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BİRİNCİ CELSE 
Kuşat Saati : 1.55 

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

REİS — Ekseriyet var, Meclis açıldı. 
Zab ı tname Hülasasını okutuyorum. 

I. — ZAPTI SABIK HÜLASASI 

K I R K Ü Ç Ü N C Ü İ N İ K A D 

17 Temmuz, Sene 1328 Sah 

Birinci Celse 

Reis Halil Beyefendinin taht-ı riyasetinde içtima, 
saat 1,5'da vuku buldu. 

Zapt-ı sabık hülasası, Kât ip Ferha t Bey tarafın
dan okunarak tashihen kabul edildi. 

Sadrazam Gaz i Ahmet Muh ta r Paşa Hazretleri 
taraf ından Heyet-i Vükela-yı Cedidenin beyannamesi 
kıraat olundu. 

Sureti müzakere hakkında cereyan eden müzakere 
neticesinde Edirne Mebusu Tala t Beyin teklifi veç
hile mezkûr • beyannamenin hemen tab ve tevzii ile 
müzakeresine devam olunması karargir olup, saat 
2,5'ta Birinci Celseye nihayet verildi. 

İkinci Celse 
Saat 5'i 20 geçe İkinci Celse müzakeresine ipti-

dar edildi. 

Heyet-i Vükela beyannamesi hakkında müzakere 
cereyan eylemiş ise de, neticelenemeyerek saat 7'ye 
20 kala İkinci Celseye hitam verildi. 

Üçüncü Celse 
Saat 7 yi 10 geçe Üçüncü Celse küşad olundu. 
Mezkûr beyanname hakkında müzakereye devam 

olunarak Adliye Nazırı Hüseyin Hilmi Paşa Haz
retleri taraf ından müzakerenin kifayetiyle itimat ve 
ademî i t imat hususunun re 'ye vaz'ı teklif edilmesi 
üzerine ekseriyetle müzakerenin kifayetine karar ve
rildi. 

Bi lumum matalib-i gayr-i meşruaya mümaşa t et
meyip, rey'yi müstaki l olarak hareket etmek ve vah
det ve müsavat-ı Osmaniyyeyi ihlal edecek tekâlifi 
kabul e tmemek ve Trablusgarp ' ta hukük-u hâki-

miyyet-i şeraitiyle kabinede beyan-1 i t imat edilmesi 
teklifini mu tazammın İzmir Mebusu Seyyit Bey ve 
rüfekası taraf ından verilen takrir hakkında Heyet-i 
Vükela tarafından verilen izahat üzerine takriri mez
kûr geri alınarak, Hükümet in teklifi veçhile Heyet-i 
Vükelaya itimat edilip, edilmemesi tayin-i esami ile 
re'ye vaz olundu. Neticede yüzaltmışyedi re 'yden do
kuz müstenkife ve kırkbeş ademi itimat re'yine mu
kabil yüzonüç re 'y ile Heyet-i Vükelaya beyan-ı 
itimat olundu. Tarafı Riyasetten ruznarnede bütçe
lerin müzakeresi dahil bulunduğu bittefhim saat se
kizde içtimaa nihayet verildi. 

Reis 
Halil 

Kât ip Kât ip 
Ahmet Müfit Feyzi 

REİS — Zabt-ı sabık hakkında bir diyeceğiniz 

var mı? 
S Ü R E Y Y A BEY (Berat) — Müsaade-i aliyyeniz-

le bir şey arz edeceğim. Her ne kadar resmi bir ga
zete değilse de, Tan in Gazetesi bendenize bir söz 
isnat ediyor ki, bendeniz böyle bir söz söylediğimi 
kat ' iyyen bi lmiyorum ve söylemedim. Lütfen bunu 
ne suretle tashih etmek lâzım ise öylece tashih edil
sin. Çünkü ben Sadık Efendiye, milletin canidir de
medim. 

M E H M E T S A D I K E F E N D İ (Denizli) — Ben
deniz de, hem millete, hem de şahsıma ait olduğu 
için söylemeye mecburiyyet im vardır. 

REİS — Süreyya Bey bitirsin de ondan sonra 
söyleyiniz. 

S Ü R E Y Y A BEY (Devamla) — Bendenizin bi
tirecek bir şeyim yok. Bendenize söylemediğim bir 
sözü isnat ettiklerinden dolayı beyan-ı teessüf ede
rim. Ve bunun tekzibini istirham ederim. 
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REİS — Bunu siz kendiniz tekzip edersiniz. 
MEHMET SADIK EFENDİ (Denizli) — Siz 

benim sözümü umumiyyetle anladınız. Bendeniz «bir 
fie-i kalile Mebus olmadık diye Arnavutluk'ta aha
liyi isyan ettirdiler ve sefk-i dimaya sebep oldular. 
Milletin beslemiş olduğu vatanperver bir zabiti as
tılar. Bu zulüm meşru olur mu?» dedim. Süreyya 
Bey de, bana, «hayır, cani sensin» dedi. Gazeteler
de görüyorsunuz ki, millet lâkırdısı da vardır. Bunu 
tashih ediniz. 

SÜREYYA BEY (Berat) — Bendeniz kat'iyyen 
öyle bir şey söylemedim. Ben, milletime karşı olan 
hakareti tamamiyle reddederim. Ben bu suretle hi
tap ettim. 

SADIK EFENDİ (Devamla) — Bendeniz sizin 
şahsınıza karşı bir söz söylemedim. 

SÜREYYA BEY (Berat) — Zat-ı âliniz söyle
mediğimiz gibi, bendeniz de söylediğim sözden dola
yı beyan-ı teessüf ederim. 

REİS — Zabıt kabul olundu efendim. 

II. EVRAK-I VARİDE 

Tezkireler 
1. — Derdest-i tetkik ve müzakere bulunan bazı 

kavanin-i askeriyye lâyihalarının iadesi hakkında Sa
daret tezkiresi. 

REİS — Sadaret tezkiresini okutuyorum. 

Meclis-i Mebusan Riyaset-i Canib-i Âlisine 
Elyevm Meclis-i Mebusanda derdest-i tetkik ve 

müzakere olunan melfuf puslada esamisi muharrer 
kavanin-i askeriyye lâyihalarının evvelemirde Şû-
ra-yı Askeride ve Şûra-yi Devlette tetkik ile bir tek-
lif-i kanunî suretinde Meclis-i mezkûra tevdi kılın
mak üzere geri aldırılması hakkında Harbiye Neza-
ret-i Celilesinden varid olan tezkere, Meclis-i Vü
kelada ledelmüzakere suret-i iş'ar münasip görüle
rek, salifüzzikr kavanin lâyihalarının iadesi husu
sunun taraf-ı alilerine tebliği tezekkür kılınmıştır. 

15 Şaban 1330, 
16 Temuz 1328 

Sadrazam 
Gazi Ahmet Muhtar 

Askerî Harcırah Kanunnamesinin Yedinci Mad
desi (Heyet-i Umumiyyede) 

Zabitanın Siyasiyyat ile Men-i İştigaline Dair 
Mevaddı Kanuniyye (Heyet-i Umumiyyede) 

Memalik-i Harre Kanunnamesi (Encümende) 
Cenevre Mukavelenamesi Ahkâm-1 Müeyyidesi 

Olan İki Madde (Encümende) 

Süvari Yüzbaşılarının Müddet-i Nizamiyyeleri 
(Encümende) 

Tedarik-i Vesait-i Nakliyye Kanunnamesinden 
Bazı Mevad (Encümende) 

SERVET BEY (Trabzon) - - Bunların bir kıs
mı Ayandadır. Meselâ, Askerin Siyasiyyatla İştigal 
Etmemesi Kanunu... 

REİS — Bu levayih-i kanuniyyeden Askerin Si
yasetle İştigalini men'etmek üzere Meclis-i Âlide 
müzakere edilmiş olan kanun, Ayanca da müzakere 
ve birtakım mevaddı ve esası kabul edilmiş, yalnız 
bazı cihetleri tadil edilmek üzere Ayandan Meclis-i 
Âliye iade edilmiştir. Binaenaleyh, bu kanun hak
kında Heyet-i Aliyyenin nazar-ı dikkatini celbede-
rim. Her iki Meclis tarafından esas maddeleri ka
bul edilmiş, yalnız bazı cihetleri tadil edilmek üzere 
Ayandan iade edilmiş olan bu kanunun Hükümetçe 
geri alınıp alınamayacağına dair Heyet-i Aliyyenin 
nazar-ı dikkatini celbederim. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Bu 
kanun Meclis-i Mebusanm tasdikine iktiran ederek, 
Meclis-i Ayanca bazı ibarelerde ufak tefek tadilata 
uğrayarak, iade olunmuş idi. Meclis-i Âli de Encü
men-i mahsusuna havale etmişti. O encümen de As
kerî ve Adliye Encümenleri idi. Onun Riyasetinde 
bulunduğum cihetle arz ediyorum ki, bu tadîlatı En
cümen müzakere ederek tamamiyle taht-ı karara al
mış ve Makam-ı Riyaset-i Celileye takdim olunmuş
tur. Şu halde, onu geri almak muvafık olamaz. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Kengiri) — Ka-
ziyye-i muhakeme haline gelmiş bir şeydir. 

- HASAN SEZAİ BEY (Cebelibereket) — Esasen 
müzakeresine başlanılan ve bir karara iktiran etti
rilmeyen bir kanunu, Hükümet, almakla mükelleftir. 
Yoksa, karara iktiran eden, Ayanca tasvip edilen bir 
kanunu istirdada Hükümetin selahiyeti yoktur. Hü
kümet, tatbikinde mahzur gördüğü bu kavaninin ikin
ci bir lâyiha-i kanuniyye ile tadilini teklif eder. Yok
sa, karara iktiran eden bir madde-i kanuniyyeyi Hü
kümet bu suretle alamaz. («Ruznameye» sadaları) 

AHMET PAŞA (Lazistan) — Encümen-i Askerî 
Reisi Süleyman Bey, Harbiye Nâzın Paşa Hazret
lerine askerliğe ait kavânînden Mecliste şunlar, 
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din tevlid edeceği mesuliyeti deruhde etmek şartıyla 
istirdadına karar verebilir ve Mecliste, bu istirdada 
karşı hiç bir şey söyleyemeyiz. Çünki farz olunsun 
ki, Ayandan iade olunan lâyiha-i kanuniyye hak
kında Hükümetin fikri sorulsun. Hükümetin gelip 
de bu kanunun esasına muhalif müdafaâtta bulun
ması muvafık-ı mantık mıdır? Bu kürsüde Hükümetin 
mevkii, ancak müdafaa mevklidir. Taraf-ı Hükümet
ten gönderilen levâyihe karşı müdafaa mevklidir. 
Hükümet hiçbir zaman, taraf-ı Hükümetten gön
derilmiş olan bir lâyihaya itiraz edemez. 

SEYYİT BEY (İzmir) — Meclisin hakk-ı teklîf-i 
kavânîni vardır. Bu nerede kalıyor? Bunu hallediniz. 

BEDROS HALLAÇYAN EFENDİ (Devamla) — 
O başka mesele, bu gün Hükümet, taraf-ı Hükü
metten Meclise arzolunan bir lâyiha-i kanuniyye hu
zurunda bulunuyor. Bu lâyiha-i kanuniyye, henüz 
mâhiyyet-i kanuniyyeyi haiz değildir. Bu gün re's-i 
kârda bulunan Hükümet, o lâyiha-i kanuniyyeyi, 
mesuliyetini deruhde ederek istirdat eder. Dünya
nın her tarafında câri Olan kaide budur. Hattâ bir 
Hükümet, kendisi re's-i kârda olduğu halde bile, 
fikrini değiştirir, bir lâyihayı mâhiyyet-i katiyyeyi 
iktisap etmeden istirdat eder. Hattâ İngiltere'de vâki 
olmuştur: İngiltere Hükümeti, Maarif Kanunlarını 
birkaç defa geri almıştır. Hattâ Lordlar Kamarasın
dan iade olunduktan sonra bile istirdat eylemiştir. 
Bu, esâsât-ı umumiyyedendir. 

Buna muhalif hareket, mantıkî olmaz. Bugün 
bir kanunun tatbiki mesuliyetini deruhde etmemekte 
olan bir heyet, onun tevlid ettiği mesuliyeti kabul 
etmiş bir Hükümete, o lâyiha-i kanuniyyeyi ibram 
etmek gayr-i muvafık olur. Fakat biraz evvel arz 
ettiğim veçh ile Hükümet bu kararı verir, bundan 
tevellüd edecek netayici de mütehammil olur. Geçen 
defa bize bir Hükümet geldi, dedi ki, eğer bu kanu
nu kabul etmezseniz bu memlekette âsâyiş ve inzi
bat dâim olamaz, dedi; bu kanunu kabul ettik. Bu
gün başka bir Hükümet gelip diyor ki, bu gün bu 
kanuna ihtiyaç yoktur. («Demiyor» sedaları) Ade
mi ihtiyacın mesuliyyetini kendisi deruhde eder ve 
kanunu istirdat eyler. Her yerde câri olan kavâid-i 
esasiyye bunlardır. Kavâid-i esasiyyeden inhiraf et
meyelim. Ve bu suretle vazife-i kanuniyyemizi tama
men ifa edelim. Seyyit Beyefendi! sualinize cevap 
istiyor musunuz? 

REİS — ıMüsaade buyurunuz efendim, söz alan 
daha birçok arkadaşlarımız var, arzu buyurursanız 
bu meseleyi yarınki ruznameye koyalım. Bu günkü 

şunlar vardır dediler. Sonra Nazır Paşa, Süleyman 
Beye, bunlar Şûrâ-yi Askerîden geçmeden doğru
dan doğruya Meclise gitmiş, bizim babda malûma
tımız olmadığı için, bu kanunu bize gönderirseniz 
daha muvafık olur. Bir kere biz de görelim dediler. 
Sonra burada taht-ı karara alınmış mı, alınmamış mı, 
kendisinin malûmatı olmadığından, o yolda mütâlâa
da bulunmuş olanlar. Harbiye Nezareti, bu kavanin 
lâyihalarından Meclisin malı olanları tetkik etmek 
istiyorsa bir nüshasını alır, tetkilkatını yapar ve istedi
ği gibi tâdil talebinde bulunabilir. Yoksa, gerek Me
busan ve gerek Ayanca kabul olunmuş yalnız bir, iki 
kelimede bazı tadîlâtı kalmış olan mevaddın, tabiî 
iadesi caiz olamaz. Bu kanun için Makam-ı Riya
set vasıtaslyle Nezârete bu yolda bir cevap itâsiyle 
diğerlerinin henüz müzakeresine iptidar olunmadı
ğından, iadesini talep ederim. 

İSMAİL MAHÎR EFENDİ (Kastamonu) — Bu 
kanun, her iki Meclisçe de bitmiştir. Ufak bazı ta
dilât var. Yarın ruznameye konsun, bu kanun bit
sin, buradan çıksın gitsin. 

REİS — Şimdi Hükümetin bu kanunu istirdada 
selâhiyyeti var mı, yok mu meselesi mevzuubahstir. 
Yoksa, kanunun buradan çıkarılması meselesi değil
dir. 

iBEDROS HALLAÇ YAN EFENDİ (İstanbul) — 
Efendiler, bilcümle kanunların ve hususiyle bir mâ
hiyyet-i siyâsiyyeyi muhtevi olan kanunların mesuliy-
yeti, bunları tatbik edecek olan Hükümete aittir. Bir 
kanun, Hükümet tarafından Meclise teklif olunur, 
iMeclis onu kabul eder, bilâhare Âyâna gider. Âyân 
da onu kabul eder. Bu muamelât ifa olunursa, o ka
nun, henüz mâhiyyet-i kanuniyyeyi hâiz olamaz. Bu 
mâhiyyet-i katiyyeyi haiz olmak için taraf-ı Pâdişâ-
hîden de tasdik edilmek icap eder. Hükûmet-i ceri
de, tayin olunduğu zaman, o Hükümet henüz ka
nun hâlini iktisap etmemiş olan levâyih-i kanuniyye 
hakkında bir fikir bekler. Hükümet, olabilir ki, he
nüz kanuniyyeti kesbetmemiş olan bir kanun lâyiha
sının tatbikini kabul için, tatbikinden hâsıl olacak 
mesuliyeti deruhte etmesi lâzımdır ve Hükûmet-i ce-
dîdenin fikri, takdim edilmiş olan lâyiha-yi kanuniy-
yeye muhalif olduğu zaman, Hükümet bu kanunu tâ
dil de edemez. Çünkü tâdil edilebilmek için evvel
emirde onun takarrür etmesi icap eder. Geçen se
ne zannederim Çester mukavelenamesi münasebetiyle 
bu Mecliste arz etmiş olduğum fikri yine tekrar edi
yorum. Hükümet, istediği zaman, ancak bu istirda-
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ruznameyi • ihlâl etmesin. Görüyorum ki, muhtâc-ı 
müzakere bir maddedir. Meclis-i Umumînin salâhi
yeti ile Hükümetin salâhiyeti beyninde mühim bir 
meseledir. Yarınki ruznameye ithalini kabul eden
ler ellerini kadirsin. (Eller kalkar) Kabul edildi efen
dim. Hiç müzakere olunmayan kanunlardan istedik
lerini iade ederiz. 

Telgraflar 
/. — Meclisin feshine dair rivayattan dolayı he

yecan ve teessüratı hâvi muhtelif mahallerden vü-

rud eden telgraflar. 

İREİS — Vilâyetlerden gelen telgraflar var. 
(«Okunsun» sedaları) 

FEYZİ BEY (Diyarbekir) — Hepsi bir mealde
dir. Yalnız bir tanesini okuyalım. 

TRAYAN NALİ EFENDİ (Manastır) — Tabiî, 
kelimeleri ayrıdır. 

Bayburt'tan : 

Meclis-i Mebusan Riyasetine 
İçinde bulunduğumuz şu âvân-ı hatarnâk ve teh

likeye bidâyet-i teşekkülünden şimdiye kadar Hü-
kûmet-i Osmaniyyemiz maruz olmamıştır Vatanı
mız son derece sükûnete, milletimiz ittihada muh
taç iken, menâfi-i hasîselerinin hadimi olan bazı 
menfaatperestân, yüzlerine nikap takarak millete 
hulûskâr, vatana gûyâ Halaskar namı altında hukuk-u 
ınukaddese-i Pâdişahîyc ve millete tecavüz etmekte, 
Meclisi Mehıısanm dağıtılmasını talep eylemekte 
olduklarını işitiyoruz. Bu güruhu bütün muhitimi

zin meveûdiyyetiyle tel'în eder, tecrübekâr Hüküme
timize, Meclislerimize sebatı, metaneti tavsiye ile j 
Hükümetimizin, Meclislerimizin vâki olacak emriyle ! 
her fedakârlığa müheyya olduğumuzu kat'iyyen arz 
eyleriz. 

Vekil-1 Murahhas Papas Müftî-i Belde 
'Mika il Sait 

Vekil-i Metropolit Reis-i Meclis-i Belediyye 
İsak, Etem 

1 
istrumca'dan : 

Meclis-i Mebusan Riyasetine 
Halâskârân Grubu, Meclis-i Mebusanı küstâhâ-

ne tehdit, ahalimizi dehşetli bir surette müteesir etti. 
Hâkimiyet-i milliyye ile idare olunan millet, bu 
gibi teşebbüsleri Meşrutiyete darbe addeder, bu te
şebbüs hakkında Hükümetin tedâbîr-i tazime ve 
âcilede bulunması ve Meclis-i Mebusanımıza fev-

kalhad zahîr olduğumuzu, mezkûr gruba da nef
retler yağdırdığımızı galeyanlı bir surette beyan ey
lerim. 

Ahali Namına 
Müfti-i Belde 

Yusuf Timur 
Meşâyihten Müderris 

İbrahim Şalkir 
Müderris Meşâyihten 

Nâsıh Lütfullah 
Meşâyihten Eşraftan 

Cavit Abdülkerim 
Eşraftan Eşraftan 

Eşref Elhac Süleyman 
Tüccardan Dâva Vekillerinden 

Samoel Yusuf 
Dâva Vekillerinden Dâva Vekillerinden 

Ahmet Tevfik 

Ayvacık'tan : 
Der'aliyye Meclis-i Mebusan Riyaseti Aliyyesine 

Meclisimize vaki taarruza Kanun-u Esasinin mu
hafazasında müttehit millete isnadât muhterem Me-
busanımızın sebatlarına takdiren müteşekkiriz. Halas
kar Cemiyet-ii fesâdiyyesinin işbu kanunşikenâne ha
rekelinin şedîden ve serîan cezasız kalmayacağına 
emîniz. 

