkoydu da, bunları geri gön
derdi. Bu, efendim na münasip bir telakki olacak. Bu 
ihususta Ali Şükrü Beyefendi diyorlar ki : Bunu bir 
kanun şekliride yapmayalım da, teamülen yapalım. 
Şimdi bendeniz de diyorum ki; zararı yok. Bu bir 
maddei kanuniye şeklinde de teayyün ve tespit olu
nabilir. Bendenizin âcizane bulduğum şekilde; Heyeti 
umumiye içtimainin nihayetinde beher dairei intiha-
biyeden lâakal ikişer mebus Mecliste bulunmak şar
tıyla diğer mebuslar istimali mezuniyette muhayyer
dir, diyorum. 

(Bu da 'doğru sesleri) 

Arz edeyim. Şayet bir dairei intihabiye mebusla
rının hepsi talibi mezuniyet olurlarsa, bu defa bizza-
rure kura usulüne müracaatla her ikisi Mecliste ipka, 
diğerleri, arz ettiğim gibi, mezun addedilmelidir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Zavallı mukad
derat. 

ALt SÜRURt EFENDİ (Devamla) — Bir de bu
nun aksi var : Bir dairei intihabiyeden ikiden fazla 
mebus kalmak ihtimali vardır. Efendiler; milletin ver
diği şu mebusluk sıfatını, salahiyetini, vekâlet vazi
fesini, hepimiz biliyoruz ki, nezedebilecek bir sebep 
ve kuvvet yoktur. Binaenaleyh aza kemakân devam 
etmelidir ve burada kalan azalar, ister iki olsun, ister 
üç olsun, ister dört olsun, amma arz ettiğim gibi, iki
den aşağı düşmemek şartiyle, şehri yüzer lira tazminat 
alsınlar. Amma yüz lira fazla görülürse seksen lira 
alırlar, o başka. Bendenizin noktai nazarım; dört ayın 
ikmalinde, beher dairei intihabiye namına burada ka
lacak mebus, ikiden aşağı olmamak üzere, diğerleri 
dairei intihabiyelerine gönderilsin. Gidenlere yalnız 
harcırah veriliyor. Başka şey verilmez. Burada kalan
lara da şehri yüz lira tazminat verilir. Başka bir şey 
verilmez. Bir de efendim bazı mebuslar olur ki şimdi 
mazereti olmaz ve dairei intihabiyesine gitmek iste
mez. Fakat bir ay sonra gider. O da orada boş dur
maz, vazifei irşadiye ile mükellef olur. Bendeniz bu 
arz ettiğim şekilde henüz bir madde yazmadım. Ya
zar, takdim ederim. Şayet teklifim kabul edilmeyecek 
olursa, Encümenin tertip ettiği bu maddedeki nava-
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kışı arz edeyim. Evvela; Heyeti Umumiyeden bilin-
tihap deniliyor, bu bir kere reyi hafi ile olmalıdır. Sa
niyen yine deniliyor ki; ayrılacak heyeti daime Heye
ti Umumiye mahiyetinde olsun, tcabeden kanunu yap
sın. Pekâlâ, fakat şu kadar ki, hukuku esasiyeye taal
luk eden kavait ve kavanin vaz ve tetvın edemesin. 
Mesela şunu arz edeyim : Bu kanun bir Kanunu Esa
si mahiyetindedir. Bunu tebdile, tadile salahiyeti ol
masın. Bu hususta, yani hukuku esasiyeye taalluk 
eden cihetlerde salahiyeti olmamak şartıyla, Heyeti 
Umumiyeyi temsil edebilir. Bunun istisnasını istirham 
ediyorum. 

Salisen; daimi heyet azasından biri, daimi heyete 
dahil olmayan rüfekasından herhangi birini, He
yeti Umumiye muvafakatiyle kendi yerine ikame ede
bilir deniliyor. Buridan bendeniz iki mana anlıyo
rum. Birisi, her halde kendisinin mensup olduğu dairei 
intihabiye mebuslarından birini ikame edeceği; diğe
ri, dairei intihabiye kaydı aranılmaksızm, rüfekadan 
herhangi birini ikame edebilecektir. Bunlardan hangi
si maksut ise tasrih edilmelidir. Çünkü musarrah de
ğildir. • 

Rabian; efendiler encümen esbabı mucibe mazba
tasında, dahili intihap olmayan mebusların Meclis 
müzakeratına iştirak edip etmeyeceğine dair sarih bir 
şey söylemiyor. Bir fıkra ile deniyor ki : (Şu kadar 
var ki Heyeti daimiye intihap ve tefrik edilmeyen ze
vatın Meclise devam ve mebusluk sıfatını istimal hak
kının mevcudiyeti asla mevzubahs bile görülmemiş
tir.) Şimdi bendeniz bu fıkradan bir mana çıkarıyo
rum ki, Encümenin de maksadı o olsa gerek, yani 
onu müzakerata iştirakten mene bir sebep yoktur, 
her vakit iştirak edebilir. Şu kadar ki, tazminat ala
maz demek istiyor. Maksat bu olsa gerek. Gerçi En
cümenin maksadı bu. Fakat esbabı mucibe mazbata
sında musarrah olmadığı gibi, olsa bile bendeniz diyo
rum ki; bunun maddede tasrihi lazımdır. Çünkü rü-
fekayi kiramdan bazısı esbabı mucibe mazbatasında-
ki o fıkraya aksi mana veriyorlar. Tefsir bu ya öyle 
tefsir ediyorlar. Diyorlar ki; intihap olunmayanın hak
kı iştiraki yoktur. Mademki dört ay ikmal edilmiştir 
ve Heyeti Daime de bilintihap teşekkül etmiştir. Ken
disi Heyeti Daimede dahil olmadığı için, senei içti-
maiyenin nihayetine kadar hakkı iştiraki yoktur. Bu 
manada verilebilir ya, böyle de tefsir edilir ya. Esa
sen maddenin bu yolda tefsire de biraz tahammülü 
vardır. Binaenaleyh bir güna yanlışlığa ve iltibasa ma
hal kalmamak üzere bu cihetin tasrihini rica ediyo
rum. Beşinci bir nokta daha var efendim; Heyeti dai

me teşekkül eder, diğer mebuslar dairei intihabiye-
lerine giderler - ki bu müddet sekiz ay oluyor - bu se
kiz ay zarfında, faraza üçüncü veya dördüncü ayda, 
mühim esbap hudusile Heyeti Umumiyenin içtimai 
lazimgelirse ne muamele yapılacak? (Var orada ses
leri) Yoktur efendim. 

AHMEtT MUHTAR BEY (İstanbul) — Aynı ma
hiyette olduğu için ayrıca zikre lüzum yoktur. 

ALİ SÜRURİ EFENDİ (Devamla) — Aynı mahi
yette amma bendeniz istisnasını arz ediyorum. Şim
di. İtiraz buyurmayınız Beyefendi. Geçen de sözümü 
kesiyorsunuz diye darılıyordunuz. Fakat şimdi de 
zatıâliniz kesiyorsunuz. Bu cihet tasrih edilerek, öyle 
icap vaki olursa, Heyeti daimenin nısfından bir faz
lası, yani mevcudun ekseriyeti mutlakası değil, hat
ta diyebilirim ki yalnız sülüsünün bile göstereceği 
icap ve lüzum üzerine Heyeti Umumiye davet edile
bilsin. Böyle bir salahiyet de verilsin. Maruzatım bun
dan ibaret. Teklifimi madde şeklinde şimdi takdim 
ederim. 

REFİK ŞEVKET BEY (Samban) — Cevap vere
yim efendim. 

REİS — Daha söz alanlar çok vardır. Müsaade 
buyurun. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim zanne
derim son defalara doğru çıkan arkadaşlarımız; bu 
husus şöyle kabul edilmezse böyle olmalıdır, böyle 
kabul edilmezse, şöyle olmalıdır dediler. Bence bil
hassa böyle fevkalade - söylemeye mecburiyet adde
diyorum - İhtilal halinde içtima etmiş bu Meclisin 
azaları, fikirlerini mutlak surette ve katiyetle söyle
melidir. Mutlak surette böyle olsun demelidir ve ol
madığı takdirde şöyle olsun demek zannederim ki... 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Onun kafasında ihtilal yok. 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — İhtilal ha
linde teşekkül etmiş bir milletin azası (Gürültüler) ri
ca ederim; müsaade buyurunuz. 

ALİ SÜRURİ EFENDİ (Karahisarışarki) — İti
raz ediyorum, rica ederim. Cevap vermek için hakkım 
mahfuzdur. • 

TUNALI HİLMİ BEY (Dâvamla) — Evet ihtilal 
halinde bulunan bir Meclisin azasından beklenen, ev
velemirde, en büyük meziyet katiyetle hareket etmek
tir. Arkadaşlarım meyanında katiyetle fikirlerini be
yan edenler vardır. Ezcümle para meselesine Ali Şük
rü Bey dayattı ve bu kanunun ruhunu bu mesele teş
kil ediyor dedi. Eğer bu kanunu tertip ve tanzim eden
ler bu noktayı hakikaten bir noktai esasiye gibi ka-
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bul etmişlerse hayret ederim. Çünkü milletimin ha
masetinin, şecaatinin, varlığının katiyen nihayet bul
mayacağına kanaatim olan ben, zannetmem ki, mil
letim karşısında para meselesiyle böyle bir noktada 
tereddüde uğrayabilirim. Eğer milletim bana para ver
meyecekse ben ağaçlar altında yatar, yine buraya de
vam ederim. (Bravo sadaları) (Manasız söz sesleri) 
Onu bana söyleyebilmek için, evet onu bana söyleye
bilmek için beni bilmemek lazımdır. Çok çirkin söy
letmeyin yalnız zatıâliniz değilsiniz. Sonra intihabın 
ne olduğunu hepimiz biliriz böyle iken denildi ki, be
ni buradan cebren ve kahren nasıl kovabilirsiniz? 
nasıl dışarı çıkarabilirsiniz? Bu Meclisin bütün mu
kadderatı müta'dır. Milyonlarca nüfustan itaat ve in-
kiyat veyahut takdir beklerken bir mebus arkadaşı
mız tarafından hiç ummazdım ki, böyle bir mütalaa 
dermeyan edilsin. 

MUSTAFA BEY (Karahisarışarki) — Söz isti
yorum. 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — (Mustafa 
Beye hitaben) : Ali Şükrü Bey söyledi, bunu size söy
lemiyorum. İntihap fikrimce; rey demektir. Rey de 
meşrutiyet demektir. Binaenaleyh o kadar büyük şey
lerdir. Binaenaleyh arkadaşım intihap edilmekle, edil
memekle, şeref ve haysiyetine müna'fi hiçbir şey bu
lunmamalıdır ve şu suretle bu sözümle diğer meselelere 
cevap vermiş oluyorum ki; bilhassa Ali Süruri Bey 
ve Mustafa Bey kardeşlerimiz tarafından dermeyan 
edildi ve Ali Şükrü Bey kardeşimiz de mukabil propa
gandadan bahsetti ki bu cevabımda zannederim o ci
het dahildir. (Maddeye değil sesleri) maddeye değil, 
tamamiyle madde içerisinde geziniyorum. (Handeler) 
Emin olabilirsiniz ki mevzudan uzaklaşmayan belki 
içinizde yalnız benim. (Bravo sadalan alkışlar) Ali 
Süruri Bey kardeşimiz, zannederim ki, Şükrü Bey kar
deşimize iyi bir cevap verdiler. Acaba intihap edil
meyenler burada kalırlarsa ne yapacaklar? İşte benim 
ne yerim var, ne yurdum var. Mutlaka yine Ankara' 
da kalacağım. Şu halde acaba intihap edilmediğim 
takdirde Meclise girebilecek miyim? Giremeyecek 
miyim? Ben intihap edilmezsem girmem. Fakat gi
rersem zannetmem ki çıkarsınlar. 

HACI ŞÜKJRÜ BEY (Diyarbekir) — Efendim 
vakit geçirme. 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Başüstüne. 
Kemafissabık mesleğimce, her vakit kısa söylediğim 
gibi yine kısa söylemeye başlayacağım. 

EMİN BEY (Erzincan) — Allah için. 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Münavebe 
usulü söylendi ki ben bunda kabiliyeti tatbikiye gö
remiyorum ve zannederim oldukça da mantıktan 
uzaktır. 

Bir diğer refikimiz de bir takrir vererek hukuk 
ve salahiyet kelimelerinin ilavelerini teklif etti. (Gü
rültüler) Müsaade buyurunuz rica ederim. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - - Encümen namı
na cevap veriyor zannederim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Burada o 
kadar büyüklük taslamam. «Heyeti Umumiye mahi
yetinde olmak» tabiri bulunduğu için bu gibi tefer
ruata girişmeyi ben zait addediyorum. Efendim sö
züme nihayet vermek isterim. (Haniya yeter artık 
sözleri) Mustafa Bey buyurdular ki; bir ekseriyet bir 
ekalliyeti meydana getirebilir, fakat acaba bir ekal
liyet bir ekseriyeti temsil edebilir mi? Ben Osmanlı
ları temsil ediyorum. 

