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ye iştirak eden «İSİ» .zattan Riyaseti saniye vekâ
leti için Konya; Mdbusu VdbJbi Efendinin ı«'103», 
Tra!bzon Mdbu'su Hamit Beyin «95» ve İkinci reis 
vekâleti vekilliği idin Gümüşhane Mebusu Hasan 'Feh
mi Beyin «103», İzmit Mdbusu Sırrı Beyin «90» rey 
kazandıkları Makamı riyasetten tebliğ tbuyuruldü. Mü
teakiben riyaseti saniye vekâletine inltJhab olunan Veh-
Ibi Efendi Hazretleri alkışlar arasında kürsü riyasete 
çıkarak bir nutuk irad ve vazifei riyasdti İfaya (başla
dılar. Meni müskirat lâyihai kanuniyesinin takdimen 
müzakeresi hakkındaki talep reye konularak evrakı 
varidenin kıraatinden sonra müzakere kalbul edilmiş 
ve Antep Mebusu Albdürrahman Lâmi Efendinin Ev
kaf hesalbaıtını teftişe memur edildiğine dair Riyaseti 
cdl'Menin tezkeresi 'kıraat Ve müzalkeresi bu hususa 
dair Kanunu Esasi Encümeni mazbatasiyle müzake
re edilmek üzere tehir, Fuat Beye bilâmüdddt mezu
niyet verildiğine dair Riyaseti celilenin tezkeresi kı
raat ve Heyeti vekile namına Maliye Vekili Beyefen
dinin taîdbleri üzerine üç ay mezuniyet ita ve Aibdur-
ralHman Lâmi Efendinin mezuniyet halkkındajk tez* 
kere kıraat ve müzalkeresi tehir edilmiş, muhasebe! 
hususiye müdüriyetlerinin lâğvine, idarei viîâyait ka
nununun tadiline, Büyük MMet Meclisi azalarının mu-
hasSasa'tına dair Kütahya Mdbusu Cemil Beyle refik
leri tarafından üç teklifi kanuni Layha Encümenine 
halvale edilmiştir. Müteakiben âşarm teslise raptı hak
kındaki kanunun ikinci müzakeresine geçilerek evvel
ce tayyedilen dördüncü maddenin ka'bulü hakkında 
Maliye Vekili Beyefendi tarafından Vaki olan tdk-
lif ve ibu baptaki müzakerattan sonra maddedeki tem
muz kelimesi ağustosa tahvil edildikten sonra madde
nin ipkalsı kabul edilmiş ve 'müteakiben mevaddi ka-
nunryeniin müzakeresine geçilerek mevaddi kanuniye 
aynen kajbul edilmiş ve heyeti umumiyesi tayin esami 
ile reye konularak on dakika teneffüs edilmek üzere 
celse tatil edilmiştir. 

Hkinei Celse 
Riyaseti saniye vekili Vdhbi Efendi Hazretleri

nin tahtı riyasetlerinde ikinci celse saat yedi buçuk
ta içtima etti. Aşarın! tesisi hakkındaki kanunun (bir 
müstenkif, «39» redde karşı «115» rey ile kabul edil
diği Makamı riyajsetten tebliğ olundu. İzmit ha
valisinde müfrezelerimizin muvaffakiyetine ve Kütah
ya mıntakasında düşmanın meoburu ricat olduğuna 
dair Erkânı HarÜiyei Umumiye Riyaseti Celilesinin 
tezkeresi kıraat ve makamı riyasetten icabeden ce
vabın yazılması kabul edildi. Ankara Mevki Kuman
danı ve Vali Vekil Beyin tezkeresi kıraat ve yarınki 
ruzname Makamı Riyasetten Heyeti Umumiyeye teb-

j lig olunduktan sonra çarşamba günü saat altıda iç-
I tima edilmek üzere zevali saat sekizde celseye niha-
I yet verildi. 
I Tashihan kabul edilmiştir. 

Reisi Sani Vekili Kâtip 
I Vehbi Feyyaz Ali 
I Kâtip 
I Muhittin Baha 

REİS — Zaptı sabık hulâsasına bir şey diyecek 
I var mı? 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim yirmi 
imzalı takrir ile Meni Müskirat Kanunu müzakeresi, 
mevaddi saire müzakeresine takdim edilmişti. Hal
buki o kararı yazmıyor. Doğrudan doğruya evrakı 

I varideden sonra müzakeresine karar verildi, deniliyor 
ki o tashih olunsun. 

REİS — Anlaşıldı. 
ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Evrakı varide

den sonra müzakeresine deniliyor. Zabıt hakkında bir 
şey söyleyeceğim. Zabıt kâtipleri tabiidir ki öteden 
beri zabıt ile meşgul değil, layıkiyle alışmadılar, gö
rüyorum ki İstanbul'da tutulan usul burada tutulmu
yor. Orada celse uzun sürdüğü zaman kâtipler der
hal değiştirilirdi. Bunlar yoruluyorlar. Rüfekanın bir 
kısmı bendeniz gibi acele söylüyor. Yahut tertibe dik-

I kat edilmiyor. Evvelce bundan şikâyet etmiştim. Son-
I ra gördüm ki bir talimatname kaleme alınmış, mebus

lara ifadelerini tashih hakkı verilmiştir. Bendenizce 
bu caiz değildir. İstanbul'da bunu zabıt müdürleriyle 
kâtipler karşılaştırırlar. Arada zapt ve rapt hataları 
varsa düzeltirlerdi. Zannederim ki mebus kendi ifa
desini tashih edemez. Burada buna riayet etmiyorlar. 
Kendi ifadelerimi bile anlayamıyorum. 

REİS — Bu itirazınız zabıt hulâsasına değildir. 
ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Zabıtların umu

miyetine ait söz söylüyorum. İstanbul'daki usul mu
cibince, celse devam ettiği müddetçe zabıt kâtiplerini 
yorulurlarsa değiştirsinler. Bu tashihin önü alınsın, 
(O başka bir mesele sesleri) 

REİS — Başka bir şey diyecek var mı? Zaptı sa
bık hulâsasını kabul edenler ellerini kaldırsın, kabul 
olundu. 

ALİ ULVİ BEY (Burdur) __ Reis Beyefendi, bir 
takririmiz var, mütalaa olundu mu? 

REİS — Şimdi okuruz efendim. 
BİR MEBUS — Kanunu Esasi Encümeninin yap-

I tığı Lâyihai Kanuniyenin takdimi için yüz üç imzalı 
I bir takrir var. 

REİS — Tahtadaki şu kalabalığı kaldıralım. On-
I dan sonra efendim. 
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4. — MAZBATALAR 

1. — Temettü Vergisinin tenzili hakkında Encü
mende mevcut arzuhallerin Maliye Vekâletine iade
sine dair Kavanini Maliye Encümeni mazbatası. 

Riyaseti Celileye 
Temettü Vergisinin tenzili talebini müşir temyiz 

arzuhallerinin Ankara'da Maliye Vekâleti henüz tees
süs eylediği sırada heyeti temyiziye teşekkül edeme
mesinden naşi Büyük Millet Meclisi Maliye Encü
menince bu vazifenin ifası düşünülerek elden gönde
rilen on beş takım evrak, eski Maliye Encümeninden 
bir hafta mukaddem Kavanini Maliye Encümenine 
devredilmişti. Maliye Vekâleti halen teşkilatı idariye-
sini icra eylediği cihetle temettü kararnamesi muci
bince müdirandan teşkil kılınacak temyiz heyetinde 
işbu arzuhallerin tetkiki mümkün ve tarifatı kanuni-
yeye de muvafık olmadığından mezkûr on beş takım 
evrak Maliye Vekâletine iade kılınmak üzere Encü
men karariyle merbüten takdim kılınır. 

9 Ağustos 1336 
Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi 

Gümüşhane 
Hasan Fehmi 

REİS — Efendim buna ait söz söyleyecek var mı? 
Maliye Vekâletine iadesini kabul edenler ellerini kal
dırsın... Ekseriyetle kabul edildi. 

2. — İzmit Mebusu Sırrı Beyin; birçok livaların 
müstakil hale ifrağ edilmesine mebni vilayat dairele
rinde tensikat yapılmasına dair takriri ve Layiha En
cümeni mazbatası. 

Layiha Encümeni Mazbatası 
izmit Mebusu Sırrı Bey tarafından verilip Encü

menimize havale buyurulan ve müîhakatsız kalan vi
layetlerde tensikat icrasına dair olan 6 Temmuz 1336 
tarihli takrir kıraat olundu, bu bapta Dahiliye Vekâ
leti Celilesince bir proje tanzim edilmekte bulundu
ğu Dahiliye Vekili namına Encümene gelmiş olan 
Idarei Umûmiye Vilayet Müdürü Refet Bey tarafın
dan beyan edilmiş olduğundan tecili için Makamı Ri
yasetten işbu takririn de Dahiliye Vekâletine tevdii 
lüzumuna karar verildi. 

5 Ağustos 1336 

REİS — Buna dair bir şey söyleyecek var mı? 
(Muvafık, muvafık sesleri) Dahiliye Vekâletine gönde
rilmesini kabul edenler ellerini kaldırsın... Ekseriyetle 
kabul olundu efendim. 

S. — Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin, nahiye mü
dürlerinin ahali tarafından intihabına dair teklifi ka
nunisi ve Layiha Encümeni mazbatası. (2/35) 

Layiha Encümeni Mazbatası 
Nevahi müdür ve azalarının ahalii mahalliye 

tarafından intihap ve tarafı Hükümetten tayin edil
mesine ve vezaifine dair Elâziz Mebusu Hüseyhı 
Beyin Heyeti Umumiyeden muhavvel 16 Temmuz 
1336 tarihli on dokuz maddelik layihai kanuniyesi En
cümenimizce kıraat ve tetkik olundu. Layihai mez-
kûrenin kanuniyet halini iktisap ve mevkii tatbika 
vazı takdirinde menafii millet gözetilmiş ve halkın hu
kuku kendi yedine bahş ve tevdi edilmiş bulunacak
tır. Binaenaleyh Hükümetçe derdesti tetkik bulunan 
nevahi teşkilatının hini müzakeresinde layihai mez-
kûre münderecatı da peyşi teemmüle alınmak üzere 
Encümenimizce nazarı dikkate şayan görülen işbu 
teklifin bir kere de Dahiliye Encümenine tevdii zım
nında Heyeti Umumiyeye takdimi tezekkür kılındı. 

15 Ağustos 1336 
(Muvafık, muvafık sesleri) (Müstaceliyetle olsun 

sesleri) 
ıREiS — Efendim Dahiliye Encümenine havalesi

ni kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edil
di efendim. Müsaade buyurun efendim muhavere 
etmeyelim. 

4. — Anten Mebusu Abdürrahman Lâmi Efen
dinin; mebusandan bir Şûrayı evkaf teşkiline dair 
teklifi kanunisi ve Layiha Encümeni mazbatası. (2142) 

Layiha Encümeni Mazbatası 
Mebusandan Şûrayı evkaf ve Evkaf Müdüriyeti 

Umumiyesi teşkiline dair Ayintap Mebusu Abdürrah
man Lâmi Beyin Heyeti Umumiyeden muhavvel tek
lifi kanunisi Encümenimizce kıraat ve tetkik olundu. 
Münderecatı itibariyle umuru vakfiyeye ait muame
latın hüsnü idare ve cereyanını temin ve tevcihi ciha-
ta müteallik hususatı da teshile matuf olan takriri 
mezkûr şayanı kayıt ve kabul görülmekle ifayı muk-
tezası zımnında Heyeti Umumiyeye arzı tezekkür kı
lındı. 

15 Ağustos 1336 
REİS — Seriye Encümenine havale edelim. Değil 

mi efendim? 
RAStH EFENDİ (Antalya) — Hayır, hayır Kanu

nu Esasi Encümenine gitmek lazım. 
©İR MEBUS BEY — O meseleler halledilecektir. 

Bir defa o kanunu esasi layihasındaki mebuslukla 
memurluk meselesi haUolunsun. 
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REÎS — Seriye Encümenine havalesini... 
RASİH EFENDİ (Antalya) — Takrir bir kere 

okunsun. Ondan sonra havale edilsin. Mebuslukla me
muriyet cemolunacak mı, olunmayacak mı? Bu halle
dilecektir. 

REÎS — Sözümü kesme, bunun hakkında söz is
tiyorsanız buyurun kürsüye. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Efendim, Kanunu 
Esasi Encümeninin verdiği ve ruznamemizde dahil 
olan mazbatada musarra'h bir madde vardır. (O değil 
sesleri) Takrirde mebusandan Şûrayı Evkaf ve Evkaf 
Müdüriyeti Umumiyesi teşkilini teklif ediyor. 

DR. SUAT BEY (Kastamonu) — Tehiri müzake
re mi efendim? 

RASİH EFENDİ (Devamla) — Onun için bende
niz diyorum ki, o mazbata müzakere edilinceye ka
dar bu da tehir edilsin. (Doğru sesleri) 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Encümen namına 
arz edeceğim efendim. Nizamname gayet sarihtir. Bu 
takriri veren Lâmi Efendi biradefimizdir. Onun tak
ririni Encümende tetkik ettik. Umuru vakfa taallûku 
olmak münasebetiyle Seriye ve Evkaf Encümenince 
nazarı itibare alınıp alınmamak üzere oraya gönderil
mesini tensip ettik. Bu suretle nizamnamede de sara
hat vardır. Bu suretle kabulünü teklif ediyorum. 

REİS — Seriye ve Evüaf Encümenine havalesini 
arzu edenler ellerini kaldırsın... Ekseriyetle kabul 
edildi efendim. 

5. — Burdur Mebusu İsmail Suphi Beyin, İstan
bul'dan çıkıp, Meclise gelmeyen azaların ademi ka
bulü hakkında teklifi kanunisi ve Layiha Encümeni 
mazbatası. (2/50) 

Layiha Encümeni Mazbatası 
Şimdiye kadar Büyük Millet Meclisine iltihak et

meyen İstanbul mebuslarından 7 Ağustos 1336 tari
hinden itibaren geleceklerin Büyük Millet Meclisine 
kabul edilmemeleri hakkında Burdur Mebusu İsmail 
Suphi Beyin 30 Temmuz 1336 tarihli mühavvel tak
riri Encümenimizce bittetkik serdedilen mütalaa ve 
esbabı mucibe hakikaten varit ve nefselemre muva
fık görülmekle takriri mezkûrla teklif edilen layihai 
kanuniye nazarı dikkate alınarak Heyeti Umumiyeye 
arzı tezakir kılındı. 

15 Ağustos 1336 
İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Efendim, ben

deniz takrir sahibiyim, söz istiyorum. 
TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Lütfen evvel 

emirde takrir okunsun. 
4 
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REİS — Baş'ka söz isteyen var mı efendim? (Tak
rir okunsun sesleri) 

30 Temmuz 1336 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

İstanbul işgal edileli dört buçuk ay ve Meclisi 
Mebusanın hükümeti feridiyece feshi beyannemesi 
okunalı üç buçuk ay olmuştur. Bu kadar uzun bir 
müddet, İstanbul'dan çıkıp hizmeti vataniyeye şitap 
ve Büyük Millet Meclisine iltihak etmeye belegan ma-
belağ kâfi ve hatta fazla olduğundan bugüne kadar 
İstanbul'dan çıkıp vazife başına gelmemiş olan Mil
letvekillerinin badema Büyük Millet Meclisine ade
mi kabul ve ademi iltihakları zımnında atideki 
maddei kanuniyenin müstacelen kabulünü teklif ey
lerim. 

Madde 1. — Ağustos yedi tarihinden sonra gele
cek İstanbul Meclisi Mjebusları Büyük Millet Mecli
sine iltihak edemez. 

Madde 2. — İşbu Kanunun icrasına Büyük Millet 
Meclisi Riyaseti memurdur. 

Burdur Mebusu 
İsmail Suphi Soysallı 

ALİ SÜRURÎ EFENDİ (Karahisarı Şarki) — 
Esbabı mucibe muvafıktır diyorlar. Nedir esbabı mu
cibe? Anlayalım. 

DR. SUAT BEY (Kastamonu) — Efendim bu tak
ririn müeddasına nazaran İstanbul'da icrai vekâlet 
edip de Meclisi Âliye iltihak etmek üzere gelecek 
olanların badema kabul edilmemesi teklif ediliyor. Bu 
Bu anif bir muamele olur. Bendeniz zannediyorum 
ki, aynı şerait dahilinde millet tarafından intihap edil
miş olan mebus arkadaşların buraya gelmesi ve geldi
ği takdirde kabul edilmesi usul ittihaz edilmişti. Bun
dan sonra gelecek olanların Meclise takdim edilmeme
si hakkında Heyeti Vekilece bir karar ittihaz edilirse 
biz o kararı o suretle kabul etmiş oluruz. Bu, daha 
nazikâne olur zannındayım. (Gürültüler) 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Efendim Suat 
'Beyefendi bendenizi «Anife» tabiriyle tavsif buyur
dular. Bendenizi «Anif» tabirine sevkeden esbap ga
yet barizdir. Çünkü 16 Mart tarihinde sureti mulûme-
de İstanbul işgal edilmişti. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — İşgal edilmeden 
İngiliz pençesi altına geçti. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Devamla) — İstanbul 16 
Mart tarihinde sureti anifede İngiliz pençesine geçti. 
O vakit milletin riyasetinde bulunanlara bir vazife 
düşüyordu. Çünkü bu işgal darbesi doğrudan doğru
ya İstanbul'da bulunan Heyeti Mebusana aitti. Bina-
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enaleyh buradan vaki olan davet üzerine İstanbul 
mebuslarından arzu edenler geldiler, mazereti olanlar 
gelmediler. Aradan epeyce zaman geçti. 

HACI TEVFİK EFENDİ (Kângırı) — Kaçabi
lenler geldi. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Devamla) — Müsaade bu
yurun. Kaçabilirlerdi. Nitekim bendeniz de geldim. 
Fazla tafsilata lüzum yok. îcabederse tafsilat verebi
lirim. Bir müddet sonra İstanbul Meclisi Mebusanı 
Damat Ferit Hükümeti tarafından feshedildi. Arzu 
edenler geldiler, mazereti olanlar kaldılar. Fakat ara
dan dört buçuk ay kadar bir zaman geçtikten sonra 
İstanbul'da rezalet gırtlağa kadar çıktığı zaman arzu 
edenler, mazereti olanlar gelemediler diyemeyiz. Çün
kü bu kadar zaman zarfında ne hususi bir iş ve ne de 
âdi bir mazeret hiçbir şey kalmamıştır. Bir milletve
kili için Büyük Millet Meclisine iştirak ve iltihak et
mek üzere herşey bütmiştir. Ancak bazı zevat böyle 
aradan dört buçuk ay geçtikten sonra, bir zatm tabiri 
veçhile, güzel, güzel çantasını hazırlayıp, ipliğini, 
gömleğini, saç tarağını, tuvalet takımım, çantasına 
koyarak buraya kalkıp gelmesi doğru değildir. Fakat 
bir suval varit olabilir. İstanbul'da pek büyük ve pek 
çok kıymetli zevat vardır. Bunları ne yapalım? Bun
lardan her suretle istifade edilir. Birçok memuriyet
lerimiz var. Her zaman işbaşına adam arıyoruz. Bi
naenaleyh onlardan da o suretle istifade ederiz. Ya
hut Mecliste birçok mün'halat var, gelirler oraya nam
zetliklerini vazederler, kazanırlar ve Meclisimize 
maaliftihar kabul ederiz. (Çok doğru ve muvafık ses
leri) 

SAĞDAN BİR MEBUS — Bu teklifi Kanunu 
Esasi Encümenine gitmiş mi efendim? Evvela Kanu
nu Esasi Encümenine gitmelidir. 

İSMET BEY (Çorum) — Reis Beyefendi bu me
seleye dair söz istiyorum. Bir meselei müstahare var
dır. Bu meseleye aittir. Müsaade buyurunuz söyleye
yim. '(Kürsüye gelerek) 

Efendim, Meclisi Âli içtima ettiği zaman Reis 
Paşa tarafından bir teklif vukübulmuştu. O teklifte; 
bu Meclis her livadan salahiyeti fevkalâde ile intihap 
edilecek beşer zatla, İstanbul mebuslarından iltihak 
edecek zevattan teşekkül edecek demişti. (Hayır, ha
yır sesleri) Ve bu kabul edilmişti. (Gürültüler, ka
bul edilmedi sesleri) Müsaade buyurun efendim. 

IBirinci celsenin zaptında okuduğuma göre, bu 
Meclis livalardan salahiyeti fevkalâde ile intihap edi
lecek beşer aza ile, İstanbul mebusanından iltihak ede
cek mebusandan teşekkül edecek denilmiş ve kabul 

edilmişti. Binaenaleyh şimdi o esasa, bu Meclisin esas 
teşekkülüne mugayirdir, diye bir karar ittihaz edile
mez zannederim. Yalnız meselei müstahare diye söz 
almıştım. 

BİR MEBUS BEY — Esası söyledikten sonra... 
İSMET BEY (Çorum) — Evet Hukuku Esasiye 

Encümeni tanzim ettiği mevaddı kanuniyede mebusa-
nm müddeti içtimainin nısfından bir gün fazla gecik
tirir de gelmezse müstafi addedileceğini kaydetmiştir. 
(Gürültüler) Müsaade ediniz. (O meçhuldür sesleri) 
Müsaade buyurun neticeyi anlamadan... 

HOCA REMZİ EFENDİ (Kayseri) — Siz yok
tunuz o vakit. (Gürültüler) 

İSMET' BEY (Devamla) — Neticeyi anlamadan 
sözümü kesiyorsunuz. Bendeniz bir sureti hal, bir 
meselei müstahare arz ediyorum. Mevaddı kanuniye 
kabul edildiği zaman tabiatiyle gelmeyenler sükût 
edecek ve müstafi addedilecektir. Mevaddı esasiye ve 
mevaddı kanuniyede bu mesele nazarı dikkate alınmış
tır. Buna mü'teferri bütün takrirler, mevaddı kanuni-
yenin müzakeresine tehir edilmiştir. Kabul edildiği 
surette müstafi addedilecektir. Kararı esasiye muha
lif bir karar ittihaz etmeyelim. 

MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarki) — Bu fevka
lâde bir kanunda, kanun Millet Meclisine mahsus de
ğildir. (Kâfi, kâfi sesleri) 

REÎS — Efendim, mesele anlaşıldı. İstanbul'dan 
bundan sonra gelecek mebusları... 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Mesele anlaşılmadı. 

REİS — İstanbul'dan bundan sonra gelecek me
busların kabul edilip edilmeyeceğine dair... 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Kabul edi
lip edilmeyeceğine dair değil, buna dair vaki olan 
teklifin Encümene gönderilmesi lazımgelip gelmeye
ceğine dairdir. (Handeler) Efendim, müsaade buyu
run. 

REİS — Hacı Tevfik Efendi ne diyecektiniz? 
HACI TEVFÎK EFENDİ (Kângırı) — İsmet Beyin 

mütalaasını dermeyan edecektim. Doğrudur müta
laası. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Efendim, bendeniz Suphi Beyefendi tarafından veri
len takriri cereyan eden müzakere ile kabili telif gö
remiyorum. 7 Ağustos tarihinden sonra geleceklerin 
kabul edilmemesine dair teklif vaki oluyor. Halbuki 
7 Ağustostan sonra gelmiş arkadaşlarımızdan Encü
menimize kabul ettiğimiz arkadaşlarımız var. (Karar 
tarihinden evvel sesleri) Sonra, karar tarihinden de-
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miyor. 7 Ağustos tarihinden diyor. Daha evvel kabul 
ettiğimiz bir esas vardı. Bu esası değiştirmek için or
tada bir hal yoktur. Bundan evvel ittihaz edilen ka
rarda, yahut Paşa Hazretleri tarafından vukübulup 
kabul olunan teklifte, İstanbul'dan gelecek mebuslar
dan. (Gürültüler) Rica ederim söyleyeyim. Sonra siz 
burada sözünüzü söylersiniz. Pek karıştırıyorsunuz. 
İstanbul'dan gelecek mebus arkadaşlarımızdan Büyük 
Millet Meclisine girmesini Heyeti Vekilenin muvafık 
gördüğü zevatın kabul ve teklif edilmesi Heyeti Ve
kileye bırakılmış bir salahiyettir. Bu salahiyet bugün... 
(Gürültüler) 

HOCA REMZİ EFENDİ (Kayseri) — Hasbenne-
zake söylüyorsunuz, kaçamaklı oluyor. Heyeti Umu-
miyenindir salahiyet. 

ABDÜLKADİR KEMALt BEY (Kastamonu) — 
Sonra siz de söyleyin canım, sözümü kesmeyiniz, 

Allahü Ekber. 
HOCA REMZİ EFENDİ (Kayseri) — Bendeniz 

ortada Heyeti Vekileye verilen... 
HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Rica ederim, 

nizamnameyi tatbik ediniz Reis Beyefendi. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Bendeniz Heyeti Vekileye verilen salahiyeti değiştir
meyi muvafık görmüyorum. İstanbul'da kalan arka
daşlarımızdan bir kısmı, olabilir ki düveli muhtelife 
tarafından tanındığı için hiçbir tarafa çıkamayacak 
'bir yere kapanmış kalmıştır. İşte bundan dolayı İs
tanbul'da uzun zaman kalmış olan arkadaşlarımızın, 
İsmail Suphi Beyin söylediği veçhile, memuriyette 
istihdamına muvafakat edilen bu arkadaşlarımızın 
içimizle alınmasındaki mahzuru anlamıyorum. Mjadem 
ki memur olarak istihdam edeceğimiz kıymetli arka
daşlarımız vardır, şu halde bunları içimizde bulundu
rarak kendilerinden istifade etmek mecburiyetinde
yiz. Binaenaleyh ortada hiçbir sebep yoktur. Teklifin 
reddini talep ederim. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Eğer bu takrir 
İsmail Suphi Bey gibi düşman istilasından kaçmış olan 
bir arkadaşımız tarafından verilmeyip te düşman isti
lası ne demektir, oradan firar etmek için ne gibi ves-
saile tevessül etmek mecburiyeti vardır, bunun için 
insan ne gibi evsafı - evsaf deyince, tabii şahsa taar
ruz değil, cesaret itibariyle her adam hilkaten bir de
ğildir - ne gibi evsafı haiz olmaları lazımdır? Bunla
rı düşünmüş olsaydılar buna karar vermezdiler. İs
tanbul'da mevcut bulunan 130 mebus, şimdiye kadar 
gelmiş olsalardı kabul etmeyecek miydik? Tabii ka
bul edecektik. Acaba bugüne kadar gelmeyenlerin 
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mazeretleri, bizce belli olmadığı halde bunları kabul 
etmeyelim demeye ve böyle bir takrir vermek sure
tiyle bunların hukukunu refe bizi sevkeden saik ne
dir? 

iBend'eniz bunu anlayamadım. Zaten biz evvelce 
Heyeti Vekileye bir vazife tevdi ettik ve bu bapta 
bir kanun yapılacaktı birçok müzakerattan sonra böy
le bir kanun vazetmek muvafık olmadığını ve bu va
zifenin malûm olduğu üzere Heyeti Vekile tarafın
dan icra edilmesi, Heyeti Âliyenizce kabul edilmişti 
ve Heyeti Vekilede bugüne kadar vazifesini ifa et
mekte bulunuyor. Binaenaleyh dört gün evvelki ka
rarı nakzeder bugün ikinci bir kanun çıkarılmasına 
bizi sevkeden saik, gayri muayyen ve hatta gayri ma
kul olduğu için, bu takririn yahut bu layihai kanuni-
yenin reddini teklif ediyorum. 