Ayvacık Beediye Reisi Müftü 
Hasan Bilâl 

Ulemâdan Ulemâdan 
Numan Niyazi 
Eşraftan Eşraftan 

Şevki Hüseyin 
Eşraftan Eşraftan 

Rıfkı Rlfat 

Eşraftan Esnaftan 
Rüştü Hasan 

Esnaftan Esnaftan 
Remzi Hüseyin 

Esnaftan Esnaftan 
Mehmet Hüseyin 
Zürrâdan Zürrâdan 

Feyzi Nuri 
Zürrâdan Zürrâdan 
Mustafa İbrahim 

Zürrâdan 
Süleyman 
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Persican'dan : 

Meclis-i Mebusan Riyâset-i Ceİîlesine 
Meclis-i Âlî-i 'Millet muhteremdir. Malımızı va

tan uğrunda feda eden evlâtlarımızı şehit mezar
lığına gömen ibiz öz Osmanlılar, muktedâbibimiz 
olan Kanun-u mukaddes-i Esâsî dairesinde intihab 
eylediğimiz Mebuslarımıza uzanan kirli elleri kes
mek, itâle olunan müstekreh dilleri koparmak ve o 
mevki-i bülend-i millîyi her türlü istihkar ve teca
vüzden sıyanet için umumen kanımızı dökmeye, 
hayatımız feda etmeye yemin etmişiz. Zabitlik şere
finin sâye-i ulviyyetine sığınarak imzasız mektup
larla maşer-i milleti tezlîle cesaret edenlerin denaetini 
kabul, değil, nefretle, hararetle reddeden muazzam 
Osmanlı Ordusu âlîdir, mukaddestir. Gayr-i meşru 
istifade emelinde bulunan birkaç derbederle bir kı
sım menfaatperestânın ifâdât-ı mûtâde ve harekât-ı 
bağiyânesine âlet ve istinad etmek istedikleri efkâr-ı 
umumiyye-i Millet, bu hayâsızlıkları tel'în ve Hükü
met-! İcraiyyeden tesrî-i icraat ve tatbik-ı adalet 
bekler. Milletin itimadına mazhar olan muhterem 
Mebuslar! müvekkilleriniz Vatan için nâfi hizmet
lerinizi bekler, sizi, rehgüzâr-ı azminizden çevirecek 
hiç bir kuvvet yoktur. Her türlü mehâlike karşı sî-
ne-i millet sizindir. O makam, muallâdır. Namusu 
hayata terci han terk-i cân edinceye kadar sebat 
edeceğinizden emîn olan millet, sizinledir Ferman... 

elimizle cezâ-yı cezalarını vereceğimizden, şimdiden 
teroimlerini istirham ve intizar eyleriz. 

Persican Belediye Reisi 
Kâmil, Vehbi Hilmi 

Eşraftan 
İlyas, Mehmet Recep 

Ulemâdan 
Hasan 

Eşraftan 
Mustafa Osman, Şemsettin, 

Ahmet 

Eşraftan 
Sami, Hasan 

Gümüşhane'den 

Meb'usan Riyasetine 

Elalâskâr Cemiyeti maskesi altında türeyen bir 
takım menfaatperestler, hiçbir tesir altında olmaya
rak mücerret kanaat-ı viedaniyemizle intihab ettiği
miz Meclis-i Mebusanımızı fesh talebinde bulun
duklarını istiğrapla haber aldık. Vatan-ı muazzezin 
muharebeyle meşgul olduğu şu zamanda garazkâr-
ların harekât-ı ihtilâlkârâneleri hıyanet ve. ihanettir. 
Hukuk-u milliyye tecavüze yeltenenlerin harekât-ı 
menfaatperestânelerini bütün mevcudiyetimizle red 
ve tefin eder, bu bapta kat'iyyen bitaraf kalmayarak 

iMıgırdıç Şevki 

Osman Süleyman 

Kâmil Ömer 

İbrahim Hüseyin 

Şükrü Hurşit 

Mustafa Rifat 

Hasan Mustafa 

Salih 

Gümüşhane ,den 

iMeclis-i Mebusan Riyasetine 
İtalyan mel'unu ile harb etmekte satvet-i milli-

yemizi ihtirasâtlarma bâzîçe eden, mulkadderat-ı mil
letle oynamaya yeltenen şirzime-i kalîlenin hukuku 
millete tecavüzle müntehibimiz olan 'Meclis-i Millî
mizin feshi talebinde bulunmalarını hiyânet-i diniyye 
ve vataniyye addeder, bu hususta bütün mevcudi
yetimizle vatanımızın müdafaasına müheyya bulun
duğumuzu arzla îcâb-ı şerline tevessül buyurmanızı 
istirham ve intizar eyleriz. 

Ermeni Murahhası Vekili 
Sempat 

Ulemâdan 
Abdülaziz 

Gümüşhane Ulemasından 

Elhâc Mehmet 
Ermeni Muteberânından 

Pilos 
Ruşen 

Eşraftan 
Ermeni Muteberânından 

Mikail Ağa 

Belediye Reisi 
Akif 

Ulemadan 
Hüseyin 
S erk is 

Ermeni Muteberânından 

Celâl 
Eşraftan 

Rıza 
Eşraftan 

Ermeni Muteberânından 
Mikail Agop 

(«Okumaya hacet yok» sedaları) 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Rengin) — Ana
dolu, hâl i galeyandarır, hepsi okunsun. (Ceride-i res-
miyye ile neşrolunsun» sadaları) 

REİS — Tabiî hepsi cerîde-i resmiyye ile neşro

lunacak. 
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III. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Evkaf Nezaretinin inşâsına teşebbüs ettiği 
bazı mebani-i vakfiyyenin muhassesatı hakkında ka
nun lâyihası. 

REİS — Kavânîn-i Maliyye Encümeninin maz
batasının müzakeresine geçiyoruz. 

RIFAT BEY (Kayseri) — Kayseri felâketi hak
kında bir takrir takdim etmiştim, okunsun. 

REİS — Evkaf Nezaretine ait bir madde-i kanu-
niyye var, sizin takririnizi celsenin nihayetinde oku
ruz. , 

İSMAİL HAKKI BEY (Evkaf Nazareti Müs
teşarı) — Bugün Heyet-i Muhteremenin nazar-ı dik
katine arzolunan şu madde-i kanuniyyenin sebeb-i 
teklifi hakkında bazı beyanatta bulunacağım Usûl-u 
iMuhasebe-i Umûmiyye Kanununun onüçüncü mad
desinde deniliyor ki, 50 bin lirayı mütecaviz sarfiyatı 
istilzam eden her türlü rnübâyaât ve inşaat bir ka-
nıın-u tanzimi icabeder. Evkaf Nezaretinin inşaat 
meyanındaki bazı teşebbüsatı, 50 bin lirayı müteca
vizdir. Bunların her biri için ayrı ayrı bir kanun is
tihzar etmek, müşkilât ve teehhuratı istilzam edebi
lir. Buna binaen Nezaret, bidâyeten arzetiği madde-i 
ikanuriiyyede diyorduki, esasen Usûlü Muhasebe-i 
Umûmiye Kanununun, Evkaf Nezaretine de taallûku 
mûeib-i tereddüttür. Binaenaleyh, gerçi Divan-ı Mu
hasebatı vize ettirmek meselesi müslelzim-i men
faattir. Fakat bu maddeden istisna edilsin, bu mad
de Kavânîn-i Maliyye Encümeninde tetkik edildi, 
Evkaf, bu maddeden, Evkaf Nezaretinin istisnası 
muvafık olamayacağını düşünerek meseleyi Muva-
zene-i Maliyye Encümenine havale etti. Muvazene-i 
Maliye Encümeninin netice-i tetkikatta, mazbatada 
görüldüğü veçhile esasen bu istisnaya mahal yok
tur. 

Nezaret tasavvur ettiği inşaat için müsaade ala
bileceği gibi, her sene bütçesinde de bu suretle yapa
bilecekleri şeyleri tasrih ederek tasvibe iktiran ettire
bilir. Onun için ayrı ayrı birer madde-i kanuniyye ile 
kanunun tasrihi veçhile lüzum gördüğü tahsisatı is
tihsal etmeye karar verdi. Şimdi bugün karar veri
len madde ise Evkaf Nezaretinin tasavvur ettiği üç-
beş teşebbüs ki her biri ellibin lirayı mütecaviz sar
fiyatı istilzam ediyor, bunların icrası için Evkaf Ne
zaretine müsaade îtâsı ve bunların karşılığı olan me-
bâliğin de gerek Evkaf bütçesinin İnşaat tertibinden 
gerek bu senek i bütçe ile, kezâlik Evkaf Nezaretine 

verilecek mezuniyet ile aktedilecek istikraz karşılığın
dan ve varidat fazla-i umûmiyyesinden tesviyesine 
mezuniyet talep ediyor. 

Yalnız buna ilâve edilecek bir şey var, o da Ne
zaret, gerek esbâb-ı mûcibesinde, gerek tezkeresin
de arz ettiği veçhile mevsim-i inşaat gittikçe ilerlediği 
ve bu kanundan mevsim-i inşaatta istifade edebilmek 
için sürat-i mümkine ile ve zaten bütçeye müteallik 
oması hasebiyle bir defa müzakere ile iktifa buyu-
rularak bu suretle Heyet-i Aliyyenin mazhar-ı tas
vibi olmasını istirham ediyor. («Muvafık» sadaları) 

'REİS — Encümen bir şey söyleyecek mi? Hü
kümet, esbâb-ı mûcibesinde bu madde-i kanuniy-
yenin müstaceliyyetle müzakeresini teklif ediyor. 
(«Muvafık» sadaları) Kabul edenler ellerini kaldır
sın (eller kalkar) Kabul olundu. O halde maddeyi 
okuyun. 

Hükümetin Teklifi 
1328 senesi Evkaf Bütçe Kanununun ondördüncü 

maddesi mucibince istikraz olunacak 500 bin lira ile, 
Evkaf bütçesi dahilindeki tertîb-i mahsûsundan icra 
edilecek inşaatın her biri 5 milyon kuruşu tecavüz 
etse ve sarfiyatı sinîn-i müteaddideye inkısam eylese 
dahi ayrıca kanun istihsaline lüzum yoktur. 

Bu madde-i kanuniyyenin icrasına Evkaf Neza
reti memurdur. 

Encümenin Teklifi 
Evkaf Nezareti, inşasına teşebbüs ettiği Gure-

bâ-yı iMüsl'imîn Hastanesini 882 bin ve Bahçekapı-
smdaki Dördüncü Vakıf hanı 85 bin ve Meydancık
taki arsa üzerine yapılacak Vakıf hanı 70 bin ve 
Beyoğlundaki tahtânîsi- çarşı olmak üzere inşa olu
nacak Vakıf Apartmanı 90 bin ve Alemdağ Suyolları 
ile Alemdağı yolunu ve Alemdağındaki mebanî-i vak-
fiyyeyi 100 bin lirayı tecevüz etmemek üzere takar
rür edecek bedelât ile ihaleye ve karşılığı olan meba-
îiği Evkaf bütçesinin ikinci faslının inşaat ve tami
rat tertibinden ve 1328 senesi Evkaf Bütçe Kanu
nunun 14 üncü maddesi mucibince istikraza mezun 
olduğu mebâliğden ve caridât-ı umûmiyye fazlasın
dan tesviyeye mezundur. 

ALİ CENANİ BEY (Halep) — Zaten maddeyi 
Encümen teklif ediyor ve kendisi teklif etmiştir, baş
ka sözümüz yoktur. («Kabub sadaları) 
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REİS — Söz isteyen var mı efendim? («Kabul» 
sesleri) Hemen ellerinizi kaldırmayınız, bu, kavâ-
nin-i Maliyyedendir, tâyîn-i esâmi ile reye konul
mak icabeder. 

AHMET PAŞA (Lazistan) — İtiraz eden yoktur. 
EŞREF EFENDİ (İsparta) — Evkaf bütçesin

de bulunan masariften tesviye edileceği söyleniyor. 
Halbuki bu paranın yekûnu 400 bin lira ediyor. 

İSMAİL HAKKI BEY (Evkaf Nezareti Müste
şarı) — Zaten böyle 50 bin liradan fazla sarfiyatı istil
zam eden inşaat ve teşebbüsatın bir madde-i kanu-
niyyeye ihtiyacı bunun birkaç seneye taksim ve 
sarfiyatında böyle muhtelif senelerde icrası kaydı 
ile mukayyettir. Onunla bir madde-i kanuniyye al
maya ihtiyaç vardır. Kanunun sarahati eğer 50 bin 
lirayı bir sene zarfında tesviye etmeye müsait ise 
o halde zaten teklife hacet yok. 

EŞREF BEY (İsparta) — Bendeniz onu arz et
mek istiyorum. Binaenaleyh şunların muhtelif sene
lerde yapılabileceği, heyet-i umûmiyyesinin bu sene-
ki sarfiyatına mezuniyet alınan mebaliğ ile kifayeti 
nazar-ı itibara alınmaya ihtiyaç görülmüyor. Yalnız 
Nezaret sarfına mezuniyet aldığı daireden bunları üç 
seneye, dört seneye, beş seneye taksim ederek o mü-
sadedeye göre teşebbüs edecektir. 

Evet anlıyorum, fakat bunun için de Taşra inşaat.. 
İSMAİL HAKKI BEY (Evkaf Nezareti Müste

şarı) — Hayır efendim, şimdiye kadar zaten iki yüz 
bin liraya mezuniyet alınmıştır, bunun yüz bin lira
ya yakın bir kısmı Taşraya taksim edilmiştir. 

EŞREF EFENDİ (İsparta) — Pekâlâ, mesele bu
dur. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — 
Muavin beyefendinin dermeyan etmiş olduğu müta-
laya göre, bendeniz şöyle anlamıştım. Muhasebe-i 
Umûmiye Kanunu mucibince 5 milyon kuruşu teva-
vüz eden sarfiyat için ayrıca madde tanzimi ile Mec
listen geçirilmesi lâzımdı; bu, müşkilâtı dâî olduğu 
için böyle ayrıca madde-i kanuniyyeye lüzum gör-
meksiziin şu maddede evkaf bütçesi dahilinde lâzım 
gelen sarfiyatı, 5 milyon kuruşu tecavüz etse dahi 
icra etmesi lüzumu dermeyan olunur. 

İSMAİL HAKKI BEY (Evkaf Nezareti Müste
şarı) — Encümen bunu tâdil ediyor efendim. Biz de 
onu kabul ediyoruz. Encümenin teklifi bizim tekli
fimizden farklıdır. Encümenle görüştük, Encümenin 
teklifini tamamıyle kabul ediyoruz. 

FEYZİ BEY (Diyarbekir) — Bendenizin bir iti
razım var. Bütçelerde usûlü yeknesak olarak lira ta-

' biri yok, kuruş olarak yazılmıştır. Bu da kuruş üze
rine olmalıdır. Bu, usûldendir, liraların kuruşa tah
vilini teklif ediyorum. 

ALİ CENANİ BEY (Halep) — Encümen kabul 
ediyor. 

FEYZİ BEY (Diyarbekir) — Encümen kabul edi
yor. 

REİS — O halde bu tadil ile kanunu Tayin-i esa
mi ile reye koyuyorum, kabul edenler beyaz, redde
denler kırmızı verecekler. Lütfen reylerinizi istimal 
buyurun. 

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

sesleri) Rey istimali hitam buldu. 
Şimdi reylerin tasnifi yapılacak. 
(Reylerin tasnifi edildi) (1) 
REİS — O halde bu tadil ile kanunu Tayin-i esa-
134 kişi reye iştirak etmiş, 128 zat lehinde rey 

vermişler. 6 zat da aleyhte rey vermişler. Binaena
leyh 139 rey ile kabul edildi. 

2. — 1328 senesi Şûra-yı Devlet Riyaseti büt
çesi. 

REİS — Şimdi Şûra-yı Devlet Bütçesinin mü
zakeresine başlayacağız. Heyet-i umumiyyesi hak
kında söz söylenecek. 

OSMAN NURİ BEY (Serfice) — Efendim, Şû
ra-yı Devletin en mühim, en esaslı vazifesi tefsir-i 
kavanindir. Hakk-ı tefsir, Kanun-u Esasi ile Şûra-yı 
Devlete verilmiştir. Filhakika Kanunu Esasinin mad
de-i mahsusunda kavanin-i mülkiyyenin merci-i tef
siri Şûra-yı Devlet olduğu musarrahtır, fakat acaba 
hakk-ı tefsirin Şûra-yı Devlete verilmesi, nazariyyat-ı 
ilmiyyeye muvafık mıdır? Saniyen, Şûra-yı Devlet 
bu hakk-ı tefsiri lâyikiyle istimal etmiş midir? Şa
hsan, memalik-i saire-i Meşrutada Şûra-yı Devlete 
hakk-ı tefsirin verildiği vaki midir? Bendeniz bura
ları hakkında bazı izahat verdikten sonra Şûra-yı 
Devletin ikinci kısmı, yani Mahakimi daha doğ
rusu umum Mehakim-i İdare hakkında bazı maru
zatta bulunmak isterdim. 

Malûm-u âlileridirki tefsir, bir kelime-i kanuniy-
yenin, bir madde-i kanuniyyenin, ibare-i kanuniy-
yenin manası gayr-i vazıh bazı kanunun maksadı 
müphem olduğu zaman bu maksat izah edilmek üze
re, bu maksat tayin edilmek üzere tesis olunmuş bir 
tarik-i kanunidir. Mesele, vaz-ı kanunun maksadı 

(1) Tayin-i esami cetveli zaptın nihayetindedir. 
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tayin etmekten ibaret olduğuna göre hakk-ı tefsirin 
de vaz-ı kanuna verilmesi iktiza eder. 

Bendeniz iddia ediyorum ki, vaz-ı kanuna Şû-
ra-yı Devletin hiçbir hakkı yoktur. Vaz' ve tanzim-i 
kavanin hakkı, doğrudan doğruya Meclis-i Milliye 
verilmiştir. Bunu muaddel Kanun-u Esasinin me-
vadd-ı mahsusası müsbittir. 93 Kanun-u Esasisinde 
tanzim-i kavanin hakkının Şûra-yı Devlete ait oldu
ğu, daha doğrusu tanzim-i kavanine Şûra-yı Devletin 
de bir mevkii olduğu musarrah iken, muaddel Ka
nun-u Esasinin zannedersem 53 ve 54 üncü maddele
rinde kat'iyyen Şûra-yı Devletten bahsedilmemiştir. 

Filhakika böyledir. Bugün Meclis-i Umumî Âza
sı, gerek Meclis-i Mebusan ve gerek Ayan Ayan 
Âzası, kavanin teklif edebilirler ve bu kanunlar kat' 
iyyen Şûra-yı Devlete uğramadan buradan çıkar. Ve 
kczalik Hükümet de 53, 54 üncü maddelerin saraha-
tına göre Şûra-yı Devlete bir kanunu göndermeden 
Meclis-i Mebusana bir kanun tevdi eder. 

Demek ki, Şûra-yı Devlet olabilirki kavaninin 
tetkikine kat'iyyen yanaşmaz. Yani bir kanunun tan
zim ve tetkiki Şûra-yı Devlete kat'iyyen havale olun
mayabilir. Veyahut Şûra-yı Devletten geçer fakat 
Meclis-i Umumî tetkikat-ı kat'iyyen ve intihabiyye 
icra eder. Telkikat-ı iptidaiyye ve intihaiyye-i Mec
lis-i Umumî icra etmiş olduğundan, bilahare muh
taç- ı tefsir olan, muhtac-ı tayin olan maksadı da 
Meclis-i Umumî tayin ve tefsir etmelidir. O halde 
mademki Şûra-yı Devletin tanzim-i kavaninde bir 
hakkı yoktur, o halde vazı-ı kanunun kastettiği ma
nayı buna sormak doğru değildir. 

Sonra efendim, nazariyat bunu gösterdiği gibi, 
sair Devletlerde olan muamelat da bunu gösterir. 
Yani hemen Hükümat-ı Meşrutada tanzim-i kava
nin hakkı Şûra-yı Devlete verilmiştir. Meselâ Fran
sa'da hakk-ı tefsir bir vakit Şûra-yı Devlette idi, bu 
1807 senesine kadar devam etti. 

Çünkü o vakit tanzim-i kavanin hakkı, yalnız 
Şûra-yı Devlete verilmiştir. Bilahare yani 1807 se
nesinde bu hak Heyet-i Teşriiyeye verildi. Esbab-ı 
mucib mazbatasında denildi ki, muhtac-ı tefsir olan 
kanundaki maksada ancak Heyet-i Teşriiyye vakıftır. 
Binaenaleyh hakk-ı tefsirin de Heyet-i Teşri i yy ey e 
verilmesi lâzımdır. Belçika Kanun-u Esasisinin 28 
inci maddesinde, Yunanistan Kanun-u Esasisinde, 
Lüksemburg Kanun-u Esasisinin 48 inci maddesin
de, Portekiz Kanun-u Esasisinin 15 inci maddesinde, 
Romanya Kanun-u Esasisinin 34 üncü maddesinde, 
Sırbistan Kanun-u Esasinin 37 nci maddesinde; hep, 

hakk-ı tefsirin Şûra-yı Devlete verildiği muharrer
dir. Çünkü, kanunu vaz'eden ve bilahare muhtac-ı 
tefsir olan maksadı tefsir eden odur. O maksat da, 
onun tarafından izah edilmek lâzımdır. 

Sonra efendim, üçüncü bir nokta vardır ki, o da 
kavaid-i ilmiyyedir. Bu nokta-i nazardan biz de 
hakk-ı tefsiri Şûra-yı Devletten mez'edip, Meclis-i 
Milliye vermeliyiz. Bu, kavaid-i hukukiyyedendir, bu, 
emsal-i ilmiyyedendir. Böyle emsal-i ilmiyyeyi, ka
vaid-i hukukiyyeyi memleketimize naklederken, mu
hitin icabını, zamanın ilcaatını, ahalinin seviyye-i 
irfanını nazar-ı dikkate almalıyız. 