'Ben Müslüman Osmanlıların mebusuyum. Binler
ce Müslüman Osmanlıyı (handeler) temsil ediyorum. 
'Binaenaleyh arkadaşlar; bu reyimi verirken; ben mil
letimin reyini vermiş oluyorum. Binaenaleyh efendi
ler maddenin aynen kabulünü teklif ediyorum. (Şid
detli alkışlar) 

«Refik Şevket Bey kürsüye geldi.» 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Şimdi efen
dim Heyeti Muhtereme canibinden vukua gelen iti-
razatın hemen ekseriyeti azimesi beş, altı arkadaşı
mızın dermeyan ettiği mütalaayı ihtiva eder. Evvela; 
dördüncü madde hakkında itirazatını arz eden- Mus
tafa Beyle beraber Heyeti Muhteremeye arz etmek 
isterim ki; Kanunu Esasiye dair mevat vazı hakkın
da en çok teklifatı bulunan Mustafa Beyin teklifleri
nin birisinin bir maddesinde deniliyor ki - biz o tek
liften istifade ettiğimizi söyleyebiliriz - «Heyeti Umu-
miyenin nısfı bakura altı ay ifayı vazife edecek diğer 
nısfı bakura altı ay mezun olacaktır. Mezun giden
ler bu defa avdetle ifayı vazife edecekler, binaen
aleyh kolanlar mezun gideceklerdir.» 

MUSTAFA BEY (Karahisarışarki) — Evet de
miştim. 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Bu gün bu 
maddenin heyeti umumiyesinin aleyhinde bulunan 
Mustafa Bey, dün ve bilhassa teklifatı kanuniyesiyle 
bugünkü şeklinde, yani bugün encümen tarafından 
tt'klif edilen şeklin hemen hemen aynını yalnız ufak 
bir farkla kabul etmişler demektir. Bilmem ki vazıı 
kanun olan Mustafa Bey de dünkü teklifi ile bugün
kü teklifinin tebdiline sebep nedir? Efendim diyor-
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lar ki; (265) kişiyi heyeti daime halinde kalacak 
olan (120) kişi ki - bunların yirmisi de hasta olu
verse yüz kişi nasıl temsil eder? Eğer efendiler bizim 
haiz olduğumuz sıfatın manası kesrette aranıyorsa 
arz edeyim ki; hiçbir zaman münhasıran kesret, hu
kukta bir manayı ifade etmez. Kemiyet değil ancak 
keyfiyetin haiz olduğu kuvvet ve nüfuzdur ki haizi 
ehemmiyettir. Şimdi salahiyeti fevkalade ile intihap 
olunan bizler, hiçbir zaman devrei sükûnette olduğu 
misillu, falan ve falan kanun dairesinde, eşkali muay
yene dahilinde hareket etmek üzere intihap olun
muşlar değiliiz. SaÜıaih'iyeai fevkafede tabiri, bizim ikıtti-
habımızın ruhunu, umdesini teşkil eder. Bize o sala
hiyeti fevkaladeyi veren millet, »bunu takdir ve istimal 
salahiyetini de vermiştir. Salahiyeti fevkaladenin ica-
batını takdire malik olan bizler, yeni bir şekli mahsus 
ihdasına lüzum görüyoruz ve bunu şayet Heyet ka'bul 
ederse artık «Heyeti Umumiyeyi nasıl temsil edebili
riz?» demek ve itiraz etmek gayri varit olur. Elverir 
ki bu salahiyeti haiz olduğumuzu ka'bul edelim. Kabul 
ettikten sonra kalanlara itayı hukuk etmek salahiyeti 
evvela bittefrik caiz olur. Sonra Mustafa Beyin en 
canlı itirazlarından bir tanesi «Meclisi dağıtıp itira-
zatı kapatmak ve boğmak maksuttur» yolundadır. 
Tekrar söylüyoruz, Meclisin dağılması mevzubahs de
ğildir. Meclis müstemirdir ve hiçbir zaman - zaten 
Hükümet ve Meclis meselesi mevzubahs olmadığına 
göre - itiraz varit olsa bile, yine biz varız, gayri va
rit olsa da yine biz varız. Binaenaleyh eski noktalara, 
nazariyelere saplanarak, itirazatı kapatmak suretini 
düşünmeyi bendeniz, haiz olduğumuz sıfat ve ulviyet
le, münasip görmüyorum. (Bravo sadaları) 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Anlamadık ki bir şey. 

REFfK ŞEVKET BEY (Devamla) — Besim Beyin 
itirazatı, Fransa İhtilali kebirinden misal getirmekle 
başlıyor. Bendeniz her milletin ayrı ayrı ihtiyaçları 
olduğu ve ayrı ayrı ruhlar ve terbiyeler tahtında bü
yüdüğü ve yetiştiği kanaatinde bulunduğum için, bir 
millete diğer milletin efalinden misal getirmek aley-
hindeyim. Biz Fransayı değil kendi kalplerimizden, 
ihtiyacımızdan doğan vaziyeti tetkik ve tetebbüle mü
kellefiz. Hiçbir zaman da bir milletin ahvali tarihi-
yesiyle sureti mutlakada müşabehet peyda edemeyiz. 
Ahvali siyasiyesi belki. 

BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Ulûmu iç
timaiye sizi inkâr eyliyor beyefendi, milletler muay
yen kanunlara tabidir. 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Besim Beyin 
itirazlarından bir tanesi, Meclisi tasfiye midir? diyor. 

Bu söz Encümeni tarafından kemali şiddetle kabul 
olunmaz. Tasfiye meselesi mevzulbahs değildir. Her
kes Büyük Millet Meclisinin azasıdır. 

IBir mebus Bey, her zaman her dakika, heyeti 
daimeye dahil olsun olmasın, müzakerata iştirak eder. 
Nisabı ekseriyeti teşkil eder, rey verir, kimse bunu 
nezedemez. Binaenaleyh tasfiye meselesi, yani Türkçe 
manasıyla, iyiyi kötüyü ayırmak meselesi hiçbir za
man mevzubahs olmamıştır ve bunu Encümen katiyen 
düşünmemiş ve düşünemez. Heyeti muhteremelerin-
den kimse bunu akla getirmesin. Yalnız buna muka
bil Besim Bey münavebe teklif ediyorsa... 

MUSTAFA BEY (Karahisarışarki) — Tazminat 
alacak mı? İzah ediniz. 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Efendiler : 
Besim Beyin teklif ettiği münavebede adaletsizlik 
vardır. Münavebe demek; Ahmet, Mehmet, Ali, Veli 
beyler, siz gidiniz, çıkınız, ötekilere, oturunuz baka
lım demektir. Asıl bu şekil, maksut olan hakkı mu
vakkat zaman için ihlal etmek demektir. Binaenaleyh 
münavebe tabiri Encümence mevzubahs bile olmamış
tır. (Bravo sesleri) 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Ne bravo? 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Binaenaleyh 
Besim Bey, teşhis ettiğine sahip olduğu maraza bir 
çarei tedavi bulmadı ve belki o marazı başka bir ma
razla tedavi eldeyim derken teşdit etti. 

Şimdi Ali Şükrü Bey biraderimize gelelim. Ali 
Şükrü Bey biraderimizin bütün mütalaatına para me
selesinin esas teşkil ettiğini söylemesi, her halde hiç
birimizin tahattur ve tasavvur edemediği bir fikir ol
maktan maada bir şey değildir. Kanunu Esasi En
cümenine, birçok teklifler meyanında, tahsisat mese
lesinin de halli lazımgeldiği yolunda bir teklif vaki ol
du. Bu meselenin halli müstaceliyetle karangir oldu
ğundan dolayı bununla alakası olan diğer mevaddın 
da müzakeresi takarrür etti. Yani bir meseleyi halle
derken, yekdiğerine rabıtası olan müteaddit mesail de 
tahtı müzakere ve karara alındı. Binaenaleyh para 
meselesinin müzakeresi esnasında iki, üç maddenin 
birleştirilmesi zannetmem ki hukuku esasiyei millete 
taalluk eden ve bilhassa vaziyeti fevkalademizle mü
tenasip bulunan bu teklifi kanuninin mahiyetini, mün
hasıran ve münferiden, paraya hasretmeyi icabettir-
sin. Sonra Ali Şükrü Bey bundan evvelki Encümende, 
yani tahsisat meselesinin halline mahsus Encümende 
aza bulunduğu zaman bendeniz hatırlıyorum ki, bu
gün dermeyan edilen mütalaatı kısmen ka'bul et'miş-
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lerdi ve zannederim ki Heyeti Mıihteremenize karar
name halinde vermiş olduğumuz o mütalaanamede 
mumaileyh Şükrü Beyin de imzası vardır. Buyuruyor
lar ki; her dairei Jntihabiyeden ikişer aza ayıracağımız 
yere, bunların bir kısmına irşat için salahiyet verelim. 
Zaten Encümenin tanzim etmiş olduğu mazbatada... 

Vazifei vataniye ve milliyesini yalnız Mecliste de
ğil her bulunduğu mahalde ve her hal ve zamanda 
ifa ile mükellef bulunan bizlere ayrıca vazifei irşa-
diye tahmil etmek fazladır. Zaten vazifemiz irşat ve 
iknadır. Eğer bu sözü harcırah için söylemişse, zaten 
mahallerine gidecek olan mebusana, yani şu kanun 
mucibince mahallerine gitmek salahiyetini iktisap 
eden azayı kirama elbette harcırah verilecektir. Bi
naenaleyh hâsılı tahsil kabilinden olan bu mesele varit 
değildir. Yani Encümence varit görülmemiştir. 

Sonra ikinci ve üçüncü maddelerdeki «Heyeti umu
miye» tabirinin tasrihini teklif ettiler. Tasrih ediyo
ruz. İkinci ve üçüncü maddelerdeki «Heyeti Umu
miye» tabiri, yani yeniden intihabat icrası veyahut 
dört ay müddetin temini veya mebdei içtimain tebdi
li gibi şeyler Heyeti Umumiyeye aittir. Yani Heyeti 
Umumiye salahiyetini haiz olan heyeti daimeye ait 
değildir. Bu ciheti tamamiyle tasrih ediyoruz. 

ALİ SURURİ EFENDİ (Karahisarışarki) — Şu 
halde orayı tasrih etmek lazımdır. 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Tasrih edil
sin. 

BİR MEBUS BEY — Şu ibare kâfi değil. 
REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Tasrih et

tik efendim. Sonra Ali Sururi Efendinin teklifleri 
bendenizce, meşrutiyeti ve hakkı intihabın ne oldu
ğunu takdir eden bizler için gayri varit bir mütaleadır. 
Çünkü eğer böyle azadan iki tanesini mecbur ve di
ğerlerini muhayyer bırakır isek o halde nisabı ekseri
yeti nasıl tayin edeceğiz? Adedi mürettep ne ola
caktır ki içtima olabilsin? Böyle her gün için dalgalı 
bir surette içtimalar akdetmek meşkülâtlı. Her hal
de zannetmem ki Heyeti muhtereme kabul etmiş ol
sun. Sonra tavsiye etmiş oldukları kura usulü var. 
Bu hususta şurasını söyleyeyim efendim: kura keşi
desi; hakkında mevcut bir hükmü katî olmayan veya 
halli için efkâr ve aranın ittihadı kabil bulunmayan 
hususatta, hatta seran tecviz edilmediği halde, za-
rureten kabul edilmiş bir şekli haldir. Lalettayin bir 
kâğıda veyahut başka bir şekilde kuraya havalei 
mukadderat ve bilhassa millet mukadderatını havale 
etmek yerine, her halde tayini esami ile ve maksat ve 
efkârını sarahaten bildiren zevatın kanaatile yapmak 
daha müreccahtır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Hay Allah razı 
olsun. (Bravo sesleri). 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Sonra efen
dim, Ali Sururi Efendi mütaleatı içerisinde diyorlar 
ki; vekâlet kuvvetini nezedecek bir salâhiyet bizde 
yoktur. Yine tekrar ediyoruz: Hiç bir vekilin, yani 
ifayi vazife için burada toplanan veya gelmeyen 
Büyük Millet Meclisinden hiç bir kimsenin değil 
hakkı vekâleti en ufak ve cüzî bir hakkı millisini 
nezetmeği kimse düşünmemiştir ve düşünemez. Bun
lar daima Meclisin azasıdır. Tâki gayesi husul bul
sun.. Binaenaleyh bu noktayı tekiden ve tekraren söy
lemeği bir vazife telâkki ederim. 

ALİ SURURİ EFENDİ (Karahisarışarki) — Bir 
şey soracağım. 