ADLİYE VEKİLİ CELÂLETTİN ARİF BEY 
(Erzurum) — Efendim, Meclisi Âlinizin bu husustaki 
müteaddit kararlarını arkadaşlarımız arz ve izah ey
lediler. Onun için zannederim ki Meclisi Âliniz daimi 
surette ittihaz buyurdukları kararda musir olur ve 
bundan dolayıdır ki İsmet Beyefendinin teklifi gayet 
makuldür. Bundan evvel yapılacak bir şey vardır ki 
Nizamnamei Dahili Esasidir. Bu, evvela Layiha En
cümeninden gelmiş olan bir layihadır zannediyorum 
ve o layihanın ait olduğu encümene gönderilmesi la
zımdır. Evvela Kanunu Esasi Encümenine gider ve 
Kanunu Esasi Encümeni meseleyi tetkik ettikten son
ra mazbatasiyle buraya gelir ve zannederim ki en doğ
rusu bu olur. (Reye, reye sesleri) 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine dair 
bir takrir var. (Kâfi sadaları) Müzakereyi kâfi gö
renler ellerini kaldırsın... Kabul edildi efendim. 

Kanunu Esasi Encümenine gitmesini arzu eden
ler ellerini kaldırsın... Kabul edildi efendim. 

6. — Çorum Mebusu Haşim Beyin, İstanbul'dan 
gelenler hakkında ittihazı lazım gelen tedabire dair 
teklifi kanunisi ve Layiha Encümeni mazbatası. (2/36) 

Layiha Encümeni Mazbatası 
Dersaadetten firaren ve süveri saire ile gelenler 

'hakkında ittihazı ica'beden muameleyi mutazammın 
Çorum Mebusu Haşim Beyin Heyeti Umumiyeden 
muhavvel takriri bittetkik mahiyeti itibariyle nazarı 
dikkate alınmaya şayan olmakla Heyeti Umumiyeye 
arzı tezekkür kılındı. 

15 Ağustos 1336 

ABDÜLKADİR KEMALt BEY (Kastamonu) — 
Takrir sahibi izah etsin. 
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HAŞİM BEY (Çorum) — Takrirde izahat var, 
okunsun efendim. (Kürsüye, kürsüye sesleri) 

HAŞİM BEY (Kürsüye gelerek) — Efendim, ben
deniz diyorum ki; müntehap simalarla birçok zevat 
istanbul'dan geliyor. (Gürültüler, ayak patırtıları) 
yapmayın vallahil azim asabıma dokunuyor, nedir 
bu? Affınıza mağruren arz ediyorum. Bu benim asa
bıma dokunuyor. Olur ki bir münasebetsizlik ederim. 
Sonra dilgir olursunuz. Benim haysiyetim sizin haysi
yetiniz demektir. Herkes üç bomba alıyor, getiriyor. 
Kimi üç dürbin, bir tabanca alıyor. Üsküdar'dan, 
Alemdağ'mdan, bilmem nereden şunu aldım, bunu 
aldım. Şunu kaçırdım, bunu getirdim diyor ve güya 
Kuvayi Milliye taraftarı imiş gibi bir vaziyet alarak 
buraya geliyor. Meclise müracaat ediyor. Hem Hü
kümeti iğfal ederek memuriyet peşinde dolaşıyor. (Al
kışlar) bendeniz diyorum ki maruzatım şu merkezde
dir : Mademki bunlar geliyor. Kimi memurini mül
kiyeden imiş, kimi memurini askeriyeden imiş, rütbe
si ne olursa olsun (handeler) rica ederim. Bırakın 
canım. Şimdi bunlar memuriyet için müracaat ediyor. 
Acaba evvelce bulunduğu memuriyetlerde cünha ile, 
cinayetle mahkûm mu, suiistimal yapmış mı? Ne su
retle tebriyei Zimmet edeceğine dair vesika ibraz ede
memiş. Bunu hemen ceffelkalem vükelayi kiram ha-
zaratı daime müdürüne havale ederek bir işe baksın 
diyorlar. Efendim bir yazısına bir çizisine, bir de bı
yıklarının bükülü, fesinin kalıplı olmasına bakıyorlar. 
Bilmem ne? (Alkışlar, handeler) Haydi bakalım, seni 
falan memuriyete tayin ettik diyorlar. Vallahi işte 
böyle memuriyet veriyorlar. Ben diyorum ki; şu he
yet içinden muhtelit bir komisyon teşekkül etsin, do
kuz zattan mürekkep, bunların tahkik hüviyeti için 
o heyet tamamiyle tetebbuat ve tetkikatta bulunsun. 
Onların vereceği cevazı istihdam karan mucibince 
memuriyete tayin olunsun. Binaenaleyh takririm okun
sun. (Bravo sadaları) Belki de yanlış söylerim. Tak
rirde daha ziyade izahat vardır. 

ADLİYE VEKİLİ CELÂLETTİN ARİF BEY 
(Erzurum) — Haşim Beyefendiden bir ricam vardır. 
Böyle bir memuriyete tayin edilmiş olan bıyıkları bü
külü zevatın isimlerini saysınlar da anlayalım efen
dim. 

HAŞİM BEY (Çorum) — İsim tadadına hacet 
yoktur. Herkesin vicdanını şahit tutarım. Hepinizin 
zahirdeki olan gözlerinizi şahit tutuyorum. 

ADLİYE VEKİLİ CELÂLETTİN ARİF BEY 
^Erzurum) — O halde Heyeti İcraiyeye atfı kusur 
etmeyin... 
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HAŞİM BEY (Çorum) — Hayır efendim, bilâ-
tahkik, rasgeleni memuriyete tayin ettiklerinden dola
yı bu olamaz. Muahaza ediyorum. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Heyeti Vekile 
cümlemizin vekilidir. Kâfi efendim. 

REİS — Takrir okunuyor, rica ederim dinleye
lim. 

'(Takriri kâtip okur) : 
Makamı Riyasetpenahiye 

'Bugünlerde güya İstanbul'dan firaren geliyorlar 
imiş gibi birçok kimseler Ankara'da görülüyor ve bir
çokları da memuriyet talebinde bulunuyor. Evvela 
firar suretiyle gelenler cünha ve cinayetle mahkûm 
mudur, değil midir ve şimdiye değin ne gibi memuri
yetlerde bulunmuştur ve tercümeihali neden ibarettir, 
yedinde mezabıt ve vesaiki mutebere var mıdır? Sani
yen açıktan açığa tayin gibi bir mesuliyeti Heyeti Ve
kile deruhte edebilecek midir? Salisen alelekser bu
raya gelenler kısmen açıkta iken bedavadan Ankara 
hazinesindeki paraya ve Anadolunun saf muhitine 
göz dikerek geliyorlar. Polis memurları tarafından ta-
rassudatı hafiye icra olunuyor mu? Yahut memuri
yet talebi vesilesiyle düşmanlarımıza casusluk yapma
yacaklarına ne suretle kanaat hâsıl oluyor? Bu bapta 
ve şu zamanda zirde münderiç mevaddı kanuniyenin 
kabulüyle işbu takririn dahi Nizamnamei Dahilinin 
23 ncü maddesinin son fıkrasına tevfikan ruznamei 
müzakereye vazını teklif eylerim olbapta. 

18 Ağustos 1336 
Çorum 
Haşim 

HAŞİM BEY (Çorum) — Maddeler de okunsun 
rica ederim. Reis Beyefendi emir buyurunuz mad
deler de okunsun. 

REİS — Kabul olunacaksa maddeler öyle okun
sun. '(Gürültüler) 

HAŞİM BEY (Çorum) — Esbabı mucibe okunu
yor da maddeler niçin okunmuyor? 

(Maddeler okundu) : 
'Madde 1. — Taşradan firaren veya suveri saire 

ile Ankara'ya gelip de memuriyet talebinde bulunan 
ve gerek mukaddema tayin kılınmış olan mülki ve 
askeri bilcümle memurinin tahkiki hüviyetleri için 
Heyeti Umumiyeden müntehap beş zattan mürekkep 
teşekkül edecek olan muhtelit komisyon tarafından 
cevazı istihdamı karargir olmadıkça hiçbir kimse me
muriyete tayin ve istihdam olunamaz. (Bravo sesleri) 

Madde 2. — Firaren Ankara'ya gelip de tahkiki 
hüviyet heyetince cevazı istihdamına karar verilen ve 
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bir memuriyete tayin olunanlara yalnız Ankara mer
kezinden mahalli memuriyetine değin azimet harcıra
hı ve masarifi zaruriyesi verilip Ankara'ya firar su
retiyle muvasalatları için bir gûna harcırah ve saire 
ita olunmaz. (Handeler) 

'Madde 3. — Heyeti Vekilece görülen lüzumu si
yasi üzerine taşradan ba işarı resmi celp ve bir me
muriyete tayin olunmuş olanlara dahi muaddel har
cırah kararnamesi ahkâmı tafbik olunur. 

Madde 4. — Bu Kanun (1 Temmuz 1336 ncı gü
nünden) veya teklifi kanuni tarihinden itibaren meri 
olur. 

1. — Antep ahalisinin, düşman bombardımanına 
ve teslim teklifine rağmen müdafaada sebat etmeye 
karar verdiğine dair Antep Mutasarrıflığından mev
rut telgrafın takdim olunduğu hakkında Büyük Mil
let Meclisi Riyaseti tezkeresi. 

İBüyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
l'g Ağustos 1336 

Antep Mutasarrıfı Sabri Beyden mevrut 14 Ağus
tos sene 1336 tarihli rapor sureti husulü malumat 
zımnında takdim kılındı. 

Heyeti merkeziyede bulunan birkaç azanın kuvvei 
maneviyeyi tezyide saileri zikre pek şayandır. Düş
man bu sabah üçüncü bir ihtarname daha yolladı. 
Bunda ilk ihtarname mucibince öğleye kadar arzı 
teslimiyet edilmediği takdirde öğleden sonra bombar
dımana devam edileceği bildirilmiştir. Memurin, eş
raf ve ulema ve heyeti merkeziye azaları ve her ma
halleden mün'tehap ikişer zattan mürekkep içtimai 

4. — MAZB^ 

7. — Aydın Mebusu Cami Beyin, Idarei Umu
miyei VHayat Kanununun tadiline dair teklifi kanu
nisi ve Layiha Encümeni mazbatası. (2/53) 

Layiha Encümeni Mazbatası 
Mecalisi teşriiyei sabıkaca da henüz tetkik ve ka-

nuriiyeti tasdik edilmemiş olan tdarei Umumiyei Vi-
layat Kanunu muvakkatinin bazı mevaddının tadil, 
tashih ve tayyı lüzumuna dair Aydın Mebusu Cami 
Beyin Heyeti Umumiyeden muhavvel 12 Ağustos 
1336 tarihli takriri ve merbut esbabı mucibe layiha-
siyle altmış bir maddelik teklifi kanunisi Encümeni-
mizce mütalaa ve tetkik edildi. Şekli kanuni iktisap 

Madde 5. — Bu Kanunun icrayı ahkâmına Bü
yük Millet Meclisinin Umuru Maliye Vekili mezun
dur. 

Madde 6. — Bu Kanuna (Tahkiki Hüviyet Kanu
nu) namı verilmiştir. 

REİS — Efendim, bu takriri kabul edip ruzna-
meye ithalini arzu edenler ellerini kaldırsın... Kabul 
olunmadı efendim. 

HAŞİM BEY (Çorum) — Heyeti Vekİlenin he
sabına gelmez. 

LİF EVRAK 

umumi aktedildi. Ölünceye kadar (Alkışlar) Şehri 
müdafaada sebat edileceği teyit ve tahrir edildi. Şu 
sırada kısa kısa ve pek canlı söylenen sözler azmin 
derecesini göstermekte ve yek avaz olarak (Yaşasın 
sebat ve millet) sadaları ayyuka çıkmakta idi. Taham
mül, sebat ve müdafaa için yine tekrar ahit ve misak 
edildi. Müteakiben kıraat olunan duayi beliğ üzerine 
içtimaa nihayet verildi. Her fert vazifesine koştu. 
(Yaşasın Antep sesleri) 

CEVDET BEY (Kütahya) — Efendim, teşekkür-
name yazılsın. 

FEYZİ EFENDİ (Malatya) — Cevap ve teşefckür-
name yazılsın. 

DR. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — An-
tebin fedakâr evlatlarına Meclisten selam ve takdir 
yazılsın. 

IREİS — Peki efendim, Divanı Riyasetten yazıl
sın. 

ve tatbik halinde Idarei Umumiyei Vilayatın layıkiyle 
tedvir ve ihtiyacatı memleket ve milletin şu suretle 
de temin edilmiş olacağına kanaatbahş olan layihai 
mezkûre münderecatı Encümenimizce de nazarı dik
kate şayan görülmekle taalluku hasebiyle Dahiliye 
Encümenine tevdii zımnında Heyeti Umumiyeye tak
dimi tezekkür kılındı. 

10 Ağustos 1336 

Layiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Müfit Süleyman Sırrı 

Kâtip 

3. — MUHT1 

TALAR (Devam) 
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REİS — Dahiliye Encümenine havalesini arzu 
edenler ellerini kaldırsın... Kabul edildi efendim. 

8. — Samsun Mebusu Nafiz Beyle rüfekasmın 
Samsun'daki Divanı Harbin ilgasına dair takriri ve 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası. 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 
31 Temmuz sene 1336 tarihli Encümenimize 

muhavvel Canik mebusları Ahmet Nafiz Bey 
ve rüfekasının, Samsun merkezindeki tehcir Divanı 
Harbi Örfisinin lağvı hakkındaki takrirleri encümeni-
mıizce mütalaa edildi,. 

Vaktiyle bir maksadı siyasi takip edilerek dört 
mahalde teşkil edilmiş bu gibi Divanı harplerden 
üçünün devamlarına lüzumu kanuna olmadığı görü
lerek tilga edilmiş ve elyevm yalnız Samsun merke
zinde tehcir meiailini rüyet etmek üzere bir Divanı 
Harbi Örfî ifayi vazife etmekte bulunmuştur. 

Divanı Harbi örfiler temini aslayiş için icabında 
müracaat edilecek vesaitten olduğu ve elyevm Sam
sun merkezinde muhili asayiş vakayi görülemediği 
dihetle bu gibi Divanı Harbi Örfinin vücudüne ıbiır 
lüzum ve ihtiyaç kalmamış olduğundan lağvi husu
sunda vukubulan teklif ve talebim muvafık oldudu 
maruzdur. 

2- 8 - 1336 
KÂZIM HÜSNÜ BEY (Konya) — Böyle şeyîıar 

Hükümet huzuriyle müzakere edilir. 
İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL BEY 

(Sarulhan) — Samsun'da müteşekkil Divanı Harp, 
tehcir divanı harbi olduğu (için lağvi tahtı karara 
alınmıştır. Hükümet de bunu kabul ediyor. 

REİS — Mazbata mıündereeaitunı kabul edenler 
'lütfen ellerini kaldırsın Ekseriyetle kaibul, olundu efen
dim, 

9. — Saruhan Mebusu Mustafa Necati Beyin, 
Matbuat müdürü umumisinin Meclisten intihabına 
dair teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası. 
(2/32) 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 
iMıaıtibualt ve İstihbarat Kanununun birinci mad

desinin 'tadilini muıtazaımımın Saruhan Mebusu • Neca-> 
ti Beyin Heyeti Urnumiyeden mubavvel ıllâyiihai ka-
nuniyesi encümeniımizce mıütal/aa ve icabı müzakere1 

olundu. İşbu teklifin Matbuat ve îsitliıbbarait Müdüri-ı 
yeti Umuımiyesıinin (teşekküllüne dair olan Kanunum 
(birindi maddesinde tespit edilırniş mesuliyet esasına 
mıugaıyireti ve Meclstaı nrünjfcehap müdürün İcra.- Ve
killeri Heyeti meyanına kabul olunması Hazım gelip 
bu da Heyeti müşarünileyhaya ait kabul olunan rnad-

İ dai kanuniye ile kabil telif olamaması hesabiyle üç 
reyi ekalliyete karşı ekseriyetle reddine karar venilje-

ı rek Heyeti Umumiyeye arzı tezekkür kıtadı. 

Lâyiha Encümeni Reisi M. M. 
Müfit Süleyman Sırrı 

Kâtip 
Alıi Vefa 

MUSTAFA NECATİ BEY (Saruhan) — Efen^ 
dim Matbuat ve İstiihbarat Müdüriyeti Umumiyesi 
son derece mühim ve mesulİyetld bir işitir. Malûmu-1 

âliniz yazacağı ufak bir havadisi© memleket dahilin
de istediği gibi bir cereyan Uevlt ©der. Bu iıtibaırîa; 
kendisine bir tahsisat verilmiiıştir. Tahsisatın sureti 
sarfı hakkında mesuldür. Onun için Mıeeliisltem münite-' 
hap ve Meclise karşı mesul bir müdürün idaresine 
verilmesi daha muvafık olur kanaatindeyim. Zaitenl 
Reis Paşa Hazretleri, hem M'eels'te hem kuvvesi ic-
ıraiyedeki vazifeden dolayı, deruhte eltıtıiği işin büylük~< 
liüğü itibariyle, bir çok rnesuiyetler deruhte eitımıiışllerı-
dıir. Onun için Mec&iten müntehap olım&yan bir elle 
ıtevdi etmek doğru oüıarnaz, Binaenaleyh Meclisten 
münjtefhap bir müdüre verilmesini teklif ederim. 

.FERİT BEY (Çorum) — Efendim müsaade bu
yurumuz. Bu meselenin Kanunu Esasi Encümeninin 
ruznamemize dahil olan teklifi ile alâkası vamdır, Ora
da hangi memuriyetlerin mebuslıukJia içtima edebilıe-
ceği mevzuubabs olduğu sırada bunu da ınıazarı dik
kate alırız (O başka mesele şasileri). 

,MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Efendim miesialıe-
-yi encümen namına arz edeyim. Bu tekriri venen ar-< 
kadaşımız, isıtihbaırat için tayin edilımesi lâzım geleni 
zatın Heyeti muhteremeniz tarafından billinıtihap ta-' 
yin olunmasını teklif ediyor. Halbuki biz bundan ev
vel bu istihbaratın teşkili hakkında teklif olunan layi
ha i kanuniyeyi müzakere ederken, onların kadroları
nı maddelerim müzakere ettiğimiz zamanda, böylie 
bir müdüriyete maaş koyduk ve bu idairenin mıesudıi-
yeıt'inü reisievvelün kendisine verdik. Eğer simidi iriife-
kayi muhtereme meyanından bir zatin Ibidlintihap mü
dürü umumî olarak gönderi'llmesi icabederse bilıâHıa-
re bu zata ademi itimat beyan ederek kendisinin Mec
lise karşı mesul olması lâzım. Halbuki evvelki verdi
ğimiz maddei kanuraiyede, mesuliyet Riyaseti ulâya 
verilmiş ve bizim icra Vekillerinin adedi de tayin 
edilmişti. Şimdi İcra Vekillerinin adedi muayyeni 
iken oraıya bir adet daha ilâve etmek, eski kanunu 
tadil etmekle olabilir. Binaenaleyh buna lıüzum ol
madığını ve bundan bir ay evvel yapmış olduğumuz 
kamun i!e teşkil etmiş olduğumuz kadroyu tekrar boz-
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maya lüzum bulunmadığını encümen nazarı itibara ı 
alarak bu .teklifin reddini kabul erimiştir ve (böyle arz 
ediyorum. 

SIRRI BEY (Izmiet) —- Hatırı âlinizde olacak, Is-
t?ih'baiiTa»tı umumiye miidürüriyetine dair kabul ettiği
miz kanun gece müzakere edilmişti ve gayet müsta-
celen icabı ifa oöıuramuştu. O akşam bendemiz İstih
baratı müdüriyeti umumiyesinin Riyaseti ulâya 
merbutiyetıin'in gayri tabiî bir şey olacağını söyliamiş-
€m Fakat maateessüf o akşam meselle müsibacaliyet-
le müzakere edildiği için maksadımı llüzumu derece-
isinde ifnama muvaffak alamamıştım. Heyetimiz ara
sımda bir arkadaşımızın aynı mahzuru serdederek 
hakikata rücu etmiş bulunmasından dolayı taitminii 
vicdan ediyorum ve o zata müteşekkir kalıyorum. 
Bu meselle böyle,.. Yalnız istihbarat müdüriyeti umu-
m'iyesinın Heyeti Celilelıerince münıtebap ve mesulı bir 
zata tevcih olunması hakkında Heyeti Vekiîıenan bir 
kararı vardı ki bendeniz Posta müdüriyetini ifa et
tiğim zaman ona resmen muttali olmuştum. Aırzu 
ederdim ki, Heyeti Vekileden burada nazır bulunan 
zevat Heyeti Gailelerine izahat versinler ve Meclisi 
tenvir etsinler. Kendileri sükût ettikleri için, aflarine 
mağrurem. bendemiz cereyan eden ahval izah ede
ceğim. Heyeti Vekile Karariyle bendenize havalle ollıu-
•nan (tezkerede, Posita ve telgraf müdüriyeti umum'i-
lyesiylıa İstihbarat ve matbuat müdüriyeti umumiye-
sinin tevhidi ve o makamın bir vekilli 'mesul tarafın
dan idare olunur bir hale ifrağı ve Meclis tarafından! 
diğer vekiller gibi bir zatın intihabı bir kanun tanzi
mi tahtı karara alındığını Dahiliye Vekili büıdiriyor-
du. 

Fakat bemdamiz dedim ki : Bunu ihata demedim, 
kudreti tefekküriyem buna (manidir. Bunu yapaımı-
yacağım, binaenaleyh bu sureti tevhidin, aralarraıdaki 
münasebetin, daha muktedir olan bir zat tarafından 
düşünülmesi daha muvafık odur. 'Böyle bir istirham
da ibülundurn. İstirhamını kıaibul olundu ve mesele
nin tekrar müzakere olunduğunu işittim. Müzakere
nin şakla ahirinin, Posta ve telgraf müdüriyeti urnu-
miyasünün ayrı ve istihbarat ve matbuat müdüriyeti 
umumiıyesinin de ayrı bir vekili mıesul ile, yani Mec-
ü'si Âlinizden ayrı, ayrı intihap edilmiş zevat tarafın
dan idare oftuınıma&ı suretinde tahtı karara alammış 
olunduğunu işittim. Bunun hakikat olup olmadığını 
bilmiyorum. Lütfen kendileri buradadırlar. İzah bu-
'yursunüa'j*. 

•MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — 
Efendiım; Dahiliye Vekili refiki muhteremim buram
da değildir. Bu meselede kendfisli salâhiyettardır. Ma

mafih kendisi burada oJımadığı için bendeniz malû
matımı arz edeyim. Heyeti VekMıede Posita idaresinin 
bir vekile ıtevdiime lüzum bulunduğu müzakere edit-
di. Ne askerî muhaberatı, ne malî muhaberatı, (haıtlta 
ne idarî rnıoıhaberaıtı Mzım olduğu derecede süratlıe 
idare edemeyen postaların, ihitiiyacatı idariye ve mssu-
Jiyesi düşünülmek ve bu gün Devletin Hazinesine bir 
yük olan bu idareyi bu vaziyetten kurtararak mıun-
Ifcazam bir haile ifrağ etmek için bunun bir vekili me
sule tevdi edilmesi muvafık olacağı düşünüldü, te
zekkür edildi. İstihbarat müdüriyeti umumiyes vaiz-' 
fesinin de aynı vekâlet tarafımdan yapılıp yapıîımııya-
cağı meselesi de o sırada tezekkür edilmişti. Evvelâ 
Sırrı Beyin buyuıPdıukilarıi ıgibi, bumun her ikisinin bir 
zat tarafından yapılabileceği de düşünülmüş ise de 
muahharen ikinci bir müzakerede, Posta müdüniıye-
ttinlin diğerinden ayrı ıbir şey olduğu ve binaenalieyh 
posita ve telgraf lumuru için Höyeti âiyenizden bir 
vekil talep etmekle beraber İsitihbarat müdüriyeti 
umumiyesi'min kemafisısaibık şimdilik Miüd'iMyeti 
umumiye suretinde kalimaısına karar verildi. Heyeti 
Vekilede cereyan iaden mıüzakarat bundan ibarettir., 

ISOYSALLIOĞLU İSMAİL SUPHİ BEY (Bur
dur) — Efendim mesele İstihbarat müdüriyeti uımu-
miyesdnıin bir vekil tarafından idaresi ve vekilin He
yeti Vekileye (ithali meselemi değildir. O ayrıca düşü
nülecek bir şeydir. Hakikaten propaganda umuru 
çok mühim bir şeydir. Bir vekil tarafından (idare 
edilmeye şayan derecede mühimidir. Ancak Necati 
(Beyin takriri; bizim aramızdan bir Matbuat müdüri
yeti intihabına dairdir ve (bendenlizce gayet rnıakuİ!-
dür. Her ne kadar bazı arkadaşlarını, derdesti tezek-' 
kür olan Kanunu Esasî mazbatasında zikredilen, me-
huslukla memurluğun içtimai istisnalarında bunun! 
dahil olmadığını ısöyledilerse de bendenizce bu me
sele, o mazbatada zikredilen valilik ve kumandanlık 
derecesinde mühimdir, belki daha mühimdir. O gfötoi 
şeylerde mebuslukla m'emurüyetin içtimai esas kabul 
edileceği zannıolluınduğunıa nazaran bu meselien'in de 
behemahal kabul edileceği zanmndayım. MÜdüri umu-' 
mi aramızdan: tayin edilirse elbette daha iyi olur. M&> 
sul/iyefc meselesıine gellinee; Müfit Efendi ona (iışaret 
ettiler. Bence nasıl kumandanlık, valilik mesefesfind© 
bir mebusun mesuliyeti nazarı itibare alıunacakısa bun
da da ayna esas takip edilebilir. 