Bunlar, kavanin-i ilmiyyedir, hakikattir. Bu, her 
yerde birdir, Mademki nazariyat-ı iimiyye, sair Dev
letlerde de böyledir, binenaleyh, hakk-ı tefsir de şu 
Meclis-i Mebusana verilmek iktiza eder. Fakat iş, 
Kanun-u Esasinin tadiline taallûk eder. Bendeniz 
bu yolda takrir takdim edeceğim. Bu takrir, Ka
nun-u Esasi Encümenine havale olunsun. Kavaninin 
merci-i tefsir Şûra-yı Devlet olduğuna dair olan mad
desi tadil edilsin. 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Beyazıt) — Bir 
madde-i kanuniyye teklif edebilirsiniz. 

OSMAN. NURİ BEY (Devamla) — Sonra efen
dim. Mademki hakk-ı tefsirin Meclis-i Milliye tev
di, Kanun-u Esasinin tadiline mütevakkıftır ve bu
nun için bir zaman güzargâh olacaktır ve o za
mana kadar yine hakk-ı tefsiri Şûra-yı Devlet istimal 
edecektir. 

Bendeniz bu hakk-ı tefsirin, Şûra-yı Devletçe da
ha fazla bir itina ile istimal edilmesini istirham ede
ceğim. Çünkü, Şûra-yı Devletten bazı karar sadır 
oluyor ki, onlar bir mahiyyet ve kıymet?-i hukukiy
yeyi haiz değildir. Hatta bunlar için de yekdiğerine 
mugayir, mübayin olanlar da çoktur. 

Hatta, bu kararlardan birisini biz Maaşat-ı Za-
tiyye faslını müzake erederken görmüştük. O da, 
Haremlerin maaşına dair idi. Burada birçok müna-
kaşatı mucip oldu. Maliye Dairesinden sadır olan 
kararın, ahkâm-ı kanuniyyeye mugayyir olduğu is
pat edildi. Bunlara dair bazı vesaik var. Bendeniz, 
onların bazılarını buldum, tedarik ettim. Meselâ efen
dim, Şûra-yı Devlet Tanzimat Dairesi, (18 Ağustos, 
sene 1326) tarihinde bir karar ittihaz etti. Bu karar
da diyor ki, Hapishane Gardiyanları, memurinden
dir, binaenaleyh, bunlar tazminat alacaklardır. 

Sonra, (16 Nisan, sene 1326) tarihinde Heyet-i 
Umumiyye bir karar isdar ediyor, bundan diyor ki: 
Düsturun Üçüncü Cildinde muharrer talimata na-
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zaran gardiyanlar ecirdir. Binaenaleyh, tazminat ala
mazlar. Ve Şûra-yı Devlet Heyet-i Umumiyyesinin 
kararı ki, Tanzimat Dairesinin kararından muahhar
dır, bu, öyle bir talimata istinad ediyor ki, Üçüncü 
Düstur'da muharrer olduğu halde, bilahare 8 Ağus
tos, sene 1896 tarihli Nizamname ile - Ki, lahika-i 
kavanindir - feshettiğiniz nazar-ı itibara almıyor. 
Sonra efendim, bir mahiyyet-i kanuniyye ve ehem-
miyyet-i kanuniyyeyi haiz olmayan bazı kararlar var
dır. Muhtarlık ve İhtiyar Heyetlerinin teşkilatı hak
kında böyle bir karar vardır. 

Bilirsini ki, Muhtarlık, fevkalade haiz-i ehem
miyettir. Bunlar, bina-yı İdarenin adeta cüz'ü asli-
sindendir. Bütün Mecalis-i Milliye, Mecalis-i İdare, 
Mecalis-i Belediyye intihabatına esas olan Muhtar 
ve Heyet-i İdare teşkilatıdır. 

Nüfus Kanununun tayin ettiği birtakım muame
latın ifası veyahut Ahz-ı Asker Kanunundaki bazı 
muamelatın icrası, Muhtar ve Heyet-i İhtiyariyye teş
kilatının vücuduyla kaaimdir. Böyle olduğu halde, 
Şûra-yı Devlet, bir kararında Muhtar ve İhtiyar 
Meclisi teşkilatını ihmal etmiştir. Muhtar olmak için 
kanunda bazı şerait vardır; bunlardan birisi vergi 
ile mükellefiyyet kaydım*. 

Meselâ deniliyor ki, Muhtar olacak kimse, yüz 
kuruş vergi ile mükellef olmalıdır; fakat farz edi
niz ki bir mahallede veyahut bir karyede yüz ku
ruş vergi veren kimse yoktur. Bu olur ve çoktur. O 
halde Muhtar, Heyet-i İhtiyariyye teşkilatını orada 
icra etmeyecek mi? Eğer, icra etmeyecek olursak, 
ne Meclis-i Belediye Âzası, ne Meclis-i Millî Âzası 
ve ne de Ahz-ı Asker Kanununun ve ne de Nüfus 
Kanununun tayin ettiği muamelatın hiçbiri icra edi
lemez. Binaenaleyh, bu Muhtar ve Heyet-i İhtiya
riyye teşkilatına ait olan bir madde-i kanuniyyede 
biraz vüs'at göstermekliğîmiz, hakayik-i iptidaiyye-i 
hukukiyyeden olan kelâmın imha!i, ihmalinden ev
lâdır gibi bazı hakikatları nazar-ı itibara almak lâ
zım gelir. Halbuki Şûra-yı Devlet bir karar ittihaz 
ediyor. 

Bunun üzerine bir Nezaret yazıyor ki, filan yer
de Muhtar olmak için, 100 kuruş vergi veren kim
se yoktur. Binaenaleyh, 90 kuruş vergi veren kimse 
muhtar olmalıdır. Sair evsaf-ı kanuniyyeyi haiz fa
kat bir köyde 100 kuruş vergi verecek kimse yok
tur, orada Muhtar intihap etmeyelim, şimdi biraz 
vüs'at göstermeydim mi? Şimdi bu mesele-i rnühim-
meyi şöyle bir fıkra-i hükmiyye ile hemen hallet
miş oluyor: 

İcabı ledetteemmül, evsaf-ı kanuniyyeyi haiz ol
mayanların intihabata ithal edilmesi, sarahat-ı ka
nuniyye dairesinde olmadığından, ona göre ifa-yı 
muamele zarurî olduğunun, Nezaret-i müşarüniley-
haya tebliği... 

İşte bendeniz bunu pek nakıs görüyorum. Bu ka
dar mühim bir meselede böyle iki satırla bir karar 
caiz görmüyorum. Çünkü, bu, gayet mühim bir me
seledir, tefsir ederken düşünmelidir ki, eğer bir yer
de Muhtar ve Heyet-i İhtiyariyye teşkilatı icra edil
mezse, idare makinası durur. 

Sonra efendim, Şûra-yı Devletin ikinci kısmı var
dır ki, o da Mahakim-i İdare kısmıdır. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — 
Efendi, o zaten lağvolmuştur. 

OSMAN BEY (Devamla) — öyle değildir. Bu 
Mahakim-i İdare hakkında, yani memurinin ef'alin-
den dolayı vuku bulacak muhakematın, Mecalis-i 
İdarede rü'yeti hakkında ne 93 Kanun-u Esasisinde 
ve ne de muaddel Kanun-u Esaside bir sarahat var
dır. Yani Kanun-u Esaside denilmiyor ki; memurinin, 
ef'alinden dolayı muhakematı, Mecalis-i İdarede icra 
olunacaktır; bu yoktur. Yalnız Meclis-i Mebusanda 
Kanun-u. Esasi tadil olurken, hemen müttefikan de
nilmişti ki, memurin muhakematı, Mehakim-i Ad-
liyyeye mevdu olsun ve bunun için esbab-i mucibe 
mazbatasında birçok kuvvetli deliller de vardır. 

Fakat, Heyet-i Ayan, bunun icrası zamanı gelme
diğini beyan etmiştir. Fakat bendeniz, memurin mu-
hakematınm bizdeki şekilde Mehakim-i İdareye tev
diine kat'iyyen taraftar değilim. Bir kere bunu Ma
hakim-i İdareye tevdi etmekten maksat, memurin 
hakkında teminat vermektir. 

Fakat, Mahakim-i İdare teşkilat-ı hazırası ve in
tizar ettiği ahkâm itibariyle acaba memurine, De-
vair-i Devlete teminat bahşediyor mu etmiyor mu, 
o noktayı biraz tetkik etmek isterim. 

Fakat bu noktanın tetkikinden daha mühim 
mesele vardır ki, onu nazar-ı dikkate almak lâzım
dır. Bu da, bir mesele-i ilmiyye ve bir mesele-i hu-
kukiyyedir. Mahakim-i İdareye lüzum var mıdır, yok 
mudur? Bunun için iki cereyan var. Bazı memleket
lerde, Mahakim-i İdare mevcuttur, bazı memleket
lerde Mahakim-i İdare mevcut değildir. Mahakim-i 
İdareyi teşkil eden memleketlerde hiçbir zaman biz
de olduğu gibi, memurinin hatiat-ı şahsiyyesinden 
mütevellit ceraimi kat'iyyen Mahakim-i İdareye ha
vale etmemişlerdir. Orada, yani Mahakim-i İdareyi 
kabul eden Devletlerde bir memurun kud-
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ret ve salahiyet-i memuriyetinden mütevellit âmâl 
ve ef'alin muhakematı, Mecalis-i İdareye mevdu
dur. 

Çünkü, kudret ve saîahiyet-i Hükümetin isti
malinden mütevellit ef'al ve amalin derecesini, ehem
miyetini ancak idare memurları takdir edebilir. Yok
sa, bir ferdi, ifa-yı vazife halinde darp etmek, yedi 
emanetine mevdu olan parayı çalmak gibi ef'al, ge
rek efrattan sadır olsun ve gerek memurdan sadır 
olsun, mahiyeti itibariyle bir olduğundan, Mahakim-i 
İdareyi kabul eden Devletlerde bile Mahakim-i Ad
li yyey e terk etmişlerdir. 

Çünkü burada bir takdir-i idarî yoktur. Çalmış 
veyahut ifa-yı vazife esnasında darb etmiş, bunu 
meşru gösterecek başka maslahat-ı idare yoktur. Onun 
için, Mahakim-i İdareyi kabul eden Devletlerde bile, 
memurin muhakematını Meclis-i İdareye tevdi et
memişlerdir. Bir memur, memuriyetini vazife-i mev-
duasını suiistimal etmiş, zimmetine para geçirmiş, 
rüşvet almış, bu gibi ef'alin muhakemesi, mutlaka 
Mahakim-i Adliyyeye mevdudur. Bir memur, fab
rikayı, memleketin havasını ihlal eder diye ka
pamış; fakat bundan mütevellit hareket, bakalım bir 
lüzum-U idareye müstenit midir, değil midir? Onun 
takdirini Mahakim-i idareyi kabul eden Devletîer-
deki Mahakim-i İdareye verilmiştir. Halbuki, onlar
daki Mahakim-i İdare, bizdeki Mahakim-i İdare 
gibi değildir. 

Mesela, Fransa'da Memalik-i İdare mevcuttur. 
Belki bizde, vaktiyle bu, takliden alınmıştır; fakat 
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profektür» 1er vardır, Bir defa, âzası, bizim Vilayet 
Meclis-i İdaresi âzası gibi değildir. Hepsi, lepansi-
yedir; hukuk mezunudur ve Hükümdar tarafından, 
Reisicumhur tarafından dekre ile intihap edilmişler
dir. Halbuki bizde, Meclis-i İdareden teşkil ettikleri 
gerek müntehap, gerek âza-yı tabiyyesinin vukuf ve 
ehliyet-i kanuniyyelerine nazaran bu Meclisten sadır 
olan ahkâm, gayet kanunşikenanedir diyeceğim. Çün
kü bugün hukuk dahi bir meslektir, bir sınıftır. Hiç 
hukukla tevaggul etmemiş bir kimsenin buna vukufu 
olamaz. Vilayat Mecalis-i İdaresinde, gerek âza-yı 
tabiiyyesi ve gerek âza-yı mühteehabesi ahkâm-ı 
kanuniyyeye gayr-i vakıftır. 

Sonra efendim, bunların birçok vezaifi vardır 
ki, onların memurinin muhakematını bihakkın takip 
etmelerine manidir. Onun için bir Meclisi İdare gö
rülüyor ki, orada olunan dava, mesele 25 sene ida- i 
rede kalmıştır. j 

Ankara Meclis-i İdaresine 1305 senesinde bir dava 
gitmiş, tam 1325 senesinde Faysalpezyir olmuş. Ne 
için? Mehakim-i İdare, bu davayı tabiî birkaç defa 
feshetmiş, nakzetmiş, o mahkemeye geldikten sekiz 
sene sonra rü'yet edilmiş. Sonra ahkâm-ı kanuniy
yeye fevkalade mugayir birtakım ahval de lâhik ol
muştur. Mehakim-i İdareden garip bir karar da gös
tereceğim.. 

Bu, Mahkeme-i İdarenin en yüksek derecesinde 
bulunan Mahkeme-i Temyizden sadırolmu.ştur. öyle 
bir karar ki, hukukun kavaid-i evveliyyesine bile 
muhaliftir. Evvelemirde bir mülahaza arz edeceğim: 
Hazminat davaları, ya hukuk-u şahsiyyeden müte-
ferridir, yahut hukuk-u adiyeden müteferridir. Eğer 
bir cürümden mütevellit ise, hukuk, şahsiyyedendir. 
Bir hakk-ı âdiden, bir muamelat-1 medeniyyeden mün-
bais ise, o vakit, hukuk-u adiye davasıdır. Hiçbir 
vakit tazminat davaları, hukuk-u umumiyyeye müte
allik olamaz. Cezayı müstehzim bir ef'alden madut 
değildir. O, pek tabiî bir hakikat-ı Hukukiyyedir. 
Öyleyken, efendim, Şûra-yı Devlet, Temyiz Mah
kemesi, 23 Kânunuevvel 1325 tarihinde bir karar 
veriyor ki, bunlar da tazminat davalarını hukuk-u 
umumiyyeden addederek, binaenaleyh, aff-ı kanunî 
ile iskat eder. 

Bir kimse Mecalis-i İdarede ikaame-i dava et
miş, Meclis-i İdarenin de ahkâm-ı kanuniyyeye olan 
derece-i vukufuna bakınız ki, bunda kendisini alâ
kadar addetmiş, bunu rü'yet etmiş, iş Mahkeme-i 
Temyize gelmiş, Şûrayı "Devlet, Mahkeme-i Tem-
yızc eliyor ki, mcsclc-i CÜTÎIÎ olein z«.yi îiîsî5İa.giîi iCcn~ 
dişinden tazminen talep eylediğinden ibarettir. Taz
min ise cezadan madut ve hukuk-u umumiyyeye mü
teallik bulunduğundan ve fi'l-i mezkûr ise 1324 ta
rihinden evvel vuku bulduğuna binaen aff-ı kanunî 
mucibince hükm-ü kanun icra olunamayacağına bi
naen tazminat lâzım gelmiş demiş. Burada hukuk-u 
umumiyyeye müteallik bulunduğuna dair olan fık
rayı bilhassa nazar-ı dikkatinize arz ederim. 

Usui-ü Muhakemat-ı Cezaiyyenin birinci madde
sinde diyor ki, eğer tazminat davaları ceraimden 
mütevellit ise, hukuk-u şahsiyyedendir veyahut bu 
ceraim, ahval-i adiyeden, muamelat-ı âdiyeden mü
tevellittir. O vakit tabiî hukuk-u şahsiyye davası de
ğildir. Sonra efendim, Meclis-i İdare bazı nizamat-ı 
hususiyye ile birtakım davaları da rü'yet eder. Hal
buki Mecalis-i İdarenin bugün o davaları rü'yet et
mesi Kanun-u Esasinin bir maddesine mugayirdir. 
Malûm-u âlinizdir ki, Kanun-u Esasi, Hükümetle 
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efrat arasındaki deavinin merci-i rü'yeti Mahakim-i 
Adliyyedir diyor. 

Çünkü Hükümetle efrat arasındaki deavinin mer
ci-i rü'yeti Mahakim-i İdaredir. Halbuki bugün bazı 
devaire müteallik deavi dahi kanuna mugayir ola
rak Mecalis-i İdarede rü'yet edilmektedir. Denilecek 
ki, onlar birtakım nizamata müstenittir. Tabiî Ka-
nun-u Esasiye mugayir olan nizamlar, teamüller mu
teber değildir. O iki Daireden biri Düyun-u Umû
miyye İdaresidir, diğeri de Maadin Nezaretidir. 

Düyûn-u Umumiyyeye mevdu olan varidattan 
mütehaddis deavinin tütün ve pul müstesna olmak 
üzere merci-i rü'yeti Mecalis-i İdaredir deniliyor. 
Halbuki Düyûn-u Umûmiyye İdaresi bir Daire-i 
devlettir. Bu, Düyûn-u Umumiyyenin teşekkülünü 
mübeyyin olan kararnamede musarrahtır. Düyûn-u 
Umumiyyenin bir İdare-i Devlet olduğu, teşekkülünü 
mübeyyin kararnamede mastur olduğu gibi, Encü-
men-i Adliyyenin dahi buna dair kararları vardır. 
Mademki Düyûn-u Umûmiyye bir Daire-i Devlet
tir ve Devair ile efrad arasında deavinin merci-i 
rü'yeti Mahakim-i Adliyye olduğu musarrahtır, o 
halde bundan sonra Düyûn-u Umumiyyeye mevdu 
olan deavinin Mahakim-i Nizamiyyede rü'yet olun
ması iktiza eder. 

İkincisi, Maden Nezaretidir. Maden Nizamna
mesinin bir maddesinde deniliyor ki, Maadin mül
tezimlerinin, maadin taharri edenler aleyhine ika-
rne-i dava edeceklerin merci-i rü'yeti Mahakim-i İda
redir. 

Mademki Maden Nezareti Deva ir'i Hükümetle 
efrad arasındaki deavinin merci-i rü'yeti mahakim-i 
adiyedir. Bu deaviyi de Mahakim-i Adliyyeye tev
di etmek lâzım geliyor. Çünkü Kanun-u Esasi bunu 
amirdir. 

Şimdi, netice-i maruzatımın birisi, hakk-ı tefsirin 
Meclis-i Umumiye ait olması merkezindedir. İkincisi, 
memurin muhakematının mahakim-i adiyeye tevdii
ne aittir. Üçüncüsü Düyûn-u Umûmiyye İdaresine 
ve Maadin Nezaretine mevdu deavinin Mahakim-i 
Nizamiyyeye nakli lüzumuna dairdir. Bunun için 
üç tane takrir arz ediyorum. Bu kısmı Encümene 
tevdi olunsun, bir kısmı Adliyeye tevdi olunsun. 

MEHMET SADIK EFENDİ (Denizli) — Ayrıca 
teklifat-ı kanuniyyede bulunmaklığınız lâzım gelir. 

CELAL BEY (Şûra-yı Devlet Âzasından) — 
Efendim, bendeniz Osman Beyefendinin teklifinin 
üçe müncer olduğunu anlıyorum. Birincisi, hakk-ı 
tefsir Şûra-yı Devletten nez'edilsin, Meclis-i Milliyye 

verilsin. Birinci teklifleri budur. Bir de bunu teyi-
den, Şûra-yı Devletin bazı hataalûd kararlarından 
bahsolunuyor. Onlardan birini tahattur ediyorum. 
Bendeniz Tanzimat Dairesindeyim. Maliye Dairesin
den böyle bir karar sadır olduğunu işitmiştim. 
Hakan-ı sabıkın cariyelerine dairdir. Bu da hakk-ı 
tefsirin Şûra-yı Devletten neziyle Meclis-i Milliye 
verilmesi için bir sebep olarak gösteriliyor. 

Üçüncü de, Mahakim ve Mecalis-i İdarenin lağ
vı ile Memurin Muhakematının, Mahakim-i Adliyye
ye tevdiine dairdir. Bendeniz birinci tekliflerine kar
şı arz ediyorum ki, bu hakk-ı tefsirin Şûra-yı Dev
letten nez'i Kanun-u Esasinin tadiline müteallik bir 
meseledir. Nitekim dur-u-diraz burada mevzuubahs 
oldu. Meclis-i Âlinizin şu suretle tadili de vardır. 
Meclis-i Mebusanın teklifi eski Kanun-u Esasinin 
madde-i asliyyesinde yalnız Kavanin-i İdariyyenin 
hakk-ı tefsiri Şûra-yı Devlete ait iken Meclis-i Âliniz 
daha ziyade vazifesini tevsi ederek buyurmuş ki, bir 
madde-i kanuniyyenin tefsiri lâzım geldikte Kanun-u 
Esasiye müteallik ise, tayin-i manası Heyet-i Aya
na, kavanin-i saireden ise Şûra-yı Devlete aittir. 

Değil nez'etmek, hakk-ı tefsiri tevsie lüzum gör
müştür. Bendeniz bu tefsir için kendimce olan es-
bab-ı mucibe ve nazariyyeyi şöyle buluyorum ki, 
Meclis-i Âli her zaman müteşekkil değildir. Halbu
ki hadisat, daima mütavaliyülvüruddur. Halbuki ha-
disatı takip edecek birtakım kavaid-i külliyeden Mec
lis-i Umumî müteşekkil olmayınca hadisat da mü-
tevaliyüz-zuhur oldukça, o halde tefsiri kim yapa
cak? Onun için, daima mevcut olan bir heyete, bir 
meclise tevdii münasip görülerek kavaninin hakk-ı 
tefsiri Şûra-yı Devlete tevdi olunmuştur. 