REFİK ŞEFKET BEY (Devamla) Müsaade bu
yurun. Ali Sururi Efendi bundan sonra dört nokta
nın tenvirini arzu ettiler. Birincisi, intihap reyi hafi 
ile olsun. Bu, malûmu ilâm kabilindendir. Elbette 
intihap reyi hafi ile olacaktır. Yine diyorlar ki; yal
nız heyeti daime, Heyeti Umumiyenin mahiyetinde 
olsun, fakat hukuku esasiyeye taallûk eden mesail-
de karar ittihaz edemesin. «Mahiyet» tâbirini kabul 
eden arkadaşlarımızdan, istisnaî bir kaydin ilâvesi 
teklifini bendeniz muvafık bulmuyorum. Çünkü zaten 
vaziyeti fevkalâde olan ve her gün için fevkalâde
liklere karşı gelmekle mükellef olan ve bu mükellefi
yeti Heyeti Umumiye tarafından kendisine tevdi 
edilen bir heyete, hukuku esasiyeye ait mevad hak
kında salâhiyet vermemek, ona lâzımgeldiği kadar 
emniyet göstermemek demektir ki; zannetmem ki 
umumun mazharı itimadı olan bir heyet, bu kadar 
emniyetsizliğe lâyik olsun. Sonra efendim, gayri 
müntehiplerin Meclise devam etmek keyfiyeti tama-
mile tasrih ettiğim için tekrar etmeyelim. Heyeti 
daime tarafından Heyeti Umumiye indelicap celbolu-
nabilecek mi? Suali de varit olmuştur. Zannederim 
ki mazbatada muharrerdir. Zaten heyeti daimeyi teş
kil edecek zevat, omuzlarındaki ağır olan bu yükü 
bir kat daha ağırlaştırmış olacaklarından, kendileri
nin Meclisin heyeti umumiyesine nazaran miktar
larının az olduğunu ve binaenaleyh bütün milletin 
mesuliyetinin omuzlarına yüklendiğini gören heyeti 
daime, elbette icabında diğer rüfekasının muavene
tinden, efkârından, muzaheretinden, mesuliyetinden 
istifade etmek üzere elbette çağırır. Çünkü zaten 
kendisi heyeti daime isminde ise de, haddi zatında 
Heyeti Umumiyeden ibarettir ve zannederim ki Ali 
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Sururi Efendinin sormuş olduğu dört sualden başka 
(bir şey kalmadı. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Şimdi bir dairei in-
tihalbiyeden mevcut olan beş zattan ikisi intihap, 
diğer üçü heyeti daimenin delâletile mi dahil ola
cak, yoksa kendisi doğrudan doğruya devam edebile
cek mi? 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Doğrudan 
dovruya devam edebilecek. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Devam salâhiyetini 
haiz olacak mı? 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Tamamile. 
Yalnız tazminat alamaz. Heyeti daime (120) kişi, 
(160) (180) olabilir. Meselâ bu gün heyeti daime te
şekkül etmiş olsaydı mevcut bu gün (200) olduğuna 
nazaran, yine bu heyet devam edebilir, buna mâni 
hiç bir şey yok. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Manasızdır bu. 
RAGIP BEY (Kütahya) — Hiç tahsisat yoktur 

demekle tahsisat için... 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Müsaade 
buyurunuz efendim. Tazminat meselesi mevzubahs 
olursa, eğer onlara da tazminat konulsun denilirse ve 
lâzım gelirse, biz durduğumuz yerde bütün heyeti 
mebusanın senelik tahsisatına zammiyat icra etmişiz 
demektir ki bunu da zannederim ki hiç biriniz. 
(Gürültüler), 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Reddettiğinizi 
kendiniz kabul ettiniz. 

Müza'kere kâfi sadaları, muvaffak olamaz sa-
daları. 

REİS — On dakika istirahat etmek üzere celseyi 
tat'i'I ©diyorum. 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Açılma saiari : 6 Badezzeval 

REİS — Mustafa Kearaal Paşa Haasretleni. 
KÂTİPLER : Refik B. (Konya), Mu bittin Baha Bey (Bursa) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 
ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 

Dördüncü madde hakkındaki noktai nazarını Ali 
Süruri Efendi biraderimiz tafsilâtiyle anlattılar. Benim 
buna ilâve edecek bir iki sözüm var. Malûmu ihsa
nınız, mecalisi teşriiye, garp noktai nazarından tet
kik edilirse, mütemadiyen devam etmeyen, Hükümeti 
kontrole memur olan bir kuvvet olarak görülür. Va
ziyetimizin fevkalâde olması hase-bile, fevkalâde sa
lâhiyetle toplanan Meclisimizin ya, garp telâkkisi
nin esasatına muvafık olarak, müddeti muayyene için 
içtima ederek, kontrolünü yapıp dairei intihabiyesine 
avdet etmesi veyahut şimdiki arkadaşların iddia et
tiği veçhile, mütemadiyen ve müsternirren devam 
etmesi lâzımgelir. Her halde vaziyet, fevkalâde ol
duğu için, fevkalâde olan Meclisin müddeti deva
mının da böyle ma'ksur olması bittabi doğru değildir. 
Rusya hakkında esaslı malûmatımız olmadığı için 

Rusyadaki meclislere bizim Meclisimizin benzeyip 
benzemediğini bittabi iyi bilmiyoruz. Bendeniz 
dördüncü maddenin, diğer arkadaşlarım gibi, aley
hine söyleyeceğim. Malûmu ihsanınız, bundan ev
vel bir intihap yapılmıştır. O intihapla memleketin 
ruhundan çıkan vekiller İstan'bula gönderilmiştir. 
İstanbul'da ifayi vazife ederken İngilizlerin vukubu-
lan tecavüzatı neticesinde Meclis, azalarından bir 
kısmını kaybetmiş ve nihayet buraya gelebilen 
azasmdan bir kısmiyle, yeniden yapılan intihap ne-
'ticesiLnıde buraya gelen vekiferlıe tiçttüıma ©flfei. Şa
yet biz, bu meclisi böyle kabul edersek, yani her 
dairei intihabiyeden iki kişi, reyi hafi veya reyi 
celî ile intihap, kura şekli, ne şekilde olursa olsun, 
biz bunu kabul edecek olursak, öyle zannediyorum 
ki; ilk mebuslarla sonra intihap edilenlerden beş zat-
ki bazı yerlerde yediye, bazı yerlerde dokuza çıkan -
diğer arkadaşlarımızın vücude betirdiği, yani ek-
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seriyeti temsil eden bir kuvveti ortadan kaldırarak 
yerine ekseriyete nisbetle küçük olan bir kuvveti 
ikame etmiş olacağız ki; bunu kavaidi hukukiye ile 
bir türlü kabili telif göremiyorum. Ayni zamanda 
müvekkillerimiz bizi, âhari tevkile mezun olmak 
şa'rt'iDıe tevkili sıtoamıiştir. Btaetniafoyh bu şenaiilt bfcdfe 
mevcut değildir ki, diğer zevatı intihap hakkını isti
mal edelim. 

TUNALI HİLMİ (Bolu) — Ona cevap verdik. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Devamla) — 
Filvaki bazı arkadaşlarımız, bilhassa Mazbata mu
harriri Bey, Meclisin ekseriyetle ittihaz edeceği ka
rarlar her taraf için mutadır, bittabi bizim içinde 
mutadır buyurdular. Ekseriyetin ittihaz edeceği ka
rarın muta olmıyacağı tarzında telâkki edilmesin söz
lerim. Diyorum ki; biz intihap eylediğimiz arka
daşlarımızla ve bizden evvel intihap edilerek İstan
bul'a gitmiş ve bilâhare halifenin esareti dolayısiyle, 
Mebusanın feshi hakkında verilen kararın kabul 
edilmediğini tekrarla söylediğimiz halde bu gün ek
seriyeti teşkil eden üç, beş, sekiz azayi bir tarafa 
bırakarak, memleketin fevkalâde zamanda bulun
duğunu ikrar ettikten sonra, yalnız iki arkadaşı
mıza bütün mukadderatı tefketmeği, kavaidi huku
kiye ile kabili telif görmüyorum. Mazbata muharriri 
bey de hukükuşinastır. Bu maddenin, yani dördüncü 
madde olarak gösterdikleri maddenin buraya konul
masındaki lüzum ve hikmeti, zannederim makul bir 
şekilde olsun anlatmadılar. 

Sebep olarak hiç bir şey göstermediler. Falan 
şöyle söyledi, cevabı budur. Falan şöyle söyledi, 
cevabı şudur buyurdular. Halbuki biz böyle istemi
yoruz. Şu maddenin buraya konmasındaki maksadı 
bütün çıplaklığiyle ve açıklığiyle bize anlatsın. Evvel
ce de arz ettiğim veçhiyle, Süruri Bey biraderimiz 
pek fazla izahat verdiği için vakitlerinizi zayi etmek 
istemiyorum. 

Cevabı şudur: Şöyle bir takriri yirmi beş, 
yirmi sekiz arkadaşımızla imza ettik. Nazarı mütalea-
ya alınmasını çok rica ederim. Çünkü Kanunu esasî 
yapıyoruz ve bu kanun, kavanini saireden daha zi
yade düşünülerek yapılır. 

REİS — Müsaade buyurur musunuz? Bu tak
ririniz diğer takrirler meyanına konsun. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
İzahat vereceğim Paşa Hazretleri. 

REİS — Sonra verirsiniz. 
MÜFİT EFENDİ. (Kırşehir) — Efendim, bu dör

düncü maddeyi müzakere ederken, bu maddenin 

I tetkikatına dair rüfekayi muhtereme tarafından 
I söylenilen sözler bendenize bu mevkie gelip de 
I söz söylemeği icabettirdi. Dördüncü maddede, 
I bu maddeyi tanzim eden, kaleme alan encümen, 

kendisini tenakuza düşürecek bir hatayi kalemi-
de bulunmuştur. Yani dördüncü maddeye dikkat 
buyurursanız, dördüncü madde diyor ki : Beher 
daire'i intihabiyeden ikişer mebus, Heyeti umu
miye tarafından bilintihap... Bizim bu Meclisin He-

I yeti umumiyesi 365 kişi olmak suretile mazbatasına 
dercetmiş ve kabul etmiş. 365 kişi Heyeti umumiyei 
meclisi teşkil edip dururken, burada, bu Heyeti umu
miye tarafından intihap ettireceği azayi ne hak ile in
tihap ettirecektir? 365 azanın burada bulunması lâ-
zımgelir (Bravo sesleri), (gürültüler). Müsaade buyu
run. 365 farzetmiyor isek bana bir miktarı muayyen 
gösterin, o miktarı muayyen dairesinde söz söyliye-

I yim. Hilmi Bey söyliyecek. Heyeti umumiye kaç ki
şidir? Rica ederim söyleyin. Bendeniz arzediyorum; 
Heyeti umumiye kaç kişiden ibaret ise, bu intihabı, 
yapacağımız intihabı o heyete yaptıralım. Bir de en
cümen söylesin, o adet dairesinde cevap vereceğim. 
Şimdi 365 adedini kabul eden encümen, bu Heyeti 
umumiye tarafından intihabın yapılmasını kabul et
tiği halde, bu gün Meclisi muhteremede mevcut bulu-

I nan aza adedi zannedersem iki yüze kariptir, iki yüzü 
tecavüz etemiyor. Binaenaleyh böyle bir intihabım ka
bul edilmediğini.. (Gürültüler). 

TUNALI HİLMİ ıBEY (Bolu) — Nisabı ekse-
I riyet var, kâfidir. 

MiÜFİT EFENDİ (Devamla) — Rica ederim Hil
mi Bey, daha esaslı siöyliyeceğim. Bendeniz bura
da hiç bir noktadan bahsetmiyecek, bu nokta üze
rine girmiyecektim. Encümen beni mecbur etmiştir. 
Efendiler; bu meclis, bu gün en büyük tarihi vazi
yeti, en büyük kudret ve azameti tecelli ettirecek bir 
kanun vazediyor ki, bu bir Kanunu Esasidir (Alkış-

I 1ar). Efendiler, bu Meclisin Kanunu Esasisini tan
zim eden encümen neden dolayı korkmuş da, Ka
nunu Esasi Encümeni dememiş ve Hukuku Esasiye 
Encümeni demiştir? Bu Meclis mahza bir Hukuku 

1 Esasiye Encümeni teşkil etmiş ve Nizamnamei dahi
lisine kayit ve kabul etmiş midir efendiler? 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Hukuku Esasıi-
I ye tabiri daha büyüktür. 

MÜFİT EFENDİ (Devamla) — Rica ederim 
efendim, Nizamnamei dahilisinde ismi mevcut olma-

I yan bir encümen gelip de ben şu mazbatayi yap-
J tim derse, bizim bunu dinlememekliğimiz icabe-
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der. Eğer o encümende mevcut bulunan rüfekayi 
muhtereme, atide husule gelecek bir takım zihni
yetleri nazarı itibare alarak, şayet Kanunu Esasiyi 
tadile, tebdile, tağyire cüret edenler idam olunur di
ye korktularsa, korkmasınlar. Kanunu Esasiyi bu 
kürsüde kendisi tanzim edecektir ((Alkışlar). Efendi
ler açık alınla çıkmalıyız. Dört aya karip bir müd
det içerisinde bütün amalimizi, bütün efkârımızı bü
tün amalimizi kalbimizde gizliyerek, o kalbi tercü
man ederek söz söylemedik. Efendiler bu gün amali 
millet, amali aza; emin olunuz ki bütün bu mille
tin yaşaması noktasına matuftur. 