MUSTAFA VASFİ /BEY (Tokat) — Tecrübe 
ettik, mebus olduğu için mesul ©demiyoruz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Gerek sahM 
(takririn ve gerek İsmail Suphi Beyin fikrinle iştirak 
ediyorum. Mesele hakikaten mühimdir. Diyebilirini 
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M, bir meoıteketin s©vkü idare moktai nazarından Er-. 
kânı Harbiydi Umumiye Reisti ne ise, hissiyatını 
savk'ü idaresi moktai maızarundan da istihbarat ımü-
düriyeti umumiyesi odur. Fakat gerek memur ©Usum, 
gerek olmasın, herhalde şu bizi işgal/ edien ;mesd!ayı 
ancak Hukuku Esasiye Encümeni haMıedebilir. BMa-
enialıeyh bendeniz bumun Hukuku Esasiye Encüıme-
mıinıe havalesini teklif ediyorum. (Müzakere kâfi sia-
daîaırı). 

fDR SUAT BEY (Kastamonu) — Efendim, mat
buat meselıesi filihiakika arkadaşların 'izah ettiği gibi, 
hayalü siyasiye ve içtimaiyeırnizli teşkil ©den en mühimi 
bir meseledir. Buna lâyık ollduğu kadar ehemmiyet 
verilimediği içim, Sırrı Beyin buyurduğu gibi, ramıan 
zan'da müsltaeelem müzakere ©dildi ve bir ımüdiüriiyelti 
umumiye tarzımda kaırartgir oldu. Şimdi bu şeklim teb
dili için ortada bir zaıruırat yoktur zammederim. Eğer 
bir mercie raptetmek 'lâzım gelirse, Makamı Riyase
te vaki olan intiilbaıtı baki kakabilir. Bumu tiabdülı etmek 
içim bir sebep görmüyorum. Bumu bir vekâlet şeklin 
me getirmek ve sonra yeniden teşkilâtlar ve ilâveOleır 
yapmak doğru olimasa gerektir. Alâ ihaîlihi ipkası ta-
ıraftarıııyım. 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair takrirler 
var. (Okundu) : 

Makamı Riyaseti CelıMıeye 
Müzakerenin kifaıyetüylıe ımazbatai mıezkûrenıim 

Kamumu Esasi Eraöümenine havalesini teklif ederim. 
18 - VIII - 1336 
Erzincan 

Mehmet Emin 
REÎS — Müzakerenin kifayetini muvafık gören

ler ellerini kaldırsın, kâfi görüldü. Bunun kanunu 
esasî encümenine havalesine dair bir teklif vardır. 
Encümene havalesini kabul edenler ellerini kaldır
sın, kabul olunmadı efendim. Lâyiha encümeni maz
batasını kabul edenler, yani teklifin reddini kabul 
edenler, ellerini kaldırsın. Ekseriyetle kabul olundu. 

10. — Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin; Damat Fe
rit Hükümeti zamanında İstanbul Divanı harbi ör-
fisince verilen hükümlerin keenlemyekün addi hak
kında teklifi kanunisi ve Lâyiha encümeni mazba
tası. (2/29) ' 

REİS — Efendim, Damat Ferit Hükümetinin Di
vanı harpleri hakkında Elâziz Mebusu Hüseyin 
Beyin takririne dair Lâyiha encümeninin mazbatası 
var : 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 
Damat Ferit Hükümetinin teşkil ettiği Divanı 

harplerden cezaya müteallik sadır olan hükümlerin 

keenlemyekün addedilmesi hakkında Elâziz Mebu
su Hüseyin Beyin Heyeti umumiyeden muhavvel 
15 Temmuz 1336 tarihli teklifi kanunisi encümeni
mizde tetkik edildi. Dersaadette bulunan eşhas hak
larında sadır olarak keenlemyekün addi lâzımgelen 
hüküm ve mukarreratın ademi tatbik ve infazına 
nasıl ki buraca imkânı maddî olmadığı gibi taşrada 
bulunan bu kabil mahkûmin haklarındaki hükmün 
de bittabi kıymet ve mahalli tatbik bulamayacağı 
derkârdır. Binaenaleyh girişilen şu mücahedede hak 
ve hakikatin İnşallah muvaffakiyetle tecelli ettiği 
takdirde Hükümeti mezkûrenin değil cezaları, gay
ri muhik ve muvafık ittihaz edilmiş bilcümle mua
melâtı da bittabi hükümsüz kalacağına dair bir ka
nun kabul edildiği cihetle şimdilik şayanı dikkat ol
mayan mezkûr teklifin reddine Karahisarışarkî Me
busu Vasfi Efendinin bir reyi muhalefetine karşı ek-t 

seriyetle karar verildi. 
15 Ağustos 1336 

Lâyiha En. Reisi M. M. 
Müfit Süleyman Sırrı 

Kâtip 
Ali Vefa 

ABDÜLKADlR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Asılanlar ne olacak? izahat versinler. 

REİS — Buna dair söz isteyen var mı? 
NAFİZ BEY (Canik) — Efendim, İstanbul'da 

bir Hükümetin mevcut olmadığı Meclisi Âlice ka
bul edilmişti. Şimdiye kadar cereyan eden müzake-
rat bu esasa müptenidir. Binaenaleyh İstanbul'da 
Hükümet taslağı bulunan Damat Ferid'in teşkil etti* 
ği bir Divanı harbin verdiği hüküm de tabiatiyle 
keenlemyekündür. Bunu Meclisi Âlide mevzuubahis 
etmeye mahal yoktur. Meclisi Âli gayesine vasıl ol
duktan ve memleketi kurtardıktan sonra böyle şey
ler mevzuubahis olabilir. Eğer Meclis gayesine vasıl 
olmazsa o zaman memleket maazallah bitmiştir. Bi
naenaleyh reddini talebediyorum. (Müzakere kâfi sa-
daları), 

REİS — Efendim, Lâyiha encümeni mazbatası
nı kabul edenler ellerini kaldırsın, ekseriyetle kabul 
edildi efendim. 

11. — Bay azıt Mebusu Süleyman S udi Beyle re
fikinin, harcırahların tenkisi hakkındaki teklifi ka
nunisi ve Lâyiha encümeni mazbatası. (2/38) 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 
Memurini mülkiye ve askeriyeye verilen harcı

rah ve yevmiyeler hakkında Bayazıt Mebusu Süley
man Sudi ve Şevket Beyler tarafından verilip Heye-
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ti umumiyeden tevdi ve havale olunan 21 Temmuz 
1336 tarihli Lâlihai kanuniye encümenimizde bittet-
kik harcırah meselesi Maliye Vekâletinin olbaptaki 
teklifi üzerine Heyeti umumiyece derdesti hal bulun
muş olmakla işbu teklifin nazarı dikkate alınması
na mahal kalmadığı cihetle Heyeti umumiyeye arzı 
tezekkür kılındı. 

15 Ağustos 1336 
Lâyiha En. Reisi M. M. 

Müfit Süleyman Sırrı 
Kâtip 

Ali Vefa 
REİS — Lâyiha encümeni mazbatasını kabul 

edenler ellerini kaldırsın. Ekseriyetle kabul olundu 
efendim. 

12. — Menteşe Mebusu Dr. Tevfik Rüştü Bey
le refikinin, İrşat encümeni beyannamelerinin neş
rine ve adul heyeti teşkiline dair teklifi kanunisi ve 
Lâyiha encümeni mazbatası. (2/30) 

REİS — Efendim, telkin ve tethiş kanunu yapıl
ması hakkındaki takrire dair Lâyiha encümeni maz
batası var : 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 
İrşat encümeni tarafından tedvin ve tertip edi

lip Heyeti umumiyece kabul edilecek esasat ve ka
naatin mevize suretinde cevami ve sair mecmai nas 
olan yerde memurini mülkiye ve askeriye ve mebu-
sin ve huteba taraflarından halka tebliğ ve izah su
retiyle neşrine ve bir adul heyeti teşkiline ve işbu 
heyetin vazife ve salâhiyetine dair Menteşe Mebusu 
Tevfik Rüştü ve Saruhan Mebusu Necati Beylerin 
Heyeti umumiyeden muhavvel takrirleri encümeni
mizde bittetkik esasen îrşat encümeni tarafından neş
redilecek mukarreratm tamimine mani olmamakla 

I 

beraber bu gibi vezaifi irşadiye ve milliyeyi ifa mak-
sadiyle îrşat ve istihbarat müdüriyeti umumiyesi 
teşkil edilmiş olduğu ve adul heyeti teşkiline gelin
ce; buna müteallik vezaifte Hiyaneti vataniye kanu
nu ahkâmile temin edilmiş bulunduğu cihetle muk-
tazayi hal ve zamana gayrimuvafık görülen mezkûr 
takrir mündericatının nazarı dikkate alınmaması ve 
Heyeti umumiyeye arzı tezekkür kılındı. 

15 Ağustos 1336 
Lâyiha En. Reisi M. M. 

Müfit Süleyman Sırrı 
Kâtip 

Ali Vefa 
ALI SÜRURİ EFENDİ (Karahisarışarkî) — Her

halde onun mündericatı da müthiş olacaktır. Tekli
fi kanuni de okunsun anlayalım. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Takrir sahibi izahat versin. 

Dr. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Tek
lifi kanunî bir defa okunsun efendim. (Okunur) : 

Telkin ve Tethiş Kanunu Lâyihası 
Madde — Büyük Millet Meclisi İrşat encüme

ni tarafından tedvin ve tertip edilip Heyeti umu
miyece kabul edilecek esasat ve kanaatin mevizeler 
suretinde cevamii şerifede suveri münasebede, mek
teplerde ve mebuslar ve hatipler tarafından alenî ve 
hususî mecamii nasta alay ve tabur imamları tara
fından ders suretinde efradı askeriye arasında ve hu
susî hatipler tarafından köylerde tefsir ve izah su
retiyle neşri ve hatta evrakı matbua şeklinde bita
raf ve düşman memalik ve ahali ve efradı askeriye
sine kadar tamimi lâzımdır. 

Madde — Esas ve kanaati inkılâbiyenin katiyen 
münteci muvaffakiyet olması lâbit olduğundan aza
sının miktarı yediyi tecavüz etmemek ve lüzumuna 
göre adedi tezyit olunabilmek üzere Büyük Millet 
Meclisi azası tarafından müntehip bir (adul heyeti) 
teşkil edilmiştir. 

Madde — (Adul heyetinin) vazifesi gerek Bü
yük Millet Meclisi Riyaseti Celilesi, gerek rüesayi 
memurini mülkiye ve askeriye tarafından havale su
retiyle veyahut doğrudan doğruya vaki ıttılağ üze
rine esasat ve kanaati inkilâbiyeye mugayir ve her 
ne bahasına olursa olsun muhafazai istiklâl için 
vuslune kadar muayenet ruhuna münafi neşriyat ve 
beyanatta bulunmaya cüret edenlerle bu mücahede-
yi mukaddeseyi suiistimalâtiyle şaibedar eden Mü-
dafaai hukuk heyeti azasının ve memurinin ve cep
helerde umum cephe kumandanlığının emri olmak
sızın vazifesi başından infikâk eden ümera ve zabi-
tan ve memurini mülkiye ve müdafaai hukuk heyeti 
milliye azasının muhakemesiyle mücrim olduklarına 
kanaati husule gelince idamlarına hüküm itasıdır. 

Madde — (Adul heyeti) tarafından muhakeme 
altına alınmış olanlar arasında Büyük Millet Mecli
si azasından bulunursa bunlar hakkında kablelhü-
küm Büyük Millet Meclisi Heyeti umumiyesinden 
mevzubahis olan mebus hakkında (Kanun harici) 
kararının istihsali lâzımdır. 

Madde — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meridir. 

Saruhan Mebusu Menteşe Mebusu 
Mustafa Necati Dr. Tevfik Rüştü 

Dr. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Oku
nan mevaddı kanuniye meseleyi ve maksadı esasen 
teşrih ediyor. Bu hususta müsaade buyurursanız bi-
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razda bendeniz ilâve etmek isterim. Meclisin, hele 
son bir ay zarfında mevzubahis ettiği mesail tetkik 
olunursa görülür ki, bu istiklâlimizi muhafaza için 
azmettiğimiz mücahede de en cüzi zaaf gösterenler 
aleyhinde şiddetler ibraz ediyoruz ve zaman, zaman 
verilen takrirler de görülüyor ki, Meclis bazan bu 
işlere bizzat vaziyet etmek istiyor ve onları tetkik 
etmek, yakından görmek istiyor, cezalarını tertip et
mek istiyor. Bu kadar şiddetle alâkadar olan Mecli
sin, her meseleyi ayrı, ayrı mevzubahis etmeden ise 
bir defalık bir âdül heyeti teşkil etmesini daha mu
vafık tasavvur ettik ve bununla Meclisi âlinize teklif 
etmek istiyoruz ki, Meclis bir defa daha izhar ve 
ilân ediyor ki, mücahedesinde, muhafazai istiklâli
miz için azminde layetezelzüldür. Hilâfında en kü
çük bir şey düşünebilecek herhangi bir şahıs, her
hangi Meclis ve cemiyet, ne mertebe de bulunursa 
bulunsun, Meclis onu bilâ kaydi şart imha edecek
tir ve bununla yine göstermek istiyoruz ki, adalet 
yapmak, fakat adaleti ancak muhafazai istiklâl nok-
tai nazarından tatbik etmek istiyoruz, muhafazai is
tiklâl nokti nazarından ifa etmek istiyoruz. 

ALÎ SÜRURİ EFENDİ (Karahisarışarkî) — Şid
detle adalet olmaz. 

Dr. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Daha 
evvel yapılan ve Meclisi âlinizce kabul edilen bir 
kanun var. Mücazatı terhibiyeden bahseden Hiyane-
ti vataniye kanunu vardır, halbuki o kanun sırf âciz
lere mahsus gibi birşeydir. Âdeta yalnız ifradı aha
liyi muhakeme edebiliyor. Bidayet mahkemelerinin 
işlerine, vaziyet edeceği esaslara taallûk ediyor. Hal
buki, hiç şüphesiz ümit etmek isterim ki, memleke
timizde hiyaneti vataniye cürmünü irtikâp edecek 
hiç bir şahıs yoktur. Mademki Hiyaneti vataniye 
kanununu kabul ederek, bir mücrimin ahali arasın
da mevcudiyetini farzedebiliyoruz, ne için bu müc-
rümün yalnız ahali arasında bulunduğunu tasavvur 
ediyorsunuz da daha yüksek cemiyetlerde olduğunu 
tasavvur etmiyorsunuz?. 

İSMET BEY (Çorum) — Bu millet aşk ve mu
habbetle memleketini kurtaracaktır. Yoksa mücazat-
la memleket kurtulmaz. Böyle zevzeklikle, telin ile, 
tethiş ile filân olmaz. 

Dr. TEVFÎK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Zev
zek, zevzek deyenlerdir. Meclisi âlı hiyaneti vatani
ye kanununu kabul etmekle bu esası kabul etmiştir. 
Bendeniz yalnız kanunların âcizlere tevcih edilme
mesini teklif ederim ve onu iddia ederim. (Müzake
re kâfi sadaları). 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen ellerini 
kaldırsın.. < 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Aleyhinde söy
lenmeden müzakere nasıl kâfi görülebilir, Meclisin 
Nizamnamei dahilisi ortadan kalktı mı? 

BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Aleyhinde 
söyleyeceğim... (Gürültüler). 

REİS — Müzakerenin kifayetine karar verenler 
ellerini kaldırsın... 

HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Efendim, Tev-
fik Rüştü Beyefendi bir noktada hata ediyorlar. 
(Müzakerenin kifayetine karar verildi sesleri. Patır-
dılar). Karar yok efendim. Esasen yaptığımız Hiya
neti vataniye kanununda herkes dahildir. O kanun 
yalnız memleketin âciz efradına ait değildir. Yük
sek tabakada olsun, ne olursa olsun, Hiyaneti va
taniye kanununun dairei şümulü dahilindedir. Bina
enaleyh böyle bir kanunun tanzimine lüzum yoktur. 
Esasen orada bir madde var : Orada bilûmum me
murini mülkiyeyi kumandanların emrine raptediyor. 
Halbuki memurini mülkiye kumandanlardan emir 
telâkki etmez. Maamafi mazallah bir memltketin 
tahliyesi icabettiği zaman oradaki kumandanın en 
büyük mülkiye memurunu esasen haberdar etmesi 
ve o suretle memurun emir alması lâzım geliyor. 

Çünkü görüyoruz ki, kumandanlar tahliyeye lü
zum gördüğü zaman yalnız kendileri kaçıyor ve ora
da bulunan bütün memurin, bütün efradı ahali ka
lıyor. Hatta işittiğime nazaran bazı yerlerde hicret 
etmek isteyen ailelere de mâni oluyorlar. Bu belki 
bir dereceye kadar doğru olabilir. Esasen yerli ahali 
hicrete lüzum görmüyor. Tahliye lâzım geldiği za
man çıkanlar, yalnız zavallı memurlarla, müdafaai 
milliye vezaifii ile iştigal eden ve düşman girdiği tak
dirde ailelerine fenalık edilmesi melhuz olan zevat
tır. Binaenaleyh oradaki bu kaydın refini rica ede
rim - Kumandanlar emir alır - kaydının refini rica 
ediyorum < 

BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Madam 
ki, aleyhinde söz söyleniyormuş bendeniz de tarihi
mizden iki kelime arzedeceğim... 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Efendim, Mec
lisi âli şüphe etmem ki, kanunun serlavhasım işittiği 
zaman herhalde bir tesir hissetmiştir. Hiç bir parlâ
mentoda şimdiye kadar bu serlavha ile lâyiha şek
linde verilmemiş bir şeyin, Türkiye'nin hür Mecli
sinde kabul olunması değil, okunması bile, doğru
sunu söylersek, canımı pek sıkmıştır. Telin, tethiş 
kanunu ne demektir? Bugün adaleti hakikiyedir ki, 
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insanı selâmete irdirir. Yoksa tüfenk dipçiğiyle, ip
le, sapla gayeye vasıl olmak istiyorsak, hedefe ulaş
maktan çok uzaklaşmış oluruz. (Şiddetli alkışlar). 
Biz yolu gaip etmişiz... Telin, tethiş nedir? Bendeniz 
mânasını anlamıyorum. Korkutmak mânası bu, fa
kat kimi korkutacağız? Ne ile korkutacağız? Rica 
ederim, bu gibi şeyler mevzubahis edilmeye değmez. 
Hiyaneti vataniye kanunu bu maksadı zaten temin 
etmiştir. Maatteessüf Hiyaneti vataniye kanununu 
arzumuza muvafık bir Jsurette tatbik edememek yü
zünden, Meclise gelen ufak tefek ilâmlardan sarfı
nazar, henüz gelmeyenlerle işlerin belki avakibi eli-
mesini bilâhara anlayacağız. Sonra bu gözümüzün 
önünde dururken bir de böyle telin, tethiş kanunu 
diye milleti büsbütün bizden kaçıracağız? Soğutaca
ğız? Hiyaneti vataniye kanununun hüsnü tatbiki te-
menniyatı mahsusamızdandır. Bundan başka bir şey 
istemiyoruz. 

MÜFlT EFENDİ (Kırşehir) — Bu mesele Tev-
fik Rüştü Bey biraderimiz tarafından verilmiş bir 
tekliftir. Bunun baş tarafındaki bir makalesini yan
lış telaffuz edenler bulundular ki, bendeniz onu tas
hih etmek istiyorum. Telin kanunu değildir, telkin, 
kanunudur. Bu telkin malûmu âliniz burada içtima 
eden Meclisi millinin efkârını, amalini millete telkin 
için vukubulmuş bir tekliftir. Bu telkinatın icrası 
için doğrudan doğruya irşat heyetleri ve saire mev
cuttur. Fakat tethiş kanunu geldiğinde, bendeniz 
öyle zannediyorum ki, hiç bir ferdi milleti tethiş ile 
korkutamayız, yola getiremeyiz. Bu olsa, olsa mil
leti okşamakla, dimağına bunların menfaatini yer
leştirmekle olur. Binaenaleyh hiyanet edenler hak
kında bir Hiyaneti vataniye kanunu mevcut olduğu
nu encümen nazarı itibare alarak bu meselenin na
zarı itibare alınmamasını teklif ettik. Binaenaleyh, 
duridiraz müzakereyi mucip bir mesele değildir. 
Müzakerenin kifayetiyle encümen mazbatasının tet
kikini teklif ediyorum. 

REÎS — Müzakerenin kifayetine dair takrirler 
var. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Müzakere kâfidir. Kanunun reddini ve ruzna-

meye geçilmesini teklif eylerim. 
18 Ağustos 1336 

Karahisarısahip 
Mehmet Şükrü 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler ellerini kal
dırsın. Kâfi görüldü efendim. Lâyiha encümeninin 
mazbatasını kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul 
edildi. Yani teklifi kanunî reddedildi efendim. 

NAFİZ BEY (Samsun) — Hiyaneti vataniye ka
nununun bihakkin tatbik edilmesini bilhassa rica 
ederiz. 

13. — Saruhan Mebusu Reşit Beyle rüfekasının, 
Miidafaai memleket için ittihazı icabeden tedabire 
dair teklifi kanunisi ve Lâyiha encümeni mazbatası. 
(2/31) 

REİS — Vakti seferde silâh altına icabet etme
yen efrat ailelerine yapılacak muamele hakkında Re
şit Bey ve rüfekasının takririne dair lâyiha encüme
ninin mazbatası var. 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 

Vakti seferde silâh altında bulunan efrat ailele
rine yapılacak muavenet ile firarilerin tecziyesi hak
kında Saruhan Mebusu Reşit Bey ve rüfekasının 
Heyeti Umumiyeden muhavvel 15 Temmuz 1336 ta
rihli lâyihai kanuniyesi encümenimizde biletraf tet
kik edildi. Mükellefiyet kanununun muinsiz efrat 
ailesine muavenet faslında muhtacı muavenet olan 
efrat ailelerinin maaş tahsis suretiyle ihtiyaçları teh-
vin ve zeriyat kanunu veçhiyle emri ziraatleri de te
min edilmiştir. Firarilerin sureti tecziyelerine gelin
ce, seferberlik esnasında muhtelif tarz ve zamanda 
işbu teklifi kanuniden daha mutedil olarak tanzim 
ve tatbik edilen kavanin ve mukarreratın bir faidei 
ameliye ve lâyihası görülemediği tecrübeden tezahür 
etmiştir. Binaenaleyh, münderecatı itibariyle hüsnü 
tesir hâsıl edemeyerek bilâkis ihtiva ettiği ahkâmı 
tedhişiye dolayısiyle aksi netice vereceği derkâr olan 
teklifi mezkûrun reddine karar verildi. 

15 Ağustos 1336 
Lâyiha En. Reisi M. M. 

Müfit Süleyman Sırrı 

Kâtip 
Ali Vefa 

REİS — Efendim, buna dair söz söyleyecek 
var mı? 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim, tak
rir ile metni kanun da okunsun, (Okunur) : 
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Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Müdafaai memlekete taallûk eden merbut lâyi-

hai kanuniyenin müstacelen müzakeresiyle iktisabı 
kanuniyet eylemesi hususunu arz ve teklif eyleriz. 

15 Temmuz 1336 
Saruhan Mebusu Saruhan 

Reşit Celâl 
Eskişehir Eskişehir 

Eyüp Sabri Hüsrev Sami 
Bolu tzmir 

Nuri Selim Yunus Nadi 
Saruhan 

İbrahim Süreyya 

Vakti Seferde Silâh Altında Bulunan Efrat Ailele
rine Yapılacak Muavenet ile Firarilerin Tecziyesi 

Hakkında Lâyihai Kanuniyedir 
1. — Şehir ve kasaba ahalisinden olan efradı as

keriyenin muhtaç bulunan aileleri mahallî belediye-
leriyle Müdafaai hukuk heyetleri tarafından infak 
ve iaşe olunur. Köylü efradın ise tarlaları kendi 
mensup bulunduğu kariye ahalisinin muaveneti müş-
terekesiyle zer ve hasat edilir. 

2. — Arazisi olmayıpta medarı maişetini temin 
edemeyenlerin infak ve iaşeleri köylü tarafından te
min edilir. Mümkün olmadığı takdirde muktazi ze-
hair aşar ambarlarından verilir. 

3. — Seferberlik emrine icabet etmeyenlerin em
vali müsadere, hanesi ihrak, ailesi tehcir edilir ve 
temerrüt edenler derdestlerinde idam olunur. 

4. — Kıtasından müsellâh ve gayri müsellâh o!a« 
rak firar edenler hakkında üçüncü madde ahkâmı 
tatbik olunur. 

5. — Her kariye heyeti ihtiyariyesi kendi köyle
rindeki firarileri derdeste ve Hükümete teslime me
murdur. Bunda kasit ve müsamahası tahakkuk eden
ler üçüncü madde ahkâmı mucibince tecziye olu
nur. 