Hatta bunun esbabını bendeniz öyle zannediyo
rum ki, Mahkeme-i Temyiz, Kavanin-i Adliyyenin 
tefsiri hakkını suret-i mutîakada istimal edemiyor. 
Mahkeme-i Temyiz dava zımnında kendisine arz olu
nan hususat hakkında kendisi için bir hakk-ı tefsir 
görmüyor. Şu kanun mucibince vuku bulan müra
caatları Mahkeme-i Temyiz defaatla reddetmiştir. 
Yani Mahkeme-i Temyizin hakk-ı tefsiri içtihaden 
bir dava zımnında vaki olur. Mahkeme-i Temyiz doğ
rudan doğruya ve zannederim ki, bu da esbab-ı mu
cibe teşkil ederek alelumum kavaninin hakk-ı tefsi
ri Şûrayı Devlete verilmiştir. Artık bu kanun mev
cut iken, zannederim, daha mürekkebi kurumadan 
bunu tekrar mevzuubahs etmeye lüzum yoktur. Taf
sil etmek istemiyorum, Meclis-i Âlinizi işgal etme
mek için muhtasaran söylüyorum. 
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Sonra, cevari maaşatına gelince: Şûra-yı Devletin 
ittihaz ettiği kararda, içtihadatında daima muhale
fet ihtimali vardır. Şûra-yı Devletin karan hatalı 
olabilir, onu iddia etmem. Bazı kere içtihattaki ih-
tilafat bunun müstenit olduğu esasattaki esbabın 
adem-i ıttılaındandır. Her hükmün kendisine mahsus 
birtakım ahval-i hususiyyesi vardır. Onlar bilinmedik
çe bir hükmün, kararın hatalı veyahut kanuna mu
vafık, gayr-i muvafık olduğu tayin edilemez zan
nederim. 

Bendeniz arz ettiğim veçhile her ne kadar ben
deniz Maliye Dairesine memur değilim; fakat işit-
miştim ki, bu kanunun metni şu veçhile tefsir edil
miştir: Hin-i halde Hakan-ı sabıkın sarayında bu
lunan cevariye maaş tahsisine dair olan kanunda 
Hakanı sabıkın Sarayında bulunan küçük Sultan ve 
Şehzadegânın cevarisi de dahil midir diye sorulmuş. 
Maliye Dairesi, de, bir adamın evinde bulunan ço
cukların, kızının, oğlunun halayığı da kendisinin ha
layığıdır demiştir. 

Kanunda Hakan-ı sabıkın halayıklarına denmiş
tir. Bu da o hükümde dahildir demiştir. Maliye Da
iresi Hakan ı sabıkın Sarayı haricinde bulunanlara 
yahut diğer Sullanların halayıklarına maaş tahsis 
edilsin dememiştir. Bendeniz zannediyorum ki, bu 
takdire göre Şûranm içtihadında hata yoktur. Öyle 
itikat ediyorum. Heyet-i Aliyyenizin içtihadı başka 
olabilir. Bu suretle cevap veriyorum. Diğer birtakım 
itirazat daha vardır. Bendeniz onları tetkik etmediğim 
için müdafaa dermeyan edemeyeceğim. 

Diğer kısımlara gelince: Mecaiis ve Mahakim-i 
İdarenin lağvı bir kanuna tabidir. Memurin muha-
kematının Mahakim-i Adliyyeye aidiyeti bir kanun-u 
mahsus vaz'ına aittir. Lüzum görülürse - ki, nitekim 
Ayan da lüzum görmemiştir - öyle bir kanun tek
lif edilir. Hükümetin bir itirazı varsa, onu da arz 
edebilir. Kulunuzun mütalaatım, müdafaatım bun
dan ibarettir. Daha ziyade tafsile, hepi nızı işgale 
lüzum görmem efendim. 

MEHMET SADIK EFENDİ (Denizli) — Ben
deniz Memur Beyefendinin sözünü muvafık görü
yorum. Arkadaşımız Osman Beyefendinin söylemiş ol
duğu sözlerin bir fıkrası Mahakim-i İdarenin lağ-
viyle Memurin muhakematmın Mahakim-i Adliyyeye 
tevdiini münasip görüyorlar. Tabiî, deminden söyle
dik ki, bu teklif, kanunî surette olmak lâzım gelir. 
Fakat bendeniz diyeceğim ki, teklif, kanunî olsa 
bile muvafık değildir. Yalnız Meclis-i İdarelerde mu-
amelat-ı Adliyyeye vakıf bir Müddeimuminin ve bir 

de Muamelat-ı Adliyyeye vakıf Mustantığnı vücudu
na lüzum vardır. Başka hiçbir şeye lüzum yoktur 
ve bugünkü günde bir mevki-i şeref ihraz etmiş olan 
sigar ve kibar-ı memurinin Mahakam-i Adliyyeye 
verilmesine halli hazır müsait değildir. 

TRAYAN EFENDİ (Manastır) — Ne vakit mü
sait olacak? 

MEHMET SADIK EFENDİ (Denizli) — Çık 
da cevap ver. 

ALİ HAYDAR BEY (Menteşe) — Bendeniz Sa
dık Efendinin fikirlerine iştirak edemeyeceğim. Çün
kü bendeniz de on seneden beri İdare memuriyetin
de bulunuyorum. İdare memurlarının, muhakemeleri
nin Mecalis-i İdarede olmasının muvafık olduğuna 
kaani değilim. Çünkü tecarib-i müteaddide, bunun 
böyle olduğunu gösteriyor. Vaktiyle, zannederim, 
Meclis-i Mebusanda münakaşa cereyan etti. O su
rette matbuata da intikal etmişti. Matbuatta birçok 
mütalaat serdedildi. Hatır-ı acizde kaldığına göre, 
Memurin'i Adliyye, Memurin-i Mülkiyyenin veya
hut Memurin-i Mülkiye, Memurin-i Adliyyenin va-
zaifine müdahaleyi icap edeceği cihetle memurin 
muhakematmın Mecalis-i İdarede rü'yet edilmesi ta
biidir denildi. 

ALİ CENANİ BEY (Halep) — Bendeniz usul-ü 
müzakere için söz söyleyeceğim. Bir kanunla muay
yen olan şeye dair bugün söz söylemek istersek sa
det haricinde çıkmış oluruz. Bu kanun da, memurinin 
Mahakim-i İdarede muhakeme edilmesini amirdir. 

ZEYNELABİDİN EFENDİ (Konya) — Eğer 
bu mevzuubahs olacaksa hepimiz söyleyeceğim. Çün
kü bu, mühim bir meseledir. 

ALİ CENANİ BEY (Halep) — Bu, Kanun-u 
Esasiye ait bir meseledir. Eğer böyle ederse, bugün, 
bu suretle, bütçe çıkmaz. 

ALİ HAYDAR BEY (Devamla) — Evet zaten 
dört lakırdı söyleyeceğim, çekileceğim. Bu mevzuu
bahs oldu da söylüyorum, gösterilen mahzur şudur 
ki, Adliye memurları, Mülkiye memurlarının vaza-
ifine müdahale edecekler. Bendenizce bu mahzurun 
izalesi mümkündür. Ait olduğu Nazaret, tahkikatı 
evveliye icra etsin. Mucib-i muhakeme hal tahakkuk 
ederse Mahakim-i Adliyeye versinler. Hususiyyet-i 
hali bu suretle selb etmiş oluruz. Yoksa, bir Kaza 
Kaymakamı sonra rneclis-i idare azaları pek çok va-
zaifle meşgul iken bir mahkeme teşkiline vakitleri 
müsait değildir. Ne yapılsa, zannederim ki, bunun 
devamı doğru değildir. 
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REİS — Zannederim bu mesele bütçe dolayısıyla 
fasledilecek bir mesele değildir. 

SEYYİT BEY (İzmir) — Hususiyle Kanun-u 
Esasinin tadiline ait olan bu madde, Ayandadır. Bir 
mesele-i kanuniyyedir. Ayrıca müzakere edilmelidir. 

REİS — Efendim, Şûra-yı Devlet Bütçesinin he-
yet-i umumiyyesi hakkmdaki müzakerenin kifayetiy-
le fasıllara geçilmesi teklif olunuyor. Zaten söz alan 
da yoktur efendim. 

ZÜLFİ EFENDİ (Diyarbekir) — Efendim, bi
rinci faslın onuncu maddesi hakkında söz söyleyece
ğim. Memurin mahkemesi, bugüne kadar meriyyülicra 
olan Mecalis-i İdareed rüyet ediliyordu. , 

ALİ CENANİ BEY (Halep) — O bitti, Heyet-i 
Umumiyyede söylendi. 

ZÜLFİ EFENDİ (Devamla) — Şûra-yı Devlet 
Bidayet Mahkemesi için verilen tahsisatın tayyını 

teklif edeceğim efendim. Bunun için de bir takrir 
vereceğim. Esbabı, Vilayat-ı Osmaniyyede Mecallis-i 
İdare vardır. Bu umur, Mecalis-i İdareye verilmiştir. 
İstanbul'un da diğer Vilayetlerden hiçbir farkı yok
tur. Buranın da Meclis-i İdaresi vardır. Burada da 
Vilayet teşkil edilmiştir. Şu halde memurinin mu
hakemesini orası görsün. Halbuki Şûra-yı Devlet Bi
dayet Mahkemesi rüyet ediyor. Bu mahkeme faz
ladır. Bütçemizin de açığı vardır. Onun için Şûra-yı 
Devlet Bidayet Mahkemesi tahsisatının bütçeden tay
yını teklif ediyorum. Bunun için de bir takrir veri
yorum. 

REİS — Yirmi dakika teneffüs edelim efendim. 

Hitam-ı Celse 
Saat : 3.12 

İKİNCİ CELSE 

Küşad Saati : 4.25 

REİS : Halil Beyefendi 

KÂTİPLER : Feyzi Bey (Diyarbedr), (Ahmet Muhit Bey (İzmit) 

REİS — Meclis açıldı. Ekseriyet var, müzakereye 
kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Şûrayı Devlet bütçesi için hükümet memuru söy
leyeceklerdir. 

CELAL BEY (Şûrayı Devlet Azasından) — Büt
çenin heyeti umumiyesi hakkında söyleyecek söz kal
madı efendim. Yalnız, bir zat, hatırnişanım değil, 
İstanbul Meclisi İdaresi mevcut iken, artık Şûrayı 
Devlet Bidayet Muhakemesine lüzum yoktur, dediy-
di. Bendeniz, masalihin kesretinden dolayı ayrıca 
bununla meşgul olamayacağım için yine ipkası lazım 
geldiği fikrindeyim. («Kâfi» sadaları) Birinci faslın 
tetkiki sırasında Maliye Nazırı da bulunmak istiyordu. 

REİS — Efendim, birinci fasü hakkında Maliye 
Nazırının bir teklifi varmış, onu bekliyoruz. Onlar 
gelinceye kadar bari ikinci faslı müzakere edelim. 
İkinci faslı okutuyorum. 

İkinci Fasıl 
Masarif : 
1. Kırtasiye 9 000 
2. Evrakı matbua 2 600 
3. Mefruşat 5 000 
4. Kütüphane 15 000 
İkinci faslın yekûnu 31 600 

Yekûnu umumî 3 308 200 
CELAL BEY (Şûrayı Devlet Azasından) — Efen

dim, bendenizin burada ufak bir teklifim var. Kırta
siye tertibi pek cüzidir. Senenin nısfında bitmiştir. 
8 000 kuruş ilavesini istiyoruz. Muvafık ise, kabulü
nü rica ederim. Yazı yazacak kâğıdımız yoktur, pa
ramız da yoktur. 

TRAYAN NALI EFENDİ (Manastır) — İdare
den geçmeyen zamları kabul etmiyoruz. 

ALİ CENANİ BEY (Halep) — Maliye Nazırı ka
bul ediyorsa, Encümen de kabul ediyor. 
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Meclisi Mebusan Riyaseti Celilesine 
İstanbul Vilayetinin de Meclisi idaresi olduğu ve 

memurini muhakemesi, sair Vilayetlerde meclisi ida
relerde rüyet edilmekte bulunduğu cihetle, bura me
murin muhakemelerinin zikrolunan İstanbul Meclisi 
İdaresinde rüyet edilmesi temini maksada kifayet ede
ceğinden, işbu faslın onuncu faslı olan Bidayet Mah
kemesi masarifinin bütçeden çıkarılmasını teklif ede
rim. 

Diyarbekir Mebusu 
Zülfi 

REİS — Efendim bu takriri nazarı itibara alan
lar ellerini kaldırsınlar. («Hayır, hayır» sadaları) Alın
madı efendim. Binaenaleyh birinci faslı iki zam ile 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) 
Birinci fasıl kabul olundu. 

Efendim, bu suretle Şûrayı Devlet bütçesinin mü
zakeresi de bitti. 

3. —• Kanunu Esasinin 35 ve 43 üncü maddeleri
nin Meclisçe kabul ve tasdik olunduğu veçhile ka
bulüne ve yedinci maddenin yeniden tetkik ve tadili 
lüzumuna dair layihai kanuniye. 

REİS — Sadaret tezkiresini okutuyorum. 
Meclisi Mebusan Riyaseti Canibi Alisine 

Kanunu Esasinin 35 inci ve 43 üncü maddelerinin 
tadili için heyeti sabıkai vükela tarafından Meclisi 
Mebusana vaki olan teklifin geri alınması ve kanunu 
mezkûrun yedinci maddesinin tadili hakkında Meclisi 
Vükelaca kaleme alınan esbabı mucibe ve fıkrai ka
nuniye layihalarının savbı alilerine irsal olunmuş ve 
müstaceliyet kararı talebi Meclisi Vükelanın cümlei 
müzakeratından bulunmuştur efendim. 

17 Şaban, sene 1330 -
Fi 18 Temmuz, sene 1328 

Sadrazam 
Gazi Ahmet Muhtar 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Adliye Nazırı) — Ge
riye alınması yok efendim, tezkerede yanlışlık var. 

GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA (Sadrazam) — 
Tezkere müsveddeden yanlış naklolunmuş; asıl, şimdi 
tashihan takdim ettiğimiz suretidir. 

AHMET MÜFİT BEY (İzmit) — Efendim de
minden okuduğum tezkerenin esnayı tebyizinde yan
lışlık vukua geldiği Makamı Sadaretten ifade buyu-
rulmuş; tezkereyi aslına göre tashih ettiler, yeniden 
okuyorum. («Acele olmuş» sadaları) 

EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (İzmir) — 
Reis Beyefendi Hazretleri! Kanunu Esasiyi tadil edi
yoruz, pek acele olmuş. (Handeler) 

CELAL BEY (Şûrayı Devlet Azasından) — Mali
ye Nazırı kabul ediyor efendim. Maliye Nazırına sor
dum, kabul ediyor. 

REİS — Efendim, Maliye Nazırının da kabul et
tiğini söylüyorlar. Hükümetin teklifi olan 8 000 ku
ruşu kabul edenler ellerini kaldırsın. 

TRAYAN NALİ EFENDİ (Manastır) — Zamlar 
tayini esami ile olacaktı. 

REİS — Efendim, 8 000 kuruş hükümetin tekli
fini kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) 

TRAYAN NALI EFENDİ (Manastır) — Ben ka
bul etmiyorum, bu nasıl olacak? Tayini esami ile re
ye konması lazımdır. 

REİS — Efendim, ikinci faslı 8 000 kuruşla kabul 
edenler ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) 

Efendim, fasılları tayini esami ile reye koyduğu
muz vaki değil efendim. Rica ederim, ellerinizi indi
rin, ikinci faslı zammıyla kabul edenler lütfen ayağa 
kalksın. (Ayağa kalkarlar) Oturunuz efendim. 

Kabul etmeyenler lütfen ayağa kalksın. (Ayağa 
kalkarlar) Ekseriyetle ikinci fasıl kabul edildi efen
dim. 

Maliye Nazırı Beyefendi, Şûrayı Devlet bütçesini 
bitirelim. Birinci fasıl kaldı. Bunun hakkında teklifi
niz var mı? 

ABDURRAHMAN BEY (Maliye Nazırı) — Efen
dim, Heyeti Muhteremenizce elyevm müzakere ve, tet
kik edilmekte olan 1328 senesi Muvazenei Umumiye-
si takdim olunduktan sonra heyeti sabıkai vükelaca 
Şûrayı Devlet Riyaseti hakkında bir karar ittihaz edil
mişti. Ve arz edilerek Tradei Seniyeye iktiran etmiş-
ı ı . w r \ « ı <-.ı ı IILH* ICMI ı tv. yıuı a ) ı iMj/aocıı, .rwan-

ye ve Mezahip Nezareti Celidesinden tefrik edilerek 
Meclisi Vükelaya dahil olmak ve Vükela tahsisatı 
miktarı tahsisat verilmek ve 1328 senesi Muvazenei 
Umumiyesinin Heyeti Muhteremenizce tetkik ve mü
zakeresi esnasında Şûrayı Devlet bütçesinin birinci 
maaşat faslına ilavesi teklif edilmek üzere tekerrür 
etmiştir. 

Şimdi o fasıl müzakere edilmekte olduğu için şeh
rî 15 000 kuruştan senevî 180 000 kuruşun birinci 
maaşat faslına zammını teklif ediyoruz efendim. 

ALİ CENANİ BEY (Halep) — Encümen namına 
biz de kabul ediyoruz. Mademki kanunî bir tekliftir, 
mahalli sarfı da malumdur. 

REİS — Hükümet tarafından kabul edilen zammı 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) 
Kabul edildi efendim. Birinci fasıl hakkında bir tak
rir vardır. 
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Meclisi Mebusan Riyaseti Canibi Alisine 
Kanunu Esasinin 35 inci ve 43 üncü maddelerinin 

Meclisi Alice tadilen tasdik olunduğu veçhile kabulü
ne ve yedinci maddesinin yeniden tetkik ve tadiline 
dair Meclisi Vükelaca kaleme alınan esbabı mucibe 
ve fıkrai kanuniye layihaları savbı alilerine irsal olun
muş ve müstaceliyet kararı talebi Meclisi Vükelanın 
cümlei müzakeratından bulunmuştur efendim. 

Fi, 17 Şaban, sene 1330 ve 
Fi 18 Temmuz, sene 1328 

Sadrazam 
Gazi Ahmet Muhtar 

EMANUEL EMANUELİDÎ EFENDİ (İzmir) — 
Efendim, anlamadık, izah etsinler. 

MEHMET TALAT BEY (Ankara) — Ayandan 
çıkmamış bir şeyi nasıl kabul ediyorsunuz? 

AHMET MÜFİT BEY (İzmit) — Efendim, tez
kerenin meali, 35 inci ve 43 üncü maddelerin tayin 
olunan şekil ve surette kabul ettiklerini ve yalnız ye
dinci maddenin yeniden tetkik ve tadilini teklif edi
yorlar. 

YUSUF FAZIL BEY (Asir) — Heyeti Ayan kabul 
etti mi? 

REİS — Efendim müsaade buyurun, esbabı mu
cibe layihası ile maddei kanuniyeyi okuyacaklar. 
Esbabı mucibe : 

Sait Paşa Kabinesi Kanunu Esasinin yedinci mad
desinde elyevm meri olan «35 inci madde mucibince 
Meclisi Mebusanın üç ay zarfında intihab olunup iç
tima etmek şartıyle ve Heyeti Ayanın muvaffakatı 
ile ledel iktiza feshi. Hukuku mukaddese-i Padişahi-
dend'u» fıkrasının «Ledel iktiza Meclisi Mebusanın 
feshi ve müddeti içtimaiyyenin tecili hukuku mukad
dese-i padişahidend'ir» şeklinde tadilini ve 35 inci mad
desinin de «Vükelâ ile Heyeti Mebusan arasında ihti
laf olunan maddelerden birinin kabulünde Vükela ta
rafından ısrar olunup da Meclisi Mebusan canibin
den ekseriyyeti âra ile ve mükerreren red olduğu hal
de Vükelanın tebdili yahut üç ay zarfında intihab 
olunmak üzere Heyeti Mebusanın feshi hukuku Pa-
dişahi cümlesindendir» şekline 43 üncü maddenin 
«Meclisi Umûminin iki heyeti her sene Teşrinisani ip
tidasında biladavetin içtima eder. Bâ irade-i seniyye 
küşad edilir, müddetli içtima dört aydır. 

Meclisi Mebusan feshedildiği halde üç ay sonra 
içtima edecek olan heyeti cedide, heyeti sabıkanın 
müddeti içtimaiyyesinin bakiyyesini ikmal eder ve es
babı fevkaladeden dolayı temdit edilmediği takdirde 
ilk devre-i içtimaiyyesinin mebde-i olan Teşrinisani 

iptidasında tekrar toplanmak üzere tadil olunur» su
retine ifrağını teklif ve bu teklif ile yedinci madde 
mucibince mutlak bir hakkı fesih ve 35 inci madde 
ile de mukayyet diğer bir 'hakkı fesih talep etmiş ve 
bu teklifler Meclisi Mebusanca bazı tadilat ve takyi-
dat ile kabul olunarak Heyeti Ayana tevdi edilmiş 
idi. 35 inci ve 43 üncü maddelere müteallik teklif üze
rine Meclisi âlilerince icra edilen tadilatı bizde kabul 
ederiz. 