(Rica ederiz Müfit Efendi sesleri.. Gürültüler). 

TUNALI HİLMİ BEY »(Bolu) — Hoca Efendi 
ben bir kere vicdanımdan doğanı söyledim (Gürül
tüler)., 

İMÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Kürsüye gel söy
le Hilmi Bey rica ederim. 

TUNALI HÎLMİ BEY l(Bolu) — Kendi hesabı
ma reddediyorum. 

MÜFİT EFENDİ '(Kırşehir) — Sureti katiyede 
kabul etmem. Rica ederim. Burada iki yüz aza var. 

TUNALI HİLMİ BEY ı(Bolu) — Bunu da ge
riye alınız rica ederim. Reddediyorum. 

MÜFİT EFENDİ ((Kırşehir) — Dinle, dinle. Bu 
Meclise.. (Gürültüler), (Devam sesleri). 

Efendiler; Nizamnamei dahili icabınca da Tu-
nah Hilmi Beye cevap veriyorum. Bendeniz söyle
miş olduğum sözle maksadım ne Meclisi tahkir ne 
de Meclisi tezlildir, hatta (Meclisin kadrini ilâ ettir
mek ve ağzına gelen sözü, kalbinde beslediği sözü, 
Kuranıkerim mucibince, hiç bir leimin levminden 
'korkmayarak, söylemeğe davet ediyorum. (Bravo 
sesleri), Eğerçi bir leimin levminde, Tunalı Hilmi 
Beyin bize ve bana karşı sözlerinden korkup söyle-
miyeceksek, bu kapıdan çıkarak ıterkedip gidelim 
efendiler. 

TÖNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Onu affeder
siniz, bu sözünüze teşekkür ederim. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Efendiler, eli
mizde Kanunu Esasii ilâhi olan Kuranıkerim vardır. 
Bu Kanunu Esasiyi biz ilelebet başımızda, muhterem 
bir mevkide tutmaklığa hepimiz afat ve misak et
mişiz. (Şüphesiz sesleri). Şimdi o Kanunu esasiden 
istinbat ederek, milleti dünyada yaşatmak için bir 
Kanunu Esasii idari yapmak istiyoruz. Şimdi bu yap
tığımız kanunu esasii idariyi, rica ederim, böyle müs-
taeelen, encümenin mazbatadaki tenakuzlarına düşe
rek, bunu müzakere edip yapmaklığa girmeyelim 

efendiler. Bu millet tarihi hayatını yaşıyor. (Doğru, 
doğru sesleri). Efendiler; bu milletin, etrafında hiç 
bir dostu yoktur. Bu milletin bu günkü gayesi, İs
lâmiyet'in tealisi, milletlerin hukukunun muhafaza
sı, müsavatı ise.. (Sadede, sadede sesleri). İşte o islâ-
miyetin tealisini gaye ittihaz eden bu millet, bu dör
düncü madde ih yapacağı işte fevkalâde müteyak
kız ve fevkalâde dikkat ve itina etmesi lazımdır. Şim
di burada yapılan maddei kanuniye mucibince, bizim 
adedi muayyenemiz eğer '3'Ö5 kişi ise ki - sadede ge
liyorum - kanunu esasi müzakere ediyorsak efendi
ler, yine Nizamnamei dahilimiz icabınca, Sülüsanı 
ekseriyet olmadıkça müzakere doğru değildir. Fakat 
böyle işlerle işi tavik ve talik etmek emelinde hiç 
bir arkadaşımız olmadığı için, mevcut ile bunu mü
zakereyi seve seve kabul ettik. Yalnız bu maddede 
'koydukları «Heyeti umumiye» tabirini tashih etsin
ler. Heyeti umumiye yerine, bu Mecliste bulunan ve 
müzakereye devam eden aza tarafından derlerse me
sele biraz düzelir. İkinci dereceye gelince; rüfe-
kamdan Ali Şükrü Bey biraderimizin söylemiş ol
duğu bir söz var ki bu söz hakikaten lâfzı itibarile 
kabul edilmiyecek bir şey değildir. - Manası itibarı 
ile değil - sordular ki, bu maddei kanuniyeyi yap
maktan maksat tasfiye midir? Bu Meclis bunu kabul 
etmez. Encümen azası cevap verirken, tasfiye değil
dir, diye cevap verdiler. Lâfzı itibarile mi değildir? 
Yoksa tasfiye makamına kaim olacak bir kelimenin 
manası var da o da mı değildir? Tasfiye manasına 
değilse acaba nedir? Tenkis; bu tenkisi ele alırsak, 
yine encümeni muhtereme namına Mazbata muhar-
riri olan refikimiz söylediler ki; bu Mecliste intihap
la ayrılmayan diğer rüfekayi kiram hazır bulunduk
ları zaman müzakereye iştirak edecektir ve rey ve
recektir. Bir taraftan tenkis ve bir taraftan da bura
da oturup da arzusu ile Meclise giren efendiler Mec
lisin adedini teksir etmiş oluyor. Bu gayeler kaybo
luyor. Binaenaleyh buradaki sözleri de bu suretle 
tenakuza düşmüştür. 

'Üçüncü nokta da; bendeniz öyle ümit ederim 
ki: Rüfekayi muhteremeden hiç birisi, ne tahsisatı 
nazarı itibare alır ve ne yolda alacağı harcırahı na
zarı itibare alır, ancak milleti, vatanı kurtarmak ga
yesini nazarı itibare almış gelmiştir. (Alkışlar). Şim
di bu gaye ile mütalhassis olan bir Millet Meclisi içe
risinde azayı kiramdan memlekete gitmek ve orada
ki işlerini tesviye etmek isteyenler hiç bir zaman tayib 
edilemez. Mütemadiyen burada oturmak için Mç bir 
fert mecbur edilemez. Fakat bu zatları buradan gön
dermek hususunda yaptığımız maddei kanuniye 
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maksadı temin ve teshil etmiyor. Çünkü buyurdular 
ki; hiç bir yerde, hiç bir mevkide kuranın ehemmiye
ti yoktur. Rica ederim (Gürültüler..) »Kuradır. Ku
ra.. Bilirsiniz ki bizim ahkâmı fıkhiyemizde, bizim 
Kanunu medenimizde kura meşrudur. Çünkü birri-
za, bilmuvafakat taksimi mümkün olmayan bir me
selede tarafeynin riza ve muvafakati olmazsa onları 
İrza için aralarında kura çekilir. Onlar haklarına ra-
zi olur, herkes hakkına razi olur. Şimdi bu Mecliste 
intihap ile ayrılıp burada kalacak, intihap ile ayrılıp 
buradan gidecek efendilerden bilfarz bendeniz Mec
lîste kalmış olsam, emelim de memleketime gidip bi
ran evvel işimin başında bulunmak olsa, rizamın hi
lâfına burada kalmış olacak mıyım, olmıyacak mı
yım? İkincisi: Ben burada kalmak isterken riifeka-
yi muhtereme beni intihap etmezse, benim arzumun 
hilafına ben intihap olunJmayarak gidersem, 
acaba kalbim münkesir olmıyacak mıdır? Öyle ise 
intihap meselesini, rica ederim, böyle zamanlarda, 
bu gibi maddelerde ortaya atmak gayet düşünce
sizlik olacaktır. Bunu iyi düşünelim. İntihap mese
lesini ortaya koyacağımıza, bazı tekliflerde denildi
ği gibi, bizde adedi asliyi, intihap suretile yaptırdı
ğımız bu Mecliste beş kabul ettik. Evvelce kanunu 
esasi dairesinde, nüfusu mevcude nisbetinde vukübu-
lan intihabın her dairei intihaba 'göre mutlaka had
di asgarisi bir ve birden fazla da vardır. İki, üç in
tihap edilen yerler de var. Bunu alelûmum iki farzet-
sek, beş de biz intihap ettiğimiz halde, yedi olursa, 
buraya bıraktığımız heyeti umumiyemiz iki iken bu 
Meclisin ekseriyetini teşkil edebilir mi, edemez mi? 
Edemez. Öyle ise Meclis elindeki kuvvetini, ekalli
yette kalan bir kuvvete terk ile çekilmiş olacaktır ki 
bu da tehlikelidir. Ancak böyle müçtemian oturup 
müzakere etmekte, bir meseleyi tamamile düşünüp 
azadeser olarak düşünmek ve karar vermekteki müş
külâtı hepiniz takdir buyurursunuz. Hepimiz bura
da çalışmak suretile kazanacağımız ücreti, mükâfatı 
düşündüğümüz gibi «Ennefsi mukaddem alâ küllü 
şey» kaidesine binaen bazan da nefsimizi, ailemizi de 
düşünür, gitmek, onların yanında bulunmak, bura
daki gayei milliyi de muhafaza etmek için lâzım 
olan ekseriyeti yani Heyeti umumiyeye intihap olu
nan adedi mebusanın ekseriyetini bırakarak kalmak 
istemeyen ve işi olan zevata, Divanı Riyasetçe mezu
niyeti tamme verilerek, ve gidip ıgelerek bu Meclisin 
devamını bu suretle arz ve teklif ediyorum. Böyle
ce tadil edelim. 

REŞİT BEY (Saruhan) — Muhterem arkadaş
lar, bu azayi kiram memleketin en güzide efradından 
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mürekkeptir. Yani bir daha intihap yapılsa bu ka
dar kişi çıkamıyacak derecededir. Bu mevaddı ka
nuniye arkadaşlarımız arasında muhtelif endişeler 
tevlit ediyor. Kimi milletin paraya ihtiyacı yoktur 
diyor, kimisi tasfiyedir diyor, kimisi bilmem ne di
yor. Halbuki bendenizce hiç birisi değildir. Mille
tin mukadderatını düşünen, milletin mukadderatım 
üzerine alan bir kimse para düşünmez. Düşüne
mez. Paranın ehemmiyeti yoktur. Biz her taraftan 
©lıindie «ilahı, tüfeği, düşmanla muhasara odiJımüış bir 
vaziyetteyiz. Onların da ehemmiyeti yok. İçimizde 
Istanbuldan ve sair sahai ihanette gelen propagan
dacılara karşı çok bigâne duruyoruz. Bu vazifeyi de 
bendeniz en ziyade yapabileceğini Zannettiğim bu 
azayi kiramdır. Yani o propagandacılara karşı, mem
lekete ihanet etmesi muhtemel olanlara karşı dura
cak, aksi propaganda yapacak bu heyeti kiramdır. 
Burada bir Heyeti Hükümet var. Bir Heyeti îcrai-
ye var. Bendenizce, hepimiz dağılalım. Lâzım olan 
vazifeyi menatıkımızda tamamile üzerimize ala
lım ve bunlar burada vazifelerile meşgul olsunlar. 
Hatta mümkün ise müselleha bir şey yapalım. (Cep
heye gidelim sadaları). Hulâsa; memleketimiz lehi
ne propaganda yapalım. Sonra muhterem arkadaşlar, 
bu heyeti, bu azayi kiramı, bir çok memleketlere, 
Avrupaya, Fransaya, Amerika'ya benzetiyorlar. Biz 
hiç birisine benzemeyiz. Biz istiklâliı namusu, hay
siyeti, haysiyeti milliyesi payimal edilmek üzere 
hücuma uğramış bir milletiz. ıBöyle olan bir millet 
burada - esassız diyeceğim, affedeceksiniz - çünkü 
öyle görüyorum. Pek öyle lüzumlu olmayan şeylerle 
ne için kendimizi meşgul edelim ve esaslı şeyleri 
bırakalım? 

Elhasıl bizim üzerimize en büyük terettüp eden 
vazife; hepimiz müsellehan dağdalım, o dördün
cü maddedeki iki kişi de fazla.. Bir vakti muayyen 
tayin edelim. İki, üç, yahut dört ay sonra geleceğiz, 
sizi kontrol edeceğiz diyelim. Hükümeti bırakalım 
gidelim.. 

SÜLEYMAN STRRI BEY (Yozgat) — foşaal-
lah ozaman da gelecek.. 

REŞİT BEY (Devamla) — Bakınız Diyarbakır 
mebusudur zannederim soyuyorlardı: (Bir sesi: Der
sim mebusudur.) Evet efendim Dersim mebusudur. 
'Bundan böyle bilmem bir kaç gün evvel ayan aza
sından Seyit Abdülkadir Musula gelmiş ve Musul-
dam Kürd'istana gdtmliş.. Bunu cümlte rüfiekayli fcinam 
tanırlar. Oldukçada nafizdir. Bu yalnız şahsile, ayan 
azası olmak itibariyle, evlâdı resulden olmak itibariyle 
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tanıdığımız bir adam.. Ya tanımadığımız bir çok 
adamlar memleketimize giriyorlar. 