6. — Firarileri saklayanlar ve firarlarını teşvik 
ve teshil edenlerin emvali müsadere, hanesi ihrak 
ailesi tehcir edilir. 

7. — İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 
8. — İşbu kanunun icrayi ahkâmına Müdafaai 

Milliye, Maliye ve Dahiliye vekâletleri memurdur. 
15 Temmuz 1336 

(Ret, ret sesleri). 
MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisan Sahip) — 

Kuvvei teyidiyesi olmayan bir kanun {Ret, ret ses
leri). 

MUSTAFA NECATİ BEY (Saruhan) — Efen
dim, bu kanunun Müdafaai Milliye encümenine 
taallûku vardır. Mazbata muharriri sıfatiyle encü
mene gönderilmesini teklif ederim. (Ret, ret sesle
ri). 

REİS — Lâyiha encümeninin mazbatası bu tek
lifi kanuninin reddine dairdir. Bunu kabul edenler 
lütfen elerini kaldırsın, müttefikan kabul olundu. 
Yani teklifi kanunî reddolundü. 

On dakika teneffüs edilmek üzere celseye niha
yet veriyorum. 
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İKİNCİ CELSE 

Açılma Saati : 5 Badezzeval 

REİS : Riyaseti SanSIye Velkiili VeHbii Efendi 

KÂTİPLER : Feyyaz Âli Bey (Yozgat), Muhittin Baha Bey (Bursa) 

REİS — Efendim Meclisi açıyoruz. Bir şey var okunacak: 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Hususi bir vazife ile Şark cephesine gönde
rilecek olan Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beye 
mezuniyet itasına dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
tezkeresi. 

'Büyük Millet ıMeClisi Riyaseti Celilesine 
Büyük Millet Meclisi azasından Hüseyin Avni 

Beyin hususi bir vazife ile Şark cephesine gönderil
mesi lâzım geldiğinden bu vazifesinin devamı müd-
detince kendisinin mezuniyetine müsaade buyurulması 
müslterhamdır. 

18 Ağustos 133(6 
Büyük Millet 
Meclisi Reisi 

Mustafa Kemal 

REİS — Efendim kalbul buyurulur mu? Kalbul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. 

Efendim arkadaşımızın bir vazifei mühimme i(le 
gideceği söyleniyor, bunu kabul edenler lütfen ellerini, 
kaldırsın .ekseriyetle kabul olundu efendim. 

YASIN BEY (Ayintap) — Reis Beyefendi, şi'jmdi 
söyleyeceğim söz celseye taallûk etmez. Fakat mü
saade buyurulursa bundan evvelki celsede İzmit Me
busu Hamdi Beyin beyanatına karşı Meclisi Âliyü ten
vir edeceğim. Müsaade buyurursanız zapta geçsin. 
Yalnız tenvir etmek isterim. 

REİS — Efendim müsaade buyurun, bundan ev
velki celsede geçmiş olan meseleye ait midir? 

YASİN BEY — Hamdi Beyin beyanatına ait bir 
nokta üzerine Meclisi Âliyi tenvir etmek istiyorum. 
Meclisi Âlinin müsaadesini isterim. 

REİS — O zaman söylemek lâzımıgelirdi. Şijmdi 
yeniden bahis açılmaz. 

YASİN BEY — O zaman söz alamadığımdan soy-
leyemedim, söz dinlenmiyor ki. 

2. — Sivas Mebusu Mustafa Taki Efendinin, İs
parta Mebusu Nadir Bey hakkındaki isnadatı tahkik 
etmek üzere mahalline bir heyet gönderilmesine dair 
ikinci şubece verilen kararın reddolunması hakkında 
takriri. 

REİS — Efendim bir de Taki Efendinin 'bir tak
riri var : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesineı 
İsparta Mebusu Nadir Efendi aleyhinde vaki olan 

İsnadatı tahkik etmek üzere mahalline bir tahkik he
yeti izamı hakkında ikinci şubeden bir karar verildiği 
istihbar edilmiştir. Şubelerin, taihkik heyetli intihap ve 
izamına kanunen salâhiyetleri olamayacağından kararı 
mezkûrun reddine karar verilmesini talep ve teklif 
eylerim. 

18 Ağustos 1336 
Sİvas Mebusu 
Mustafa Taki 

MUSTAFA TAKİ EFENDİ (Sivas) — Reis Bey 
söz isterim. 

BİR MEBUS BEY — Karar geldiği zaman mülâ
haza olunacak bir şey. 

REİS — Efendim bu Meclise gelecektir tabii. Gel
diğinde müzakere olunacak. Zaten bu Meclisin hak
kıdır. Bu Meclise gelmeden olmaz. Müsaade buyurur 
musunuz? Takrir sahibi bunu izah etsin. 

MUSTAFA TAKİ EFENDİ (Sivas) — İstihbar 
ettiğime göre efendim ikinci şubede böyle bir karar 
ittihaz olunmuş. Kendileri bir heyet intihap etmişler, 
mahalli vakaya gönderiyorlarmış Meclise uğramaksı-
zın böyle bir karar ittihazı benlim istiğraıbımı celbetti 
de onun için (Yanlıştır hoca efendi sadası). 

REİS — Yanlışlık olmuş, ikinci şubeden izahat 
versinler, ikincil şube tashih etsin. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Reis Bey; madem
ki böyle bir takrir var, ister yanlış, ister doğru olsun. 
İkinci şubeye mensup zevattan birisi izahat versin. 
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MUSTAFA NECATİ BEY (Samban) — İsparta , 
Mebusu Nadir Efendiye ait olan evrak şubemize ve
rilmiş ve Riyaset tarafından, tahkikatın ikmaliyle ne
ticesinin Meclise arzı emredilmiiştir. Binaenaleyh biz 
tajhlkikatı icra ettik, gördük ki; tahkikat evrakı haki
katen izharı hakikate medar değil. Binaenaleyh haki
katin meydana çıkması ve böyle mühim bir meselemin 
tebeyyün ötmesi için mahalline bir heyet izamına karar. 
verdik ve intiiıhaıp ettik. Binaenaleyh şubenin vaziyetli, 
burada doğrudan doğruya, Heyeti âliye namına, reisi 
imzasiyle bize gelen kararı tatbikten ibarettir. Onda; 
lâzımgelen tahkikatın icrasiyle neticesinin bildirilmesi 
emrolunuyor. Şube bu emir daihî lirtde öyle hareket 
etmiş (Gürültüler) ve heyeti intihap etmiştir. Binaen
aleyh şubenin bu kararı doğrudan doğruya heyetin 
kararıdır. 

RAĞIP BEY (Kütahya) — Efendim, Nadir Bey 
arkadaşımız hakkında isnat olunan maddenin talhkikji 
Meclisi Âlinizden ikinci şubeye havale edildi. İkinci 
sulbe bu tahkikatı lijtmam ve ikmal için her türlü esbap 
ve vesaiyle tevessül etmek mecburiyetindedir. Bu es
bap ve vesailden birisi de, mahalline bir heyet gönde
rilmesi meselesidir. Bunu; doğrudan doğruya mahal
lene gönderilecek heyeti, mademki ikinci şube tahki
kine memurdur, elbette ikinci şube intihap edecektir. 
Çün'kü bu, şube meselesidir. Binaenaleyh bu şube Mec
lisi Âlinizden aldığı salâbiiyeft haricinde bir şey yap
mamıştır. Ayni salâhiyet dahilinde iş yapıyor. 

MUSTAFA BEY (Karahlsarı Şarki) — Efendim 
bendeniz o şubedenim. Onunla beraber şubeden ya
pılan mazbataya muhalif olduğumdan o baptaki mu
halefetimi, evrak huzuru âlinizde kıraat olunduğu 
vakit, arz edeceğim. Lâkin şimdi Mustafa Taki Efen
dinin vermiş olduğu takrir hakikaten şayanı dijkkattir. 
Şube, mazbatasını, kararını Meclise bildirmedi. Ken
disine Divanı Riyaset tarafından tebliğ olunmuş ol
duğu için Divanı Riyasete arz ettiler. Olur ki Divanı I 
Riyaset bu karar mucibince bunların izamına bir emir 
verir de hiç Meclise uğramaz. Halbuki Heyeti mufh-
teremenin cüzünden olan bir azanın aleyhinde, böyle 
yalnız yirmi bir zattan ibaret ve onun da üçü, beşi 
muhalif olan bir şubenin karariyle oraya tahkik heyeti 
izamı, Meclisten geçmedikçe doğru olmaz. Binaen
aleyh bunun, yani Nadir Efendi aleyhindeki evrakın 
eVvelemlirde Meclise vaziyle badelmıüzakere karar itası 
muvafıktır zannederim. (Pek muvafık sesleri). 

MUSTAFA NECATİ BEY (Saruhan) — Encü
men namına söyleyeceğim. Şubede lâzımgelen tahki
kat icra edilmiş ve neticede iki reyi muhalife karşı, | 
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ittifak ile bir heyet izamına karar verilmiştir. Bu heyet 
tabi doğrudan doğruya Divanı Riyasete yazacak ve 
lâzımgelen şeyi Divanı Riyaset Heyeti Umumliyeye arz 
edecektir. Rica ederim, Heyeti Âliyeden tefrik olun
muş bir heyetin verdiği karardan dolayı Meclise daha 
bir şey gelmeden telâş etmeye ne lüzum var? Daha 
evrak yok, bir şey yok. Orta yerde bir şey yokken 
kıyamet kopuyor. Nedir bu rica ederim? Neyli mü
zakere ediyorsunuz? Divanı Riyasetten bir şey gelme
miş. Divanı Riyaset tabii verecek, bunun üzerine bu 
mevzubahs edilecektir. Şimdiden ne telâş ediliyor? 

KADRİ BEY (Diyarbekir) — Hakikati söylüyor
sunuz şu halde... 

MUSTAFA NECATİ BEY (Saruhan) — Aferin 
çok hakikat perestsiniz. 

KADRİ BEY (Diyarbekir) — Sizden fazıla, 
AHMET EFENDİ — Ben de o şubede bulunuyo

rum. Bir defa o evrakın müzakeresinde bulundum. 
Fakat bulunmadığım zamandaki dün akşam saat on 
bir raddelerinde bu karar ittihaz edilmiş, Melhmat Na
dir Efendinin, biri lehinde biri de aleyhinde olmak 
üzere, biri mıntaka kumandanı Vahit Beyin, diğe
ri de İsparta mutasarrıfının olmak üzere iki telgraf 
vardır. (Burdur mutasarrıfının sesleri). 
TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Usulü müzakereye 

dair söz işitiyorum efendim. 
AHMET EFENDİ — Sözümü kesme. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Reis Bey usulü 
müzakereye dair söz söyleyeceğim, söz istiyorum. 

REİS — Söyle bakalım Hilmi, Bey, müsaade edi
yorum. Yerinizde söyleyiniz, söz kesilmez. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Nizamname! 
dahili mucibince usulü müzakereye dair söz söylerim. 

LÛTFİ BEY (Malatya) — Riyaset müsaade ederse 
söyleyebilirsiniz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Mecra ve sa
det değiştirilerek katiyen vakitler beyhude geçiriliyor. 
Halbuki - af buyurursunuz - Makamı Riyasetçe bu 
sadet esas takip ettirilir. Şimdi Efendi Hazretlerinin 
mevzubahs etltikleri, mevzuun haricindedir. Şu hailde 
mesele, evrak Makamı Riyasete gitmiştlir, Makamı Ri
yasetten de buraya gelecektir. (Gürültüler) Müsaade 
buyurun, müzakereye lüzum yoik, hacet yok, takrir 
haksızdır. 

AHMET EFENDİ — Birisi doğrudan doğruya 
Meclisi idare ve meclisi belediyenin karariyle Mehmet 
Nadir Efendinin s'İlâlh almak üzere Antalya'ya gitti
ğine dair diğer taraftan Mehmet Nadir Efendi Antal
ya'ya gidip oradan İtalyan konsolosu ile gelmesi süi 
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töfehhüm hâsıl etmesine mebn'̂  burdur mıntaka Ku
mandanı Vahit Efendinin İhbarı vardır. Şu iki rapor 
birbiriyle mukayese edilirse ortada bir cürüm kalmı
yor. Buradan, külli bir masraf ihtiyariyle oraya ka
dar heyet izamına esasen lüzum yok, bahusus Mehmet 
Nadir Efendi faili asli telâkki ediliyor. Efrattan feran 
zimethalleri var. Onlar Adliyeye tevdi edilir. Bunda 
mucibi tahkik bir hal yoktur denilerek meni muha
keme edilmiş olduklarını işitiıyoruz. Feran zimethal
leri muhakeme edilirken, ortada bir cürüm dahi bu
lunmadığı halde, sırf bir ihıbari âdi, ki delâile mebni 
değil, edillei kanuniye aramak üzere buradan oraya, 
kadar bir heyet izamına lüzum yok. Ancak buraya 
bu gün Vahit Beyle Burdur mutasarrıfının ceMyle 
'ifadelerine müracaat edilmek temini maksada kâfidir 
zannederim. 

MUSTAFA NECATİ BEY (Samban) — Şube 
tahkir ediliyor. Buraya daha evrak gelmedi. Sulbe 
Ibu hususta bir karar vermiş, bunun için sıöz söylüyor. 
(Gürültüler). 

AHMET EFENDİ (Devanla) — Şubenin karan 
her halde Meclisi Âliye gelmeli ve bir heyeti tah-
kikiye izamına hacet olup olmadığı evrakı münde-
rece ile tahkik edilmeli, oradan çağırılacak bir 
mümeyyiz gelecektir. Bir ifade için binlerle lira 
sarf edilmez. (Pek doğru sesl<|ri) Bir mümeyyizdir 
gelecek. Heyet gidipte beş bin lira sarfına mahal 
yok, mesele budur bir mümeyyiz çağırılacak. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Efendim, bu me
selede münakaşa edilecek nokta; Heyeti Umumi-
yei muhtereme bu işin tetkikiyle, tahkikiyle Heyete 
arzına dair kura çekerek bir şubeye bu işi havale 
etmiştir. Şube yapmış olduğu tahkikatını, tetkika-
tını Heyeti Muhteremeye arz eder ve der ki; bunda 
kendisini ittihama kâfi emmare, delil vardır. Varsa, 
sülüsanı ekseriyetle, Heyeti Umumiyei Muhtereme, 
bu zatın tahtı muhakemeye alınmasına karar verir, 
fakat elindeki mevcut bulunan evrakı ihbariye eğer ki 
şayanı tetkik ve tahkik ise, bu zat hakkında isnat 
edilen fiilin, kendisini ittiham edecek delil ve em-

14. — İstanbul'dan gelen mebusanın tahsisatı 
hakkında Hukuku Esasiye Encümeni mazbatası. 

REİS — Müsaade buyurun efendim dinleyelim. 
Müsaade buyurun. İstanbul'dan gelen mebusanın 
tahsisatı hakkında Kanunu Esasî Encümeninin maz
batası okunacak, dinleyelim, 

mareden âri olduğunu şube görürse, bu tahkikatı 
tamik etmek lâzım geliyorsa, bu tahkikatın tamiki 
için Heyeti Umumiyeye arz eder. Nitekim mezabıtı 
intihabiyenin tetkiki için şubeye mazbatalar gittiği 
zaman, muallel de olsa, gayri muallel de olsa, tas
dikini da onun reddini de Heyeti Umumiyeye arz 
etmek mecburiyetindedir. Binaenaleyh Nadir Efen
di kardeşimiz hakkında vukubulan ihbaratm tahkika
tını tamik etmek icabediyorsa ve bu tamik için de 
oraya bir adam göndermek gibi bir mesele karşısın
da kalıyorsak veyahut istinabe suretiyle bu tahkikatı 
ikmal ettirmek lâzım gelirse ne yapar, yapar Heyeti 
Umumiyeye arz eder, Heyeti Umumiye de bunların 
mazbatasını kabul ederse, o vakit bu mesele ileri 
gider, değilse; şube kendi kendine tahkikatını yap
mak, adam tefrik etmek harcırah vermek salâhiyetini 
haiz değildir. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Doğrusu bu, aferin. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetine dair 
bir takrir vardır. (Mustafa Kemal Beyin takriri 
okundu): 

Riyaseti Celileye 
Müzakerenin kifayetine şube mazbatasımn vü-

rudunda müzakere olunmak üzere ruznameye geçil
mesini teklif eylerim. 

18 Ağustos 1336 
Ertuğrul 

Mustafa Kemal 

REİS — Efendim, müsaade buyurun, müzake
renin kifayetini kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın, yani şubenin tahkikat hülâsası buraya gelip uğ
radığı zaman bu meselenin müzakere olunmasını ka
bul edenler ellerini kaldırsın, buraya gelecek, burada 
müzakere edilecek. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Reis Beye
fendi karar iyi anlaşılmadı. Yine Heyet gidecek mi? 
Gitmiyecek mi? 

REİS — Gitmiyecek (Gitmiyecek sadaları), (Gü
rültüler). 

ıREFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Reis Bey 
Müsaade buyurun, o vermiş olduğumuz mazbata, 
asıl kanunu esasî teklifatının kabulüne mütevakkıftır. 
Binaenaleyh tehirini rica ederim. Esas birinci maz
bata okunacak, ondan sonra bu okunacak. 

4. — MAZBATALAR (Devam) 
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REÎS — Ben arzu ediyorum ki şu tahtadaki 
kalabalığı azaltalım. Müsaade buyurun. Bir iki me
sele kaldı. Kalabadığı kaldıralım. Kalabalığı kaldır
dıktan sonra da şimdi diğer takrirleri okutacağım. 

ıREFÎK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Zaten o 
mazbata yazıyor. Kanunu esasî lâyihası kabul olun
duğu takdirde diye kayıt vardır. O kabul olunma
dan bunu müzakere edemeyiz. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Bu asıldır. Asılla beraber müzakere olunur. 

REİS —- Yine mesele benim dediğime varıyor. 
Tahtanın yazısını azaltmak değil mi efendim? De
mek ki, bu mesele şimdi Kanunu Esasi Encümeninin 
mazbatasiyle birdir. Onunla müzakere edilsin. Pe
kâlâ, fehüvelmatlup. Bunu böyle kabul ediyor mu
sunuz? Efendim kabul edenler ellerini kaldırsın ka
bul edildi. 

15. — Saruhan Mebusu Refik Şevket Beyin, mu
hacir memurine yardım edilmesine dair teklifi kanu
nisi ve Layiha Encümeni mazbatası. (2/43) 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 
Yunan taarruz ve işgali üzerine muhaceret eden 

memurine ikişer aylık nispetinde muavenet icrasına 
dair Saruhan Mebusu Refik Şevket Beyin Heyeti 
Umumiyeden muhavvel teklifi kanunisi encümeni
mizde kıraat ve tetkik olundu. Memaliki meşguleden 
gelecek memurlar hakkında öteden beri müttehaz bir 
karar tatbik ve icra edilmektedir. Yunan taarruz ve 
işgali dolayısiyle muhaceret edenler memurin değil, 
bütün servet ve emvalini terk ve gaybederek gelmiş 
nice ağniya ve fukara halk da mevcuttur. Binaenaleyh. 
bunların yekdiğerinden tefrik ve aylarca terfihi mu-
vafıkı muadelet olmayıp cümlesine birden maaş ve 
tahsisat itası ise hali hazırda siaı maliyei Hazine ile 
kabili tevfik olamayacağından teklifi vakiin nazarı 
dikkatine alınmamasına karar verildi. 

5 Ağustos 1336 
REİS — Buna dair bir şey söyleyecek var mı? 
REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Şimdi efen

dim muhacereti görmiyenler onun ne kadar elim 
olduğunu tasavvur edemezler. Bilhassa bizde bir 
sınıfı mahsus olan memurlar, münhasıran Hükümetin 
muavenetiyle yaşarlar. Son Yunan muhacereti, her
kesin malını, bütün mevcudatını terk ederek, aç ola
rak terki mevkii icabeden, çoğunun azim felâketine 
sebebiyet verdi. Zaten mevcut kavaninde bu suretle 
hicret eden bir memura, memuriyete tayin olun
caya kadar nısıf maaş verilmek gibi suhulet de 
mevcuttur. Fakat kaza memurlarının en yüksekle

rinden evvelâ bidayet reisleriyle kaymakamların al
dığı maaş elli beş lira tutuyordu efendim. Elli beş 
liranın yarısı olan yirmi yedi buçuk lira ile bir kay
makamın, bir ceza reisinin bir memuriyete tayin 
oluncaya kadar, eşyalarını satarak, perişan, muhacir 
bir halde yaşayabileceğini tasavvur etmek ve böyle 
elim bir vaka karşısında bizim gayri mütehassis kala
cağımızı zannetmek, katiyen varit değildir. Zaten 
efendim adalet değildir ancak... (Gürültüler) Müsa
ade buyurunuz. Zaten efendim muhaceret denildiği 
vakitte bu, mahdut yerlere münhasır kalır. Onlara 
vereceğimiz ikişer maaşla birer tava, birer yatak yor
gan almak imkânı yoktur. Çünkü bir yatak bir yor
ganın bugün lâakal elli liraya mal olduğu, yani ben
deniz muhacir olmak üzere bilfiil içindeyim, bilirim, 
bir yatak ve bir yorganın kaça mal olduğunu Heyeti 
Âliyenizde bilmeyen kimse yoktur rica ederim, Efen
dim hem yesin, hem ziyalarını telâfi etsin, hem de 
yarım maaşa intizar etsin diye bunları kabul etmek 
zannederim ki, insaf ile, müselsel felâketlerin verdiği 
kanaatle kabili telif değildir. Sonra efendim bir 
mesele var: Lâyiha Encümeninin vazifesi münha
sıran evet ve hayırdan ibarettir. Esbabı mucibesi 
meyanında bir fikir olabilir. Fakat hepimiz ve bü
tün millet şayanı himayedir. O da gayrikabili itiraz. 
Fakat bilmeliyiz ki, felâketzedeler, muhacerete ma
ruz kalan memleketin yerli ahalisinden ziyade memur
larıdır. Münhasıran memurlardır. Sonra memurlar 
nısıf maaş alırken memuriyetten başka bir şeye in
tisap etseler müstafi addedilirler. Fakat ahali öyle 
değil, bir dava vekili iş bulamazsa memur olur. Onun 
için efendim bunlara acımalıdır. 

BÎR MEBUS — Çiftçi ne yapar? 
MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Encümen namı

na söz söyleyeceğim, 

Sahibi takrir olan Refik Şevket Bey biraderimiz, 
kendi fikrine muarız, bizim Lâyiha Encümeninden 
bir şey çıktı mı, vazifesi evet veya hayır demekten 
ibarettir, deyip çıkıyor. Rica ederim, muhacirin me
selesi yalnız bu defa Yunan hareketi taarruziyesi 
üzerine vukua gelmiş bir mesele değildir. Ta Harbi 
umuminin bidayetinden bu ana kadar hicret etmiş 
ve buralarda elan inleyen ve sürünen muhacir kar
deşlerimiz vardır. Eğer tercihan oraların memurla
rını ayırıp da buradaki memurlara fazla maaş ver
mektik için emrediyorlarsa, bunu encümen, teferru-
ka düşürmek noktai nazarından kabul edemez. 

REFİK ŞEVKET BEY — Kim kabul eder bu 
teferrukayı? 
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MÜFİT EFENDİ (Devamla) — Binaenaleyh 
umumiyet itibariyle nazarı itibara alıp para vermek 
meselesi ise, Hükümetin siai maliyesi buna müsait 
olmadığını düşünerek, bu teklifin nazarı itibara alın
mamasını encümenimiz kabul etmiştir. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine dair 
takrir var. (Şükrü Beyin takriri okundu): 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Müzakere kâfidir. Hükümet teklif ediyorsa 

teklifi kanuninin Muvazenei Maliye Encümenine 
havalesiyle ruznameye geçilmesini teklif ederim. 

18 Ağustos 1336 
Karahisarı Sahip 

Mehmet Şükrü 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Bizde bir 
Heyeti Vekile var, Hükümet tabiri yok efendim. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetini kabul 
edenler ellerini kaldırsın, müzakere kâfi görüldü. 

Lâyiha Encümeni mazbatasını kabul edenler el
lerini kaldırsın, kabul edildi efendim.' 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Ne kabul 
olundu efendim? (Gürültüler), (Ret sadaları), (Biz 
bilmiyoruz efendim sadaları), (Gürültüler). 

16. — Bayazıt Mebusu Süleyman Sudi Beyin, 
Bayazıdın müstakil liva haline ifrağına dair teklifi 
kanunisi ve Lâyiha ve Dahiliye encümenleri mazba
taları. (2/41) 

REİS — Dinleyelim, dileyelim. Bayazıt livası
nın müstakil liva haline ifrağına dair Lâyiha Encüme
ninin mazbatası var. 

SITKI BEY (Malatya) — Bütçe Müzakeresin
de hallolunur. 

KÂTİP — Okumıyalım mı efendim? Ruzname-
de vardır. 

RAGIB BEY (Kütahya) — Muvazenei Maliye 
Encümenine gitmesi icabeder, bütçeye taallûku do-
l'ayısiyle.... 

REİS — Rica ederim dinleyelim, mazbatayı bir 
defa okuyalım. (Efendim hacet yoktur sadaları). 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Neden hacet olmasın efendim? 

(Bayazıt livasının müstakil hale ifrağına dair 
mazbata okundu) : 

Lâyiha Encümeni M'azbatası 
Bayazıt livasının müstakil olmasına dair livayi 

mezkûr mebuslarından Süleyman Sudi, Rüştü, 
Mehmet Naci Beylerin Heyeti umumiyeden muhav-
vel lâyihai kanuniyeleri encümenimizde kıraat edil
di. Manzumei vilâyetten irtibatları fekkedilerek is-

tiklâliyeti temin edilen livaların az zaman sonra her 
hususça eseri hayat ve terakki göstermekte olma
larına ve esasen tedrici surette umum livaların ilvi-
yei müstakile haline ifrağı Hükümetçe de nazarı 
dikkate alınarak peyderpey asarı fiiliyesi görülmek
te bulunmasına binaen ehemmiyet ve nezaketi mev-
kiiyesi derkâr olan mezkûr livanın da Erzurum vi
lâyetinden fekki irtibatiyle müstakil idaresi hakkın
daki teklifi kanunî nazarı dikkate alınmaya şayan 
olduğu cihetle Heyeti umumiyeye arzı tezekkür 
kılındı. 