Yedinci maddeye ait tadilata gelince; Sait Paşa 
Kabinesinin bu madde ile sureti mutlakada talep et
tiği hakkı fesih selâmet ve slaadeti memleket nokta-i 
nazarından lâbüt bulunduğundan teklifi vâkii tecdit 
etmeyi, fakat bu feshi mutlakın ahvali âdiyyede isti
maline mahal kalmamak için ahvali fevkaladeye has
rı suretiyle takyit edilmesini tercih ettik. 

Yedinci maddedeki salifüz zikr fıkranın atide mün-
deriç şekle tevfikan tadil ve kabul edilmesini teklif 
ederiz. Bu mesele evvelki teklif üzerine Meclisi Me
busanın gerek Kanunu Esasi Encümeninde gerek He
yeti Umümiyesinde günlerce ariz ve amik müzakere 
olunarak leh ve aleyhinde mümkünüt tasavvur olan 
esbab ve mülahazat dermeyan edilmiş olduğundan 
teklifi cedidin yeniden mübahasat ile tehirine mahal 
olmadığı itikatındayız. 

Mezkûr üç maddeye müteallik teklifatın müsta-
celen müzakeresi evvel ve ahir tahtı karara alınmış 
ve badel fesih intihabat ı cedide neticesinde heyeti 
aliyye'leri bu mesele-i mühimmeye karar vermek üze
re içtima etmiş olduğu misillu Hükümet ve memle
kette netice-i katiyye muntazır bulunduğundan yedin
ci maddeye ait teklifimizin müstacelen mevki-i müza
kereye vazı ile biia tehir kararı katiyye raptedilmesin i 
rica ederiz. 

Kanunu Esasinin Yedinci Maddesinden Tadilen 
Kaleme Alınan Fıkra-i Kanuniyye Lâyihası 

Ahvali fevkaladeden Heyeti Ayan ile bilistişare 
Heyeti Mebusanın ledeliktiza feshi ve müddeti teci-
liyye ve tatiliyyesinin mecmuu müddeti içtimaiyye-i 
seneviyyenin nısfını tecavüz etmemek ve o sene-i iç-
timaiyye zarfında müddetini ikmal eylemek üzere te
cil ve tatili. Hukuku mükaddese-i Pad'işahidendir. 

Gazi Ahmet Muhtar 
Kâmil 

Mehmet Ziya 
Mustafa Reşit 

Sait 
Abdurrahman 

Mehmet Cemal ettin 
Hüseyin Hilmi 

Nâzım 
Mahmut Muhtar 

Mehmet Şerif 
Gabriyel 

Mehmet Fevzi 
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İSMAİL HAKKI BEY (Divaniye) — Süngülerle 
gelsinler daha iyi. 

MİTHAT ŞÜKRÜ BEY (Drama) — Meclisi ka
patsınlar, üzerine «Kiralıkhane» desinler. 

SEYİT AHMET EL-KEBSİ BEY (Yemen) — 
Efendiler, geçen sene yani Meclisi sabık zamanında 
Vülkeliayi feham hazeratı tarafından 35 inci maddenin 
tadili için müstaceliyyet kararı ile tadilini talep etti
ler. Bu müstaceliyyet kararı yalnız Kanunu Esasiye 
taalluk eden mevadda ait midir? Yoksa milletin se
lâmetine, Devletin saadetine ait olan bilcümle umu
ra da ait midir? Onu sormak istiyor. 

Bendeniz daire-i irtfcihabiyyem olan Yemen'den 
gayet meşru ve kanunî bir surette intibah olundum. 
Rica ederim, hatıra bir şey gelmesin, ancak Devle
tin, milletin selâmetinden, saadetinden başka hiçbir 
şey düşünmüyorum. Ve Vükelayi Saltanatı Seniyye 
ile hepiniz umûmiyyefile bu fikirdedir. 

Fakat rica ederim efendiler yediyüz seneden beri 
devam ve tekerrür eden safki dimia-i müslimin Arna
vut meselesi kadar ehemmiyeti haiz midir, değil mi
dir? Bunun ehemmiyeti Hükümeti Seniyye cenabı 
âlisinden de takdir edilmiş ve İmam Yahya Hazret
leri ile İzzet Paşa hazretleri yek diğere karşı fevkalâ
de hüsnü niyet göstererek, hamiyyeti vataniyye gös
termek suretiyle bu itilafhameyi husule getirmişler. 

Bu itilafnamenin muhtevi olduğu mevad devletin. 
(«Sadadc» sadaları). Sadet dahilinde söylüyorum, 
memlekete lıi/mel ecleerğim. («Devam» sadaları). 
Efendiler, vallah billah bu dakikada müstafiyim, 
memleket ve millete hizmet edeceğim, istifamın ka
bulünü istirham ediyorum. 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Bu da ahvali fev-
kaladendir, dinleyiniz. 

SEYİT AHMET EL-KEBSİ BEY (Devamla) — 
Rica ederim benim asabiyyetimi tahrik etmeyiniz. 
Bugün yediyüz seneden beri efendiler Yemen'de ne 
ev kalmış, ne yer kalmış, muhalefle emin olunuz ki 
düveli ecnebiyyenin, medeniyet davasında bulunan 
milletlerin memnuniyetini celbediyor, hiç başka bir 
şey değil. Ne vakte kadar böyle devam edeceğiz? Bu 
İslâm islâma, Osmanlı Osmanlıya karşı daha ne ka
dar duracak, ben sizin hamiyetinize müracaat ediyo
rum, hukuki milliyyeyi, hukuku devleti muhafaza edi
niz rica ederim. 

REİS — Ruznameye geçmesini talep edeceksiniz. 
SEYYİT AHMET EL-KEIBSÎ BEY (Devamla) 

— Müsaade buyurun Reis Bey, hiçbir menfaati şah-
siyye takibinde değilim. Zira ben, bu akşam Reis Be
yefendi Heyeti Umûmiyyeden istifamı talep edece

ğim. Rica ederim, bu itilafnamenin muhtevi olduğu 
mevad, hiçbir hukuku hilafet ve saltanata, hiçbir har
bi vahide zannederim ki münafi değildir ve ademî 
merkeziyyeti okşamıyor. 

Yalnız tevsi-i mezuniyyete bir kapı açıyoruz, baş
ka bir şey değil. Binaenaleyh efendiler, bugün Yemen 
ahalisi düşmanı mütecavize karşı Milleti Osmanİyye 
ne fikir besliyorsa, memleketini seven bir Osmanlı gi
bi Yemen ahalisi de o fikri besliyor. (Alkışlar). 

Hilafeti Muazzama-i Osmaniyyenin livayı muaz
zam ve muhteşeminden hiçbir vakit ne ayrılırlar, ne
hir ecnebi memleketine çıkarlar efendim. (Alkışlar). 

Efendiler, bu itilaf name, 6 Teşrinievvel sene 1327 
tarihinde bu itilafname (Duâ namında bir köyde im
zalanmıştı, buraya gelmiş; hatta bendeniz getirdim Ve 
Hilafeti Uzmaya, Heyeti Vükelayı Saltanatı Seniyye 
Mebusan ve Ayanı Kirama söylüyorum ki, imam 
Yahya'ya itimat ediniz. Ben size namus ve şerefime 
temin ederim. Onun bu kadar feveran ve geleyanı, 
ancak âlem-i Islamiyyet arasında ve ümmet-i Osma
nİyye arasında bir ittifak ve itilaf vücuda gelmesi için
dir. | 

Binaenaleyh efendiler, bu itilafname, 6 Teşrini ev
vel sene 1327'de imzalanarak buraya gönderildi, iti
lafname ile Hükümeti Seniyye canibi âlisine altı ay 
evvel bendeniz geldim. Harbiye Nâzın Mahmut Şev
ket Paşa Hazretlerine takdim ettim. 

Oradan Babı Âliye gelmiş. Babı Âlide yine Vüke
layı feham bazeratının selefleri olan heyeti vükela, 
müstaceliyet kararıyla Meclise göndermiş, Meclisi 
Âliyye göndermiş. Meclisi Âli, müstaceliyet kararıyla 
Dahiliye Encümenine sevk etmiş. Rica ederim efen
dim, bu milletin haline acıyınız. Meclis her zaman 
feshedilir, ondan kimse mutazarrır olmaz, fakat böy
le hukuku milletin ziyamı hiç kimse arzu etmez. 

Şimdi efendiler, düşününüz; kırk seneden beri 
Yemen Fatihi olan Sadrazam Gazi Ahmet Muhtar 
Paşa Hazretleri, ikinci Fatihi Hüseyin Hilmi Paşa 
Hazretleri de buradadırlar. 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Adliye Nâzın) — Es
tağfurullah. 

SEYYİT AHMET EL-KEBSİ BEY (Devamla) — 
Ben burada kendilerini iş'hat ediyorum efendim. O 
memleket yanmış, bitmiş; ne ricali kalmış, ne evleri 
kalmış, ne paralan kalmış. Bugün içlerinde namı azi
ze muhtaç pek çok adamlar vardır. Bunu en evvel 
tasdik buyuracak Sadrazam Paşa Hazretleridir. Bu 
itilafname, ahiliyye Encümenine havale olunmuş. 

ESAT PAŞA (Draç) — Onu, onlar düşünsünler. 
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retleri de tetkik edelim buyurmuşlardı. Şimdi, Heyeti 
Vükela hazır olduğu halde, Yemen Mebusu Seyyit 
Ahmet El-Kebsi Bey bu meseleyi açtı. Heyeti Vüke
lâ da, mademki muvafakat ediyor, Heyeti Âliyye de 
elbette bunu teahhurunu arzu etmez, yarınki ruzna
meye bunu koyarız. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Kütahya) — Usu
lü müzakere hakkında söz isterim. 

HÜSEYİN FEHMİ EFENDİ (Hudeyde) — Reis 
Bey, biz de rica ediyoruz. Bir an. evvel bunun müza
keresini teklif ediyoruz. 

REİS - Pekâlâ efendim, yarınki ruznameye vaz 
ederiz. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Kütahya) — Usu
lü müzakere hakkında söyleyeceğim. 

Bendeniz, bu Hükümet tarafından Kanunu Esasi
nin tadili hakkında edilmiş bir tekliftir. Malûmu âli
dir ki, Kanunu Esasinin her kısmı hakkında Kanunu 
Esasiye ait her müzakerede sülüsan ekseriyyet şart
tır. Sülüsan eskeriyyetin vücudu lâzımdır. Evvelemir
de Mecliste sülüsan ekseriyyet var mıdır, yok mudur, 
evvelemirde bunun yoklama suretiyle tayini teklif ede
rim. 

MEHMET TALÂT BEY (Edirne) — Zannederim 
ki, yalnız reye konurken sülüsan ekseriyyet lâzımdır. 

REİS — O teklifi kanunî henüz vâki oluyor. Bir 
de, müstaceliyet talep ediliyor. Binaenaleyh, bu şim
diki müzakere, müstaceliyet talebi üzerine cereyan 
edecek ve teklifi kanunî de alel usul encümene gide
cektir. Binaenaleyh, müstaceliyet kararının kabulü 
için sülüsan ekseriyete lüzum yoktur ki, sülüsan ek
seriyetin vücudu hakkında müzakere cereyan etsin. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Kütahya) — Reis 
Beyefendi, geçen sene böyle karar venrıiştik. 

MEHMET EMİN EFENDİ (Konya) — Madem 
ki, Kanunu Esasinin tadiline aittir, ekseriyeti sülüsan 
arayı da aramak lâzımdır. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Kütahya) — Ge
çen sene bunun hakkında müzakere cereyan etti. 
Meclis bu suretle gerek usulü müzakere" hakkında ve 
gerek müstaceliyeti hakkında sülüsan ekseriyetin lâ
zım olduğunu şart ittihaz etmişti, o suretle kabul olun
muştu. 

ALİ CENANİ BEY (Halep) — Bendeniz de, sü
lüsan ekseriyetin lüzumuna kailim. Çünkü mesele, 
Kanunu Esasinin tadili meselesidir. Tadilinde olsun, 
müstaceliyet suretiyle müzakeresinde olsun, herhalde 
sülüsan ekseriyet lâzımdır. Sülüsan ekseriyet olma
yınca, müstaceliyet müzakere edilemez ve müstaceli
yet kararı reye konamaz. 

SEYYİT AHMET EL-KEBSİ BEY (Devamla) — 
•Dahiliyye Encümenine havale olunmuş, orada bir 
müddet kalmış. 

REŞİT TALİ BEY (Havran) — Dahiliye Encü
meninde kalmadı efendim. 

SEYYİT AHMET EL-KEBSİ BEY (Devamla) - -
Bu encümen değil, geçen Meclisi mefsuh zamanın
daki encümen. 

Sonra, Hükümet tarafından yine alınmış, İzzet 
Paşa Hazretleri zannederim, her onbeş günde bir tah
riratla istirham ediyor. Hükümet de yine buraya Ma
kamı Riyasete yazıyor. Makamı Riyaset, Heyeti 
Umûmiyyeye bildiriyor, sonra yine encümene gidi
yor. 

Böyle yeni Meclis küşad edildi, geldi; yine Hükü
met canibi âlisinden buraya tezkere yazılmış. Müsta
celiyet kararı, lüzum ve müstelzem bulunduğu da söy
lenmiş ama, Yemen itilafının ehemmiyet ve lüzumu 
tasdiki de hem kendilerince ve hem Mebusanı müh-
teremece ve hem umûm efradı milletçe müstaceldir. 
Ondan bahsetmem, lüzum yok. 

Mükerreren yine tasdiki matlap edildiği halde en
cümene havale edilmiş. İçinde bulunan ihvanı muh-
teremenin ibraz ettikleri hizmeti, bendeniz değil, 
Umûm Yemenliler, Umûm Osmanlılar inkar etmesin
ler. Gayet süratle Heyeti Umûmiyyeye berayı tasdik 
arz edilmek üzere buraya geldi. 

Bendeniz, arz ettiğim gibi, bu mülkün, bu mem
leketin selâmetinden başka hiçbir şey düşünmediğim 
için, şu Reisi Muhteremi maksadımı söylemek için 
her zaman taciz ve tasdi ediyorum. Efendim, zira, 
âlemi islamiyete, Osmanlılığa hizmet, yalnız bende
nize ait değil, Umûm Osmanlılara aittir, herkes mec
burdur. 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Adliye Nâzın) — Sö
zünüzü kesmeyeceğim, müsaade ederseniz bir lâkırdı 
söyleyeceğim. 

Yemen'de teyit ve temini sükûn için ittihaz edip, 
selefi âlimiz tarafından Meclisi Âlinize takdim edilen 
lâyiha-i kanuniyyeyi meVki-i müzakereye bir an evvel 
vaza karar ita buyurursanız, Hükümeti hazıra kema
li teşekkürle müzakereye hazırdır. 

SEYYİT AHMET EL-KEBSİ BEY (Devamla) — 
Teşekkürle istirhamıma hitam veririm. Ve 18 kişilik 
bir takririm de vardır. 

Reis Bey, Paşa Hazretlerinin ifadesi veçhile, ya
rınki ruznameye ithalini teklif ederim. 

REİS — Zaten bendeniz, Sadrazam Paşa Hazret
lerine bu meseleyi arz etmiştim. Sadrazam Paşa Haz-
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vazife, Makamı Riyasete ait olduğu için nazarı dik
katinizi celbederim. 

REİS — Kaçıncı madde efendim? («28 inci mad
de» sedaları). 

SEYYİT BEY (Devamla) — Reis Beyefendi, mü
saade buyurulursa gelip izah edeyim. 

REİS — Bu mesele bir mesele-i müstehiredir. Me
saili müstaihare esasa girmeden evvel müzakere edil
mek lâzım gelir. Binaenaleyh, bu Nizamnamede bu 
suretle sarahat olmakla beraber, Hükümetin şimdi 
teklif ettiği madde üzerinde teklifi hakkı vardır, yok
tur meselesi, meseîe-i müstehiresi müzakere edilerek 
reye arz edilmek lâzım gelir. 

MEHMET BAHAEDDİN BEY (Halep) — Sara-
hata karşı müzakereye ne hacet vardır? 

SEYYİT BEY (İzmir) — Müsaade buyurunuz, 
izah edeyim. 

REİS — O halde bu bahta söz Seyyit Beyindir. 

SEYYİT BEY (Devamla) — Rica ederim, ifada-
tımı dikkatle istima buyurunuz. 

Şimdi, bir kere maddeyi okuyayım, sonra izah 
ederim. Bizim Nizamname-i Dahilinin 28 inci mad
desi gayet sarihtir. Muhtasaran meali sudur : Bugün 
Meclisi Mebusanca, Heyeti hazıraca reddedilmiş olan 
bir mesele iki ay mürur etmedikçe be tekrar mevzuu-
babs olamaz. 

Şimdi bizim arayacağımız mesele nedir? Bizim 
arayacağımız mesele, hakikaten bizim tarafımızdan 
bir ret vâki olmuş mudur? Hükümet iki ay mürur et
meksizin biz reddettiğimiz şeyi bize teklif etmiş mi
dir, etmemiş midir? Mesele budur. Biz iki nokta ara
yacağız. 

Birinci nokta, şimdi biz ne yaptık? Sabık Sait Paşa 
Kabinesi bize birinci maddenint adilini teklif etti. 
35 inci madde kaydını kaldırmadığı halde Ayanın 
muvafakatiyle bu kaydı da kaldırdı. 

Çünkü orada üç kayıt var. Birisi ledeliktiza, diğe
ri 35 inci madde mucibince, diğeri de Ayanın muva
fakatiyle. Sait Paşa Kabinesi ne yaptı? 35 inci madde 
mucibince kaydını kaldırdı, Ayanın muvafakatiyle 
kaydını kaldırdı. Size 35 inci maddeyi şu şekle ifrağ 
ederek teklif etti: 7 nci maddede ledelilktiza Zatı 
Hazreti Padişah i Meclisi Mebusanı feshedebilir. 

Bu .suretle teklif etti, yani o iki kaydı kaldırarak 
teklif etti. Biz ne yaptık? 7 nci maddede Ayanın mu
vafakati kaydını kaldırmışlardı, kabul ettik. Lâkin 35 
inci madde mucibince kaydını kaldırmışlardı, onu ka
bul etmedik,' reddettik, değil mi efendim? Nitekim 
Ayanda da bakılır. 
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GABRİYEL NORADONKİYAN EFENDİ (Ha
riciye Nâzın) — Müstaceliyet hakkında sülüsan ekse
riyet lazım olup olmadığı meselesi, mukaddema siz
ce burada tetkik olunmuş ve ekseriyetle geçen defa 
böyle geçirilmiş, ahiren mesele Ayana geldiği sırada 
aynı mesele orada da zuhur etmişti. Ve orada müs
taceliyet hakkında ekseriyet sülüsan olmaksızın ka
rar verilmişti. 

Binaenaleyh, şimdi ekseriyette sülüsan aramağa 
mahal yoktur. Usulünüz bu tarzda cereyan etmiştir. 
Gerek burada, gerek Ayanda bu bahta tefsire muh
taç bir nokta olmuş olsaydı, bir karar verilir idi. 
Ayanda da bu bahsolmuştur, o suretle bakılmıştır. 
Ahiren karar verileceği zaman tabiî sülüsan ekseriyet 
aranacaktır ve sülüsan ekseriyetle karar verilecektir. 
Şimdiki halde yapılacak mesele, Nizamname-i Dahi
limiz mucibince müstaceliyet kararıyla encümene ha-
valesiıdir. Zannederim ki bundan başka yapacak bir 
şey yoktur. 

REİS — Bu mesele hakkında başka söz söyleye
cek var mı? Yani, müstaceliyet karan için sülüsan 
ekseriyete lüzum olup olmadığına dair söz söylemek 
isleyen var mı? («Hayır» sedaları). Müstaceliyet ka
rarının sülüsan ekseriyetle yapılacağına dair ne Ni
zamnamemizde, ne de Kanunu Esaside bir sarahat 
olmadığından, bu babta müzakereye giriyoruz. Seyyit 
Bey, buyurun, söz sizin. 

SEYYİT BEY (İzmir) — Bu teklif, yalnız Nizam
name-i Dahil inin 28 inci maddesine muhaliftir. Bu 
teklif, iki ay geçmedikçe müzakere edilemez. Yani 
reddedilen bir şey, iki aydan evvel teklif edilemez 
meselesi vardır. Bu babta nazarı dikkatinizi ceîbede-
rim. 

MEHMET EMİN EFENDİ (Konya) — Reis Be
yefendi, her şey asla tabidir. Mademki asıl sülüsan 
âra ile müzakere olunacaktır, onun da sülüsan ekse
riyeti âra ile olması iktiza eder. 

SEYYİT BEY (Devamla) - 28 inci madde sa
rihtir. («Tanzim veya tadili kanuna dair olan tekli
fin, heyeti umûmiyyede ekseriyet âra ile reddi tak
dirinde tarihi reddinden itibaren la ekal iki mah mü
rur etmedikçe tekrar dermeyan olunamaz»). Biz bu 
maddeyi reddettik. Binaenaleyh bu teklif dermeyan 
olunamaz. 35 inci madde mucibince kaydı baki olarak 
Ayana gitmiştir ve derdesti tezekkürdür. 