Evet efendim, onun üçin bendeniz diyorum ki; 
iki kişi çoktur. Hatta bir kişi bırakalım, sonra bazı 
rüfekayikiram diyorlar ki: Meclis inikat edemez, ni
sabı ekseriyet kalmaz. Şimdiye kadar nasıl müzake
re ettik, Meclisi yaptık? 

HÂŞİM ©EY (Çorum) — Bu, milletin ruhuna, 
hayatına istikbaline taallûk eder.. 

REŞİT BEY (Devamla) — Milletin ruhuna, 
hayatına taallûk eden iş asıl taşradadır ve tüfengin 
ucundadır. Bizim güzel güzel söyleyebileceğimiz, 
ikna edeceğimiz millettedir. Cahil ümmeti ikna et
mektedir. Burada doğru söyleyen de alkışlanıyor. 
Yanlış söyleyen de alkışlanıyor. (Bravo.. handeler..) 
Başka bir şey görmiyorum.. Cidden böyle, başka 
bir şey görmiyorum. Onun için teklif ediyorum. 
©irer kişi kalsın, kontrol mahiyetinde Heyeti Hükü
meti.. Ona da lüzum yoktur bendenizce fakat buka-
dar bir Heyetin burada kalması ve diğer azayikira-
mın kâffeten cephelere gitmesi, işte bendeniz bunu 
teklif ediyorum. (Sol cenahtan alkışlar). 

(MEHMET VASFÎ EFEMDÎ OKarahisarışarki) 
— Bendenizin söyliyeceğim sözlerin kâffesini rüfe-
Ikayikiram (İşitmiyoruz sesleri..) Söylediler. 

Dördüncü maddenin tayyı hakkında bendenizin 
söyliyeeeğiım sözleri rülfekayikiramdan Mustafa, 
Ali Süruri, AH Şükrü, Besim Atalay ve diğer Efen
diler söylediler. Yalnız bendenizde diyorum ki; on
ları teyiden intihap meselesi, dördüncü maddedeki 
intihap meselesi.. 'Bu Meclistin, diğer bir Meclisi inti
habı meselesi, Hukuku esasiyeye mugayirdir. Huku
ku esasiyeye mugayir olmakla beraber vahdeti mil
liye ve tesanüdü kaziyyei mutena binalarına da mu-
vaffakat bulamıyorum. Binaenaleyh bendenizde 
dördüncü maddenin tayyını teklif ediyorum. 

ıDr. MAZHAR BEY (Aydın) — Her şeyin bir 
ihtiyaçtan doğduğuna nazaran bu kanunun da bir ih
tiyaçtan doğması lâzımgelir. Bir arkadaşımız, bunun 
neden tevellüd ettiğini sordu ve cevap alamadığın
dan bahsetti. O halde biz, kendimizin arayıp bul-
malklığımız lazım; bir kısmı, milletin hazinesine taal
lûk eden bütçeden ve saireden bahsettiler. Öyle zan-
nölunduğu gibi para meselesi ceffelkalem reddedile-
bilecek bir keyfiyet olmadığını; daha evvel harcı
rah ve tahsisat meselelerinde, zevatıâliyeniin dahi iş
tirak ettiği ıbu fikri iyice terviç etmiştik. Binaenaleyh 
esasatmdan, velevki bir cüzi bile olsa, gayrikabili 

tabii ve gayrivarittir. Çünki parayi az almak ve sai
re meselesi de esasen hissi vatanperveriye müstenit
tir. Milletin beytimali korumağa müsteit olduğu için 
kaçınacak, söylenilmesinden koeunacak bir şey de
ğildir. itkinci keyfiyet; olsa olsa nisabı ekseriyet me
selesi olacaktır. Mezuniyeti oldukça sıkı tuttuğumuz 
halde nisabı ekseriyeti (3ıÖ5)'e nazaran bulmakta 
daima güçlük çekildiğinden, artık daha ziyade gayri 
kanuni kararlara devam etmemek için sabit, bir ka
rar, bir nisabı ekseriyet temin ve tesisine lüzum gö
rülmüş olsa gerektir ki; böyle bir tarik ihdas edil
miştir. Bittabi nisabı ekseriyeti sabit ve daima elde 
bulunacak bir şekil ve miktara ifrağ için bir hak ve 
usulü kanuni olmadığından, en ziyade akla, mantıka 
mukarin olan bir şekil tasavvur edilmiş, oda; her 
dairei intihabiyeden iki efendi bilintihap kalsın, o 
halde yekûn, nisabı ekseriyet, yüz yirmi olsun den
miş.. Bunu her hangi bir zat daha iyi bir şekilde, ya
pabilir ve bu suretle bu miktarı tenkis, tezyit veya
hut şeklini tebdil edebilir. Bu, tabii mucibi müna
kaşa bir şey değildir, bir şekil değildir. Nisabı ekse
riyeti tutmak; eğer hakikaten Kanunu esasi muci
bince, süîüsanı ekseriyetle karar vermek, ekseriyeti 
mutlakadan bir fazlasiyle içtima edebilmek madde
lerinin ve haklarının muhafazası maksut ise, haki
katen böyle bir nisabı ekseriyet ihdası doğrudur ve 
lâzımdır. Şu halde daha ziyade kanuni olmalıdır. 
Daha ziyade müstehar esasat üzerinde yürüyebilmek 
için kanunun bu takyidatını kabul ederek, bendeniz
de encümenin bir miktar tayini suretinde olan kara
rını kabule mütemayilim.. Baenşartki; bu şekli ka
bul edemiyorum. Kabul edememekteki esasatım, ya
ni fikrim her ne olursa olsun, buradan yapacağım 
her şey, bütün millet ve memleket namına alacağın-
dan dolayı, millet ve memleketin ananatını ruhunu, 
içinde yuvarlandığı zamanın icabatını vesairesini dü
şünerek yapmak mecburiyetindeyiz. Kendi şahsımız 
için, her hangi bir mesele hakkında karar vermek da
hi lâzım gelse, yine milletin ruhuna göre hakkımız
da karar vermeğe çalışacağız. Binaenaleyh memleke
timizde her zaman ve şimdi benden evvel kavi ve de
lile müstenit olarak dedikleri gibi, dahilimizde fena 
bir şekilde devam eden propaganda meselesine ehem
miyet vermek lâzımdır. Bazı arkadaşlar gibi ceffel
kalem, bunlar varit değildir diye geçivermek: her 
halde birazda samimilik değildir zannediyorum. Bu
nu biz itiraf ediyoruz ki; bu memlekette bugün si
lâhtan ziyade irşat ifayi vazife edecektir diyoruz. 
Çünki o silahı ve o silahı tutacak eli hüsnü istinıal 
edecek, maneviyatını temin Ve tesis edecek elbette 
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bu irşattır. Şu halde bu irşadın büyük tesirleri gayri-
kabili inkârdır. İrşadın tesirini kabul ettikten sonra 
propagandanın da aslını kabul etmek bir emrizaru-
ridlir. Mademki böyle bir zaruret muvacehesinde 
bulunuyoruz, o halde bizim bütün amalimize set 
çekmek isteyen harekâta daha bir harekât zammet
mek fırsatını bahşetmek, herhalde dürbinlik değil
dir. Bu itibarla artık daha fazla bu noktayi teşrihe 
mahal yoktur. Ne demek istediğim tabii anlaşılıyor. 
Bu irşadın bu suretle lüzumuna kail olduktan sonra 
Bendeniz esas teklifimde de bu noktaya temas etmiş
tim. Artık onu da söylemeğe lüzum görmüyorum. 
Diyorum ki; bu suretle fena propagandalar zemi
nini ihzar edecek şeylerden sarfınazar edebilmek ve 
nisabı ekseriyeti de sabit bir rakamda temin edebil
mek için her dairei intihabiye kendi aralarından iki 
tanesini tefrik ettikten sonra, mütebakisinin berayi 
irşat memleketlerine azimetlerinde ihtiyarları kabul 
edilir. Artık intihap edilmiş, intihap edilse, Hukuku 
esasiyeye tariz edilmiş, intihap edilirse, hakkı ruchan 
tevlit etmiş, bilmem ne olmuş gibi sözlerle büsbütün 
esasa ti çürütmek manasızdır. Meclisten ayrılarak 
memleketine gidecek olan bütün rüfeka daha mühim 
bir şekilde, vesairede memleketlerine gittiğinde bü
tün halka, bütün memlekete ilan ve işaa edilmiş olur. 
Zannederim yani bir taş ile bir kaç kuş vurulmuş 
olur. 

intihap şeklinde; 120 (kişinin veyahut daha fazla
sının iştirakinde varidihatır olabilecek bazı rnehazi-
rin doğrudan doğruya retti belki kabil değilse bile 
hüsnüniyetle pek de kabili imtizaç değildir. Onların 
daha fazla burada toplanmasında bilki bir maksadı 
mahsus vardır. Burada toplanacak arkadaşları var gi
bi bir takım eşkâlde varit değildir. Olsa dahi diğer 
bir arkadaşı intihap ederken hiç düşünmiıyeceğimi 
ve belki o arkadaşı istifa etse, kabul etmese bile ye
rine kabul edeceği diğer arkadaşını ikame ettiği 
için o kalacağını ümit ettiğim arkadaşlardan bi
rini intihap etmek mecburiyetindeyim. Şu takdir
de hiç böyle 'bir şey varidi hatır olamaz ve olmama
lıdır. Binaenaleyh bu maksatla bir de takrir takdim 
ettim, sözüme nihayet veriyorum. 

ıREFlK ŞEVKET BEY (iSaruhan) — (Kürsü
ye gelince) 

AI İ ŞÜKRÜ ,BBY (Trabzon) — Zannederimki 
mazbata muharrirliğinde teamül, söz alanların mü-
taleatına cevap verir. Çünkü cevaba, oevaıp olursa 
uzar. Onun için mesele neticeye kadar dursun. 

ıREFlK ŞEVKET BEY (Sanman) — Müsaade 
buyurun efendim. Mazbata muharriri de her halde 

seksen kişinin sözüne defaten cevap vermek kudre
ti fevkalâdesine malik değildir. 

ALİ ŞÜKRÜ IBİEY (Trabzon) — Fakat müda
faanız mütemadiyen suale yol açar. 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Herkesin 
zihninde husule gelen fikirleri encümenin mütaleasi-
le halledersem, zannederim meselenin hallolundu-
ğunu gören rüfekadan bazıları belki sözünden fera
gat eder <Doğru sesleri) her söz alanın mutlaka söy
lemesi olmaz. 

Şimdi efendim, AbdÜlkadir Kemali Bey iki ehem
miyetli noktanın tavzihini istiyor. Birincisi': Meclis 
aharı tevkile salâhiyettar değildir. Müvekkiller bizi 
salâhiyettar etmemiştir, ikincisi, dördüncü madde
nin esbabı vazı bütün çıplaklığile söylenmemiştir şek
lindedir. Gerek Reşit Bey ve gerek diğer rüfeka ta
rafından verilen izahat her halde encümenin esbabı 
rnucibesinde dermeyan olunan mütaleatın mühim bir 
kısmını ihtiva eder. Zaten şurası muhakkaktır ki hiç 
bir meclis tamamile ve bütün muhteviyatile müste-
miren hali inikatta bulunamaz. "Çünkü; teamülâta 
ve misali olmayan bir şeye talip olmak demektir. 
Zaten bu hususta encümen, Meclisin müçtemian dai
mi surette hali inikatta bulunmıyacağını müttefikan 
kabul etmiştir. Zira Heyeti Umumiye de buna kani
dir. Tevkil meselesine gelince, bilmem bu kendi ken
dimizin salâhiyetini tenkisten maada neye mahmul 
olabilir? Eğer biz kendi kuvvetimizden bahsederken, 
kuvei teşriiyeyi haiziz, yalnız aharı tevkil etmek 
salâhiyetini haiz değiliz diye bilirsek, içimizden ayır
dığımız Heyeti tcraiyeyi nasıl tevkil ettik suali kar
şısında kalmaz mmyız? Esaıslen bizim sıfatı vekâlıadi-
miz hiç bir kayıtla mukayyet değildir. 

Vekâletimiz, vekâleti mutlakaya masruftur, tabii 
bizler bu sıfatı, menafii millet gözetilerek, istimal 
edebiliriz ve buna mâni bir şey yoktur. Sonra Mü
fit Efendinin itirazatı gelir. Zannederim ki sözleri* 
nin yarısından fazlası hukuku esasiye encümenine 
cesaret tavsiyesinden ve bir de dördüncü madde ile 
alâkadar olmayan sözlerden ibarettir. Bendeniz on
lara hiç bir cevap vermek lüzumunu görmüyorum! 
ve diyorum ki: Meclisimizde bulunan azayi kiramın 
hiç birisi diğerinden fazla cesaret sahibi değildir 

ve yefcdiğerimize nâsih mevkiinde bulunmıyoruz. He
pimiz müsaviyiz. 