2 Ağustos 1336 
Lâyiha En. Rs. M. M. 

Müfit Süleyman Sırrı 
Kâtip 

AH Vefa 
REİS — Efendim, Muvazenei maliye encüme

nine (Hayır Dahiliye encümenine sesleri). 

SIRRI BEY (İzmit) — Bu da emsali gibi yapıl
sın. 

MUHİTTİN BAHA BEY (Bursa) — Dahiliye 
encümenine de gitmiş fendim. Mazbatasını okuyo
rum. 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
Bütün livaların müstakil kılındığına, Bayazıt 

livasının da istiklâline mâni bir sebep görülemediği
ne binaen Lâyiha encümeninin mazbatası livayi mez
kûrun da Erzurumdan irtibatının fekkiyle istiklâlinin 
icra buyurulmasına karar verilerek Makamı Riya
sete arz ve takdim olunur. 

15 Ağustos 1336 

Dahiliye En. Rs. M. M. 
Trabzon Konya 
Hamit Refik 

Kâtip 
Erzincan 
Tevfik 

REİS — Efendim, gerek Dahiliye encümeni
nin, gerek diğer encümenin mazbataları tensip edi
liyor mu? Bu mazbatalarda müstakil liva olması
na dair tensip var, Heyeti âliyye de bunu tensip 
ediyorsa kuvvei icraiyeye tebliğ etmek lâzımgelir 
efendim. 

BİR MEBUS BEY — En doğrusu böyledir. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip — Bir 
çok livalar müstakil hale ifrağ edilmiştir. Bunu da 
Heyeti Vekile yapmıştır. 
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REİS — Mazbataları kabul edenler ellerini 
kaldırsın, pekâlâ, kabul edildi, Heyeti İcraiyeye ha
valesi. 

Efendim, şimendiferlere ait maddei kanuniye 
var< 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Bunlardan evvel bir teklif vartfır. 

BİR MEBUS BEY — Reis Beyefendi, «107» im
zalı bir takrir ver efendim. 

BİR MEBUS BEY — Bu kanundur. 
REİS — Efendim, Konya mebuslarının ekmek 

meselesi hakkında bir takriri var, sual takriri. (Gü
rültüler). (Ruznamede yoktur sadaları). Ruzname-
de olmayan şey burada mevzuubahis olmaz. 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Yüz yedi imzalı 
takriri okuyun. 

REİS — Şimendiferlerin kömürüne ait iki mad
dei kanuniye vardır. Dünden ruznameye koyduk, 
onu müzakere edelim. Akabinde takriri okuyacağım. 

KARESİ MEBUSU — Efendim, yüz kişinin reyi 
yok mudur? Yüz kişi bu heyetin ekseriyetidir. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Kanunî esasî encümeni tarafından tanzim edi

len mevaddı esasiye ve tahsisat mazbatasının ehem
miyetine binaen ruznameye dahil bilûmum mevad-
da takdimen ve müstaceliyetle müzakeresini talep 
ve teklif eyleriz. 

18 Ağustos 1336 

Canik 
Hasan Fehmi 

Karahisarısahip 
Mehmet Şükrü 

Yozgat 
Rıza 

Canik 
Ahmet Nafiz 

Konya 
Musa Kâzım 

Malatya 
Lûtfi 

Bayazıt 
Süleyman Sudi 

Elâziz 
Feyzi 

Kütahya 
Cevdet 
İsparta 

Hacı Mehmet Tahir 

Kastamonu 
Abdülkadir Kemali 

Erzincan 
Emin 

Mardin 
Esat 

Elâziz 
Hüseyin 
Konya 

Kâzım Hüsnü 
Burdur 

Ali Ulvi 
Ergani 
Hakkı 
Siverek 

Abdülgani 
Mardin 
Derviş 
Siirt 

Mustafa Basri 

Burdur 
İsmail Suphi 

Dersim 
Mustafa 
Adana 

Mehmet Hulusi 
İçel 
Ali 

Lâzistan 
Esat 

Konya 
Refik 
Sinop 

Rıza Vamık 
Genç 

Hamdi 
Diyarbekir 

Kadri 
Antep 
Yasin 
Genç 

Ali Vasıf 
İzmit 
Sırrı 

Bayazit 
Şevket 
İzmir 
Enver 

Diyarbekir 
Hamdi 
Antalya 

AH Vefa 
Kastamonu 

Hüseyin Sabri 
Canik 

Süleyman 
Trabzon 

Mehmet Recai 
İzmit 

Hamdi 
Tokat 

Mustafa 
Canik 
Ahmet 
Maraş 
Refet 

Bayazit 
Atıf 

Konya 
Hulusi 

Kütahya 
Haydar 
Mardin 
Mitat 

Gümüşane 
Hasan 

Trabzon 
Hamit 

Karahisarısahip 
Halil Hilmi 

Mardin 
Necip 
Canik 
Hamdi 
Antep 
Ragıp 
Bolu 
Fuat 

Elâziz 
Naci 

Çorum 
Fuat 

Dersim 
Tevfik 
Bayazit 
Mehmet 
İsparta 
Remzi 

Kastamonu 
Murat 
Sivas 
Taki 

Kayseri 
Sabit 

Karesi 

Aydın 
Emin 
Bolu 
Hilmi 
Sinop 

Mehmet Rifat 
Sinop 

Abdullah 
Antalya 
Rasih 
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Çorum 
Dursun 
Antep 
Şahin 

Çorum 
Haşim 
Siirt 

Mehmet Kadri 
Niğde 
Vehbi 
Sinop 

Hakkı Hami 
Kayseri 

Ahmet Hilmi 
Kastamonu 

Dr. Suat 
Kütahya 

Ragıp 
Canik 

Süleyman 
Karahisarışarkî 

Vasfi 
Kırşehir 
Cevdet 

Malatya 
Reşit 
Elâziz 
Rasim 
Genç 
Fikri 
Siirt 
Nuri 

İsparta 
Mehmet Nadir 
Karahisarısahip 

Ömer Lûtfi 
Gümüşane 

Rıza 
Maraş 
Rüştü 

Saruhan 
Ömer Lûtfi 

Saruhan 
Refik Şevket 

Üsküdar 
Salâhattin 

Çorum 
ismet 

18 Ağustos 1336 
MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Müsaade bu

yurursanız Reis Efendi müstaceliyet olamaz. 

3. — İstanbıddan gelmiş olan Karahisarısahip 
mebusu Mustafa Hulusi Efendinin Meclise takdimi. 

REİS — Efendim, Karahisarısahip mebusu 
Mustafa Hulusi Efen'di evvelce buraya gelmişler-
miş ve buraya geleli de beş, on, yirmi gün oldu. 
(Kim efendim sesleri). Mustafa Hulusi Efendi. He
nüz Heyeti aliyeye takdim olunmamış. Riyaset He
yeti aliyyenize takdim ediyor. Hükümet namına 

4. — MAZBA 

17. — Hukuku esasiye ve tahsisat hakkında Hu
kuku esasiye encümeninin teklifi kanunisi ve maz
batası. 

REİS — Efendim müzakereye başlıyoruz. Ka
nunun heyeti umumiyesi hakkında en evvel söz iste
yen Şükrü Beydi. 

MUSTAFA BEY (Karahisarışarkî) — Usulü 
müzakereye ait söyleyeyim de ondan sonra. 

REİS — Bir kere takriri kabul veya ademi ka
bul, bir de müstaceliyeti kabul veya ademi kabul var. 
(Gürültüler). Müsaade buyurun şimdi Kanunu esasi 
encümeninin şu mazbatasının, mebusana ait olan 
mazbatasının her şey üzerine takdim olunmasına 
dair bir müstaceliyet teklifi var efendim (Tercih 
efendim sadaları). 

ALİ ULVİ BEY (Burdur) — Tercih, takdim var. 
TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim mü

saade buyurulur mu?. Oradaki tercihan veya tak-
dimen müşterekülmâna olmak üzere tekit etmiyor, 
bu zaif ifadedir. 

REİS — Şimdi bu kanunun diğer kavanin lâyi
hası üzerine... 

MUSTAFA BEY (Karahisarışarkî) — İstical 
başkadır. 

REİS — Fakat evrakı varide müstesnadır. 
(Evet sadaları). Evrakı varideden maada kanunlar 
üzerine takdimen ve tercihan müzakeresini arzu 
edenler ellerini kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

Müsaade buyurun lâyihai kanuniyenin heyeti 
mecmuası hakkında söz isteyenler yazılsın; Müfit 
Efendi, Feyzi Efendi, Hamdi Bey. 

ALİ ULVİ BEY (Burdur) — Reis efendi yaz 
beni aleyhte. 

REİS — İsminiz?. - Ali Ulvi Burdur - Ragıp 
Bey - hakkında - İsmail Suphi Bey - hakkında söy-
liyeceğiz. 

(Kimdir sesleri). Mustafa Hulusi Efendi (Şahsını 
görelim sesleri). 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Vaktiyle takdim edilmişti. 

KÂTİP — Vaktiyle zapta geçmemişte onun için 
söylüyorum. 

MUSTAFA BEY (Karahisarışarkî) — Reis Bey 
usulü müzakereye dair bir söz söyleyeceğim. 

LAR (Dev^m) 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarısahip) — Ev
velâ esbabı mucibesi okunduktan sonra... 

Hukuku Esasiye Encümeni Mazbatası 
16 Mart 1336 tarihli; itilâf devletlerinin zaten 

İstanbul'da mevcut işgalin teşdidi ve bu defaki işgali 
bir maksadı mahsusu hainane ile tâ harimi hilâfet ve 
devlete kadar teşmili itibariyle Osmanlı tarihine 
ilâve edilmiş bir yevmi meşum ve felâket oldu. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI (Devam) 
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Devletin istiklâli payımal edilmiş, hükümetin çarhı 
idaresi ecnebilerin ellerine girmiş, makamı hilâfet 
bile düşman askerinin enzarı tecessüs ve teftişi al
tında mahsur bırakılmıştı. Zaten istiklâl ve mevcu
diyet ateşiyle hududu vatanın dört köşesinde kaba
ran millet, bu son darbei elime ile tâ özcanından 
yaralanmış ve kendisini idama mahkûm eden cani
lere karşı son ve katî savletini göstermek lüzum ve 
vücubunu duymuştu. 

(Hilâfet ve saltanatın vatan ve milletin jstihlas 
ve istiklâlini temin edecek tedabiri teemmül ve tat
bik etmek üzere) teşekkül eden Büyük Millet Mec
lisi işte bu akidei metinei diyanetin ve ruhu müş
tereki millinin tebellür etmiş bir şeklidir. Büyük Mil
let Meclisi düşman amal ve ihtirasatına alet olan şu
ursuz ve vatansız İstanbul Hükümetini, milletin sahi-
fei mevcudiyetinden tarh ederek Ankara'da milletin 
temiz ve nezih duygularına malkes ve ihtiyacatımn te
minine medar olmak üzere bizzat mukadderatı mil
lete vaziyet eylemiştir.ı 

23 Nisan 1336'dan beri ühdei mesuliyetine aldığı 
bu büyük ve tarihi vazifeyi ifa eden Meclisimiz dört 
aylık tecarübün verdiği derslerden istifade etmeyi 
menfaati millet namına muvafık görmüş ve zaten 
Meclisin fevkalâdeliği ile mütenasip ahkâmı muhte
vi olmak üzere azayi kiram canibinden vukua gelen 
bazı tekâlifte amali milliyenin bir şekli sarihte tes
piti lüzum ve vücuhunu ihsas ve izhar eylemişti. 

Hadisatın bila tevakkuf yürüdüğü ve bilhassa 
Büyük Millet Meclisinin tayin ve tebellür etmiş ka
naatlerine birer şekli kanuni vermek zaruretinin hâ
sıl olduğu bir zamanda encümen ifayı vazifeye baş
lamış ve işe başladığında hakikaten her biri bir ih
tiyacı kati mahiyetinde olan ve halli için sürat gös
terilmesi icabeden mesaili muhtelife karşısında bu
lunmuştur. 

Bilumum insanlar ve Meclisler ve cemiyetler için 
maJbehüliktiza düsturlar fıkdanının istilzam edeceği 
teşevvüşatı nazarı dikkate alan encümenimiz ruzna-
mesine dahil mesaili muhtelifeden halli icabedenleri 
tasnif etmiş. 

l.ı Büyük Millet Meclisinin tarifi,; 
2. Meclisin sureti içtimai, 
3; Memuriyet ile möbusiyetin ademi içtimai, 
4< Tahsisat meselesi gibi mevaddı diğerlerine 

takdim eylemiştir. 
Büyük Millet Meclisinin tarifi; 
Tarifi, muarrefi, kısa ve fakat şamil bir surette 

ihtiva etmek lüzumuna binaen gerek teşekkülüne 

saik olan esbap ve gerek tarihi teşekkülünden beri 
ifa edegeldiği vezaif itibariyle Meclisimizin : 

Büyük Millet Meclisi, teşri ve icra kudretlerini 
haiz ve idarei devlete bizzat ve müstakilen vaziül-
yettir, suretinde tarifi tensip edilmiştir. 

Meclisimizin icra kuvvetini haiz olduğu nazarı 
dikkate alınınca; icranın yani Hükümette fasıla ola
mayacağı düsturunun icabettiği daimi faaliyeti temin 
için müstemirren hali inikatta kalması kadar tabii 
bir şey olamaz. Fakat her hangi bir müessesenin ve 
bilhassa halife ve padişahın esareti ve hadisatı saire-
nin de telâhikinden tahassül eden zaruretin sevk ve 
ilcasiyle teşekkül eden Meclisimizin hediyen bugün
kü şekilde istimrarını kabul etmek, hat ve istisnai 
vaziyetlere şekli tabi vermek olduğuna ve halbuki 
eşkali gayri tabiiye payidar olamayacağı düsturuna 
'binaen ihlal edilen hakkı hilafet ve saltanat ve istik
lali millet ve vatanın istihsal ve teyidine deyin istim
rarı ve ancak maksut esası olan bu mukaddes ürn-
niyelerin husuliyle Meclisin şekli tabii alması muva
fık görülmüş ve onun için ikinci maddenin birinci 
fıkrası «Gayesinin husulüne deyin» ibaresiyle tak
yit edilmiştir. 

istimrar, milletin hakkı intihabını hiç bir zaman 
iskat edemeyeceği ve çünkü sıfatı istimrar zaten 
millette olduğu teemmül edilerek bugünkü Meclisin 
Her hangi bir lüzum ve icabı ile tebdil edilebileceği 
esası teyit edilmiş ve fakat ta umku idareye nafiz 
alacak derecede mukadderatı millete vaziülyed olan 
bu Meclisin mecalisi âdiye! mebusan misüllü bir 
irade ile tatil ve feshi imkânının mevcut olmadığını 
ve bu hakkın münhasıran yine millete ait ve raci 
bulunduğunu göstermekle beraber Büyük Millet 
Meclisinin her hangi sebeple tatil ve feshine rey ve
renlerin mesuliyet tarihiyesini tespit etmek üzere ye
ni intihabın ekseriyet karariyle ve fakat tayini esa
mi ile olması muvafık görülmüş ve aynı zamanda 
yeni intihap edilen azanın vuru duna kadar eski He
yetin vazifesinde devamı yine icra salâhiyetinin mü-
temimatından addedilmiştir, 

Encümenimizce en ziyade mucibi mübahasa gö
rülmüş madde, Meclis Heyet umumiyesinin bir sene 
zarfında ne kadar bir müddet hali içtimada kalabi
leceği hususu olmuştur. Her türlü kuvayi devleti 
nefsinde cemeden ve milletin geçirmekte olduğu şu 
eyyamı tarihiyede yegâne istinatgahı bulunan Mecli
sin müstemiren hali inikatta bulunacağı kabul olun
duktan sonra, heyeti umumiye içtimai için bir müd
det tayin ve tespitin, maksadı asiü içtimaa muhalif 
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olmaktan maada efkârı nasta tatil ve binaenaleyh 
azmü iradei milletin inhilali gibi bir kanaat tevlit 
edeceği mütalaası yürütülmüş ise de mütalaatı vari-
de berveçhi ati surette halle iktiran etmiştir. 

Meclisin istimrarı kaydı ile Heyeti Umumiye içti
mainin tevkiyeti zıddiyet teşkil etmeyeceği ve çünkü 
Meclis Heyeti Umumiye halinde müctemi olmasa 
bile Meclisin yine azayı mevcudesiyle ifayı vazife 
edeceği ve esasen nazarı enamda ve hakikatte mev
zubahis, Meclisin azası olmayıp belki daima faali
yette bulunacak olan Meclisin şahsiyeti maneviyesi 
olacağına göre bunda azanın heyeti umumiyesinin 
bulunup bulunmaması asla mevzubahis olamaz. Ni
tekim bugün İstanbul'dan gelen rüfeka ile birlikte 
365 mevcutlu olması icabeden Meclisimiz hiç bir za
man, bir çok esbap tahtında olarak, iki yüz azadan 
fazla zatla müzakerede bulunamamış ve bu hal ruh 
ve kanaati umumiyede Meclisin hali atalete geçtiği 
yolunda kanaat husulüne asla sebebiyet vermemiştir. 
Bu cihet hallolunduktan sonra heyeti umumiye içti
mainin bir kaç ay devam etmesi icabedeceği ciheti, 
mukaddema kanunu esaside kabul edilen dört ma-
hin bu Meclis için de muvafık olduğu teyit edilmiş 
ve mamafih kendisine ve umuru millete hâkim olan 
Meclisin indelicap bu müddeti ekseriyet ile temdit 
edebilmesi de kabul olunmuştur. Şu halde heyeti 
umumiye içtimainin dört mah olması ve buna meb
de olmak üzere ilk yevmi içtima olan 23 Nisan 1336 
tarihinin kabulü ve senei devriyei içtimain her sene 
23 Nisandan başlaması ve bununla beraber Meclisin 
yine bu mebdede tebdil edebileceği hususu kabul ve 
şu suretle mesele salim bir şekli halle irca edilmiştir. 

Meclisin istimrarı ve Heyeti Umumiyenin dört 
ay içtimai kabul olunduktan sonra dört mah veya 
temdit edilen zamanın hitamiyle ne surette idarei 
Devlet edileceği hususu müzakere olunmuştur. 

Meclisin Heyeti Umumjye halinde müsternirren 
devam edemeyeceği müttefikan kabul olunduktan 
sonra istimrarı temin edecek azanın sureti tefriki 
mevkii müzakereye konulmuş ve bunun için berveç
hi ati hususat haddei tetkikattan geçirilmiştir. 

Evvela bugünkü intihabın esasını intihap kanu
nunun icabı veçhile nüfus miktarı teşkil etmemiş ve 
yalnız livalardan beşer mebus intihap edilmekle 
münhasıran liva esası kabul ve fakat bunun nüfus 
nazariyesine göre bir nispetsizlik teşkil ettiği de red-
dolunmamıştır. 

Saniyen : İstanbul Meclisi Mebusanı azasından 
olan mebusanın da Büyük Millet Meclisine iştirakiy

le bazı liva azalarının miktarı tezayüt ederek her li
vadan beşer aza bulunmak nispeti ihlal edilmiştir. 

Bugün adedi mürettebi (3 65)'e baliğ olan azayı 
kiramdan bir nispet dahilinde lüzumu miktarının tef
riki ile Mecliste bir heyeti daime halinde alıkonula-
rak çalıştırılması halinde bu kalacak heyetin tama-
miyle Büyük Millet Meclisinin mahiyetini haiz ola
cağı ve bu suretle Meclisin istimrarı temin edileceği 
kanaatinde ittifak edilmiştir, 

Sureti Tefrika Gelince : Aza heyeti umumiyesi
nin veya her daire mebusan adedinin nısıf ve sülüs 
ve rubu gibi miktarının bilintihap tefrik edilmesi 
keyfiyetinin kabiliyeti tatbikiyesi bulunmadığı ka-
rargir olduktan sonra şekli ati en muvafık görülmüş
tür. 

Mecliste daimi bir heyetin bulunması matlup ve 
esasen her aza bütün Türkiye'nin mebusu bulun
duğu ecelden kalacak azanın şahıs ve dairei intiha-
biyeleri asla nazarı dikkate alınmamış ve ancak in-
tihabatı umumiye için yeni bir usul kabulüne değin 
teshilen bilintihap her dairei intihabiyeden ikişer 
azanın bilintihap tefrikiyle altmışı mütecaviz dairei 
intihabiyeye isabet eden yüz yirmiyi mütecaviz aza
nın Büyük Millet Meclisi daimi heyetinde aza olarak 
kalması muvafık görülmüştür. 

Zaten mütareke esnasında İstanbul'da içtima 
eden Heyeti Mebusanın da Türkiye mukadderatına 
hâkim olmak itibariyle bu miktardan fazla olmadı
ğına bakılacak olursa bunun nüfusu umumiye nispe
tine tekarrüp itibariyle de muvafık bir miktar oldu
ğu anlaşılır. 

Şu kadar var ki; heyeti daimeye intihap ve tefrik 
edilmeyen zevatın Meclise devam ve Mebusluk sıfa
tını istimal hakkının mevcudiyeti asla mevzuubahis 
bile görülmemiştir. Bu suretle intihap ve tefrik edi
len zevatın daimi heyet azası sıfatını iktisapları He
yeti umumiyenin hitamı müddetinden iptidar ede
cektir. 

Heyeti daimeye tefrik edilen Mebusandan maze
retleri mevcut bulunan veya sair esibap dolayısiyle 
Meclise devamları kabil olamayanların kendi ma
kamlarına bir diğerini ikameye salâhiyetleri kabul 
ve fakat heyeti umumiye kârariyle tekarrür eden bü 
vaziyetin tebdili yine Heyeti Umumiye kararına te
vakkuf etmek esasına binaen bu ikame keyfiyetinin 
Heyeti Umumiye tasdik ve muvafakatine iktiranı şart 
ittihaz edilmiştir. 

Heyeti Umumiyei Meclisi ve binaenaleyh bütün 
milleti temsil edecek olan bu daimi heyetin ittihaz 
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edeceği mukarrerat hususunda vaziyeti istisnaiyesi 
ile mütenasip bir usul ittihazı muvafıkı nefsülemir 
görülmüş ve bunun için içtimain sülüsanı ekseriyet 
husulün© tevakkufu tensip edilmiştir. Binaenaleyh, 
bu heyet canibinden müzakere edilecek kavanini âdi-
yenin adedi mürettep sülüsanının nısfından bir faz
lası ve kavanini esasiyenin de adedi mürettep sülü-
sani ile kararlaştırılması ieaibedecektir. 

Tahsisat meselesi, müteamil şeklinde ipka edil
miş ve temdit edilen müddetler hitamına kadar bu 
tahsisata ibir şey ilave edilmemesi ve ancak heyeti 
daime azası olarak kalacak olan mebusana mahiye 
tazminat namı altında yüz lira itası vaziyetin icabı 
ile mütenasip görülmüştür. 

iBüyük Millet Meclisi azasının, heyeti daime ta
rafından her zaman celp ve davet olunabileceği ve 
bu davete bilumum azanın icaibete mecburiyeti ka
bul olunduktan sonra bu suretle bir davet vukubul-
madığı takdirde umum azanın mebdei içtima kabul 
edilen 23 Nisan tarihinde bilâ davet içtimai muvafık 
ve münasip görülmüştür, 

Teşrii ve icrai kudretleri nefsinde cemeden aza
nın tahammül ettiği mesuliyetle mütenasip faaliyetini 
görmek ve beklemek hakkım haiz olan millete karşı 
bu faaliyeti göstermeyenlerin mesul olacağı esasını 
da kalbul etmek lazimei inzibattan görülmüş ve onun 
için her hangi içtima müddetinin nısfını bilamezuni-
yet geçirenlerin müstafi addolunmaları tensip olun
muştur. 

Öteden ıberi müteaddit müıbahasat ve münakaşa-
ta zemin teşkil eden memuriyet ile mebusluğun içti
mai keyfiyetini sureti katiyede halleylemeyi encümen 
münasip görerek, bu iki sıfatın içtimanını ancak ve
kil ve sefir ve vali ve kumandan, müfettişi umumi
lere hasretmiş ve şayet bu evsafta bulunmayanların 
muvakkat bir vazife ifa etmeleri lüzumu hâsıl olursa 
bu gibilerin alelûsul heyeti umumiyece mezun adde
dilmeleri ile meselenin hallolunacağı kanaatini hâsıl 
eylemiştir. 

İşte encümen, cümlei meşguliyete dahil bulunan 
mevadın bugünkü vaziyet ve ihtiyaca göre sürati hal
lini vecibeden gördüğü bazılarım enzarı umurniyeyi 
mebusana takdim ile ilk vazifei esasiyesini ifa etmiş , 
olduğu kanaatini arz eder., 
Hukuku Esasiye E. R. M. M. 

Traibzon Mebusu Saruhan Mebusu 
Harnit Refik Şevket 
Kâtip 

îçel Melbüsu Gümüşhane Mebusu 
Haydan Hasan Fehmi 

Malatya Mebusu İzmir Mebusu 
Lûtfi Enver 

Sinop Mebusu İstanbul Mebusu 
Hakkı Hami Alhmet Muhtar 

Büyük Millet Meclisinin Şekil ve Mahiyetine Dair 
Mevadı Kanuniye 

İçtima 

Madde 1. — Büyük Millet Meclisi, teşri ve icra 
kudretlerini haiz ve idarei Devlete bizzat ve müsta-
killen vaziülyettir. 

'Madde 2. — Büyük Millet Meclisi, gayesinin 
husulüne değin müstemirren hali inikaddadır. Yeni 
intihabat icrası Büyük Millet Meclisi Heyeti Umu-
miyesinin ekseriyeti ârâ ve tayini esami suretiyle ve
receği karara mütevakkıftır. Eski Meclis yeni Mec
lisin yevmi içtimaına kadar vazifesine devam eder, 

Madde 3. — Heyeti Umumiye içtimai 23 Nisan 
1336 tarihi mebde olmak üzere dört aydır. Bu müd
det ve mebde Heyeti Umumiye karariyle temdit ve 
tebdil olunabilir. 