Şimdi Hükümet ise, mutlak olarak bize teklif edi
yor. Yani reddettiğimiz şeyi bize teklif ediyor. Bina
enaleyh bu red tarihinden itibaren iki ay mürur etme
dikçe, Hükümet bize böyle bir şeyi teklif edemez. Bu 
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Şimdi Hükümet bize ne teklif ediyor? Ayanla 
Meclis bilistişare Meclisi Mebusanın feshi hukuku 
Hazreti Padişahidendir diyor, yani bir istişare kaydı
nı ilave ediyor. Bu yeni bir tekliftir. Biz bunu red
dettik mi, etmedik mi, bu başka bir meseledir. 

Bir de ahvali fevkalade kaydını ilave ediyor. Bu 
da doğrudan doğruya yeni bir meseledir. Fakat bu 
kadarla mı kalıyor? Hayır. 35 inci madde mucibince 
kaydını kaldırıyor. Halbuki biz onu reddettik, Ayana 
öyle gitti. O da derdesti tetkiktir ve o encümenin Rei
si sabıkları da şimdi Adliye Nâzın bulunan Hüseyin 
Hilmi Paşa Hazretleridir. (Alkış) Hayır, bunda alkış
lanacak bir şey yok. Bunu söylemekten maksadım, 
kimseye tariz değildir, bu bir mesele-i kanuniyyedir. 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Adliye Nâzın) -
Efendim, bu söz şahsıma taalluk ettiği için bir şey 
arz edeceğim. Heyeti Ayanda bu Encümeni teşkil 
eden zevattan sual edilirse, Hükümetin bugünkü tek
lifini bundan bir ay evvel terviç ettiğimi Encümen
de söylediğim tezahür eder. Bir adam Heyeti Ayan
da bulunduğu vakit başka, Heyeti Vükelada başka 
suretle düşünmez. («Hayır, hayır, o değil» sadalan). 

SEYYİT BEY (İzmir) — O maksada mebni de
ğil Paşa Hazretleri. Yalnız 35 inci maddenin kaldığı
na dair malûmatı aliyyeniz vardır, maksadım budur. 
O halde demek oluyor ki, Hükümet hakikaten He
yeti Mebusan tarafından reddedilmiş olan bir şeyi 
yeniden teklif ediyor. Şimdi bu, iki ay mürur edip 
etmediği aranacak bir nokta teşkil eder. Bu eğer iki 
ay olmuş ise Hükümet teklif edebilir. 

EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (İzmir) — 
Yine teklif edemezler. Başka bir mesele-i müstehire 
vardır. 

SEYYİT BEY (Devamla) — İki ay dur etmedik
çe bir kere katiyyen bu teklifi icra edemezler. Ede
cek olurlarsa Nizamname-i Dahilimizi tanımamış 
oluriar. O bahsi diğer. 

TRAYAN NAİLİ EFENDİ (Manastır) — O va
kit biz tanırız. 

SEYYİT BEY (Devamla) — Nizamname-i Dahi
lideki reddolunan bir meselenin iki ay geçmedikçe be 
tekrar teklif olunamayacağı meselesini siz geçen sene 
Sait Paşanın 35 inci maddeyi teklifinde mevzuubahs 
etmiş, bunu reddeylemiş idiniz, dediler. O meseleye 
dikkat buyurunuz. O mesele neydi? 

Sait Paşa Kabinesi geldi, bize 35 inci maddenin 
tadilini teklif etti, kabul etmedik, sükût etti; tekrar 
geldi, ısrar ve teklif edince o vakit iki ay mürur et
meyince teklif edilemez diye itiraz edilmiş ve ceva

ben «Madde sarihtir, Heyeti Vükela bir kere sükût 
eder, tekrar gelir, teklif ederse Zatı Hazreti Fadişahi 
muhayyerdir denilmiş. 

Binaenaleyh, Kanunu Esasinin şu sarahati 28 inci 
madde ile takyit edilemez. Onun için 35 inci madde
ye tevfikan hareket etmek lâzım gelir. Yoksa bizim 
Nizamname-i Dahilimiz mucibince hareket etmek lâ
zımdır. Başka bir türlü hareket edilemez. Edilecek 
olursa, sonra ihtilaf vâki olamaz. 

Binaenaleyh, bu 35 inci madde mamulünbih ola
maz. Bir mevki, bir cayi tatbik bulamaz, abes olur 
denilmişti. Düşünüyorsanız, böyle söylendiği o vakit 
mevcut Mebus Efendilerin hatırına gelir. 

ARTİN BOŞGEZENYAN EFENDİ (Halep) — 
Takvimi vakayide var. 

SEYYİT BEY (Devamla) — O halde şimdiki tek
lif ile henüz araya bir ihtilaf girmiş değil. 35 inci 
maddeye henüz girmedik, sonra gireceğiz. Daha he
nüz yeni teklif vaki oluyor. Hükümet tarafından vâ
ki olan teklifi ibtidai evvelce bizim tarafımızdan ve
ya başka Kabineden teklif edilmiş veya reddedilmiş 
olan bir meseleye taalluk ediyor. 

Binaenaleyh, 28 inci maddenin sarahatine binaen 
iki ay devretmedikçe Canibi Hükümetten bize böyle 
bir teklif dermeyan edilemez. Bendeniz bunu sarih 
görüyorum ve maksadım hakikaten Nizamname-i Da
hilide bir kaçacak yol bulmak değildir. Samimiyetle 
söylüyorum ki, ahkamı riizamiyye budur. Bunun hila
fına dermeyan olunacak itirazat hiçbir vakit makbul 
değildir. 

GABRİYEL NORADONKİYAN EFENDİ (Ha
riciye Nâzın) — Seyyit Beyefendinin mütalâasına iş
tirak etmek için fevkalade dikkatle dinledim. («İşi
tilmiyor» sadalan). Seyyit Beyin mütalâasına iştirak 
etmek için izahatlarını kemali dikkatle dinledim. Lâ
kin teessüf ederim ki, o izahat bu meseleyi baltetmıi-
yor. Etmediğinin sebebini izah edeyim. 

Nizamname-i Dahiliniz diyor k i : Tanzim veya 
tadili kanuna dair olan teklifin Heyeti Umûmiyyede 
ekseriyeti âra ile reddi takdirinde tarihi retten itiba
ren laakal iki ay mürur etmedikçe tekrar dermeyan 
edilemez. Evvelemirde aranılacak şey, teklifi vâki es
kisine müşabih midir, yoksa yeni bir teklif midir? 
Meclisiniz, teklif olunan meseleden burada bahset
miş midir? Kanunu Esasi yy e müteallik olduğundan 
bu husus sülüsan ekseriyetle lâzımdır. Maksadım me
seleyi şu kanuna tevfik etmektir. 

Eğer yanlış ise tashih buyurursunuz. Ahvali fev
kaladede Hükümetin, Meclisi feshetmeye hakkı oldu-

— 578 — 

TBMM KUTUPHANESI



Meclisi Mebusan İ : 44 18 Temmuz 1328 (1912) C : 2 

ğuna dair 'burada müzakere cereyan etti de, buna dair 
bir karar verdiniz mi? Eğer sülüsan ekseriyetle bir 
karar verdiniz ise mesele hallolunmuştur. 

İkinci mesele, Â yanın istişiaresiyle olması. Müba-
hase edildi de, buna dair ekseriyetle değil, sülüsan 
ekseriyetle karar verdiniz ise, o vakit buna da diye
ceğimiz kalmaz ve bu teklifimiz tabiîdir ki, Nizam-
name-i Dahilimiz mucibince iki ay sonra olmak lâzım 
gelir. Zannımın doğru olup olmadığını tayin için iç
tihadınıza müracaat ediyorum. 

Lâkin zannediyorum ki, bu bahta hiçbir müzake
re cereyan etmedi. İşin daha ziyade derinine gidecek 
olursak cereyanı hal, Seyyit Beyefendinin söylediği 
tarzda değildir. Yani esasen Meclisin feshi meselesi 
bertaraf edilerek, yerine 35 inci maddenin kaaim ol
ması meselesi Mecliste cereyan etmemiştir, Encümen
de cereyan etmiştir. 

Bendenizin arz edeceğim şudur ki, eğer Vükelayı 
sabıka bu meseleden burada bahsetmiş ve behemehal 
bunun hakkında söylemiş iseler biz buna o vakit ra
zıyız. Eğer Heyeti Vükelayı sabıka tarafından evvela 
Meclisi Mebusanın ahvali fevkaladede fesholunmak 
kaziyyesi, saniyen Heyeti Ayanın istişare tarikiyle fi
kir ve mütalâa beyan etmesi hususu teklif olunup da, 
bu iki nokta hakkında burada müzakere cereyan et
tiyse ve müzakere sabık Kabinenin teklifi üzerine vâ
ki olup da, reddettiniz ise febiha; buna diyecek yok. 

Böyle olmadığı takdirde bu meselenin geri kal
ması teklifinde münasebet yoktur. İşin yeni baştan 
tadili ve tadilatının da doğru olup olmaması nokta
ları güzelce tezekkür edilerek müstacelen bir karara 
raptı ile Encümeni mahsusuna havalesini tekrar rica 
ederim. 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Efendiler, Nizam-
name-i Dahilinin 28 inci maddesinde «Tanzim veya 
tadil kanununa dair olan teklifin Heyeti Umumiyye
de ekseriyeti âra ile reddi takdirinde tarihi reddin
den itibaren laakal iki mah mürur etmedikçe tekrar 
dermeyan olunamaz». Teklif dermeyan edilemez de
mek, teklifin bahsi dermeyan edilemez demektir. 

Çünkü teklif burada mutlak olarak zikredilmiş
tir. '(Feirn utlika şeyüm surife alelkemal) kaide-i kül-
liyyedir. Mademki teklif tabiri burada mutlak olarak 
zikredilmiştir, kemaline masruf olması lâzım gelir. 
Teklifin kemali, teklifin aynı demektir. Halbuki bun
dan evvel vâki olan teklif bir madde şeklinde, 7 nci 
madde şeklinde vâki oldu. O halde teklif o madde
nin aynına, heyeti umûmiyyesine aittir, fıkaratına ait 
olamaz. 

Halbuki burada Seyyit Beyefendinin verdikleri iza
hata nazaran teklif fıkaratı tahlil ediliyor. Ve içinden 
bir fıkranın merdut olmasından bahis buyruluyor. 
Halbuki Nizamnamedeki teklif kaydından anlaşılan, 
teklifin aynıdır, yani maddenin heyeti umûmiyyesidir. 
Halbuki Sait Paşa Kabinesi tarafından vâki olan tek
lif ile Muhtar Paşa Kabinesi tarafından vâki olan 
teklif arasında pek çok fark vardır. 

İki teklif katiyyen ydk diğerinin aynı değildir. 
Ayan ile istişare kaydı büsbütün yeni olup, sülüsan 
ekseriyet karariyle evvelce müzakere edilip de, yine 
sülüsan ekseriyetle reddedilmiş bir şey değildir. 

SEYYİT BEY (İzmir) — Galip Bey, müsaade 
ederseniz bir şey soracağım. Ayan ile istişareyi zatı 
âliniz teklif etmiş idiniz. 

ALİ GALİP BEY (Devamla) — Sözümü hiç kat 
ettirmem. Bendeniz filhakika Seyyit Beyin buyurduk
ları gibi, Ayan ile istişare maddesini teklif ettim ve 
bu hakka dair bir de madd'e-i kanuniyye tanzim ede
rek, bir takrir ile takdim etmiştim. Fakat bendenizin 
verdiğim takrir sülüsan ekseriyyetle reddolunmadı. 
Alâiade bir suretle reddolundu. 

Kanunu Esasi mevaddının kabul veya reddi mut 
laka sülüsan ekseriyyette icra edilmek meşrud oldu
ğu gibi, bendenizin tanzim etmiş olduğum madde 
- şimdi burada okutabilirim - bu maddenin tamamiy
le aynı değildir. Bendeniz buradaki istişar, aleni mü
zakere tarzında olmak ve zabıtları da neşrolunmak 
kaydını ilave etmiştim. Bir fıkrası değişse aynıyyet-
ten çıkar, gayriyyet hâsıl eder. 

Halbuki, teklifin mutlaka aynı olması elzemdir. 
Bir de, bu madde gayet sarihtir. Bu maddeyi evvel
ce teklif Olunmuş bir madde olmak üzere telakki et
mek ve bu telakiyye reye koymak Makamı Riyaset
ten âdeta hakikata karşı tahakküm olur. 

MEHMET TALAT BEY (Edirne) — Yok canım. 
(Handeler). 

ALİ GALİP BEY (Devamla) — Bu bir hakikati 
rnantıkiyyedir. Katiyyen bunun haricine çıkılamaz. 

İkincisi ve daha sarihi şudur ki, bu madde Heyeti 
Umumiyyeye Encümen tarafından otuzbeşinci mad
de kaydı ilave edilerek teklif edilmişti. Eski Heyeti 
Vükelâ bir teklifte bulundu. O teklif Encümene gel
di. Bilahara Heyeti Vükelâ Encümenle ittifak etti. 

Encümenin yeniden icra ettiği teklif Heyeti Vü
kelânın iştirakiyle vâki oldu. Kabine eski teklifini 
zımnen geri almış bulundu. Encümenle özleştiği şekli 
teklif ise Heyeti Umûmiyyece kabul olundu, redde-
lunmadı. 
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HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Adliye Nâzın) — Bir 
dalkika müsaade buyurulur mu? Malûmu âlileriniz-
dir ki, Doksanüç Kanunu Esasisinde heyetlerin birin
de reddölunan bir kanun lâyihası reddedildikten son
ra, o sene içinde tekrar mevkii müzakereye konula
mazdı. 1325 senesinde bu madde-i kanuniyye tadil 
edildi. 

Şimdi, Nizamname-i Dahilî zahirde Kanunu Esa
siye mugayir görünür; fakat Nizamname-i Dahilinin 
yirmisekizinci maddesinde bahsedilen iki ay meselesi 
Hükümet tarafından Meclisi Mebusana teklif edilen 
kanun lâyihalarına ait değildir. Bu Meclisi Mebusan 
âzası tarafından vuku bulan tekliflere aittir. Çünkü, 
eğer bu maddenin Hükümet tarafından teklif edilen 
kanun lâyihalarına şümulü olsaydı, Kanunu Esasiye 
mugayir olmak lâzım gelirdi. 

TRAYAN NALİ EFENDİ (Manastır) — O va
kit Mebusanın teklifi kanuni hakkı yoktu. 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Devamla) — Bu eski 
nizamnamedir. Kanunu esasi değil, Nizamnamei Da
hilinin yirmialtıncı maddesini okuyorum : 

«Yirmiaitıncı Madde — Makamı Sadaretten He
yeti Mebusana havale olunan kanun layihaları He
yetçe talep olunduğu halde, alenen kıraat edilir. Reis, 
kanun layihalarını esbabı mucibeyi havi takrirle be
raber, tabettirip, nüshai matbuasını azaya tevzi etti
rir. Bunların şubelere veya mevcut encümeni varsa 
oraya havalei resmiyesini icra eyler.» 

Nizamnamei Dahilinin yirmiyedinci maddesini 
okuyorum : 

«Yirmiyedinci Madde — Müceddeten bir kanun 
tanzimine veya kavanini mevcudeden birinin tadiline 
dair hükümeti seniyeye bir istidaname takdimini me
buslardan bir veya birkaç zat teklif etmek murad ey
ledikleri halde. Reise esbabı mucibeyi havi bir takrir 
takdim edilmek lazım gelir. 

Bu takrir Fleyeti Umumiyede kıraat olunduktan 
sonra teklifin nazarı mütalaaya alınıp alınmaması 
hakkında reye müracaat olunur. Nazar ımütalaaya 
alınmaya Heyetçe karar verilirse, yirminci maddede 
beyan olunan encümeni mahsusuna havale edilir. Ha
vale olunan teklif hakkında Encümenin tanzim eyle
diği mazbata Heyeti Umumiyeye gelip kıraat olun
duktan ve Heyetçe müzakere cereyan eyledikten son
ra reye müracaat olunur. 

Ekseriyeti ârâ ile kabule makrun olur ise, iktiza 
eden layihanın tanzimi hususunun Şûrayı Devlete 
havalesini müstedi Makamı Sadarete bir mazbata tak
dim olunur.» 

Yirmisekizinci maddeyi okuyorum : 
«Yirmisekizinci Madde — Tanzim veya tadil ka

nuna dair olan teklifin Heyeti Umumiyede ekseriye
ti ârâ ile reddi takdirinde, tarihi reddinden itibaren 
laekal iki mah mürur etmedikçe tekrar dermeyan olu
namaz.» 

Şimdi müsaade buyurunuz da tekrar hülasa ede
yim. Doksanüç Kanunu Esasisi hükmünce, hükümet 
tarafından vukubulan bir teklifi kanunî iki heyetten 
birinde reddedilirse, o teklif bir sene mürur etmedik
çe tekrar tecdit edilemezdi. 

1325 senesi tadilatında bu kayıt kaldırıldı. O sene 
içinde tekrar teklif edemez diye bir mecburiyet tah
mil edilmedi; yani her vakit teklif edilebilecek bir su
ret kabul olundu. Bu yirmisekizinci maddeyi vaktiyle 
tadil edilmiş olan Kanunu Esasi ile mukayese edecek 
olursak, Kanunu Esasiye mugayereti tahakkuk eder. 

Binaenaleyh, hükmü yoktur. Yeni tadil edilmiş 
olan madde ile mukayese edecek olursak, ona da mu
gayirdir. O halde, hükmü yoktur. Arz ettiğim gibi, 
yirmisekizinci madde münhasıran Mebusanı Kiramın 
teklif edeceği levayihi kanuniyeye aittir. Hükümetin 
tekalifine katiyyen şümulü yoktur. 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Bendeniz bu me
sele hakkında sarih bir delil daha arz etmek istiyo
rum. Paşa Hazretleri söz söylediler. Şimdi bendeniz 
o ikinci delilimi arz etmek isterim. 

Madde burada sarahaten söylüyor ki, Heyeti 
Umumiyede ekseriyeti ârâ ile reddi takdirinde; halbu
ki, hükümetin teklif ettiği bu maddeyi Heyeti Umu
miye reddetmemiş. Encümen reddetmiş idi. («Heyeti 
Umumiye reddetti» sadaları) 

NİŞİM MAZELYAH EFENDİ (İzmir) — Heye
ti Umumiye reddetti ve Ayana Heyeti Umumiyeden 
gitti. 

ALİ GALİP BEY (Devamla) — Heyeti Umumi
yeye Encümence bağdet - tadil geldi ve Encümenin 
tadil ettiği şekil Heyeti Umumiyece reddolunmadı, 
kabul .olundu. Bu madde de Meclisi Mebusan tara
fından ekseriyeti ârâ ile kabul edilen bir şeyi ikinci 
defa bir daha teklif edilemez demiyor. 

Burada reddedilen teklif, ikinci defa dermeyan 
olunamaz diyor. Evvelce Sait Paşa Kabinesi tarafın
dan vaki olan teklifi Makamı Riyaset Encümene ha
vale etti. Encümen alelıtlak olan şekli reddetti ve ye
niden tadilen bir şekil kaleme aldı ve o şekli biz bu
rada kabul ettik. Kabul olunan bir şey ikinci defa 
neden teklif edilemiyor, ona dair bir madde göstere
mezsiniz. 
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Demek oluyor ki, bu teklif iki sebeplen dolayı 
yirmisekizinci maddeye muvafık olan bir teklif değil
dir. Bu yirmisekizinci madde haricinde bir tekliftir. 
Behemahal müzakere etmekliğimiz lazımdır. 

SEYYİT BEY (İzmir) — Evvelemirde Noradon-
kiyan Efendi Hazretlerine cevap vereyim. Bizim tek
lif ettiğimiz maddei kanuniyede «ahvali fevkalade» 
ve «bilistişare» kayıtları vardır. Bunlar için Heyeti 
Umumiyenizde müzakere cereyan etmemiş idi, dedi
ler. 

Bir kere, «ahvali fevkalade» ve «bilistişare» ka
yıtları Heyeti Umumiyede müzakere edildi ve redde
dildi. Bilistişare kayıtlarını, hatta şimdi söz söyleyen 
Galip Beyefendi teklif etmişti, Heyeti Umumiye red
detmişti. Kezalik ahvali fevkaladede kaydı da yine 
onun tarafından yahut diğer bir zat tarafından teklif 
olunmuştu. 

İSMAİL HAKKI BEY (Divaniye) — Yine onun 
tarafından. 

SEYYİT BEY (Devamla) — O da reddedilmişti, 
zabıtlara bakılır. 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) Ehemmiyeti yok, 
o fıkrasulır. 

SEYYİT BEY (Devamla) — Onu bir kere kabul 
et. Malumualiniz, adabı münazarada bir irhai inan 
vardır. Ben, o tarike sülük edeceğim ve diyeceğim ki, 
hakikaten «ahvali fevkalade» ve «bilistişare» kayıtla
rının Heyeti Umumiyede müzakeresi olmadı. Bundan 
ne çıkar? 

Bir kere otuzbeşinci madde mucibince o kayıtlar 
reddolundu mu, olunmadı mı? Hükümet bugün o red-
dolunan şeyi teklif ediyor mu, etmiyor mu? Bu ga
yet basit. Mantıkta en basit bir meseledir. Bu, bir ke
limenin, mesela, insan kelimesinin bir harfini alıp da, 
ayırmak değil, bir maddei kanuniyenin ayrı ayrı hü
küm ifade eden fıkralarıdır ki, müstakilen bilcümlei 
mahsusadır ve her biri bu Devletin usulü esas teşkila
tına ait bir meseledir. 