Efendim bir de nisabı ekseriyetten bahsettiler. Bu 
şimdi hiç mevzubahs olmayan bir meseledir. Heye
ti Umumiye yerine, Heyeti Umumiye namına mev-
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cut bulunan aza tâbirini kullanalım dediler. Bende
niz bu kadar tevehlhüme mâna bulmuyor ve bu te-
vehhüme ihtiyaç görmüyorum, iki dakika evvel bize 
bu kadar cesaret tavsiye eden zattan, iki dakika son
ra Heyeti Umum'iyeyi temsil etmediğimizi göstere
cek vaziyette, tereddütkâr bir lisan kullanılmasını 
tabii beklemezdik. Meclisin adedinin tenkisile tek
siri keyfiyetinin tenakus teşjkil ettiğini söylüyor ve 
diyorlar ki': Mademki her dairei itttihabiyeden ze
vat ayrılıyor, artık bundan sonrasını kabul etmek 
teksirdir. Meselede tenkis kasitı yoktur.. Teksir mak
sadı hiç yoktur. Maksat; sureti makule ve mantıkiye-
de çarhı idarei Devleti tedvirden ve bu çarhı dön
dürmek için eşlem tariki aramaktan ibarettir, işte 
dördüncü madde bunun için bulunmuş bir yoldur. 
Encümen, Heyeti Umumiyenin selâmeti için bu mad
deyi teklif ©diyor. Heyeti Umumiye bunun selâmeti
ne kani olursa kabul eder, tadili muvafık görürse 
tadil eder. 

(Binaenaleyh tenkis ve tasfiye meseleleri encü
menin programında dahil değildir. Şurasını tahşi-
yeten arz edeyim.. Efendim devam eden mebusan 
arkadaşların dairei intihabiyesi kaç ise onun iki mis
li ile beraber, ayni zamanda senelik olarak intihap 
ettiğimiz Divanı ıRiyaset tetabiatile heyeti daime-
ye dahildir. Tabii bundan maada Heyeti Vekilede, 
vekâlette bulunduğu müddetçe heyet] daimiden ola
caktır. Eğer O vekil Vekâlette bufaımakla bera
ber heyeti daime azasından olarak tefrik edilmiş ise, 
Heyeti Vekileden ayrıldıktan sonra da Mecliste ifa
yı vazife edecektir. Şu takdirde öl dairei intihabiye 
varsa (12İ2) aza, ı(V3) Divanı Riyaset (135), 1(11) de 
Heyeti Vekile (146), bunu yuvarlak hesap olarak 
ı(l'50) ye iblağ edersek yekûnun istisgar edilemiyece-
ğini görürüz. Efendim şu takdirde bu günkü mevcu
dumuzdan zannederim ki bir miktarını tasfiye tenkis 
gibi hususatı tahattur edecek hiç bir mesele de varit 
değildir. Sonra Müfit Efendinin en mühim bir iti
razı var. Diyorlar ki; esaslı bir kuvvet akalliyete ve
riliyor. Efendim bendeniz Mecliste akalliyet ve ekse
riyet mevzubahis olacağına kani değilim. Meclis için 
hali içtima mevzubahstır. Bu günkü vaziyetimizden 
sarfı nazar, alelade meşrutiyet zamanında Meclis, bir 
kabineye - ki mevcudu 10 - 15 olabilir - itimatla bü
tün umuru Devleti bırakıp giderken bu bunu lâzı-
m'ei meşrutiyet telâkki eylerken, bu gün umuru 
'Devletin 13 kişinin değil, belki yüz elli kişinin elin
de kalacağından endişe etmeğe sebep nedir? Rica 
ederim. Vaziyetimiz şu suretle meşrutiyet zamanla
rındaki vaziyetten daha emin olamaz mı? Hariçten 

bir sadırâzamın intihap ederek getirip Meclise tak
dim ettiği zevat gibi yalnız itimatlarla değil, kendi 
içimizden seçtiğimiz arkadaşlardan (1150) kişilik bir 
heyet, zannetmem ki diğerlerinden daha dun bir 
mevkide ve bir mertebei emniyet ve itimatta bulun
muş olsun? Burada mebus adedinin çokluğu ve az
lığı mevzubahs değildir. Meclisin vücut ve ademi vü
cudu mevzubahistir. Mevcuttur. Hali içtimadadır, 
milleti temsil ediyor demek kâfidir. (365) m iş, (150) 
imiş, demek asla doğru değildir. Sonra bir nokta 
daha var efendim. İntihap edilmeyenlerin kalpleri 
kırılıyor deniyor. Eğer biz her birimiz muhtelif inti
haplarda mazharı iltifat olmamış isek zannederim 
ki hiç birimizin kalbi kırılmamıştır, içimizde arka
daşlar var; Divanı Riyasete, Heyeti Vekileye, encü
menlere ayıl'mamıştır. Fakat hiç birimizin kalbi kı
rılmamıştır. {ö başka sesleri) çünkü bu mesele ayrı
ca bir meşrutiyet ve icabatı siyasiye neticesidir. Si
yasiye değil, terbiyei içtimaiye meselesidir. Ne ola
cak? böyle bir intihaptan hiç kimseye eksikliği ka
naati geldi mi? 

ABDÜLKADlR KEMALİ BEY (Kastamonu) 
— Meşrutiyetle bu meselenin alâkası yoktur.. 

REFİK ŞEVKET BEY ^Devamla) — Onun için 
bendeniz, kendi nefsime, kalp kırılmış meselesini hiç 
hatırıma getiremem. Karahisanşarki mebusu Bey 
dördüncü maddenin tayyını teklif etti. Bendeniz öy
le zannediyorum ki kabul ettiğimiz birinci, ikinci 
maddelerle dördüncü maddenin tayyi teklif oluna
maz. Tadil teklifi olabilir. Biz Meclisin ne suretle 
hali inikatta bulunacağını gjöstermekle mükellefiz. 
Onun için bu nokta • da varit değildir. Dr. Mazhar 
iBey sureti intihap hakkında buyurdular ki; her me
bus irşat hususunda muhtar olsun. Halbuki bizler 
irşadı ihtiyara talik değil, belki her bir mebusun uh
desine tevdi edilmiş ve yüklenmiş vezaifi mecburi-
yeden tanıdığımız için böyle mütalea dermeyan et
tik ve tarzı intihap hakkında encümen kabul ettiği 
(fikirde İsrar eder. {Kâfi ve kâfi değil sesleri). 

REİİS — Müzakerenin kifayetine dair takrirler 
var okunsun. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Müzakerenin kifayetile maddenin reye vazını tek

lif ederim. 
Sanman 
Necati . 

Müzakerenin kifayetini teklif ederim. 
Erzincan 
Emin 
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REİS — Müzakereyi kâlfi (görenler ellerini kal
dırsın. Müzakere kâfi görülmüştür efendim. Tadil 
takrirleri okunacak. 

ALÎ dÜRlURlî EFEMDÎ (Karahisanşarki) — 
Mazbata Muharriri Bey ruhlu bir nofotayi izah et
sinler. Pek ruhlu ve canlı bir noktadır. 

REİİS — Takrirler okunurken buyurduğunuz — 
noktaya temas edince.. 

AUt SÜRORJt EFENDİ (Karahisarışarki) — Tak
rirler arzedeceğim noktaya temas etmez ki efen
dim. 

RBİİS — Müzakareye tekrar giremeyiz. 
Büyük Millet Meclisi (Riyaseti Celilesine 

OBu maddenin müzakeresi bir kaç gündür cere
yan ediyor, oldukça maksat ve hakikat tenevvür et
miştir. Binaenaleyh arzuyi umumiye muvafık ola
rak encümence tadil edilen dördüncü maddenin 
şekli muaddelile kabul ve müzakerenin kifayetini 
teklif eylerim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celileye 
Dördüncü maddenin berveçhi ati üzere tadi

lini teklif ederim. B Ağustos .1*3(3(61 
ıK'arahisarışarki Mebusu 

Ali Süruri 

MADDE 4. — Heyeti umumiye içtimanın hita
mında beher dairei intihiabiyeden lâakal ikişer me
bus Mecliste mevcut bulunmak şartile diğer mebus
lar azami senei içtimaiye nihayetine kadar olmak 
üzere istimali mezuniyetde muhtardırlar. Bir dairei 
intihabiye mebuslarının cümlesi talibi mezuniyet 
olursa kura ile ikisi Mecliste ipka ve diğerleri mezun 
addolunur ve her iki surette Meclisten müfarikat 
eden mebuslar alelûsul harcırah alırlar. 

(Büyük Millie Meclisi Riyaseti Celilesine 
•Büyük Millet Meclisinin şekline ait kanunun dör

düncü maddesinin (Heyete dahil olmayan rüfekasın-
dan herhangi birini) cümlesinin (Heyeti daimeye da
hil olmıyan dairei intihabiyesi rüfekasından birini) 
cümlesile tadilini Heyeti muhteremeye teklif eyle
rim. 

Amasya 
Rıza 

Riyaseti Celileye 
Dördüncü maddenin birinci fıkrasındaki «îifayi 

vazife etmek üzere» ibaresini müteakip, berveçhi ati 
fıkranın ilâvesini teklif ederim: İçtİmaat ve müzake-
ratın temini idamesi için her dairei intihabiye me

busları arasında adedi müretitep olarak iki zat, yine 
o dairei mebusları tarafından, bil'intihap senei içtij 

maiye nihayetine kadar heyeti daime halinde alıko-
nularak azayi mütebakiye irşat ve tenvir vaziifesile 
mezun addolunur. 19 Ağustos 1I3İ3İ6 

Konya 
Rifat 

Riyaseti Celileye 
4 ncü maddenin zildeki veçhile tadilen kabulünü 

teklif eylerim: 

MADDE 4. — Heyeti Umumiyeden, içtimain 
hitamında yalnız işbu kanundan maada kendinin kâf-
fei hukukunu haiz olmak ve senei İçtimaiye nihaye
tine kadar ifayi vazife etmek üzere beher dairei in-
tihabiyeye dair ikişer mebus kendi dairei intihalbiye-
lerinden bil'intihap tefrik olunarak daimi heyet halinde 
bulunur. Daimi Heyet azasından biri heyete dahil 
olmayan rüfekasından herhangi birini Heyeti Umu
miye muvafakatile kendi yerine ikame eder. 

Kırşehir 
Müfit 

Büyük Millet Meclisi (Riyaseti Celilesine 
Heyeti umumiye içtimainin hitamında kavani-

ni esasiye vazı ve tebdili hakkı müstesna olmak üze
re Heyeti Umumiye mahiyetinde olmak ve senei 
içtimaiye nihayetine kadar ifayi vazife etmek üze
re beher dairei intihabiyeden iki mebusun gayrisi 
bareyi irşat mıntakai iötihabiyelerine avdet etmeğe 
mecburdurlar. Adedi mürettep yüz yirmi beş ad ve 
kabul olunur. Kalacak iki mebus mıntakai intıiha-
biyeleri mebusları taraflarından bittefrik Heyeti 
umumiyeye arzolunur. 

Aydım 
Dr. Mazhar 

Riyaseti Celileye 
Dördüncü maddedeki (mahiyetinde) kelimesin

den sonra (olmak) kelimesinin tayyile (mahiyeitinde 
olup Büyük Millet Meclisine ait kâffei hukuk ve sa
lâhiyeti haiz bulunmak) tarzında tadilini teklif ey
lerim. ,18 . 8 . 1336 

Erzincan: 
Emfo 

Büyük Millet (Meclisi Riyasetine 
Dördüncü maddenin aynen kabulünü teklif ede

rim. 
\Bblu Mebusu 
Tunalı Hilmi 
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Riyaseti Celileye 
Dördüncü maddenin (daimi heyet halinde bu

lunur) cümlesinden sonra (ve her sene Heyeti Umu
miye içtimainin hitamında yeniden intihap ve tef
rik olunur) fıkrasının dercini teklif eylerim. 

Çorum 
İsmet 

Riyaseti Celileye 
Dördüncü maddenin berveçhi ati tadilini teklif 

ederim. 

Madde 4. — Heyeti umumiye içtimainin hlita-
mıoda Heyeti umumiye mahiyetinde olmak ve senei 
içtimaiye nihayetine kadar ifayi vazife etmek üze
re birden üçe değin azası olan devairi intihabiyeden 
bir ve birden beşe değin azası olanlardan iki ve bir
den ona değin azası olanlardan üç aza Heyeti Umu
miye tarafından intihap olunur. Daimi heyet azasın
dan biri, heyete dahil olmayan rüfekasından herhan
gi birini, Heyeti umumiye muvaıfakatile yerine ika
me edebilir. 

Mezun olan azaların devairi iritiihabiyelerinden 
menafii vataniyeye ait olarak gönderecekleri tekarir 
Heyeti daimece nazarı dikkate alınır. 