Madde 4. — Heyeti Umumiye içtmiaının hita
mında heyeti umumiye mahiyetinde olmak ve senei 
içtimaiye nihayetine kadar ifayı vazife etmek üzere 
beher dairei intihabiyeden ikişer mebus Heyeti Umu
miye tarafından bilintihap tefrik olunarak daimi 
heyet halinde bulunur. Daimi heyet azasından biri 
heyete dahil olmayan rülfekasından her hangi birini 
Heyeti Umumiye muvafakatiyle kendi yerine ikame 
edebilir. 

Madde 5. — Daimi heyet, azayı asliyenin sülüsa
nı ekseriyetiyle içtima eder. 

Madde 6. — Büyük Millet Meclisi azası bila da
vet içtima eder. İçtima müddetinin nısfını bila me
zuniyet geçirenler müstafi addolunurlar. 

Tahsisat ve Memuriyet 
Madde 7. — Mebusanın senelik tahsisatı bin iki 

yüz elli liradır. Daimi heyet azasına bu azalığa tari
hi intihabından senei içtimaiye nihayetine kadar ay
rıca mahiye yüzer lira tahsisat verilir. 

Madde 8. — Mdbuslukla memuriyet içtima ede
mez. Ancak Büyük Millet Meclisince tahakkuk ede
cek lüzuma binaen sefirler ve valiler ve kumandan
lar ve müfettişi umumilerin nefislerinde bu iki sıfat 
içtima edebilir. 

REİS — Söyle bakalım Mustafa Bey. 
MUSTAFA BEY (Karahisarışarki) — Şu mazba

ta, şu layihai kanuniye sırf encümenin kendi kariha
sından, kendisi tertip ederek yapmış ve tanzim etmiş 
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tarzında gösteriliyor. Halbuki... (Söz almadan nasıl 
olur sesleri) 

REİS — Söz verdim efendim. Mustafa Bey geli
niz. 

MUSTAFA BEY (Karahisanşarki) — Söylemem 
efendim. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Efendim müsaade buyurursanız Mustafa Bey arka
daşımızın söylemek istediklerini arz edeyim. Encü
menin tanzim ettiği şu mazbatada encümenin tetki
kine delalet edecek hiç bir şey yoktur. Yani mazba-
ta muharriri ve saire mazbataya yalnız imza etmiş
lerdir diyor. 

'MUSTAFA BEY (Karahisanşarki) — Evet mü
saade buyurun arz edeyim beyefendi. Ben biliyorum 
ki, beş altıdan ziyade, eksik değil, bu şu kanunun 
vazı lüzumuna dair mevaddı 'kanuniye ile beraber 
teklifi kanunide bulunduk. Bendeniz de bulundum. 
Rüfekadan da üç, beş kişi bulundu. Pekiyi bunlar 
tarafından vukubulan teklifin münasibi olanları alı
nır alınmaz, onlar tetkik edilir. Encümen de tabii 
bunlardan bir hülasa alarak bunu meydana getirdi
ler. Bunlardan hiç 'bahis olunmayarak karihasından 
yapmış .gibi göstermek doğru mudur? (Gürültüler) 
Lütfediniz efendim. Refik Şevket Bey geçende bir 
kanun müzakeresi esnasında biz (Gürültüler). 

Biz rüfekamızı daima küçültürüz diyordu. Böyle 
buyuruyor mu? Yoksa başka bir şey yok. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Rüfekayı kiram pek güzel hatırlarlar ki... 

'MUSTAFA BEY (Karahisanşarki) — Heyeti 
umumiye hakkında ben söz istiyorum. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Heyeti 
Celilenizin 24 ncü içtimaında idi. Mebusluk ile me
muriyet içtima eder mi etmez mi meselesi bu Meclisi 
Âlide epeyce münakaşayı badi oldu. O zaman ben
deniz de bu bapta uzun boylu beyanatta bulunmuş
tum ve demiştim ki: Mebuslukla memuriyet içtima 
edemez ve etmemesi lazımdır. Bunun için bir kaç 
nokta ileri sürmüştüm. Birincisi; Kanunu Esasiyi ile
ri sürmüştüm ki, bugünkü esasa göre bittabi Kanu
nu Esasinin (haricinde 'bir teşekküldür. Bu itibarla bu 
nazariye çürük olarak gösterildi ve reddedilmek is
tenildi. Dedim <ki; evet, eğer Kanunu Esasi yoksa 
kendimize bir Kanunu Esasi yapmak mecburiyetin
deyiz. Vaziyetimizi, yapacağımız şeyleri tayin ve tes
pit etmeliyiz. Eğer yapacağımız şeyleri tayin ve tes
pit etmeyecek olursak yapacağımız işler neticesiz 

olur. Çorba gibi işin içinde bocalar, bir şey yapa
mayız. Zaman beni teyit etti ve ispat etti ki; haki
katen Kanunu Esasi için bir esas kabul edilmeyecek 
olursa bir iş yapılamayacağını gösterdi ve bütün ar
kadaşlarım nazarında birer suretle tecelli etti ve ni
hayet... 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Lütfen iki de
lil. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Müsa
ade buyurunuz. Hilmi Bey kardeşimize bir delil gös
tereceğim. Belki kendileri burada bulunmuyorlardı. 
Rıza Nur Beyefendiye bir arkadaşımız bir sual tak
riri vermişti. Rıza Nur Beyefendi bu kürsüden bar 
bar bağınyorlardı; olur mu efendim? Benim maiye
timde çalışan bir efendi, benim memurum benden 
sual ve istizah yapıyor diye bağırıyordu ve bunu siz 
halledin diye tepmiyorlardı ve o vakit mebuslukla 
memuriyet içtima edemez vs edecek olursa böyle fe
na şekiller tahaddüs eder. İşte Hilmi Beyefendi size 
bir misal. İsterseniz daha bir çok misal bulayım. 
Fakat Heyeti âliyenizin vaktini izaa etmek istemem, 
bittabi heyeti âliyece malumdur. Malum olduğu için 
bittabi misalleri tekrar ettirmek de doğru bir şey de
ğildir. Çok teşekkür ederim ki, Kanunu Esasi En
cümeni de bu lüzumu takdir etti ve zamanlar da bu
nu ispa etti. Mebuslukla memuriyet içtima edemez 
ve yalnız mutlak olarak kabul etmekle beraber bu
günkü içinde bulunduğumuz hadisasın vakayii itiba
riyle biraz fedakârlık yapmak istedi. 

Çünkü hakikaten bendeniz de bunu takdir ede
rim. Memleketin sevk ve idaresini tanzim edecek, 
ileri götürecek arkadaşlarımız gerek dahilde olsun, 
gerek hariçte olsun, rical kıtlığına malikiz. Çok arzu 
ederdim ki, millet böyle rical yetiştirmek hususunda 
fakir olmasın ve feyyaz adamlar yetiştirsin. İşte bu 
cihetledir ki, maatteessüf buna malik değiliz. İşte 
bunun için, kıymetli arkadaşlarımızın mesaisinden 
dûr kalmamak için, bazı istisnalar kabul ediyorlar. 
Bendeniz de bunu kabul ediyorum. Efendiler eski
den ben de bunu kabul etmiyordum, kabul etmek 
istemiyordum ve diyordum ki, bila istisna mebusluk
la memuriyet içtima etmesin. Faka dairesi (heyeti 
umumiyesi hakkında söz söylesinler sesleri). (8 nci 
maddesi hakkında söz söylüyor sesleri). 

Efendim heyeti umumiyesinden bahsediyorum. 
Heyeti umumiyesi demek maddelerin mecmuu de
mektir. Heyeti umumiyede maddesi de dahildir ve 
'heyeti umumiyesi hakkında birer birer noktai na
zarlarımı tespit ediyorum. İstical buyurmayınız efen-
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dim. Bu gibi mesailde ki, Kanunu Esasi meselesidir. 
En mühim bir meseledir. Binaenaleyh hututu esasi-
yesi itibariyle söylemek lazımdır ve biraz dinleme
nizi istirham eylerim. Bu esas da böyle kabul edil
dikten sonra en mühim bir noktaya Kanunu Esasi 
Encümeni temas etmiş bulunuyor. Bendeniz asıl 
noktai nazarımı buraya temas ettirmek istiyorum ve 
söz almaktan da maksadı yegânem budur. Meclisin 
vaziyetini bir defa düşündükten sonra müstemirren 
içtimai lüzumuna kail oluyor, bu, gayet doğrudur. 
Mademki Meclisi Âli ittihaz etmiş olduğu bir karar
la, hem icrai hem teşrii kuvveti nefsinde cemetmek-
le mukadderatı millete fiilen vaziülyettir, dedikten 
sonra, tabiidir ki, kuvvetin, tecezzi etmemesi lazım
dır ve kuvvetin tecezzi etmemesi itibariyle Meclisi 
Âlinin müstemirren içtimai ve inikadı lazımdır. Bu 
esası kabul ediyor. Çok teşekkür ederim. 

Bu esası kabul ettikten sonra, bundan bu suretle 
bulmuş olduğu girizgâhla ayrılıyor ve kabul etti. 
ği esası yine kendisi, bilmem makul, bilmem gayri 
makul sebeplerle, çürütüyor. Müçtemian ve müste
mirren devamı lazımgelir, dedikten sonra, Meclisin 
müddeti içtimaiyesi dört aydır diyor. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Reis Bey 
usûlü müzakere hakkında söyleyeceğim. Şükrü Be
yin bu mütalaasını ikinci maddenin müzakeresi sıra
sında söylemeye mani nedir? Efendim kendisinden 
rica ederiz ki, böyle bir kanun lazım mıdır, değil 
midir? Bunu söylesinler. Bunları ikinci maddenin 
müzakeresi sırasında söylesin efendim. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Pekiyi efendim, bendeniz böyle bir kanunun yani 
heyeti umumiyesi itibariyle, lüzumuna kailim. Fakat 
Meclisin de müçtemian ve müstemirren lüzumuna 
kailim. 

SIRRI BEY (İzmit) — Usulü müzakere hakkın
da söyleyeceğim. Bendeniz Şükrü Beyin mütalaasını 
tekrar edeceğim. Kanunun ihtiva ettiği mevadda ne 
kadar sakatat varsa bidayeten söylenmelidir ki, He
yeti Umumiye tenevvür etsin. İhtimal ki, o kanunu 
artık reddedeceğiz. Maddelerin arasındaki sakatatı 
söylemek lazımgelir. Şükrü Bey o sakatatı tadat edi
yor. Sakatat malum olmadıkça kanun reddolunmaz 
kik 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Mukabele ede
ceğim, 

REİS — Sizden evvel söz isteyenler vardır. 
TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim cevap 

vereceğiz. 

REİS — Hayır söz istemediniz. 
Müfit Efendi, Feyzi Efendi! 
'MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 

Efendim böyle olursa kabul veya ademi kabulden 
jıbaret kalacaktır. Lehindeyim, aleyhindeyim diye söz 
'söylenecek. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Efendim malumu 
âliniz bu bir kanundur, bu kanunu kabul eden... 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Kanun değil, 
bir layihai kanuniye teklifidir. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Bir kanun maz
batası, yani teklifi kanuni rica ederim, elfaz üzerin
de oynamayalım. Münakaşa etmeyelim. Müzakere 
edilmek istenilen bir teklifi kanuni... 

Meclisin bu kanunu kabul ettikten sonra harice 
karşı alacağı vaziyeti şimdiden düşünmek icabeder. 
Onun için söylenilen sözden sıkılıpta boğuntuya gir
meyelim. Bu kanun onun için iyi müzakere edilsin. 
Ra'stgele kabul veya ret reyi veripte müşkül bir mev
kide kalmayalım. Çünkü Meclisin müşkül bir mev
kide kalması d'emök; memleketin müşkül bir mevki
de kalması demektir. Onun için söylemeli ve söyle
yelim. Yalnız tabedÜlmekle, tevzi edilmekle olmaz. 
Ben anlarım, fakat arkadaşlarım benim anladığımı 
duymazsa (gürültüler) rica öderim efendim öyle de
ğil, yani benim anladığımı arkadaşlarıma duyuramaz
sam... (Sözünü geri al sesleri) hayır efendim sözümü 
duyuramazsam. 

MUSTAFA VASFİ BEY (Tokat)' — Senin kadar 
herkes anlar (gürültüler). 

RASİH EFENDİ (Devamla) — Anladığımı ar
kadaşlarınla duyuramazsam, ifham edlemezsem ne 
olur? Bencim ne reyde olduğumu arkadaşlarım ne an
lar? Şöz ikmal edilmeden iışi gürültüye dökmeyin. 
Çünkü meram kelim© ile ifham edilmez ki : 

Maddelerden birinde; her d'airei initihabiyeden 
iki aza bırakacak... (Maddeye geçmeyiniz sadaları) 
maddelere gelmezden evvel heyeti umumiyesi hakkın
da söz söylemek demek ne demektir? Muhtevi oldu
ğu mevatltan birisini halldtmek demek değil midir 
rica ederim? 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Müsaade buyu-
rulur mu efendim? Arkadaşımız meselenin lehinde 
veyahut aleyhinde olduğunu evvelce söylerse ona gö
re kendisinin salâhiyetini tayin eder. O zaman ya 
dinlenir ya dinlenmez. 

RASİH EFENDİ (Devamla) — Efendini kanu
nun lehindeyim esas itibariyle, fakat bazı tadilât ica
betti. 
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HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Bendeniz bu 
kanunun aleyhindeyim. Çünkü bundan maksat yani 
Meclisiâlinizin adedi 365 itibar edildiğime nazaran, 
azanın kesreti ve bunun için ihtiyar edilecek masrafın 
kesreti gibi bir maksat var. Halbuki şimldiye kadar, 
maalesef arz ediyorum ki, Heyeti celilelerinin mev
cudu 180, nihayet 200'ü tecavüz etmemiştir. Kimisi 
memur kimisi mezun, kişimi hiç gelmemiştir. Bina
enaleyh neticede 120 kişiyi burada bırakmak ve niha
yet elli altmış kişiye mezuniyet vermekten ibarettir. 

Bu Meclis madem ki idariei Hükümete ve mem
lekete vazıülyettir, diğer Meclisi mebusana kıyasen 
bunun müddetini dört ay olarak ka'bul etmek katiyen 
doğru değildir. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısalhip) — 
Madde müzakeresi. 

ALÎ ULVÎ BEY (Burdur) — Efendiler ben ka
nun teklifinin aleyhinde söyleyeceğim. Büyük Millet 
Meclisinin idame ve istimrarı hakkında Kanunu 
Esami Encümeninin matbu olan mazbatasında görü
len mevaddı kanuniye, esibabı mucibe kısmen mu
vafık olsa da, dördüncü maddesinde azayi daimenin 
sureti tefrikine... 

MAZHAR BEY (Aydın) — Okusanız daha iyi 
olur. 

ALİ ULVİ BEY (Bundur) — Okuyorum efen
dim. (Handeler) 

Sureti tefrikine dair dermeyan edilen usul yani 
yeni bir usul kabulüne değin teshilen, biintihap her 
dairei intihab'iyeden ik'işer azanın intihap ve tefriki 
ve heyeti daimeye intihap ve tefrik edilmeyen zevatın 
Meclise devam ve mebusluk sıfatını istimal hakkımın 
mevcudiyeti asla mevzubahis bile görülmemesi i'ti-
kadımca katiyen mantıki değildir. Zira evvelâ birta
kım devairi intihaibiyede meselâ bilhassa benim dai
rei intihabiyem olan Burdur Sancağındaki mebuslar 
İstanbullu ve yabancı olup gerek benim gibi memu
riyette sakal ağartmış ve bigayri hakkın Dersaadet 
Hükümetince infisal ettirilmesi üzerine bulunduğu1 

livadan mebus intihap olunarak (şiddetli gürültüler) 
maaile Ankara'ya koşup gelmiş, İstanbul'a gitmemiş 
veyahut İstanbul'dan kaçıp buraya gelmiş zevat se-
nei kâmile zarfında vatana ve millete hizmet etmek 
isterken bu hizmetlerinin reddi ve rüfekayı muhtere-
mesinih kabulüne taliki büsbütün lüzumsuz ve gayri 
mantıkidir. Bahusus mazereti meşrulanna binaen 
memleketlerine gitmek isteyen bunca mebusanı kiram 
olmakla beraber onların yerine benim ğübi yersiz 
yurtsuz ve İstanbul'a gitmeleri gayri kabil kabul fe-
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lâketleri mucip olacak biıvayeleri (gürültüler)' kabul 
ve kemakân istihdamı elzem iken bilakis encümence 
retleri cihetinin iltizamı (gürültüler) ve rüfekayı 
muhteremesinin (gürültüler). 

REİS — Müsaade buyurun. 
ALİ ULVİ BEY (Devamla) — Encümence retleri 

cihetinin iltizamı ve rüfekayı muhteremesinin kabu
lüne taliki asla makul olamaz. Ve böyle birtakım1 

rüfekayı rencide edecek muamelei narevaya hiçbir 
lüzum yoktur. Arkadaşlarımız içinde kâr azmude, 
tecrübedıide nice memurin Heyeti Vekilei muhtereme-
den ihtiyar olmuşlar, artık mazharı teveccüh olma
dığı ve rüfekaca meslekleri dahilinde bir encümeni 
azalığına bile (gürültüler) kabul edilmeyerek meyus 
kaldıkları gibi (gürültüler) sinini vefire istikametle 
hizmetleri yüzünden şimdiye kadar İstanbul'da ne 
bir mülk ve akara, ne bir şeye, hatta başını siokacak 
bir haneye bile malik olmamış... 

DR. MAZHAR BEY (Aydın) — Madem ki tah
riren okuyorsa tabettirerek hepimize verselerde oku-
sak daha iyi olur. 

ALİ ULVİ BEY (Devamla) — Efradı ailesinin 
maişetini teemmül ile dilhun olmakta' bulunmuş olan 
bu bîvayegânın azayı daimilikten mahrum bırakıl
ması nasıl muvafıkı adalet olur? 

REİS — Rüfekayı kiram rica ederim dinleyelim. 

ALİ ULVİ BEY (Devamla) — Takririm de var
dır. 

BİR MEBUS BEY — Tabı ve tevzi etsek çok iyi 
olur, tahtaya yazın da okuyalım. 

ALİ ULVİ BEY (Devamla) — Saniyen; Heyeti 
daimeye tefrik edilen azadan biri (Gürültüler) herhan
gi bir rüfekasından... 

BİR MEBUS BEY — Şahsiyete mütaalliktiır, zap
ta geçmesin. (Gürültüler alkışlar). 

DR. MAZHAR BEY (Aydın) — Reis Beyefendi 
rica ederim, meselei asliye ile hiç alâkası yoktur. Sa
dede davet buyurunuz. 

ALÎ ULVÎ BEY (Devamla) — Binaenaleyh en
cümeni mezkûrun... (Gürültüler). 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Reis Beyefendi 
müsaade buyurunuz dinleyelim. 

REİS BEY — Musa Kâzım Efendi buyurunuz. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efendim bu 
kanunun maddelerinde bazı mucibi tadilât ahlval ve 
fıkralar olmakla beraber kanunun heyeti mecmuası 
herhalde menafii mülk ve millete muvafıktır. Filha
kika İstanbul'un işgali üzerine Heyeti temsiliye vata-
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nın müdafaası için icabeden esbap ve vesayile müm
kün olduğu kadar süratle muvaffak olabilmek; için 
kanunu esasinin çizdiğiı hududun fevkinde olarak, zaru-
reten her livadan beş mebus intihabını tahtı karara 
almış ve o suretle işe başlamıştır. Ahiren İsltaniburdan, 
Ibazan firar suretiyle, bazan söveri saire ile gelen me
busların da Büyük Millet Meclisine iltihakları lüzumu, 
yine menafiji mülk ve milleti temine matuf olmak 
itibariyle, onların da kabulüne kadar verilmiş ve me-
nafii mülk ve millete hadim olduğu muvafık görül
müş, onlar da kabul edilmiştir, İhtima'M daha bazı 
gelecek rüfeka da bulunatoitlir. Şu hale nazaran; inti
haba her livadan beş ve sonradan gelenlerle bunların 
adedi 365 veya daha fazlaya baliğ oluyorken bu mik
tara nazaran adedi mürettebi muhafaza etmek sure
tiyle kanunun icrası hemen adîmüliimkân gibi bir hale 
geliyor. Çünkü kısmı küllisi mezun, b r̂ kısmı haslta, 
Ib'ir kısmı da bazı vezaifi mühimme ile, meselâ kuman-
danlılk, valililk, mutasarraflık gibi vezaifi mühimme ile 
meşgul bulunacak, binaenaleyh adedi mürettebi mu
hafaza etmek suretiyle usule muvafık ve bilhassa ek
seriyeti sülüsanı âra husulü zaruri olan mevaddın mü
zakeresinde usule muvafık müzakere mümkün değil, 
dairei imkândan harice çıkmıştır. 

Bununla beraber gerek harcırah gerek tahsisat ve 
bunların gidip gelmesi gibi masarifatta oldukça büt
çeye mühim bir yekûn ilâvesinden hâli değildir. Bina
enaleyh burada her livadan iki mebus kalmak suretiyle 
diğerlerinin mezun addedilmesi, hem kesreti adediye-
den husulü tabii bulunan bazı müşkilâtı izale ve hem 
de. gittikleri yerlerde daha ziyada mevzii ve mevkii 
vezaifi mühimmei milletle meşgul olacakları cihetle 
bu kanunun kabulünü teklif ediyorum. (Bravo sada-
ları)r 

ALÎ SÜRURİ EFENDİ (Karahisarı Şarki) — Mü
saade buyurulursa buradan söyleyeyim. Efendim lâ
yihada bazı esasat var ki, rüfekanın cümlesi o esasatın 

tespiti taraftarıdır. Binaenaleyh bunun heyeti umu-' 
miyesi hakkında bendeniz bu kadar uzun müzakereye 
mahal görmüyorum. Ama maddeler muhtacı tadildir, 
o başka, Binaenaleyh birde takrir takdim ettim. Mad
delere geçilmesini teklif ederim. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetine dair bif 
takrir vardır. 

B. M. Meclisli Riyaseti Celİlesihe 
Müzakere kâfidir Teklifi kanuninim heyeti umumi-

yesinin kâbuliyle maddelerinin müzakeresine geçilme
sini teklif ederim. 

18 Ağustos 1336 
Karahisarı ;Saihji|p 
Mehrnöt Şükrü 

KÂTİP MUHİTTİN BAHA BEY — İsparta Me
busu Hacı Tabir Efendinin de ayni mealde bir takriri 
vardır. 

REİS — Efendim şu lâyihai kanuniyenin heyeti 
mecmuasına ait olan müzarekenı/m kifayetini, yani mü
zakereyi kâfi görenler ellerini kaldırsın. 

SESLER — (Maddelere geçilmek şar'tiyle). 
REİS — Ekseriyetle kabul olundu efendim. Rica 

ederim, heyeti umumiyesine ait olan müzakerensi,n ki
fayeti kabul olunursa maddelere geçilmek sözünün 
(Gürültüler) fazla olduğu tabiidir. Efendim müsaade 
buyurulursa Meclisi tatil edeceğim. Rica ederim, riya
sete azıcık haysiyet verin. Yarınki ruznameyi okuyo
rum. (Daha vakit var saıdaları). 

BİR MEBUS — Beş dakika celseyi tatil ediniz kâ
fide. 

HACİM MUHİTTİN BEY (Karesi) — Heyeti 
umumiye çalışmak işitiyor, beş dakika tatil ediniz. 

REİS — Müsaade buyurunuz, yarına kadar tatili 
kabul etmiyor musunuz? (Hayır sesleri). 

BİR MEBUS — Beş dakika teneffüs istiyoruz. 
REİS — Peki on dakika teneffüs. 
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ÜÇÜNCÜ CELSE 

Açılma Saatli : 7 Badezzeval 

REÎS : MUSTAFA KEMAL PAŞA 

KÂTİP : Feyyaz ÂBI Bey (Yozgat), Muhittin Baha Bçy (Bursa) 

REtS — Efendim celseyi açıyorum. 
iMaddelerin müzakeresine geçiyoruz. Müsaade bu

yurursanız 'birinci maddeyi okuyalım. 
(Birinci madde Feyyaz Âli Bey (Yozgat) tarafın

dan okundu) : 
Madde 1. — Büyük Millet Meclisi, teşrii ve icra 

kudretlerini haiz ve idarei devlete 'bizzat ve müstaki-
len vaziülyettir. 

(MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Efendim 'birinci madde, malûmu âliniz, Heyeti Umu-
ımiyece kabul edilmiş 'bir şeklin tespitinden başka bir 
şey değildir. Bendeniz onu muvafık buluyorum. He
yeti muhteremeleri evvelce bu şekli kabul etti ve bu
günkü Meclisimizin sureti teşekkülü ve intihap ettiği
miz vekillerin şeraiti salâhiyeti itibariyle aynen bu
günkü vaziyeti tespitten İbarettir, ©unun leh ve aley
hinde söylenecek bir şey göremiyorum. Bendeniz 
onun için maddenin aynen kabulünü muvafık bulu
yorum. (Doğru sesleri) 

AIİ SÜRURÎ EFENDİ (Karahisarışarkî) — Ben
deniz birinci maddeyi muvafık, fakat pek mutlak 
görüyorum. Onun için, hem evvelce icra ettiğimiz ye
mini teyit •etmiş olmak ve hem de ikinci maddedeki 
«Gayesinin husulüne değin» tabirinden maksadımız ne 
olduğunu kanun halinde de tespit etmiş olmak için 
birinci maddeye bir fıkra ilâvesini arz ediyorum. O 
(fıkrada; «Hilâfet ve saltanatın, vatan ve milletin is-
tihlâ's ve istiklâline kadar» kaydıdır... 

(MEHMET ŞÜKRÜ !BEY (Karahisarısahip) — 
Onu kabul ettik. 

ALÎ SÜRURÎ EFENDİ (Devamla) — Binaen
aleyh bir de takrir takdim ediyorum. îkinci madde 
başka efendim, bendeniz birinci madde için söyle
dim. 