Binaenaleyh, bugün o reddolunmuş bir mesele mi
dir, değil midir ve bugün hükümet bunu teklif ediyor 
mu, etmiyor mu? İş buradadır. Bunun için Noradon-
kiyan Efendi Hazretleri bunu pek güzel bilirler ve 
benim bu sözümü pek güzel bir surette bilâ tereddüt 
tasdik buyururlar. Fakat ne yapsınlar? Bir cevap ve
rilmek lazım geldi, böyle bir cevap verdiler. Bende
niz kendilerini mazur görüyorum. Çünkü, vaktiyle 
düşünülmemiş. 

Sonra buyurdular ki, Nizamnamei Dahilinin şim
di bendeniz tarafından okunan ve kendilerinin oku

duğu yirmisekizinci maddesinde ekseriyeti ârâ tabiri 
vardır. Halbuki, Kanunu Esasi tadilatı ekseriyeti sü-
lüsan ile olur. Bu nizamnamede yalnız ekseriyeti ârâ 
diyor. Binaenaleyh, Seyyit Beyin itirazı varid değil
dir dediler, bunu daha garip buldum. 

GÂBRİYEL NORADONKİYAN EFENDİ (Ha
riciye Nazırı) — Yanlış anlaşılmasın, sülüsanı ekse
riyetle red değil, demek istedim ki, bu madde burada 
reye konarak sülüsanı ekseriyet hâsıl oldu mu, reye 
kondu mu? Onu demek istiyorum. 

SEYYİT BEY (Devamla) — Noradonkiyan Efen
di Hazretlerinden sorarım; şunu kabul et dediler, 
edilmedi. Nef ile ispat arasında üçüncü bir şık var 
mıdır? İcab da olmasın, selb de olmasın, bu olur mu, 
ya menfidir, ya müsbettir. Felsefede ve mantıkta nef 
ile ispat arasında bir üçüncü şık var mıdır? 

O vakit bir şey, ya vakidir, ya değildir kaziyei be-
dihiyesi batıl olmak lazım gelir. Hükümet bize tek
lif ediyor, o teklif sülüsan ekseriyete iktiran ederse 
kabul edilmiş olur, etmediği surette reddedilmiş olur. 
Halbuki, ittifak ile reddedildi. Bilfarz dedikleri gibi, 
ekseriyeti sülüsan husule gelmediğinden dolayı ne de
mektir? Red demektir. 

Çünkü, mantıkan ve aklen ikisi arasında bir şıkkı 
salis yoktur. Bunlar, bedihiyatı akliye ve evveliyeden-
clir. Maksatları, ekseriyeti sülüsan demek ise, ekseri
yeti ârâ iki kısma münkasem olur. Birine ekseriyeti 
mutlaka, diğerine ekseriyeti sülüsan derler. Ekseriye
ti ârâ demek, ekseriyeti mutlaka demek değildir. Ek
seriyeti ârâ, (Mukassem) dir. Bunlar bedihi şeylerdir. 
(«Aferin» sadalan) 

Sonra, red Encümence olmuştur, Meclisçe olma
mıştır dediler. Bu bendenize daha garip geldi. 

Tarafı hükümetten teklif edilmiş bir maddei ka
nun iyeyi Encümen redde salahiyettar mıymış? Bizim 
nizamnamei dahilide böyle bir şey var mı? Heyeti 
Umumiyeden geçmeden Encümen reddetmek nasıl 
olur? 

Demek ki Heyeti Umumiyece reddedilmiş? Bu 
sözlerin manasını anlamadım. Burada esas olmak üze
re Hüseyin Hilmi Paşa Hazretlerinin itirazlarına ge
liyorum. Bu da varit değildir. Gerçi ibarenin siyaku 
sibakına ve faslı mahsusuna bakılırsa, öyle görülür. 

Halbuki hakikat öyle değildir. Çünkü esasen bu
yurdukları Kanunu Esasi tadilatında o maddei mah-
susai kanuniye lağvedildiği zaman bu madde nazarı 
itibara alınmıştır. Ve mebusların da, Heyeti Ayanın 
da, hükümetin de hakkı teklifi kavanini olmak hase
biyle cümlesine şamil olmak üzere bu 28 inci madde 
bırakılarak lağvedilmiştir. 
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Binaenaleyh bu 8 inci madde her nevi teklifata 
şamildir. Yani gerek mebuslar ve gerek Ayan ve ge
rekse hükümet tarafından vaki olsun, hepsine şamil
dir. Zaten madde müstakil bir maddedir ve mutlak
tır. Mutlakın da ıtlakı üzere cari olacağı pek bedihi-
dir. Onun için bu da bendenizce pek söz götürmez. 

Binaenaleyh bu bapta hiç münakaşa edilmemeli, 
jki ay oldu, ya olmadı. Fakat olsun, olmasın niza-
matı mahsusamıza tevfiki hareket etmek lazımdır. 
Benim aradığım nokta budur. Ali Galip Beyin sözleri 
zaten cevaptan müstağnidir. Onun için cevap vermi
yorum. (Handeler) 

ALt CENANİ BEY (Halep) — Hüseyin Hilmi 
Paşa Hazretlerinin dermeyan ettikleri meseleyi geçen 
sene Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendi, bu kürsüde 
dermeyan eyledi. Bunun hükümetten gelen layihalara 
şamil olduğunu ve Mebusan tarafından ita olunacak 
tekalife ait olmadığını Meclis burada halletti. Mecli
sin nizamnamesini tetkik etmek, tanzim etmek hakkı 
da Meclisindir. Bu mesele burada tekrar mevzuubahs 
olmasın. Bu, Takvimi Vekayide mevcuttur. 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Adliye Nazırı) — Ma-
lumualileridir ki, Kuvvei Teşriiyenin iki rüknü ile 
Kuvvei İcraiye beyninde cereyan edecek münasebatı 
teşri iyeyi yalnız Kanunu Esasi tayin eder. Kuvvei 
Teşriiyenin hiçbir rüknü Kanunu Esasiye muhalif 
olacak ve iki rüknden birinin hukukunu ihlal edecek 
surette Nizamnamei Dahilî tanzim edemez. Bu esas
ta musırrız. 

Bu Nizamnameniz 1 Mayıs sene 1293 tarihinde 
yapılmıştır. O vakit meri olan Kanunu Esasi hükmün
ce bir heyette reddedilen bir layihai kanuniye, o se
ne içinde tekrar teklif edilemez diyordu. Kanunu Esa
si, eğer bu hükümet tarafından tevdi olunacak teklif 
edilecek levayihi kanuniye dere olunmuş olsaydı, Ka
nunu Esasinin metnine mugayir olarak iki ay ile tak-
yid edemez idiniz. 

Kanunu Esasi, tadil edilip de bir heyette reddedi
len bir kanunun o sene içinde tekrar mevkii müzake
reye konulamaması meselesini ilga ettikten sonra bu
nu zannederim ki, Heyeti Celileniz de, Heyeti Ayan 
da düşünmemiştir. Yani Nizamnamei Dahililere gö
re, muamele olunacağı hiç kimsenin hatırına gelme
miştir. Bu böyledir. Kanunu Esasiye muhalif bir n i 
zamname olamaz. 

Şimdi hükümet, Kanunu Esasinin elyevm meri 
olan metni mucibince bugün verdiği kanunu reddeder
seniz yarın yine teklif hakkını haizdir. Bu iki ay an
cak Mebusanı Kiram tarafından vuku bulacak tekâ
lifi kanuniye hakkındadır. 

MEHMET EMİN EFENDİ (Konya) — Buyur
dukları meseleye dair söyleyeceğim. .Bu kanun tanzi
minde mebusların hakkı teklifi yoktur. 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Devamla) — Vardı, 
teessüf ediyorum ki, Kanunu Esasi yanımda yok. 
Şimdi getirteceğim, gelecek, görürsünüz. Ayan için 
olduğu gibi, Mebusan için de var. İstida suretindedir. 

İSMAİL HAKKI BEY (Divaniye) — Meselei 
müstehire hakkında söyleyeceğim. Müstaceliyet bahsi 
geldiği vakit, söylemek üzere, hakkı kelamımı muha
faza ediyorum. Meclisi Vükelanın Kuvvei İcraiyenin 
Kanunu Esasi varken, Nizamnamei Dahiliyi nazarı 
dikkate almayacaklarına dair... 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Devamla) — Öyle söy
lemedim, rica ederim. Sözlerim iyi anlaşılmamış. İfa-
dei meramda kusurum var. Nizamnamei Dahilî, Ka
nunu Esasinin metni sarihine muhalif olamaz. Bu Ni
zamnamei Dahilî, Kanunu Esasinin metni sarihine 
muhalif olamaz. Bu Nizamnamei Dahilî, Kanunu 
Esasiye muhalif değildir. 28 inci madde yalnız Me-
busana mahsustur. 

Hükümetin teklif edeceği levayihi kanuniyenin ne 
suretle reddedileceği ve ne kadar müddet zarfında 
tecdidi teklif olunamayacağı Kanunu Esasidedir. Hü
kümet her dakika teklifi tecdit etmeye mezundur. 

İSMAİL HAKKI BEY (Divaniye) — Kanunu 
Esasi hakikaten Nizamnamei Dahili ile sarih bir su
rette muhalif olursa, Paşa Hazretlerinin dedikleri 
doğrudur. Kanunu Esaside Nizamnamei Dahilî ile sa
rahaten muhalif bir hüküm bulunmazsa Paşa Haz
retlerinin dedikleri doğru olmaz. Kanunu Esasinin 
makam, Nizamnamei Dahilidir. Kanunu Esasinin sa
kıt olduğu yerlerde Nizamnamei Dahilî hâkimdir ve 
Nizamnamei Dahilinin hâkimi Meclisi Mebusandır. 
Kavaidi Meşrutiyet icabı Nizamnamei Dahiliyi tan
zim hususunda Heyeti Vükelanın hak ve salahiyeti 
var mıdır? 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Adliye Nazırı) — Ka-
tiyyen yoktur. 

İSMAİL HAKKI BEY (Devamla) — Ne vakit 
Heyeti Vükela, Nizamnamei Dahilide tadilat icrasına 
kıyam ederse, bendenizce kavaidi meşrutiyeti tama-
miyle çiğnemiş olur. 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Adliye Nâzın) — Böy
le bir Heyeti Vükela, bendeniz tasavvur edemiyorum. 

İSMAİL HAKKI BEY (Devamla) — Bunun şim
di tarafınızdan tasdik edilmiş olduğunu kemali mem
nuniyetle telakki eder ve bunu müzakeratı atiye için 
senet ittihaz ederim. Nizamnamei Dahiliye biz hâki-
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miz. Ve Nizamname] Dahiliyi geçen sene biz tefsir 
ettik. O layihai kanuniyeler hakkındaki fikrimiz sa
rahaten bundan ibarettir. Ve Takvimi Vekayii açsın
lar, görsünler. 

Şimdi bu sarahat varken, burada tekrar mubaha-
se etmek bendenizce artık zait kalmıştır. 28 inci mad
deye ait meseleyi mütehire hakkında fikrimi daha zi
yade teşrih etmek istemem. Fakat bendeniz buna 
müteallik daha pek çok mesaili müstehire görüyorum. 
Ve bu meselei müstehireyi tetkik etmeyecek derece
de eseri istical gösterdiğinden dolayı biraz fazla acul-
lük ile itham edeceğim. 

Yine Noradonkiyan Efendi Hazretlerinden olsun, 
Hüseyin Hilmi Paşa Hazretlerinden sorarım, bir Mec
liste tezekkür olunan bir maddei kanuniye, diğerinde 
de tezekkür olunabilir mi? Bir kanun, bir Mecliste 
iken, diğer Meclis ona vazıyed edebilir mi? İkincisi, 
Meclisin münasebatını tanzim eden kavaidi meşruti
yet tamamiyle bunu reddeder. 

Şimdi Meclisi Ayanda bugün bu yedinci madde 
tahtı tezekkürdedir. Meclisi Ayanda bu madde tezek
kür edildiği halde bu maddeyi burada müzakere ka
vaidi meşrutiyeti unutmak demektir. O da ikinci bir 
meselei müstehiredir. 

Üçüncü bir meselei müstehirede Kanunu Esasiye 
istinat ederim. Hüseyin Hilmi Paşa Hazretleri Ka
nunu Esaside sarahat varken pek o kadar ehemmiyet 
vermem gibi bir mütalaada bulundular. Halbuki ben 
Kanunu Esasi ile kendilerini iltizam edeeeğim. Hem 
pek sarih bir hükmü kanunî ile. Elyevm, otuzbeşinci 
maddei muaddele meriyül icradır. Henüz Meclisi 
Ayanda tadil olunmamıştır. Ve bu meriyül icra olan 
o madde ne diyor? (Fakat heyeti cedidei mebusan 
evvelki mebusanm reyinde ısrar ederse, Meclisi Me-
busanın rey ve kararının kabulü mecburî olacaktır. 

Şimdi sorarım. Biz şimdi bir fesih muamelesi kar
şısında bulunduk. O fesih muamelesi tamamiyle icra 
olunabilmek için bu maddenin son fıkrasının hükmü 
cereyan etmiş ve tamamen cereyan etmiş olmak la
zımdır. Fesih birkaç adım atmış, ihtilaf hâsıl olmuş. 
İhtilafı nazar millete arz olunmuş. Millet, son hüküm 
olmak üzere, reyini vermiş, fakat o reyin bir netice
ye iktiran etmesi için kanun şekline iktisab etmesi 
lazım gelir. Ve gerek Kuvvei Teşriiye, gerek Kuvvei 
îcraıye için milletin verdiği son rey mecburiyül it-
tibadır. (Alkış) 

Şimdi millet, bu heyeti intihab etti. Bu heyet için 
böyle meşru dediler. Bence bu heyet için gayrimeş-
rııdur demek, bir eseri belahattır. Teşekkür ederim 

ki, Heyeti Vükela bu fikre zahip olmadı. Dün buraya 
gelerek bu Meclisin itimadına iftikar etmekle bu Mec
lisin meşruiyetini bütün dünyaya ve kendi vicdanına 
karşı tatbik etti. (Alkışlar) 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Adliye Nazırı) — İf
tikar değil, bu bir kanunî meseledir. Yoksa iftikar de
mek değildir. 

İSMAİL HAKKİ BEY (Devamla) — İstiğna ede
mezsiniz Paşa Hazretleri. Bunu Kanunu Esasiye mu
gayir addederim. 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Adliye Nazırı) — 
Efendim, bu kanunî bir mecburiyettir. 

MEHMET TALAT BEY (Ankara) — Unutuyor 
musunuz, bu Meclisin arkasında 30 milyon Osmanlı 
var. 

İSMAİL HAKKI BEY (Devamla) — Mecburi
yet deyin, ihtiyaç deyin, bu Meclis nazımı umuru 
devlet ve siyasettir. Hükümet buradan itimat reyi al
madıkça bir adım atamaz. Şu halde 35 inci madde
nin son fıkrasına geleceğim. Bundan anlıyorum ki, 
Meclisin fesih muamelesi, henüz tamam olmamış ve 
tamam olması için milletin verdiği reyin kanuniyet 
şeklini iktisap etmesi lazım gelir. 

Şu halde Meclisi Mebusandan geçmiş kanuniyet 
yolunda birinci katveyi atmıştır. İkinci katve, Mec
lisi Ayandadır. Heyeti Vükela, eğer Kanunu Esasiye 
riayet etmek istiyorsa verdiğimiz reyi evvela Meclisi 
Ayanda kabul ettirip şekli kanuniyet iktisab ettirsin. 
Ve İradei Seniye, istihsal etsin. Ondan sonra yeni bir 
vaziyeti hukukiye karşısında bulunur. (Alkış) 

Şu halde milletin otuzbeşinci madde hakkında bi
rini tevkil ederek vermiş olduğu rey, katiyyet, kanu
niyet iktisap etmeyince vükelanın burada vaki olan 
teklifi Kanunu Esasiye, Meşrutiyete, kavanini esasi-
yenin kaffesine mugayirdir. 

Ben eminim ki, Heyeti Vükela Meşrutiyete mu
halif bir harekette bulunmuş olmak için bu teklifte 
bulunmadı. Bu, dakikayı nazarı dikkate almamaktan 
mütevellit bir harekettir. Fakat biz kendisini ikaz edi
yoruz. Meşrutiyeti çiğnemek hususunda birinci adı
mınız böyle hatalı oldu. Bu birinci hatalı adımı at
maya sebep ne? 

Bendeniz hükümeti bugün ihtiyarına malik farzet-
miyorum. Bugün hükümet cebri ikrah altındadır. Bu
gün hükümet süngülerin zebunudur, hükümet asile
rin zebunudur. Asilerin, süngülerin zebunu olan He
yeti Vükelanın yapacağı bir kanun batıldır. Batıla 
mübteni olan her şey ise batıldır. 
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MAHMUT MUHTAR PAŞA (Bahriye Nazırı) — 
Bunu Ordu namına reddederim. Hiçbir hükümeti Os
maniye süngünün zebunu olmayacaktır. Zira o süngü 
meşru bir hükümeti Osman iyeye karşı olamaz. Ancak 
adaya karşı olabilir. («Bravo» sadaları) 

İSMAİL HAKKI BEY (Devamla) — Bahriye 
Nazırı Paşa Hazretlerinden temenni ederim ki, icraa
tını -tamamîyle kanuna tatbik etsinler ve bundan in
hiraf edenleri şiddetle tecziye etsinler. 

SÜREYYA BEY (Berat) — Bütün dünyayı aya
ğa kaldırdıktan sonra bunu hükümete teklif ediyorsu
nuz. 

İSMAİL HAKKI BEY (Devamla) — Bütün dün
yayı ayağa kaldıranlar... 

SÜREYYA BEY (Berat) — Sizin suiidarenizdir. 
İSMAİL HAKKI BEY (Devamla) — Bütün dün

yayı ayağa kaldıran müfsit adamlardır, fesat çıkaran 
adamlardır. Dünyayı ayağa kaldırdınız demek gayet 
kolaydır. İşte görüyorsunuz, kavaidi umumiyei huku
kiye ikrah ve tehdit altında vaz olunan kanunların 
butlanını ve onların keenlemyekûn hükmünde oldu
ğunu gösteriyor. 

Kanunu Esasinin 35 inci maddesinin fıkrai ahire-
sinin sarih ahkâmı, bu kanunun teklif olunamayaca
ğını gösterir, Nizamnamei Dahilinin ahkâmı bu ka
nunun teklif olunamayacağını gösterir. Bu üç kuv
vetli kanun kaydı altında bulunan Heyeti İcraiye-
nin yine bu kanunu teklif etmesine bendeniz ısrar et
mem. 

Kanunî bir hükümet olduğunu iddia eden, ka
nundan zerre kadar inhiraf etmeyeceğini bütün ciha
na söyleyen bir hükümet daha ilk icraatında kanun
suzluk edemez ve bendeniz buna bir eseri isticaldir 
derim. Hükümet eğer böyle mühim Kanunu Esasinin 
en mühim maddesini tağyir edecek, bünyanı devlete 
dokunacak, memleketin hayatını belki de başka bir 
mecraya dökecek bir ıslahat veya bir teklif fikrinde 
bulunsaydı dünkü programında bunu zikrederdi. Bun
da bir program okuyor. 

Bugün bize hükümet gelip programında asla mev
cut olmayan bir şeyden bahsediyor. Bu o kadar ih
mal edilecek adi bir şey midir ki, dün beyan etmedi 
de, serapa intikam kokusu neşreden birtakım icraat
tan bahsetti. Bu mudur sükûn Kabinesi? Kanunu Esa
siyi bile düşünmeyen bir hükümet nasıl oluyor da 
24 saat sonra... 

GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA (Sadrazam) — 
Buna lüzum yoktu. Derdesti müzakere idi. 

İSMAİL HAKKI BEY (Devamla) — 24 saat son
ra Kanun-u Esasinin en mühim maddesini tağyir et

mek fikrinde bulunan bir Hükümet 24 saat evvel bu 
fikrini programında derceder. Program Hükümetin 
tercüme-i hal-i âtisidir.... 

GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA (Sadrazam) — 
Peki ama, bana da söz söylediniz. Söyleyeceğim iki 
sözdür. Gerek Meclisinize ve gerek Ayana tevdi edil
miş olan ve henüz İradeye iktiran etmeyen lâyiha üze
rine tesirimiz var mıdır, yok mudur? Geriye alabilir 
miyiz, alamaz mıyız? Bu elyevm derdest-i müzakere 
idi. Derdest-i müzakere olan herhangi bir mesele hak
kında Kuvve-i İcraiyyenin bu babta bir dahli var. Bu-
ı.un için bunu zikretmeye lüzum görmedik. 