19 Ağustos 1336 
(Kütahya 
Cemil 

İBüyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Mebuslardan bir kısmını tefrik ve intihap bu Mec

lisin dairei salâhiyetinden hariçtir. Çünkü mebusların 
tımutmu aynî hukuk ve vezaifi haizdir. Bir kısmı mün-
tehap ve bir kısmı mühteihip olmak tercihi hilâ mu-
raccah'tır. Kezalik devairi inMhalbiyemiz, gayei milli-
yenin husulüne değin, çalışmak üzere her ferdimizi 
bila 'tefrik ve tercih inltihap eylemiştir. Şimdi bir kıs
mımızın diğer kısmımızı intihap ve tefrik ile müddeti 
içtimalarını temdit ve diğer kısmımızın tahdit edil
mesi maksadı intihap ile tevafuk edemez. 

Kezalik husulü gayeye kadar intihap olunan her-
hanigi bir fert kendi omuzuna tahmil olunan vazi
feyi velev muvakkaten olsun diğer arkadaşının omu
zuna yükleterek: gitmesi caiz olamadığı gibi burada 
kalan arkadaş dahi kat kat tezauf etmiş olan bu barı-
giranî tahammül edemez. Binaenaleyh ou tefrik ve 
intihap hakkını sahibi hakikileri olan müntehibi sa-
nilere ve diğer heyeti •'intihalbiyeye tevdii eylemek za-1 

ruridir. Bir kaç gün içinde devairi intihabiyede içtima: 
ve icrayi intihap eylemeleri mümkündür. Mülâhazatı 

mesrudeye möbni dördüncü maddenin berveçti ati ta-1 

dilini teklif eylerim. 
Sivas 

Mustafa Takı 
MADDE 4. — Heyeti umumiye içtimainin hitaman-

da, Heyeti umumiye mahiyetinde olmak ve senei iç
timaiye nihayetine kadar ifayi vazife eylemek üzere, 
beher dairei intihabiyece, evvelce müntehap mebus
lardan ikisi, devairi intiihja'biyeee müntehibi saniîer ve 
mecaliisi idare ve Ibelediyeden ve müdafaai hukuk he-1 

yetlerimden mürekkep heyeti intihaıbiye taraflarından 
müsaraaten tefrik ve intihap olunarak bu suretle in
tihap olunan zevat daimî heyet halinde bulunur. 

Büyük' Millet Meclisli Riyaseti Celilesine 
Büyük Millet Meclisinin şekil ve mahiyetine dair 

Kanunu esasî encümeninden tanzim buyurulan me-
vaddı kanuriiyenin ikinci ve dördüncü ve yedinci ve 
sekizinci maddelerine ait lüzum gördüğüm tadilât 
berveçhi zirdir : 

Mezkûr kanunun ikinci maddesi Kanunu esasinin 
69 ncu maddesine muhalif olduğu ve yedinci madde
si, dahi daimî heyet azalarına mahiye verilecek yüzer 
lira tahsisat şu galâyi esara göre beynelrüfeka gayri 
kâfi addolunmakta ise de Hazinei millet siyanet olun
mak o azayı kiramın izzeti nefisleri nazara alınmak 
ve beynelhak manalar ihdasına mahal bıraktırılma
mak noktalarından ikinci ve yedinci maddelerine zir-
de gösterildiği şekilde tadilini ve dördüncü maddenin 
dördüncü satırındaki «Heyeti umumiye tarafından 
b'ilinrihap tefrik olunarak» diye muharrer ibare yeri
ne «her dairei intiha'biye mebusları içlerinden kendi
leri tefrik ve tensip etmek üzere ikişer mebus daimî 
heyet halinde bulunur» diye yazılmasını ve sekizinci 
maddedeki mebusluk ile memuriyetin içtimaını tecvizi 
buyuranlar meyanına müftülerin de ithal buyurulma-
sım teklif eylerim. 

MADDE 2. — Büyük Mlllıet Meclıisi gayesinin hu
sulüne değin müstemiren hali inikaddadır. Kanunu 
esasinin 69 ncu maddesi emri muhafaza edilir. Dört 
senede yeni iritihaib icra ettirilir. 

(MADDE 7. — Mebusanın siöneUik taıh'slisıaıtı ibin iki 
yüz elli liradır. Bundan fazla bir şey verilemez. An
cak heyeti daime adadım muhafaza zımnında her 
dairei int'ilhabiyeden dörder ay münavebeten bulun
durulup mütebaki azayi kiram mezun bırakılır. 

18 Ağustos 1336 
Yozgat 

Rıza 
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(İçel Mdbusu Ali Haydar IBeyin takriri okunur
ken) Katip Refik Bey (Konya) — Diğer maddelere ait 
birtakım fıkralar var, onları okumayacağım. Dördün
cü maddeye ait kısmım okuyacağım : 

Madde 4. — Heyeti umumiye içtimainin hitamın
da, Kanunu esasiye taallûk eden ahval müstesna ol
mak üzere, ayni hukuk ve salâhiyeti haiz olmak, se-
nei içtimaiye nihayetine kadar üfayi vazJilfe etmek üze
re her dairdi intihalbiyeden Heydti umumiye intiha-
bile tefrik edilecek ikişer azadan daimi heyet teşkil 
ve bu daimi heyet intihabı her sene tecdit olunur. 
Her dairei iritihabiye azaları Heyeti daime intihabını 
teslhilen kendi arallarından iki ve daha ziyade namzet 
gösterebilirler. Daimi heyet azasından her biri heyete 
dalhil olmayan ve dairei intihabı yesınden 'bulunan rü-
fekasından birisini, Heyeti umumiyeye arz ve kendi 
makamına ikame eddbilir. Heyeti umumiye tarafım
dan intihap edilmeyen mebuslara devam ettikleri 
müddetçe tazminat verilebilir, İntihap edilmeyen ve
ya 'intihap olunup da mazereti meşruasına binaen 
yine aharını ikame edip de 'gaybubet eden mebuslar 
gaybubetleri müddetince tazminat alamazlar. 

İçel 
Ali Haydar 

'(Esnayi kıraatte) 
REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Haydar 

Bey encümen azasıdır ve muvafıktır, takrir veremez 
(Ne olur sesleri). 

Büyük Millet 'Meclisi1 Riyaseti Celilesine 
Dördüncü maddenin ıberveçhi zir tadilini teklif ey

leriz : 
Heyeti umûmiye içtimainin hitamında Heyeti 

Umumiye mahiyetinde olmak ve sendi içtimaiye niha
yetine kadar iifayi vazife etmek üzere beher dairei in-
tihabiyeden ikişer mdbus her liva mebusları tarafın
dan bMintihap tefrik olunarak daimî heyet halinde 
'bulunur. Daimî heyet azasından biri heyete dahil ol
mayan rüfekasından her hangi birini kendi livası 
mebuslarının muvafakatiyle kendi yerine İkame ede
bilir. 

Kırşehir Yozgat 
Müfit Mehmet Hulusi 
Konya Malatya 

Musa Kâzım Sıtkı 
Kastaıflonu Kastamonu 

Murat ISdbri 
İSinop K'engiri 

Abdullah Sait 
Eskişehir Konya 

Halil İbrahim Kâzım Hüsnü 

Riyaseti Ceİleye 
(Dördüncü maddenin (Beher dairei intihabiyeden 

ikişer mdbus Heyeti umumiye tarafından bil'intihap) 
fıkrasının yerine (Bdher dairei iritibabiye mdbusları 
tarafından kendi (beyinlerinden ikişer mebus bilinti-
hap) fıkrasının ikamesini1 teklif ederim. 

Dersim 
Hasan Hayri 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Memleketleri düşman istilâsına uğrayan mebusla

rın memleketlerine avdetleri maddeten kabil olama
yacağından ve bunların yabancı memleketlerde bilâ 
vazife kalmaları Heyeti cdlilece de tecviz buyurulma-
yacağından dördüncü maddei kanuniiyenin nihayetin 
zirde maruz fıkranın ilâvesini arz ve teklif eylerim 
efendim. 

'19 Ağustos 1336 
ıBiga 

Mehmet 
Dairai intihabiyeleri düşman tarafından isl.tilâ edil

miş olan mebuslar, her kaç kişi olursa olsun, Daimî 
heyet azayı asliyesi olarak Meclise devam ederler. 

Büyük Millet Meelisii Riyaseti Celilesine 
MADDE 4. — Heyetli 'umıumüyeye dahliıl. ollaın aza 

her ne suretle olursa olsun infikâkinde heydti mez-
kûreye dahil olmayan kendi dairei intihabiyesinden 
Ve bulunmadığı takdirde mücavir devairden arzu dt-
tiği zaltı yerine ikame ve Heyeti umumiyeye arz eder 
şeklinde tadilini teklif eylerim. 

Gümüşhane* 
Mustafa 

Büyük1 Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Meclîste yüz yirmi kadar azayi daime tefriki İçin 

beher dairei intihabiyeden ikişer mdbüsun Heyeti me-
busece intihabına lüzum olmadığı gibi daimî heyet 
azasından biri heyete dahil olmayan rüfekasından her 
hanigi birini kendi yerine ikame etmemesi dahi ma
kul olmadığından ibu fıkraların tayyile yerine her 
mebusun reyine müracaa/Üa azayi daime kalmak ıis-
terse maat'teşdkkür ipka ve istihdamı ve gitmek iste
meyenlerin müddet ve nispeti münasip dairesinde ter
his ve azayi daimelikte her halde yüzde yirmi mevcut 
bulundurulması surdflrnde tadilini teklif eylerim. 

19 Ağustos 1336 
Burdur 
Ali UM 

Riyaseti Celileye 
Heyeti daime hakkındaki dördüncü maddenin ati

deki muharrer şekilde tayini esami ile tadilini teklif 
eyleriz : 
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MADDE 4. — Heyeti umumiye içtjitrruajıTiırı bitamın-
da her dairei intihalbiye mebusları kendi aralarından 
ikişer zatı bilintihap Heyeti umumiyeye arz eyler. 
Tesavii âra husulünde kura usulüne müracaat ölü
nür. Bu suretle tefrik edilen azanın mecmuundan te
şekkül eden heyelt de senei içtimaiye nihayetine ka
dar Heyeti Umumîyeye mürettip vezaifi - hukuku 
esa'sıyeye müteallik kalvaidin vaz ve tedvini müstesna 
olmak üzere - ifa eder ve buna Heyeti daime tesmiye 
olunur. Heyeti daime azasından biri, tefrik edilmemiş 
olan azadan her hangi birini kendi yerine ikame ede
bilir. 

Siirt 
Mustafa 

Kastamonu 
Sabrl 

Kastamonu 
Besim 

Kângırı 
Riza 

Kângırı 
Müştak 

Biga 
Mehmet 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 
Sinop 

Riza Vamık 
Lâzistan 

Ziya Hurşit 
Tokat 

Mustafa 
Konya 
Rifat 

Diyarbekir 
Kadri 

Ertuğrul 
Halil İbrahim 

Kanığın 
Neşet Kâzım 

Tokat 
Rifat 
Bolu 

Şükrü 
Malatya 

Hacı Bedir 
Çorum 
Dursun 
Sinop 

Mehmet Şerif 

Yozgat 
Mehmet Hulusi 

Kastamonu 
Dr. Suat 
Kângırı 
Tevfik 
Kângırı 
Behçet 

Kângırı 
Sait 

Ertuğrul 
M. Kemal 
Kastamonu 

Murat 
Sinop 

Abdullah 
Konya 

Kâzım' Hüsnü 
Çorum 
Haşim 
Yozgat 
Ahmet 
tspartta 

Mehmet Nadir 
Kângırı 
Tabir 
Antep 
Yasin 

Üsküdar 
Selâhaddin 
Kastamonu 

Hulusi 
Malatya 

Sıtkı 
Siverek 
Mustafa 
Konya 

Musa; Kâzım 

Niğde 
Vehbi 

Gümüşhane 
Mustafa 

Diyarbekir 
Hamdi 

Eskişehir 
Halı! îbrahim 

Malatya 
Feyzi 
Antep 
Ragıp 

Yozgat 
Riza 

Ergani 
Hakkı 
Bayazıt 

Sudi 
Denizli 
Hasan 

Kayseri 
Ahmet 
Canik 

Ahmet Nafiz 

ÖMER LÛTFİ BEY (Amasya) — Konya mebusu 
Kâzım Hüsnü ıBeyin hem takriri var, hem de bu tak
rirde ismi var. 

KÂTİP REFİK BEY — (Ertuğrul Mebusu Halil 
Efendinin takririni okuduktan sonra) : Nasiîl olur elli 
imzalı? Burada da imzası var. 

Riyaseti Celileye 
Dördüncü maddenin berveçti âti tadilini teklif 

ederim. 
19 Ağustos Sene 1336 

•Ertuğrul Mebusu 
Halil 

•Madde 4. — Heyeti umumiye içtimainin hitamın
da her dairdi intihabiye mebusları içlerinden iki zatı 
b'ilİritihap Heyeti uimumiyeye arz ile daimi bir heyet 
teşkil olunur. Daimi heyet yalnız hukuku esasiyeye 
müteallik kavanin vaz ve tetvin etmemek üzere He
yeti umumiyeye ait bilcümle vezaifi senei içtimaiye 
nihayetine kadar ifa eder. 