REFİK IBEY (Konya) — Efendim zannediyorum 
ki, şimdiye kadar yapmış olduğumuz işlerin, verdiği
miz kararların en mühimmini bugün şu dakikada mü
zakere ettiğimiz şu kanun teşkil eder bendeniz bunun 
ehemmiyetini pek mühim görüyorum. Heyeti Celile-
nizin bilhassa nazarı dikkatini kanunun birinci mad
desine celbediyorum. Biliyorsunuz ki, fevkalâde bir 
hâdise üzerine toplanan Heyeti Celileniz Meclisin kü-

şadında 'Reisi Muhteremimiz Mustafa Kemal Paşa 
Hazretleri tarafından kıraat buyurulan bir takriri mü
teakip Meclisin icrai ve teşrii vezaifi birlikte ifa et
mesine karar vermişti. 'Bendeniz; içinde yaşadığımız 
hâdi'satı fevkalâde dolayi'sıyle, durudiraz müzakere 
edildikten sonra bu işe karar verilmesini o zaman, o 
celsede arz etmiştim. Şimdi işte tam o nokta üzerine 
geldiğimiz için o meseleyi arz edeceğim : Mesele o 
kadar mühimdir ki, bunun ehemmiyetini buradan söy
lemeye lüzum görmüyorum. Çünkü Heyeti Celileyi 
teşkil eden rüfekayı kiramın hepsi bu ehemmiye
ti doğrudan doğruya müdriktir. İcra vazifesi teşri va
zifesiyle birleşince, zannediyorum ki, Meclisi Muhte-
remeniz vazifei murakabesini, vazife teşriiyesirii bi
hakkın ifa edemeyecek bir vaziyet karşısında kalıyor. 
Gerçi şimdiye kadar kabul etmiş olduğumuz esas 
üzerine bu vazifeyi yapmaya çalıştık ve zannederim 
ki, tamamen ve lâyikiyle yapamadık. İcra ve teşri 
vazifesini üzerine alan Meclis, mesaili idariyenin me
saili esasiyei vataniyenin tekmil teferruatına kadar, 
kendi vazifesini ifa suretiyle müdahaleye ne mukte
dirdir ve ne de buna imkân vardır. Bu itibarla ve 
bu zaruret dolayısiyle, kendi aramızdan intihap et
tiğimiz Heyeti Vekileyi bu vazifeye memur etmiştik. 
Fakat burada nazarı dikkatinizi bir noktaya celbedece-
ğim : Heyeti Vekileyi teşkil eden zevatı muhtereme 
fevkalâde vatanperver, çok yüksek duygulu zevattan 
müteşekkil olmakla beraber, itiraf ederiz, onlar da 
insandır, onların da hata etmesi ihtimal dahilindedir. 
Şu halde şimdiye kadar yapılan icra işlerinden, eğer 
doğrudan doğruya icra vazifesini üzerine almış olan 
Heyeti Celileniz haberdar edilmiş olsa idi, yarın her
hangi foaşgösterecek mucip muaheze bir meseleden 
dolayı; efendiler, size müracaat ettik, reyinizi aldık, 
şu kararı verdik ve bu suretle vazifemize devam et
tik diyebilirlerdi. Halbuki zannediyorum ki şimdiye 
kadar böyle bir vaziyet karşısında kalmadık. Binaen
aleyh bendeniz bu maddenin lüzumu vazında iztıra-
rı katî olmakla beraber, Heyeti Muhteremenizden ri
ca ediyorum; vazifei icraiyemizin ifasında; istikbalde 
huzuru tarih ve kanunda, tamamen Vazifesini yapmış 
birer vekil diye tanınmak için ve bihakkın ifa ettiği
mizi gösterebilmek için, behemahal vazifei icraiye-
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nin esasatı vataniye ve idariye ve siyasiyatı dahiliye 
ve hariciyemize müteallik ıhususatta, hiç değilse He
yeti Muhteremenizin reyine, kaiblelicra, müracaat edil
sin. Bu maddenin lüzumu yazına taraftarım ve bu hu
susta da Ibir takrir takdim ediyorum. 

(MUSTAFA TAKİ EFENDİ (Sivas) — Bendeni
zin maksadını kısmen Ali Süruri Efendi söyledi bende
nizin de maksadım o idi. Bir de takrir takdim ediyo
rum... Bu kanun 'bir kanunu esasidir ve Meclisin ka
nunu esasisidir. Kanunu Esaside gaye musarrah ol
malıdır. Yani >bu Meclisin teşekkülündeki gaye nedir? 
Bu gaye muvazzahan mezkûr olmalıdır. 

REİS — Zannederim ki gaye meselesi ikinci mad
dededir. 

MUSTAFA TAKİ EFENDİ (Devamla) — Arz 
edeceğim efendim. Gerçi ikinci maddede «gayenin hu
sulü için» diye 'bir kayıt vardır. Fakat o gayenin ne
den ibaret olduğu orada mezkûr olmadığı gibi, maa-
mafih orası yeri de değildir, çünkü gaye mükaddeme-
de izah olunmak lâzım gelir. Zaten birinci madde 
müfit, muhtasar ve güzel yazılmış. Fakat diğer cihet
lerini şey ediyor. Hâsılı gaye tavazzuhu etmiyor. Ben
deniz şöyle teklif ediyorum ki, madde şu suretle ta
dil olunmalıdır : 

'«Hilâfet ve saltanatın ve vatan ve milletin istih-
lâsına ve 'husulü istiklâline değin teşri ve icra kudret
lerini haiz ve idarei Devlete bizzat vaziülyeddir.» Bu 
suretle tashihini talep ediyorum. 

IMÜPİT EFENDİ (Kırşehir) — Efendim bu mad
de hakkında Refik Bey biraderimiz gayet ehemmi
yetli ıbir meselenin üzerine bastılar ve hakikaten bu 
Millet Meclisi iki sıfatı kendi uhdesinde cemetmiş 
oluyor. Bir sıfat, teşri sıfatı, bir sıfat, icra sıfatı... İc
ra sıfatı deyince; bendenizin aklıma gelen bir nokta 
vardır ki, bu sıfat, Hükümet sıfatı değildir. Ancak ba
şımızda Halifemiz bulunmadığından ve o, esarette ol
duğundan, Halife esaretten istihlâs edilip başımıza ge
linceye kadar, Halifenin haiz olduğu hukuku Meclisi 
Muhtereme 'bir şahsa tevdi etmemiş. Meclisin şahsi
yeti maneviyesine tevdi etmiş ve bu icra kudretini ken
disi haiz bulunmuştur. Şimdi teşri sıfatiyle, bu mül
kün, bu milletin idaresine ait olan 'kanunları tanzim 
eder, yapar ve kendi içinden ayırmış olduğu - Encü
meni diyeceğim bendeniz ona âdeta - çünkü kendi 
kuvvet ve vazifesini böyle üç yüz kişinin yapmakta 
güçlük çekeceğini bildiği için, kendisinin makamına 
ikame etmek suretiyle bir heyete tevdi eder. Bu he
yet aynı Meclis efradının haiz olduğu sıfatları haiz 
bulunmasına ve onda da teşri sıfatı olmasına binaen 

kendisinin yapmış olduğu bu icra vazifesini, hüküm
darın vazifesi noktasından yapmaz, Hükümet nokta
sından, Hükümete tevdi edilmiş bir heyet noktasından 
bu vazifeyi yapar ve bu vazifeyi bu şahsiyeti manevi-
yenin tanzim ve tertip edip kendisine tevdi etmiş ol
duğu kanunları hüsnü tatbik ve ifada kusur ederse 
olvakit bu Meclise karşı teşri sıfatiyle mesul ve muatep 
olur. İşte icra sıfatını bendeniz böyle anladığımdan do
layı, Kanunu Esasimizin yedinci maddesinde tadat 
edilen ve hükümdarımız başımızda olmadığından do
layı onun yapabileceği işler vardır ki, onun yapaca
ğı o işleri Büyük Millet Meclisinin şahsiyeti maneviye-
si ifa eder. O şahsiyeti maneviyeyi ifa etmek, bir icra 

sıfatını haiz olmak demektir. Eğer böyle demezsek, 
hem teşri sıfatını hem icra sıfatını deruhde etmiş bir 
adamın hem sail hem mesul olması lâzım gelir efen
diler. Bu Meclis yaptığı kanunları tatbik ettirmek su
retiyle mesul edeceği zat, eşhas, kendisi olmak lâzım 
gelirse bunu kim mesul edebilecek? Kimse mesul ede
meyecek. Ancak olsa olsa vicdanı mesul edecektir. 

'Bu suretle kurtulmak için millet elbette mesul eder. 
Fakat millet kendi makamına bizleri ikame etmiştir. 
Efendiler şimdi burada bulunan Büyük Millet Meclisi 
muhterem efradı bütün Osmanlı milletini temsil edi
yor. Bütün Osmanlı milleti demektir. Binaenaleyh 
bu millet teşri hakkını bu suretle, arz ettiğim dairede 
almış, icra hakkını da başında hükümdarı bulunmadı
ğından, hükümdarı gelinceye kadar ona vermiş başka 
bir ferde tevdi etmeyeceğim demiştir. Bundan dolayı 
icra ve teşri sıfatlarını bu suretle Heyeti Muhtereme 
kabul ettikten sonra, ancak kanunun maddesinde kud
ret kelimesi var, bu sıfat pek büyük bir sıfattır. Onu 
bendeniz Heyeti Mulhteremeden rica edeceğim ki. 
«Meclis teşri ve icra vazifeleriyle mükelleftir» eğer 
böyle dersek, burada kelime itibariyle de hata etme
miş oluruz. Çünkü bir meselede iktidarı olan bir zat 
isterse istimal eder, isterse istimal etmez. Onu istimal 
etmediğinden dolayı kimse mesul ve muaheze ede
mez. Benim iktidarım var, bu iktidarım dahilinde bü
yük bir müessese vücude getirmeye param da var, ge-
tirmezsem kimse beni mesul etmez. Şimdi burada teş
ri ve icra kudreti kendinizde mevcut olduğu cihetle 
ben o vazifeyi ifa etsem de etmesem de muhayyer ka
lıyorum. Bu bir vazifedir. Bu vazife ile mükellef ol
malıyız ki vatanı kurtarmalıyız. Şimdi «'Büyük Millet 
Meclisi teşri ve icra vazifeleriyle mükellef ve idarei 
Devlete bizzat vaziülyeddir» buyuruluyor. Burada biz
zat kelimesi de ... Zat kelimesi cümlenizin malûmu
dur ki, bir kerre zimmet ve ahit ve bir kerre de nefis 
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manasına gelir. Eğer buradaki zat kelimesi, her fert | 
binnefis dersek, asıl maksattan çıkmış oluruz. Hem 
her birerlerimiz ayrı ayrı bu vezaifi ifa etmekle mü
kellef bulunuyoruz. Binaenaleyh bendeniz burada şah
siyeti maneviyeyi tespit ettirmek suretiyle, başka bir 
yanlışlığa da meydan kalmamak için; bizzat 'kelimesi- ı 
ni, şahsiyeti maneviye itibariyle alır ve fakat müstakil-
len kaydının bu maddei kanuniyeden kalkmasını tek
lif eylerim. Çünkü bakınız efendiler, biz meşrutiyet 
için can veren ve hayatını 'tehlikeye atan bir millet ol
duğumuz halde, burada biz müstakillen idare edeceğiz 
deyince, mükellefiyet gibi bir mana çıkar. Bu ma
nayı verdirmemek için «'Müstakillen» kelimesinin kalk
masını «ve vazife ile mükellef» suretiyle tashih ede-
rekten tadilini Heyeti Muhteremeye teklif ediyorum. 

(Pek muvafık sadaları) 

AUt ŞÜKRÜ IBEY ı(Trabzon) — Efendim, bende
niz, iki refiki muhteremin söylemiş olduğu şeyde ıs- I 
rar edeceğim zannederim ki etraftan işittiğim... (İşit
miyoruz sesleri) ... Bendeniz iki refik muhteremimin I 
mütalâatını tekit edeceğim; görüyorum ki, onlar da 
kabul edilmemek taraftarlığı var. Halbuki bunun ka
bulü zarurî bir şeydir. (Büyük Millet Meclisi teşri ve 
icra kuvvetlerini haiz, her ne ise; burada malûmu âli
niz her kanunun mükaddemesi, o kanunu icabettiren I 
esbap ne ise onu tamamiyle cami olması lâzımdır. Bu
rada «Hilâfet ve saltanatının ve vatan ve milletin is
tiklâl Ve istihlâsı temin edilinceye kadar» kaydı var. 
Buna lüzum ve zaruret hissedildiği için - ki mazbata
da ayrıca bir mutarıza içine alınmıştır - onun aynen 
birinci maddeye konması lâzımdır. Bunu izah için mi
sal söylemeyeceğim. Arkadaşlarımdan birisi varit olan 
mahzuru demin söylediler. O mahzuru da burada söy
lemek caiz değildi. Zannediyorum bundan bir çok 
şeyler çıkabilir. Şu gayeyi istihsal edinceye kadar... 
Fakat o gayenin ne olduğu, mazbatada var, kanunun 
metninde mevcut değil. Binaenaleyh kanunun metnine, 
yani birinci maddeye şu kaydın konmasını teklif 
ediyorum arkadaşlarımla beraber. 

DR. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Ben
deniz mevzubahs olan tadilât hakkında söz söyleyece
ğim : Daha Meclisi Âli küşadında sebebi tecemmu ve 
vücudunu en parlak ve mutantan bir surette âleme 
ilân etmiş ve demiştir ki; bu gayeyi istihsal için - ki 
•o gaye 'zaten küşadında zikredilmişti - toplandık. Bil
mem mütemadiyen tekrarından başka bir şey olmaz I 
mı? Denilebilecek ki; bu bir Kanunu Esasidir. (Kanu
nu Esası sözleri) Kanunu Esasî, bugünkü muvakkat 
vaziyetimizi tespit etmek ve bizi kanun dairesinde ha- j 
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reket için yapılmış mevaddı esasiyedir. Binaenaleyh 
bu mevzubahs olan gaye sırf bir esbabı mucibeden 
ibarettir. Bu erbabı mucibe metni kanunda ekseriyet
le zikredilmez, 

REFİK ŞEVKET IBEY (Saruhan) — Müsaade bu
yurunuz Reis Paşa, bendeniz mazbata muharriri sı-
fatiyle bazı izahat vereyim. 

ıREfS — Buyurun. 
REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim rü-

fekayı kiramdan söz söyleyen beş arkadaştan Refik 
Beyle Müfit Efendinin ve Süruri Efendiyle Taki Efen
dinin ve Ali Şükrü Beyin mütalâaları birdir. Beş kişi 
söz söylemiş ve iki noktada ittihat eylemiş... 

Şimdi hakikaten vaziyeti esasiyemizi sureti sariha-
da tespit edecek bu kanunun, kanun olmak için lâzım 
gelen evsaf ve mezayiyi haiz olmasından mümkün 
olduğu kadar dikkat etmek hepimizin borcudur. On
dan dolayıdır ki Kanunu Esasi Encümeni, gerek maz
batasını tanzim etmek hususunda bütün rüfekasının 
himmetini ve kanunun kelimelerini vazetmek husu
sunda bütün kuvvet ve gayretini sarfetmiştir. Şurasını 
arz etmek isteriz ki; mevaddı kanuniye mazbatadaki 
ifade; kanunun maksadını gösterir, ki onun tebellür 
etmiş kısmıdır. Onda münakkahiyet aramak şarttır. 
Elverir ki huzuru heyette her kelimenin manası mün
feriden ve aleltafsil anlatılmış olsun. O halde ta bi
dayeti içtimaımızdan bugüne gelinceye kadar defaat-
la tekrar etmiş olduğumuz ibaratı - ki Süruri Efendi, 
Taki Efendi ve Ali Şükrü Beyin talepleri bu meyana 
dahildir - bunu tekrar koymak ve bilhassa mazbatada 
sarahaten zikrolundüktan sonra, fazla bir şey olacak
tır. Onun için encümen zaten maksadı tayin etmiş ve 
her suretle tekrar edilmiş bir fikri kanun halinde 
tespit etmeyi, Kanunu Esası olmak mahiyetiyle, mü
tenasip bulmadı. O fikri tamamen kabul etti. Nite
kim parantez içerisinde de gösterdi. Onun için «hilâ
fet ve saltanatla istJhlâs ve istiklâline değin» tabiri 
zaittir. 

«tstrhlâsına tabiri» ziyadedir. Çünkü zikrolundu. 
Tekrar zikretmek zaittir. İkinci fıkra, bilhassa ehem
miyetlidir. 'Refik Bey ile Müfit Efendi tarafından tek
lif edilen şey; salâhiyeti padişahiye ait olmak üzere 
mesele mevzubahs olduğu zaman mucibi iştibah ol-
bir fıkranın derci ve böyle salâhiyeti padişahiye ait 
mayacak bir kaydın zikridir. Heyeti Muhteremeye ev
velâ şurasını söyleyeyim : Büyük Millet Meclisinin şe
kil ve mahiyetine dair tertip ve tanzimi münasip gö
rülen mevaddı kanuniyeden ancak şimdilik bir kaç 
noktayı arz ediyoruz. Bunlardan maada encümende, 
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gerek Heyeti îcraiyenin ve gerek Meclisin ve gerek 
bunların mütekabilen ait olan vezaifini gösterir mü
teaddit tekâlif vardır ve o tekâliften bir kaç tanesi 
ve bilhassa iki tane ehemmiyetlisi Karahisarışarkî 
Mebusu Mustafa ıBeye aittir ve zannederim ki teklif
lerin mecmuu elliyi geçmiştir. Bu bahsedilen mesele, 
hukuku padişahî meselesi, Büyük Millet Meclisinin 
tarifine sığar bir mesele değildir. Belki Büyük Millet 
Meclisinin ifa edeceği teşri ve icra vezaifinden hu
kuku padişahiye taallûk eden kısmının nasıl icra edi
leceğine dair, bu ayrıca 'bir meseledir. Biz onu gös
tereceğiz. Efendim Büyük Millet Meclisinin tarifini 
yaparken, nitekim orada ayrıca bir tarif göstermek 
kanunu başka şeyle karıştırmaktır ki doğru olamaz. 
Sonra Müfit Efendinin buyurdukları bir nokta; «biz
zat» yerine «şahsiyeti maneviye» tabirini kabul ede
lim diyor. Encümenin de oradaki «bizzat» tan mak
sadı, bizzat her birinin yegân yegân icra kuvveti
ne müdahale mânasına değil,'belki Meclisin şahsiyeti 
maneviyesi olur. Evet onu da tasrih ederiz. Meselâ 
efendim «müstakillen tabirine dokunmak istiyorlar. 
Şurasını da arz etmek isterim : Vaziyetimiz ihdas 
olunmuş ve takarrür etmiş bir çok mevat ile kanun 
şeklinde tespit olunduktan sonra «müstakillen» tabi
rinin ifade eddbilecezi bir mana ve bir kelimeden da
ha kuvvetli bir kelime yoktur ki o imzayı kastedebil
sin. Evet bugün istihsali maksada azmetmiş, bu keli
menin, haiz olduğumuz mevkiin kudret ve azametini 
göstermek üzere müstakillen tabirinden daha iyi gös
terecek başka bir tabir yoktur ki arz etsin. Müstaki
liz, zaten bugün istiklâlimizi istihlâs etmek için istik
lâl Ve belki istiklâlimizin feVkinde bir kuvveti haiz 
olmamız lâzımdır. Sonra e'fendm («kudret» yerine «va-> 
zife» tabirini kullanmak istiyorlar. Kudret ile vazife 
arasındaki fark, herhalde hukuku esasiye kitaplarında, 
hukuku âdiye kitaplarında tamamiyle münderiç. Va
zife, alelade tahmil edilmiş, hak mukabili bir mesele
dir. Fakat kudret, bizzat mevcut ve tabiaten tevdi 
olunmuş bir kuvvettir. Mevdu ve haddi zatinde mev
cut bir kuvveti, vazife g?bi mahiyeti ve manası malûm 
bir kelimeye tebdil etmek doğru değildir, «tcra ve 
teşri kudretini müstakillen ve bizzat haiz olan bu Bü
yük Millet Meclisi, idarei 'Devlete müstakillen ve biz
zat hâkim olmak kudretini» Büyük Millet Meclisinin 
tarifinde, en muvafık olarak kullanmıştır. Bendeniz 
tabiî encümen namına arz ediyorum. Binaenaleyh 
maddenin aynen kalmasını teklif ediyorum. 

İRJEÎS — Müzakerenin kifayetin dair Karahisarı-
sahip Mebusu Şükrü Beyin takriri Var, okuyacağım. 

(Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Müzakere kâfidir. Birinci maddenin aynen kabulü

nü teklif ederim. 
18 Ağustos 1336 
Karahisarısahip 
Mehmet Şükrü 

REİS — Müsaade buyurursanız evvelâ kifayeti 
reye koyacağım. Müzakereyi kâfi görenler ellerini kal
dırsın. (Müzakere kâfi görüldü) 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin zirdeki veçhile tadilini teklif ey

lerim : 
il. — Büyük Millet Meclisi teşri ve icra vazife ve 

salâhiyetini haiz ve idarei Devlete bizzat vaziülyet-
tir. 

Kırşehir Mebusu 
Müfit 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddeye (Arzu ve idarei milletle( tabiri

nin ilâvesiyle berveçhiati şekilde teklif eylerim : 
Madde 1. — Büyük Millet Meclisi : Arzu ve ira-

dei milletle teşri ve icra salâhiyetlerine malik ve ida
rei devlete bizzat Ve müstakillen vasiiülyettir. 

Saruhan 
Necati 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin «Büyük Millet Meclisi teşri ve 

icra kudretlerini haiz ve makamı hilâfet ve saltanatın 
istihlâs ve vatanın istiklâline değin idarei devlete biz
zat vaziiülye'ttir» suretinde tadilini teklif eylerim. 

18 Ağustos 1336 
Kütahya 

Cemil 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Madde 1. — Büyük Millet Meclisi hilâfet ve sal
tanatın vatan ve milletin istihlâs ve istiklâlini istih
sale değin teşri ve icra kudretlerini haiz ve idarei dev
lete bizzat ve müstakillen vaziülyettir» şeklinde tadi
lini teklif eylerim. 

18 Ağustos 1336 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Birinci madde nihayetine fıkrai atiyenin ilâvesini 
teklif ederim : Ancak vazifei icraiye&inin ifasına tev
kil eylediği Heyeti Vekile, salâhiyeti hükümdariye ta
allûk eden hususatta, kablelicra, Millet Meclisinin re
yini almaya mecburdur. 

Konya Mebusu 
Refik 
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Riyaseti Celileye 
Lâyihadaki birinci maddenin berveçhiati tadil ve 

kabulünü teklif ederim : Büyük Millet Meclisi hila
fet ve saltanatın ve vatan ve milletin husulü istihlâs 
ve istiklâline kadar teşri ve icra kudretlerini haiz ve 
idarei Devlete bizzat ve müstakillen vaziülyeddir. 

Karahisarışarkî Mebusu 
Ali Süruri 

'Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Mesele Kanunu Esasî meselesidir. Kanunu Esasi

de ise gaye muayyen olmak lâzımdır. Bu kanunda ga
yenin neden ibaret olduğu hiçbir maddesinde tasrih 
edilmemiştir. İkinci maddede (Gayesinin husulüne de
ğin) denilmiş ise de gayenin neden ibaret olduğu mu
vazzafa değildir. Maamafifa gaye birinci maddede ta
yin olunmak daha ziyade muvafıktır. Çünkü gaye 
mebde ve mukaddemede beyan olunur. Birinci mad
denin şu suretle tashihini teklif eylerim : 

Madde 1. — Büyük Millet Meclisi (hilâfet ve sal
tanatın ve vatan ve milletin istihlâ'sı ve husulü istik
lâline değin teşri ve icra kudretlerini haiz idarei Dev
lete bizzat ve müstakillen vaziülyeddir. 

Sivas 
Mustafa Taki 

1ALÎ SÜRURİ EFENDİ (Karahşisarı Şarkî) — 
Paşa Hazretleri, müsaade buyurulıur mu? Efenıdıim, 
bendemiz takririmi en evvel takdim ettim. 

REİıS — Efendim Alıi Sünuri Efendinin takriri 
muhteviyatını reye koyuyorum, 

MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarkî) — Mustafa 
Tak'i Efendininki İlıe beraber meye koyum. 

,REÎS — Ali Süruri Efendinin takririni kabul; 
«denliler dillerini kaldırsın, Takrir reye konulmuştur. 
Ve kimse ney vermemiştir. Binaenaleyh, takrir kabul: 
ölıunmadı efendim. (Tekrar okunsun setsteri). 

ıRBİS — Müsaade ederseniz tekrar AH Sürurli 
Efendinin takririni okuyorum. (Kıraatten sonra) : 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karatosarısahtip) — 
Esbabı mucibede var. 

REİS — Kabul buyuranlar elerini kıaldırsıın. Ka
bul olunmamıştır. 

(Süleyman Sırra Beyan takniri... Bu da aynıdır, 
Kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul editmıedri efen
dim, 

(Müfit Efendi (Kırşehirlin takriri okundu) : 
(REİS — Bunu kabul edenler 'ellerini kadidinsin. 

Kabul edilmedi. 
(Refik Bey (Konya)'mn takriri okundu). 

REİS — Bunu kabul edenler... Elerini kaldırsın. 
Kabull edilmedi. 

(Mustafa Taki Efendi (Sivas)'ın takıtiri okundu). 
(Ayni mealde şasileri). 
REİS — Bunu kabul edenler dîierini kaldırsın. 

Kabul edilmedi efenldim. 
(tsari'aıil Suphi Bey (Burdurdun takriri okundu). 
,REİS — Kalbu ıledenler elerini kaldırsın. Kabulı 

edilmedi efendim. 
Bu en sonra verilen takrir meal 'itibariyle 'bindir. 

1 Başka takrir yok efendim. Bfeaeraalıeyth, Birinci mad-
ıdeyi neye koyuyorum. Kalbuıl edenler ellerini kaldır
ışın. Kabul edilıdi efendim. 