İSMAİL HAKKI BEY (Devamla) — Paşa Haz
retlerine bu noktada yanlış tenvir edildiğini söyleye
ceğim. Hükümet belki bu kanunu geri alabilir. Fa
kat Hükümet, fesih neticesinde gelen bir Meclisin 
muhtelifünfih olan bir mesele hakkında geri alması 
ve beyan-ı rey ve mütalaa etmesini men edemeyiz, 
geri alamayız, tekayyüt edemeyiz. 35 inci madde sa
rihtir. Binaenaleyh, Hükümetin böyle bir iddiada bu
lunması, son söz milletindir hükmünü tamamen tağ
yir eder, 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Adliye Nâzın) — Bi
zim Kanun-u Esasimizde ve Nizamname-i Dahilile
rimizde Hükümetin ne vakit verilen levayih-i kanu-
niyyeyi istirdat edebileceğine dair bir sarahat yok. Fa
kat hukuk-u esasiyye kitapları tetkik olunursa her 
Hükümet herhangi devre-i müzakerede, herhangi Mec
liste bulunursa bulunsun, istediği vakitte teklif ettiği 
levayih-i kanuniyyeyi istirdat eder. Bu bir hakikat; 
Kütüb-ü Hukukiyye-i Siyasiyye tetkik edilirse te
zahür eder. 

Şimdi Meclis-i Ayana gitmiş, fakat Hükümet hu
susiyle Kanun-u Esasi teklif atını, hususiyle diğer ka
nunlardan ziyade evvel be-evvel Meclis-i Mebusana 
karşı arz etmeye mecburdur. Evvela Meclis-i Mebu
sana müracaat eder. Kanun-u Esasî teklifatı doğru
dan doğruya Meclis-i Mebusana vaki oluyor. Vuku-
bulan teklifi kısmen kabul ve kısmen istirdat ediyo
ruz, yeniden teklifte bulunuyoruz. 

35 inci maddeye gelince : İsmail Hakkı Beyefen
diyle Hükümet tamamen hemefkârdır. Yani yeni te
şekkül eden Heyet-i Mebusan eğer evvelki Heyetin 
reyinde İsrar ile öyle bir karar vermiş olsaydı biz 
bu teklifi geçen Hükümet için mecburî addederek 
-Fakat dikkatle mütalaa buyrulsun- Vükela ile He
yet-i Mebusan arasında ihtilaf vukuunda Vükela re
yinde ısrar edip de, Meclis-i Mebusan Canibinden 
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kaliyyen ve mükerreren reddedildiği takdirde Vyke 
laya kabule veya istifaya mecburdur. 

İstifa takdirinde yeni gelen Heyet-i Vükela He
yet-i sabıkanın fikrinde ısrar eder ve Meclis esbab-ı 
mucibe beyaniyle reddederse 7 nci madde mucibince 
intihabata başlanılmak üzere Zat-ı Hazret-i Padişahî 
Meclisi feshedebilir. Bundan evvelki Meclis, Hükümet 
tarafından vukubulan teklifleri kabul etmeyerek red
dettiğinden dolayı feshoîundu. Şimdiki Meclis, eski 
Heyetin reyinde ısrar etmedi, bilakis eski Heyetin 
reyini kabul etmeyerek Hükümetin teklifini kabul et
ti. Binaenaleyh, evvelki Heyetin reyinde sebat ve ıs
rar etmediniz. Binaenaleyh, kaabil-i tatbik değildir. 

İSMAİL HAKKI BEY (Bağdat) — O halde hâki-
miyet-i milliyye nerede kalır Paşa Hazretleri? 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Devamla) — Yani ev
velki Heyetin reyinde ısrar etmediğiniz için sizin bu 
kararınız bizi tecdid-i tekliften men edemez. 

SEYYİT BEY (İzmir) — Ne için efendim, be
yan buyurur musunuz? 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Devamla) — Kanun-u 
Esasinin metninde iştibah buyurulursa hakk-ı tefsir 
Ayana aittir. Son fıkrada görülüyor ki, yeni gelen 
Heyet-i Mebusan, eski Heyet-i Mebusanın reyinde 
ısrar ederse, o vakit kararın kabulü mecburî olacak» 
tır. Biz görüyoruz ki, yeni gelen Heyet-i Mebusan, 
eski Heyet-i Mebusanın reyinde ısrar etmedi. Eski 
Heyct-i Mebusan, Hükümetin teklifini kabul etmedi
ğinden dolayı feshedildi. Yeni Mebusan geldi ve o 
Heyetin reyinden nükûl ederek başka reyde bulundu* 

SEYYİT BEY (izmir) — Eski Meclis-i Mebu
sanın fikrinde musırrız diyoruz. 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Devamla) — Israr et
mediniz, 

NİŞİM MAZELYAH EFENDİ (İzmir) — 35 inci 
madde hakkında buyurduğunuz doğrudur; fakat 7 nci 
madde hakkında buyurduğunuz doğru değildir. 

HÜSEYİN HİLMİ PAŞA (Devamla) — Bunlar 
alellıtlak yek-diğerlerinden tefrik olunur teklif değil
dir, üç maddeye aittir. Bir de mucib-i şüphe olan 
-Deminden de söylemiştim- Nizamname-i Dahilinin 
28 inci maddesi münhasıran Mebusanın teklif edece
ği kanun lâyihalarına ait olmasıdır. Bu Nizamname-i 
Dahilî 95 tarihinde tanzim edildi. 95 senesinde carî 
olan Kanun-u Esasi mucibince Hükümetçe vukubu
lan bir teklif, Heyetlerin birinde reddodunursa, bir 
sene geçmedikçe tekrar mevki-i müzakereye konula
maz. O halde Kanun-u Esasiyye muhalif olarak bir 
nizamname-i dahilî yapamazdı. Tahakkuk ediyor ki, 

bu münhasıran Mebusan tarafından vukubulan lâyi
halara aittir. 54 üncü maddenin aslı 93 Kanun-u 
Esasisinde (Şûra-yı Devlette bilmüzakere tanzim olu
nacak kavanin lâyihaları Heyet-i Mebusanda badehu 
Heyet-i Ayanda tetkik ve kabul olunduktan sonra 
icra-yı ahkâmına İrade-i Seniyye-i Hazret-i Padişahi 
müteallik buyrulursa düsturulamel olur ve işbu He
yetlerin birinde katiyyen reddolunan kanun lâyiha
sı o senenin müddet-i içtimaiyyesinde tekrar mevki-i 
müzakereye konulamaz) suretindedir. 1325 senesi ta
dilatında bu tekrar mevki-i müzakereye konulamaz 
kaydı refedilmiştir. 

Sonra Mebusan-ı Kiram, acaba 93 Kanun-u Esa
sisinde Mebusanın kanun teklifine hakkı var mıydı, 
yok muydu, diye tereddüt ettiler. 53 üncü madde-i 
asliyye «Mücadeden kanun tanzimi veya kavanin-i 
mevcudeden birinin teklifi Heyet-i Vükelaya ait ol
duğu gibi, Heyet-i Ayan ve Heyet-i Mebusanın ken
di vazife-i muayyeneleri dahilinde bulunan mevad 
için kanun tanzimi veyahut kavanin-i mevcudeden 
birinin tadilini istidaya selahiyetleri olmakla evvelce 
Makam-ı Sadaret vasıtasiyle Taraf-ı Şahaneden isti
zan olunarak İrade-i Seniyye müteallik buyrulursa 
alt olduğu dairelerden verilecek izahat ve tafsilat üze
rine lâyihalarının tanzimi Şûra-yı Devlete havale olu
nur» suretindedir. Bu yenisinde istida kaydı reffedil-
di. 

Heyet-i Vükelaya, Heyet-i Ayana, Heyet-i Mebu-
sana da, yani azasından herbirine teklif-i kanunî 
hakkı suret-i mutlakada verilmiştir, Bu maddeyi ta
dil ettiğiniz vakit Nizamname-i Dahilide Mebusana 
taalluk eden 28 inci maddeyi haliyle ipka etmişsiniz. 
Bunun da bize taalluku yok. Şimdi Kanun-u Esasinin 
54 üncü maddesi şu şekilde meridir. 54 üncü madde : 
(Tanzim olunacak kavanin lâyihaları Mebusan ve 
Ayanca tetkik ve kabul olunarak ledelarz tasdik ile 
icra-yı ahkâmına Irade-i Seniyye-i Hazret-i Padişahi 
taalluk ederse düsturulamel olur. Arz olunan kanun
lar iki mah zarfında ya tasdik olunur yahut tekrar 
tetkik edilmek üzere bir kere iade edilir. 

İade olunan kanunun tekrar müzakeresinde ekse-
riyet-i sülüsan ile kabul şarttır. Müstaceliyetine karar 
verilmiş olan kanunlar on gün zarfında ya tasdik ve
ya iade olunur.) Burada işbu Heyetlerin birinde ka
tiyyen reddolunan kanun lâyihaları o senenin müd
det-i içtimaiyyesinde tekrar mevki-i müzakereye ko
nulamaz kaydını siz kaldırdınız. Hükümet de buna 
itiraz etmedi, kabul etti. Binaenaleyh, bizim sırf Me
busanın teklif edeceği kanun lâyihalarına mahsus olan 
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?S nci madde ile tahdit ve reddedemezsiniz. Biz 
talebemizde musırrız, rica ederiz, müstaceliyet kara-
riyle Encümene göndeririz. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Kütahya) — Efen
dim, dördüncü faslın serlevhasını okuyacağım. Mev
zubahis olan Nizamname-i Dahilinin dördüncü faslın 
serlevhası şöyledir : (Kanun lâyihalariyle tanzim ve
ya tadil-i kanun istidaları beyanıdır.) Serlevha budur. 
28 inci maddenin sarahati da (Tanzim veya tadil-i 
kanuna dair olan teklif Heyet-i Umumiyyede ek-
seriyet-i ârâ ile reddi takdirinde tarih-i reddinden iti
baren lâakal iki mah mürur etmedikçe tekrar der
meyan olunamaz.) Şimdi fasıl, iki ahkâmdan birisi 
kanun teklifine, birisi de kanun teklifine dair olan 
Mebusanın istidasına ait olmak üzere iki ahkâmdan 
bahsediyor. Çünkü faslın serlevhası budur, bunu muh
tevidir. 

Bunun 26 nci maddesi teklif-i kanundan bahse
diyor. 27 nci madde teklif istidasından bahsediyor. 
28 inci maddesinde bu gibi alelıtlak teklif olunan ka
nunlardan bahsolunuyor. Paşa Hazretlerini insafa da
vet ediyorum. Tanzim veya tadil-i kanunda mutlak 
olarak zikrolunuyor, hatta adili kanun istidasından 
bile bahsetmiyor. Yani bu sırf tekliften bahsediyor. 

İSMAİL CANBOLAT BEY (İzmit) — Müsaade 
eder misiniz, bir şey söyleyeceğim. Paşa Hazretlerinin 

zannı Ayandan geliyor. Çünkü Ayanın Nizamname-i 
Dahilisinde bu tarzdaki madde yalnız Ayanın istidası
na taalluk ediyor. Halbuki bizimki öyle değildir. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Devamla) — Ser
levha teklif-i kanuna ve istidayı kanuna dair olduğu 
ve bir maddesi teklif-i kanundan diğer maddesi is-
tida-yı kanundan bahsettiği halde 28 inci madde yal
nız teklif-i kanunî ahkâmını muhtevidir. Çünkü, isti
da ile kanun teklifine girildikten sonra olan ahkâmı 
bahistir. Binaenaleyh, zaten Noradonkiyan Efendi 
Hazretleri de bu aslı kabul ettiği için bundan sonraki 
şeylere itiraz etmiştir. Demişti ki, bu ret Encümence 
vaki olmuştur. Çünkü bunu kabul etmedikçe bundan 
bahsedemezdi. Bunu kabul etti ve ondan bahsedilir
ken bu ret Encümence vaki olmuştur^ Heyet-i Umu-
miyyece reddedilmemiştir. Binaenaleyh, 28 inci mad

de Heyet-i Umumiyyedeki redden bahsediyor, diyor
lardı. Ben, kendilerinden soruyorum. Encümende mü
zâkere edilip de vaki olan ret acaba Heyet-i Umu
miyyede de reddedilmiş sayılır mı Buna şüphe yok
tur. Şu itirazlar bendenizce Heyet-i Vükela tarafından 
vaki olacak itiraz değildir. Asıl maksat ne ise bu babda 
o maksadı söylemeliler. Şu suretle müzakerenin bu 
safhasını kapamalıyız. Çünkü bunlar ciddiyete pek 
münafi oluyor. 

REŞİT TALİ BEY (Havran) — Efendim, bu me
sele tenevvür etmiştir zannederim. Bunun için uzun 
uzadıya bahsetmeyeceğim. Çünkü, rüfekayı kiram bah
setmişlerdir, birçok müdafaatta bulunmuşlardır. Yal
nız, Hüseyin Hilmi Paşa Hazretlerinin söylediği bir 
fıkraya cevap vereceğim. Buyurdular ki Nizamna
me-i Dahilî sırf Meclis-i Mebusana ait işleri tahtı 
karara alır ve o işler hakkında ahkâmı nafiz olur, 
Kuvve-i icraiyye ile kuvvei teşriiyye beyninde nazım-ı 
hakiki Kanun-u Esasidir ve Kanun-u Esaside madem
ki böyle bir sarahat yoktur, Hükümet Nizamname-i 
Dahilinin ahkâmına müracaat etmeye mecbur değil
dir, buyurdular. Halbuki bendeniz sorarım, Nizam
name-i Dahili filhakika Meclis-i Mebusanca tanzim 
edilir, fakat Kuvve-i icraiyye, Kabine onu alıp arz 
eder ve irade-i seniyye şerefsudur ederse mamul-ünbih 
olur. Şimdi kuvve-i icraiyyenin Reisi olan Zat-ı Haz-
reti Padişahi bir nizamnameyi kabul ve tasdik bu
yurduktan sonra o nizamname mucibince hareket et
memek hakkını Hükümet ne suretle kendisinde bu
luyor? Bendeniz dedim ki, bu Nizamname-i Dahilinin 
28 inci maddesi Kanun-u Esasiye muhalif değildir. 
Bilakis Kanun-u Esasının mütemmimidir ve Kuvve-i 
İcraiyye onu kabul etmiştir. Kuvve-i İcraiyye Reisi 
bulunan Zat-ı Hazreti Padişahî de tasdik buyurmuş
lardır. Ona göre amel etmek vaciptir. («Teneffüs» sa
daları.) 

ALİ GALİP BEY (Kayseri) — Zaten söyleyece
ğim söz iki kelimeden ibaretti.; 

REİS — Bir çeyrek teneffüs efendim. 

Hitam-ı Celse 
Saati : 6.05 
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ÜÇÜNCÜ CELSE 

Kuşat Saati : 7.00 

REİS : Halil Beyefendi 

KÂTİPLER : Ahmet Müfit Bey (İzmit), Feyzi Bey (Diyarbekir) 

REİS — Meclis açıldı. Ekseriyet hâsıl olmadığın
dan müzakereye devam edemeyeceğiz. 

Kanun-u Esasî tadilatı hakkındaki teklifin müza
keresine Perşembe günü saat l'de devam etmek üze
re içtima'a nihaye veriyorum. 

Hitam-ı İçtima 
Saat : 7.03 
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Meclîsi Mebusan t : 44 18 Temmuz 1328 (1912) G : 3 

Devre : II 

İçtima : 1 

İnikad : 44 

Evkaf Nezaretince inşaat için istikraz olunacak beşyiiz bin liranın sureti sarfına dair Maddc-i Kanuniyyeye 
için istimad olunan reylerin neticesi 

Reye iştirak edenler : 134 

Kabul edenler : 128 

Reddedenler : 6 

(Madde kabul olundu) 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Cebelibereket 

Hasan Sezai ©ey 
İçel 

Mehmet Emin Efendi 
Kozan 

Ali İlmi Efendi 
ANKARA 

Hacı Mustafa Efendi 
Yozgat 

Ahmet Münir Rey 
'Şakir Bey 

AYDIN 
Denizli 

Gani Bey 
Mehmet Sadık Bey 

Saruhan 
"PgY2İ E; 

BAĞDAT 
Murat Bey 
Sason Efendi 

Kerbelâ 
Fuat Efendi 
Nuri Bey 

BASRA 
Abdullah Efendi 
Refet Bey 

Müntefek 
Abdülmuhsin Bey 
Cemil Efendi 
Mehmet Hamza Bey 

BEYRUT 
Mehmet Muharrem 
Misbah Efendi 

Trablusşam 
Saduliah Molla Bey 
OEZAİR-İ BAHRİ SEFİD 

Çamlıca 
Mehmet Şahin Rey 

DİYARBEKİR 
Feyzi Bey 

Mardin 
Hasan Lâmi Efendi 

Siverek 
İsmail Hakkı Bey 

EDİRNE 
Emin Efendi 
Faik Bey 

Gelibolu 
Hasan Ulvi Bey 

Gümülcine 
iM"*Jl-ı'ıtvı.p<t T-Til'mi PıfifsnıHii 
Mehmet Tevfik Bey 

Tekfurdağı 
Agop Boyacıyan Efendi 
Bcdreddin Bey 

ERZURUM 
Hacı Lulfullah Vehbi Ef. 
Hüseyin Tosun Efendi 
Mehmet Şaban Efendi 

Bayazıt 
Süleyman Sudi Efendi 

Erzincan 
Halet Bey 

HALEP 
Ali Cenani Bey 
Artin Bdşgezenyan Ef. 
Hakkı Bey 
Hâmit Bey 

Mustafa Efendi 
Maraş 

Hacı Evliya Efendi 
Hasan Fehmi Efendi 

HÜDAVENDİGÂR 
Ertuğrul 

Mehmet Sadık Bey 
Karahisarı Sahip 

Ahmet Bedri Efendi 
Mehmet Kâmil Efendi 
Salim Bey 

Kütahya 
Abdullah Azmi Efendi 
'Nail Bey 

İSTANBUL 
Ahmet Nesirni Bey 
Alber Vitali Feraci Ef. 
Bedros Hallaçyan Efendi 
Hacı Şefik Bey 
Haşim Bey 
Memdüh Bey 
Vasilâki Orfanidis Ef. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Efendi 
Hüsnü Bey 
İsmail Mahir Efendi 

Kengırı 
Mehmet Sabri Efendi 
Mehmet Tevfik Efendi 

KONYA 
Ali Kemali Efendi 
Mehmet Emin Efendi 
Zeynelabîdin Efendi 

İsparta 
Hacı Eşref Efendi 
Mustafa Hakkı Efendi 

Niğde 
Ananyadis Efendi 
Mühiddin Efendi 

KOSOVA 
İpek 

Hafız İbrahim Efendi 

Prizren 
Abdülaziz Efendi 
Tevfik Lâtif Efendi' 

Üsküp 
Ali Sekip Bey 

MAMURETÜLAZİZ 
Hacı Osman Bey 
Mehmet Nuri Bey 
Mustafa Saffet Efendi 

Dersim 
Salim Bey 

Malarya 

Mehmet Tevfik Efendi 
Görice 

Süleyman Efendi 
Serfice 

Osman Nuri Efendi 

MUSUL 
Fevzi Efendi 
Salih Sadi Efendi' 

Kerkük 
Bahaeddin Efendi 
Mehmet Ali Bey 
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Süieymaniyc 
Hikmet Bey 

SELANİK 
Kiryoko Koçano Efendi 

Durama 
Rıza Bey 

Siroz 
Hulusi Bey 

SİVAS 
Hüsnü Bey 
Mustafa Z>ya Bey 

Amasya 
Fazıl Arif Efendi 

Karahisar-ı Şarki 
Mehmet Vasfi Efendi 
Zihni Efendi 

Tokad 
Hacı Kâmil Efendi 
Şakir Efendi 

SURİYE 

Havran 
İsmail Hariri Efendi 
Reşit Tali Bey 

Kerek 
Ataullah Bey 
Ata Bey 

Şam 
Abdulmuhsin Üstünavi 

Efendi 
TRABLUSGARP 

Hum s 
Şefik Bey 

TRABZON 
Matyo Kofidi Bfendiı 
Mahmut Memduh Efendi 
Servet Efendi 

Gümüşhane 
Hayri Bey 

Lazistan 
Ahmet Paşa 
Yusuf Ziya Efendi 

VAN 
Mithat Bey 

YAN YA 
Dimitri Kingos Efendi 
Kostantin Sûrla Efendi 

Berat 
Süreyya Bey 

Ergiri 
Vasilaki Efendi 

YEMEN 
Hudeyde 

Hıfzı Bey 
San'a 

Seyyit Ahmet El-Kebsi 
Efendi 

(M üs takıl Mu tasar rıflıklar) 

ASİR 
Seyid Yusuf Fazıl Bey 

BİNGAZİ 
Yusuf Şetvan Efendi 

BOLU 
Mustafa Zeki F' fenci i 
Yusuf Ziya Bey 

CANIK 
Hacı Ahmet Hamdi 
Efendi 
Hakkı Bey 

KAİ/A-I SULTANİYE 
Kâzım Bey 

İZMİT 
Ahmet Müfit Bey 
Anastas Efendi 

KARESİ 
Ali Galip Bey 
Hasan Ferhat Bey 
Hüseyin Kadri Bey 

Mehmet Vehbi Efendi 
KUDÜS-Ü ŞERİF 

Ruhi El-Kalidi Efendi 
URFA 

Ömer Edip Bey 
ZOR 

Mehmet Nuri Efendi 

( Reddedenler) 

BİTLİS 
Muş 

Keygam Efendi 

KOSOVA 
Üs'küp 

Teodor Paskalof Efendi 

SELANİK 
Yordan Niılkof Efendi 

Siroz 
Stoyan Hacyef Efendi 

SİVAS 
Karabet Paşayan Efendi 

VAN 
Viramyan Efendi 
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