Riyaseti Celileye 
İkinci bir takririmle dördüncü maddenin behveçti 

âfâ tadilini teklif ederim r 
Dört ay içtimala mukayyet olan Meclis azasına 

bakiyei müddeti olan sekiz ay için beher azaya ma
hiye yüz lira tahsisat verilir. Mezunen memlekete git
mek isteyenlere harcırah veriimiyeceği gibi mezun bu-
lun'duğu müddetçe tahsisat da verilmez. 

Kütahya 
Cemil 

Büyük! Millet Meclis} Riyaseti CeSlilesfine 
Heyeti umumiye içtimainin hitamında her dairei 

intihaibiyetien iki zat intilhap edilip heyeti daime teş
kili ve bu heyete teşri ve icra vezaifimin tamamen tev
dii muvafık değildir. Evvelâ millet vekâletimi iki aza
ya değil, beş zata tevdi etmiştir ve mezun olan azalar 
'teşri ve icra vezadfinden mesul olamazlar. Çünkü 
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faili olmadığı bir fiilden mesuliyet terettüp edemez. 
Saniyen Heyeti daime intihabını muvafık bulmayan 
zevat kendi içtihatları dairesinde Meclis müzakeratma 
iştirak etmeleri deabeder. Bu 'surette müritehap Heyetti' 
daime azası gibi bunların da mahiye muhassasat al
maları lâzımgelir. Çünkü işbu tazminat, intihap için 
değil, vazife gördüğü içindir. Binaenaleyh dördüncü 
maddenin berveçti âti tadilini teklif ederim. 

Madde 4. — Heyeti umumiye içtimainin sene ni
hayetinde her dalirei in'tihabiyeden lâakal iki aza bu
lunmak şartiyle nisabı içtimai yüz yirtrii olarak kabul 
ddiîmiş bir Heyeti daime bulunur. Bunlarını içtiima 
müddeti sene nihayetine kadar devam eder. İşbu He
yeti daime Heyeti Veklileden sual ve istizah ve iede-
licap Heyeti Vekileyi umulü sabıka dairesinden yeni
den intihap ve mesuliyeti altında kanunu muvakkat 
neşir ve taitibik eder ve yüz lira mahiye muhassasat 
verllıir.-

Saruhan 
Ömer Lûtfi 

Riyaseti Celileye 
Hukuku Esasiye Encümeni mevadı kanuni yeşimin 

heyeti umutoiyesinin nizamnamede musarrah olduğu 
veçhile tayini esami ile reye konulmasını ve kezalik 
Nizâmnamei dahilî mucibince sülüsanı ekseriyetle 
kabulünü teklif ederiz. 

19 . VIII . 1336 
Kütahya Trabzon 

Ragıp AH Şükrü 
Kastamonu Antalya 

Besim Raslih 
Mardin Saruhan 
Necip Ömer Lûtfi 
Bursa Tokat 

Ahmed Necati tzzet 
Yozgat Burdur 
Ahmed Mehmet Akif 

Karahisarişarkî Üsküdar 
Mesut Hüseyin Hüsnü 

Konya 
iMusa (Kâzım 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Dördüncü maddenlin berveçti âtö tadilini teklif 

ederim : 
{/. . . .beher dairei intihabiyeden üçer mebus 

Heyeti umumiye tarafından bilm'tilhap tefrik oluna
rak; . . . .) 

19 . VIII . 1336 
Burdur 

îsmail Suphi 

Büyük Millet! Meclisi1 Riyaseti CeİlteSine 
Kanunu esasi mahiyetindeki dördüncü maddenin 

berveçlhi âti tadilini teklif ederini : 
Madde 5. — Heyeti umumiye içtimainin hitamın

da yalnız Kanunu esaside itebdilât İcrasına salâhiyet-
tar olmayarak, Heyeti umumiye mahiyetinde ifayi 
vazife etmek ve her dairei iritihabiye azaiannca tef
rik olunmak ve lihtilâfat Meclis riyasetince kura ke-
şidesiyle halledilmek üzere İki mebus dalimi heyet apa
şımı teşkil eder. Tefrik olunmadığı halde Mecliste kal
mak isteyen mebuslar daimi heyet azası gibi ifayi va
zife eder ve tazmiinait ahr. Dairei iritİbalbiyelerine gi
decek olanlar harcırahlarını alarak mebdedb içtimaa 
iştirak için sekiz ay mezun addedilirler. 

19 . VIII . 1336 
Kastamonu' 

'Abdülkadir Kemali 
Büyük Millet Meclisinm sureti teşekkül ve mahiyetine 
dair kanunun dördüncü maddesinde her dairei inti-
ihabiyeden iki aza yerine bir aza olarak tadilini teklif 
eylerim. 

Menteşe 
Tevfik Rüştü 

Riyaseti Celileye 
Dördüncü maddenin üçüncü satırındaki (vazife et

mek) iten sonra (ancak birinci ikinci madde de mu
harrer yeni intihap icraSiyle Meclisin mebde ve müd
det hakkındaki vezaifini tezekküre salâhliyeftar olma
mak) ibaresinin dercini arz ve ftekl'if eylerim. 

, Diyarbekit< 
Mustafa Akif 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının 

nihayetimi teşkil eden (... daimî heyet halinde bulu
nur...) cümlesinden sonra Meclis azası meyanında bu
lunan Heyeti Vekifenin intihap neticesinde vazlfei ve
kâletten sukutları gibi bir mahzura mahal kalmamak 
üzere (azayi muhtereme meyanında bulunan Heyeti 
Vekile kaydü (intihaptan varestedir.) fıkrasının ilâ
vesini iteklif ederim. 

17 . VIII . 1336 
İzmit! Mebusu 
Hamdî Namık 

REİS — Efendiler okunmuş olan bu takrirlerin 
tekmil muhteviyatıma nazaran rüfekayi kiramın tek
lif ettikleri tadilâtı bendeniz şu noktalarda tespit edi
yorum. Müsaadenizle evvelâ o noktaları arz edeyim 
Evvelâ; dördüncü maddenin ikinci satırının başında, 
intihap olunacak Heyeti daimenin mahiyetine ait bir 
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kayıt vardır. Bazı arkadaşlarımız ıbu kaydi gayri kâfi 
görmüşlerdir ve bunun daha ziyade tafsil ve tefsirini 
istemişlerdir. Hatırlarsınız. Denmişti ki; Heyeti umu
miye mahiyetinde olup Heyeti umumiyetıin hukuk ve 
salâhiyetini haiz olmak veyahut bulunmak üzere böy
le bir kayıt vardır. Bazıları tezyidini teklif ediyorsa 
diğer hazı rüfekamız da bunun fazla olduğunu teklif 
etmişlerdir. Binaenaleyh bu noktada tadil teklifi var
dır. Bundan sonra gelen satırlar da sureti intihaba 
aittir. Bir kısım refekamız alelıtlak adedini kâfi gör
müş ve her dairei iritihaibİyeden iki azanın mevcudu
na itiraz etmemiştir. Yalnız sureti intihaba ait muh
telif mutaleat vardır ki 'bazı arkadaşlarımız buyurdu
lar 'ki; kendi dairei initihabiyelerinden intihap etsin
ler ve onlar heyeti umulmiyesiyle Heyeti daimeyi teş
kil etsinler. Diğer arkadaşlarımız ise, her dairei inti-
habiye kendi azasından Heyeti umumiyeye ikişer 
namzet göstersin, Heyeti umumiye bunu tasdik etsin. 
Diğer bir kısım da, hirer kişinin Heyeti umumiyeden 
intihap olunmasını söylemişlerdir. 

Diğer bir kısım arkadaşlarımız da, Heyeti umu
miyeden her dairei intihabiyeden 'ikişer kişinin inti
habım söylemiştir. Yanlı encümenin de /fceklfi nazarı 
itibara ahnırlsa, sureti intihap hakkında dört muhtelif 
fikir vardır. Adet salbit kalmak şartiyle, diğer bazı ar
kadaşlarımız bu adedi de fazla görmüşlerdir, iki değil, 
her dairei intihabiyeden 'bir aza kâfidir, diyorlar. 
Bundan sonra dermeyan edilen muıtaleat, doğrudan 
doğruya maddenin Heyeti umumiiyesini reddeden 
azalar da vardır. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Üç aza teklif 
edenler de var Paşa Hazretleri. 

BİR MEBUS BEY — Maddeye ilâve suretiyle 
teklif ohınmuşftur. 

REİS — Binaenaleyh müsaade buyurursanız bu 
muhtelif noktai nazarlardan esas itibariyle tadil ta
raftarı olduğumuz taayyün ettikten sonra, sureti ta
dili ayrıca mevzubahis edelim. Binaenaleyh dördüncü 
maddede Heyeti umumiye içtimainin nihayetinde, 
Heyeti umumiye mahiyetinde olmak, ibaresinde ta
dil yapmak taraftarı alanlar... 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Mahiyet 
kelimesi tefsire ait kısımdır. Onu encümen kabul 
eder. 

REİS — Bu, iki noktaya matuftur. Dermeyan 
olunan fikre göre bunun izahını teklif etmişlerdir. 
Zatıâlinizin encümen namına ka'bul etmiş olduğunuz 
budur. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — «Hukuk 
ve salâhiyeti haiz olmak» tabirini encümen kabul 
eder. 

REİS — Diğer bazı rüfekamız da, bunu fazla gö
rerek bazı kuyüt ve şurutun ilâvesini teklif etmişler
dir. Binaenaleyh bu noktayı müsaade buyurursanız 
reye vazedeyim. İkisini de ayrı ayrı reyi âlinize arz 
edenim. 

EMİN BEY (Erzincan) — Bu salâhiyet takririni 
veren bendenizim efendim, lütfen okunsun. 

REİS — Evvelâ bu noktada tadil teklifini kabul 
edenler ellerini kaldırsın. (Ekseriyet olmadı). . 

Anlaşılmadı, tekrar reye koyuyorum. Efendim, 
Heyeti daimemin Heyeti umumiye mahiyetinde oldu
ğuna dair encümenin tertip ettiği maddede bu kaydi 
lüzumlu addetmişlerdir. Binaenaleyh bunu tefsir ve 
tafsil etmek ciheti hakkında verilen takrirleri kabul 
eden arkadaşlarımız ellerini kaldırsın. Kabul olun-1 

muştur. Binaenaleyh tefsir olunacaktır. Müsaade eder-1 

seniz şimdi tefsir takririni okuyalım. 
MÜFİT EF. (Kırşehir) — Paşa Hazretleri; hu

susî bir encümen teşkil edip takrirleri oraya verelim. 
(Emin Beyin takriri tekrar okundu)'. 

REİS — (Mahiyetinde) kelimesinden sonra (ol
mak) kelimesinin tayyi ile (mahiyetinde olup Büyük' 
Millet Meclisine ait kâffei hukuk,..) tarzında tadili 
teklif olunuyor. 

MÜFİT EF. (Kırşehir) — Hukuku esasiye sala* 
niyetini haiz olsun. Fakat kanunu esasiyi tadil etme
mek şartiyle. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — «Hukuk 
ve salâhiyetini haiz olmak» denirse «mahiyeti» keli i 
meşine lüzum kalmıyor. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Paşa Hazretleri; bu teklifler encümene gitse daha su
huletle müzakere Olunacaktır. 

Dr. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Encü
men hu şekli kabul etmiştir. 

REİS — Hangisidir efendim encümenin kabul 
etüiği? 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Erzincan 
mdbüsu Emin Beyin... 

REİS — Şimdi müsaade buyurun, encümenin ka
bul ettiği bu takriri okuyacağım ve reye koyacağım. 
(Takrir tekrar okundu.) Binaenaleyh bunu kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Kaibul edilmedi 
efendim. Müsaade buyurursanız efendim, o halde bu 
tadil ve tefsire ait olan takrirlerin hepsini encümene 
havale edelim. Ondan sonra reye koyalım. 
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'HACİM MUHİTTİN BEY (Karesi) — Mademki 
başlanmıştır, ârayi umumiıyeye hepsi için müracaatt 
edilsin. 

Dr. MAZHAR BEY (Aydın) — Bunların hepsi
ni yapmak pek müşkül olacaktır. 

REİS — O hailde hepsini ayrı, ayrı, reye koyuyo
rum. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Encümence tas
nif edilerek reye konulmasını teklif ödüyorum. 

REİS — Efen'dim, <bu takrirlerin kâffesini encü
mene havale etmeği ve onun neticci tetkikatına göre 
müzakere olunmağı kabul edenler dilerini kaldırsın, 
(İKaibul edildi). O halde takrirler encümene havale 
edildikten sonra müzakere edlilecektir. 

Efendim, cumartesi günü mutat saatte içtima et
mek üzere celseyi tatil ediyorum. 

(Zevaüî saat yedide celseye nihayet verilidli.) 
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