İkinci maddeye geçiyoruz. 
/(Kâtip Feyyaz Bey tarafından ikinci maldde okun-' 

du). 
Madde 2. — Büyük Milat Medjisıi, gayesinin hu

sulüne değin müstemirren hali inlikaddadır. Yenli in1-' 
itihıabat icrası Büyük Millet Mecllisıi Heyeti Umumin 
yesiriin ekseriyeti âra ve tayinli ©samî suretiyle verece-' 
ği karana mütevakkiftür. Eski Medis Yerii Meclistin 
yevmi içtimama kadar vazifesine devam eder. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Efendim, 
(ikinci maddeden bahsetmek için biraz esbabı muciıbe 
mazbatasına nazarlarınızı irca buyurmanızı rica «de
nlim. İkinci sayfada diyor ki, « İstimrar; mililıatin 
hakkı intihabını hiç biır zaman ıskat edemeyeceği ve 
çünkü sıfatı istimnar zaten millette olduğu teemmül) 
edilerek...» bunu esibabı mudibede göstermeyi banide
niz anlayamadım. Hangisi sebeptir? Hangisi netice
dir? Hangisi delildir? Pek iyi anlayamadım. Ne lise, 
bu günkü Meclisin, hangi bir 'lüzum ilıe feshi itüzumu 
teyit edilirse edilsin, bendeniz buna muarızım. Bu 
Medlis katiyen feshi kabul edilir bir M'ecls değildir., 
Bu Meclis bakidir, ta giayeye vâsıl oluncaya kadar! 
bunu nazarı dikkate alarak da uımku idareye değin 
mukadderatı millete vaziülyet olıan bu Meclislin Me-' 
cailisli âdiye gibi, Mebusan misilli, bir inade ite tabi 
ve feshi mümkün olmadığı ve bu hakkın münhaısiı-
nan yine millete ait ve raoi olduğunu göstermek için 
mazbatada «Büyük MilHet MecMsiniin her hangi sebap-
ile taitiill ve fesinine rey verenlerin mesuliyeti tarilhliyesi-
mi tespit etmek üzere yeni intihabın ekseriyet karariy-
3le ve fakat tayini esami -ile olması...» deniyor. 

Ban bunun laHeyh'indayim. Zaten görülüyor ki, En
cümen dahi meseilıeyi bir hayli çekiştirmiş. Kendi 
noktai nazarına getirmek için. Yani fesih esasının ka
bulü o kadar küçüktür ki, Meclis için... Bu Meclis 
bir kene adi bir Meclisi Mebusan gibi değilıdir. Mu-
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kadderat millete bizzat ve mü&takillen vaziülyeddir. 
Bumu kim feshedebilir? Bunu millet fesheder. (MıMatı-' 
kuvvetini alan Meclis fesheder dermek istiyor 'Encü-
ımen. Fakat kendisi yine kemdi delilininaleyhine ola
nak, rey verenlerin, Meclisin feshine rey verenlieıün 
(mesuliyeti tarihiyesini tespit 'ötmek üzere su sıözlani 
Söylüyor. Ne demektir, bu? Büyük Mili/et Meclliısinlin 
feshine rey vermek bir mesuliyeti miüitezaımmın, ağır 
bir iştir. Bir kere bakacak olursak efendililer, Meclisti 
Mebusan nasıl feshedilir? ©liriz kıi, efendül/er ya 
Hükümetle arasında 'bir ihtilâf çıkar, haMleidiilemez, 
ondan sonra feshedilir. Batta derhatır buyurulursa 
bizim 'ilk Meclisi mebusanımızda, istibdattan gaıyeit 
korkmuş olan milat, eline işi alıncaya kadar fiaslhli 
gayri mümkün bir hale getirecek surettea kamunu esıa-
slimize mıevaddı kanuniye vazedilmişti. 'Sonra Itatöbi-
katta belki bazı mehaziri görüldü, kafotaJdı. Mecalfeliı 
âdiyei mebusanın alelade feshi, esaslı 'bir iihıtilıafa İs
tinat eder, Hükümetle Meclis arasında esaslı ıbir iihlti-
tâf (Oİıur, halledilemez, ondan feshediliyor. Sonra gö
rüyoruz. ingiltere gibi, Fransa gibi, Amerika gibi ımeş-
nitiyette ve millî idarelerde 'bize nispetle üstat olan 
milletlerde Mecllis nasıl feshedilir? Mühim biir ımese-

lle oluyor. O zaman mlilılıetin neyini almak lâzım geli-
yior. 

Meclis o zaman feshedilir. Yenliden intihap edi
lir. Yeni intiıhabaitta mıilllıat, sağ cenahı mı sol ctenıa-
hı mı? ortasıiM mu? hanıgislinli tercih edecek? Milletlin 
reyi nedir? Meselâ İngiltere'de bir buğday ithalatı 
üzenine gümrük resmi almak (ki, şimdi ttamiaımiyle 
serbesttir) îıâzım geldiği zaman, bu ağır meşededir. 
Milletin reyini almak için mevcut Mecis feshedilir. 
Yeniden Meclis toplanır. Efendim fesih; âdi meclis
lerde bile yoktur. Mühim görülür. Ya böyle bültün 
ımünasiyle müdarreratı millete vaziüllyat olan bizim 
Meclisimizin feshi ımeselasi ise gayet ağıır 'bir mesele
dir. Bendeniz bunun küüılliyan aleyhindeyim. Zaten 
encümenin ide öteden beriden getirdiği sözlere bakın
ca kendisi de kuvvatflli bir karar varemıamişltir. Delâi-
Jii bulamamıştır. Onun için benıdeniiz ikinci madde
min şu ısurötlıe ıtaidillini teklif ediyorum. Zaten mazba
ta mütalaa buyurluırsa «Büyük Mıüat M'eolisi gaye
sinin husulüme değin, müstamiırran hali liniikaidaiddır» 
ıdemeklıe, fesih imkânımın kaltliyen vaıüt olamayacağını 
kabul etmiş oluyorlar. Bendemiz diyorum ki: «..Miüste-
miren hali inikadda ofliup (müddeti ikü senedir. Bu 
mıüddet zarfında gayei mıaltlûbe elde ediamıemiş ise 
Meclislin müddeti ekseriyeti âra ile iki sene daha he
yeti umumiyenin ekseriyetiyle temdit olunur. Fakat 

dört sene hitamında iyine 'yeniden intihabat yapılır. 
Yeni Meclis tarafından karar verilir....» dört sene
yi ne için tercih ediyorum efendiler? Zaten eski Ka
nunu Esasimiz mucibince Meclisin müddeti dönt se
nedir ve dört sene de iyi müddettir. Yoksa M'eolıisıin 
feshi biç bir suretle mevzuu müzakere olmamalıdır, 
bendenizin nıoktai nazarımca... 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Gayesi liki ay son
ra hâsıl olursa. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim, İkin
ci madde hakkında İsmail Suphi Beyin nmiıtallfaaıtıına 
bazı noktai nazardan iştirak ©diyorum. Fakat ben
demizin en ziyade korktuğum bir cihet var; eğer bu 
Meclis kendisinin vazifesi hitama ermiş gibi bir ka
naatle dağıimaz da, o vazifenin başka bir meclis ta
rafından ifasınla devam (olunmasına bir karar verilir 
de kendisi dağılırsa, intihap edilecek ımü, edilımiyecek 
mi, intihap vukubulacak mı, bulmayacak mı? suali 
karşısında kalırız. Binaenaleyh Medıisin gayesi husu
le gelinceye kadar, daha doğrusu Meclis, benlim ga
yem husule gelmiştir deyinceye kadar, Meclis mıüs-
Itemiırren hali inikatta kalacaktır. Bunu arzu ve diğer 
cümlelerin tayyimli ıteklif ediyorum. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim, birin
ci ımaddede müdafaa etmiş olduğum noktai nazar 
ikinci maddeye talluk ettiği cihetle onda ısrar ede
ceğim ve diyeceğim ki : Mazbata muharririnin ifaıde-
sine karşı bizdeki kanunlar zaten .tefsire müsait bir 
sekide bırakıldığı için ki tatbik olunamıyor ve daima 
suiniyet ashabı bundan istifade ediyor. Binaenaleyh 
kavanini esasiyeye gelince : ıKavamini 'esasiye tikli sa
tır olacağına on satır olsun, sarih olsun, suitefsıire 
ve isutitelâkkiye uğramasın. Hiiç zannetmiyorum ki 
kâğıda acınacak. (Bravo sadaları). Bunun için ben
deniz zannediyorum ki kâğıda acımıyacaksınız. Bu 
(kibarla burada Büyük <Mlü)et Meclisinin gayesi ki 
-burada mutlaka kalmıştır- kanun esbabı mucibe ımaz-
batasiyle basılıp da herkese tevzi olunamaz. Binae-
naleyh bu, buraya konmalıdır. İkinci fıkraya gelince: 
Büyük Millet Meclislinin yeni intihabat icrası fıkra
sından Büyük Millet Meolisıinin bu gayesinin husul 
bulduğu anda yapılır, şeklinde bir kayut kommafliiıdır. 
Çünkü Ismalil Suphi Bey biraderimizin söylediği gi
bi bir iki seme kaydına lüzum yoktur. Meclisin ımıüs-
temirren devamı, o gayenin isitihsaiine kadardır. Ga
ye istihsal olunca biter ve millete der ki; ben vazife
mi ifa ettim. Yeni intihabat yapın, kanunu esasi mi 
yapacak, ne yapacaksa yapıp şekli idare yapsın, ltes-ı 
pit etsin der. Omun için bu kayıt buraya konmaMdm 
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ve Meclisin devamı da gayenin husulüne konmalıdır. 
Öyle zamanla tefsir edİmemıeMdir. İsterseniz yirmi 
ısenıe devam etsin. (Takrir ver sesleri). 

DR. TEVFİlK RÜŞTÜ ©EY (Menteşe) — Efen
dim, İsmail Suphi Dey biraderimizin ıtadiılıi ırıiünıajse-
betiyle 'arz edeceğim. Filhakika ıbu Meclis naimüıtetna-
ıhli müstemirrıen devam edecek değildir. Ancak lişıinı 
'şekli hakİkiisini düşünelim. Gayesünlin huısulllü yani iın-
ıtihaibat icrası mümkün olıduğu sırada memleketimizin 
istiklâlini temin edeoeğiz. (Gürültüler). Müsaade bu
yurun efendim. Gayemiz, intihabat icrası mfümklün 
olursa o dakikada Meclis, mevkiini milletin arzusu
na ıterkeder. Bumun da ne zıamaın husul bulacağı 
meçhullıdür. Fakat gayemiz husul bulmazsa (Aitöıah 
göstermesin) o vakit fiili ünıtiihap da kabil 'değildir., 
Onun için böyle 'senelerle 'takyit edip dıe aıtiyen (müş
külât karşısında buluınımak da doğru değildir. Doğru 
olmasa gerektir. 

REFİK. ŞEVKET BEY (Saruhan) — Şimdi efen
dim, İsmail Suphi Beyin mütalaası zannederdim ken
disini ilzam ötmek üzere «müümıane verilmiş 'bfir si-
îiah oldu. Çünkü Meclislerin me gM ıbir zamanda ıta-
ıtili içtima edeceğini; fesholıunacağını irae 'âttiller ve 
misal getirirken diyorlar ki büyük bir iş muvacehesinde 
kalırsak (milletin reyini lalm'ak lâzımdır efendim. 
İçinde bulunduğumuz mesaili muğllakanıın haliyle mü
kellef olan bizler, belki her dakikası belkli bir çok 
hâdisat doğuracak kadar gebe bulunan bir zaman' içlin
de bulunan bizler, yarın müthiş ve hakikaten ımliKlıetün 
arasıma müracaat edecek bir hâdise katışısımdıa kaillır-
sak, hayır biz müstem'irren Ihaili içtiımadayız, milletin 
bu husustaki kanaati keenlemyekündür, diye arzuyu 
umumiye muhalefet mi edeceğiz? Edemeyiz ki. O vaı-
k)it esasin prensiplerle, tebellür etmiş kanaatlere karşı 
gelmek âdeta isitıipdait ve biraz da dinınet odur. Bina
enaleyh eğer biz millet tarafından mıünıtehdp olmak 
dölayısiyle millet isek, aynı milletin listediği zamanda 
efradını değiştirmeyi kendi elimden niçin meze-< 
delim? Bize kuvvet verenden ıbiz o kuvveti ni
çin kıskanalım? Binaenaleyh >bendan)iz diyorum ki; 
encümen mezkûr fıkrayı o kadar kolay koydu 
ki bu husus için -ne ekseriyet sülüsan aradı, 
ne de bir şey, ekseriyeti mutlaka ile bu kararı 
verdi. Rica ederim, milletten gelen kuvvetin yine mil
lete raci olduğunu gösteren bu fıkrada müddet tayin 
etmeyelim. İnşallah gayemizi yarın istihsal ederiz. 
Vazifemiz biter. Fakat o kadar vazaifimiz vardır ki 
bunun için bir zaman tayin etmek, iki ay, iki sene, 
dört sene, on sene demek kabil değildir. Ancak azim 

ve gayemizdir ki bu işi halledecek. Ali Şükrü Bey ta
rafından gayenin tasrihi hakkındaki teklife Encü
men muvafakat eder. Ancak müzakere etmek şartiyle 
Versinler. 

ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — Peki efendim 
bizim bir tadil teklifimiz var, onu şey etsinler. 

(MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Encümen o halde 
muvafakat ediyor. Versin. 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Sonra, Tu-
nalı Hilmi Bey mütalaa meyanında bir fikir derme-
yan ettiler, dediler ki : Acaba dağılırsa, yerine intihap 
olunacak mı? Bir defa Meclisin dağılması mevzuuba-
his değildir, 

Meclis devam edecek, şahıslar değişecek, millet 
daimi kalacaktır. Bu karar mucibince mesela bu şe
kil devam edecek ta ki intihabatın neticesine kadar 
bu vaziyet devam edecek, bunda bir fesih ve tatil 
meselesi, yeniden intihabat icrası vardır. Binaenaleyh 
Kanunu Esasi Encümeninin ikinci maddesinde gös
terdiği esbabı mucibe bundan ibarettir. Zannederim 
tadil için bir sebep yoktur. 

Ali Şükrü Beyin mütalaasını bir teklif ile Encü
men nazarı dikkate alabilir. 

ALİ SÜRURİ EFENDİ (Karahisarı Şarki) — 
Demin birinci maddenin müzakeresinde makul bir 
teklifte bulunmuştum. Zannediyorum ki Mazbata Mu
harriri Refik Şevket Beyin belâgati beyanı da biraz 
tesir ettiğinden... Çünkü (beyanda sihir vardır) der
ler. Pek doğru... (Handeler) Sonra, Refik Şevket Bey 
ifadesini biraz da tezyin buyurduklarından dolayı 
Heyet kabul buyurmadı. Zannederim ki bir hata idi. 
(Sözünü geri al sesleri) Müsaade buyurun, sözümde 
geri alacak bir şey yoktur. İkinci maddeye Ali Şük
rü Bey tadil teklif ediyor, inşallah o tadil kabul edi
lecektir. Yalnız bendeniz diğer bir cihet arz edece
ğim : İkinci maddede «gayesinin husulüne değin müs-
temirren hali inikatta» diyor. Sonra mevaddı atiyede 
Heyeti Umumiyenin seriei içtimaiye nihayetine ka
dar hepsinin birlikte bulunmasını kabul etmiyor. He
yet kısmen bulunacak. Onun için tensip buyurulursa 
gayenin husulüne değin mevaddı atiye veçhile müs-
temirren hali inikattadır, diyelim. Yani (mevaddı atiye 
veçhile) fıkrasının ilavesini teklif ediyorum. Zanne
derim bu da reddolunacak. 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair bir takrir 
var efendim. Kâfi görenler ellerini kaldırsın... Kâfi 
görüldü efendim. Tadil teklifleri okunacaktır. 
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Riyaseti Celileye 
Layihanın ikinci maddesindeki «gayesinin husu

lüne değin» ibaresinden sonra «mevaddı atiye veçhile 
müstemirren hali inikattadır, ilah» denilmek suretiyle 
tadilen ve ilaveten kabulünü teklif ederim. 

18 Ağustos 1336 
Karahisarı Şarki 

Ali Süruri 

İSMET BEY (Çorum) — Hacet yok efendim. 
Riyaseti Celileye 

iBüyük Millet Meclisi azayi muhteremesi gayenin 
husulüne değin hali inikatta bulunmak üzere intihap 
edildiğinden Meclisin feshi ve yeni intihap icrası hiç
bir kimsenin salahiyeti dahilinde olmadığından ikinci 
maddenin Büyük Millet Meclisi gayesinin husulüne de
ğin müstemirren inikattadır, suretinde tadilini teklif 
ederim. 

Diyarbekir 
Hamdı 

IBüyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

İkinci maddenin (Büyük Millet Meclisi) kelimesin
den sonra (Hilafet ve saltanatın ve vatan ve milletin 
istihlâs ve istiklâlinden ibaret olan) cümlesinin ilave
siyle maddenin aynen kabulünü teklif ederiz. 

Karahisarı Sahip 
Mehmet Şükrü 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
İkinci maddenin berveç'hi zir tadilini teklif ede

rim : 

Madde. 2. — Büyük Millet Meclisi, gayesinin hu
sule geldiği kanaatini edininceye değin müstemirren 
hali inikattadır. 

Bolu 
Tunalı Hilmi 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
İkinci maddenin berveç'hi ati tadilini teklif ede

rim ': 

«.... Müstemirren hali inikatta olup müddeti iki 
senedir. Bu müddet zarfında gayei matlube elde edi
lememişse Mfeclisin müddeti iki sene daha Heyeti 
Umümiyenin ekseriyeti ârâsiyle temdit olunur. Fakat 
dört sene hitamında yeni intihajbata yine Meclis ta
rafından karar verilir. Eski Meclis, yeni Meclisin yev
mi içtimaıma kadar vazifesine devam eder.» 

Burdur Mebusu 
İsmail Suphi 

Makamı Riyaseti Celileye 
Birinci maddeden sonra ikinci madde olarak mad-

dei atiyenin ilavesini teklif eylerim : 
Madde 2. — Büyük Millet Meclisi vazifei icraiye-

sini her şübei idariye için kendi arasından intihap 
edeceği birer vekilden müteşekkil Heyeti Vekile ma
rifetiyle ifa eder. 

Canik Mebusu 
Ahmet Nafiz 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Büyük Millet Meclisinin şekline ait Kanunun ikin

ci maddesinde Meclisin gayesi derecei kifayede tav
zih edilmiş olmadığından ve kuvvei müeyyidesi ol
mayan bir maddenin muhafazai ahkâmı mümkün ola
mayacağından dolayı zirde mevzu maddei muadde-
lenin ikinci madde makamına kaim olmasını Heyeti 
Muhteremeden fıkra befikra reye vazını teklif eyle
rim. 

Maddei Muaddele 
Büyük MÜllet Meclisinin gayei emeli olan hilâfet 

ve saltanatın vatan ve milletin istihlâs ve istiklâlini 
temine değin Meclis müstemirren hali inikatta bulu
nacaktır. Hirii icabında tacdidi intihap icrası Büyük 
Millet Meclisi Heyeti Umumiyesinin ekseriyeti âra 
ve tayini esami suretiyle vereceği karara merbuttur. 
Eski Meclis yeni Meclisin içtimaına kadar vazifesine 
devam edecektir. Aksi takdirde millet alacağı vaziyet
te serbesttir. 

Amasya Mebusu 
Rıza 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
İkinci maddenin «Gayesinin husulüne değin iki 

senede bir yapılacak intihabatla tebdil edilmek üzere 
müstemirren hali inikattadır» şeklinde tadilini teklif 
eylerim. 

18 Ağustos 1336 
Konya Mebusu 

Refik 
MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Kara'hisarı Sahip) — 

Müsaade buyurulur mu Paşa Hazretleri? Takririm 
hakkında ufacık bir izahat vereceğim. 

REİS — Müsaade buyurun. Vukubulan mütalaatın 
heyeti umumiyesi ve verilen takrirlerin hülâsası iki 
noktada temerküz ediyor. Birisi maddei asliyenin bi
rindi cümlesine aittir. Diğeri de yeni intihap mesele
sinin takyidine ait olan maddedir. Encümen tarafın
dan ve bazı rüfeka tarafından verilen izahatta gaye 
daha ilk günkü içtimada ve onu müteakip içtimalar-
da ve bilfiil harekâtında lüzumu kadar tafsil edilmiş 
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olduğundan burada tekrar tafsile lüzum görülmemiş 
olduğuna aittir. Yeni intihabat meselesine gelince her 
halde esas koymak lüzumuna kani bulunduğuna hük
metmişlerdir. Binaenaleyh takrirlerin bazıları karı
şıktır. Her ikisin'den bahsediyor. Müsaade buyurursa
nız hulâsatan reye koyacağım. 

Gayenin tafsilini kabul etmek ve etmemek mesele
si. İkincisini ayrıca reye koyacağım. 

REFİK ŞEVKET BEY (Sarühan) — İkinci mad
deyi Encümeni kabul eder. (Gürültüler, iş Heyeti 
Umumiyenindir sesleri) 

İSMET BEY (Çorum) — Usulü müzakereye dair 
söylemek istiyorum. Gayeyi tafsil eden cümle birinci 
maddenin müzakeresinde teklif edilmişti. İkinci mad
dede konmaz kanaatindeyim. 

REİS — O halde müsaade buyurursanız bunu 
hiç reye koymayacağım. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Hayır efendim. 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Okunan 

takrirleri arzu ederseniz Encümene veriniz. Encümen 
mümkün ise şimdi derhal no'ktai nazarını beyan eder. 

REİS — Mlüsaade buyurursanız Encümene ve
ririz... Şimdi görüyorum ihtilaf vardır. Buyurduğu
nuza rağmen reye koyacağım. Birinci cümlede gayenin 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 
İkinci madde hakkında tadil teklif edilmişti. En

cümen tadil etti. Müsaade buyurursanız tadili oku
yalım : 

Madde 2. — Büyük Millet Meclisi hilâfet ve sal
tanatın ve vatan ve milletin istihlâs ve istiklâlinden 
ibaret olan gayesinin husulüne değin müstemirren hali 
inikattadır. 

DR. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Mü
saade buyurun Paşa Hazretleri. Tadil hakkında söy
leyeceğim. Bütün Müslüman ve müminlerce malum
dur ki; biz de hilâfet rahbaniyet demek değildir. Hi
lâfette, saltanat fikri tamamiyle mündemiçtir. Bura-

tafsiii hakkında tadil taraftarı olanlar lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

Maddenin ikinci cümlesini reye koyuyorum. (Yani 
aynen sesleri) 

REMZİ EFENDİ (Kayseri) — Sureti hangi şekil
de kabul edeceğiz? 

REİS — Efendim Encümene vereceğiz. 
MUSTAFA BEY (Karahisan Şarki) — Kanun 

mucibince Encümene havalesi lazımgelir. 

REİS — Bundan sonraki cümlede tadil taraftarı 
olanlar ellerini kaldırsın... (Aynen sesleri) Şimdi birin
ci cümlenin tadilini yapmak üzere takrirlerin hepsini 
Encümene veriyorum. Birinci cümleden alt tarafı ay
nen kabul edilmiştir. Encümen yalnız gayeyi tafsil 
edecektir. (Birinci maddeden sonra ikinci madde ola
rak Canik Mebusu Nafiz Beyin takriri tekrar okun
du.) 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
(Ret, ret, buna dair ayrıca bir kanun yapılmıştır ses
leri) Kabul edilmedi efendim. 

NAFİZ BEY (Canik) — Kanunu Esasiye ilavesi 
şarttır. 

REİS — Beş dakika istirahat. 

da hezef olunan saltanat kelimesini hezef etmekle 
adeta ezhanı umumiyeye bir ayrılık telkin etmiş olu
yoruz. Bütün hilafet kelimesinde sultanda, hilâfet de, 
saltanat da mündemiçtir. Biz burada da kanunda bu
nu madde suretinde zikrederek efkârı umumiyede 
bir fena tesir tevlit etmeyelim. (Hilâfet ve vatan uğ
runda) diyelim. 

MEHMET VASFİ BEY (Karahisan Şarki) — 
Reis Bey söz istiyorum. 

Hilâfet ve saltanatın ikisi birdir. Hilâfet yazıl
mış iken saltanatın tayyını teklif eden rüfekayı muh-
teremeye iştirak edemeyeceğim. Çünkü hilâfet bir 
emri manevidir. (Gürültüler) 

DÖRDÜNCÜ CELSE 

Açılma Saati : 8 Badezzeval 

REİS : Mustafa Kemal Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Feyyaz Ali Bey (Yozgat), Muhittim Baha Bey (Bursa) 
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DR. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Mane-
viyet yoktur, Islâmiyette emri maddidir. 

MŞEBMET VASFİ BEY (Karahisarı Şarki) (De
vamla) — Hilâfet ve saltanat bahsini şimdi söylesek 
akşama kadar bitmez, emri manevidir. 

DR. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Emri 
maddi. 

MEHMET VASFİ BEY (Devamla) — Fakat sal
tanat, hükmettiği memayke şamildir. Hilâfet bütün 
kürreiarzda'ki İslâmlara şamildir. Binaenaleyh (Hilâ
fet ve saltanat) kelimesi yerindedir. Yalnız bendeniz 
(Mevaddı atiyedeki) kaydının tayyını teklif ediyorum. 
Ona lüzum yoktur. (Mevaddı atiye) daha müzakere 
olunmadı. Onun müzakeresinde o cihet mevzufoahs 
ve münakaşa olur. 

MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarki) — Evet, evet 
mevaddı atiye münasebetsizdir. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Encümen 
şimdiki olkunan şekilde tadilini kabul ediyor. 

REİS — Ancak okuduğum şekilde tadilini kabul 
etmiştir. (Kabul pekâlâ sesleri) 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Müzake
re temadi etmesin. Müzâkere; tadil teklifi veren zat 
ile mazbata muharriri arasında inhisar eder efen
dim. 

REİS — Bu tabiri reye koyuyorum. Kabul edil
di. Kabul edilmiş olan sureti bir daha okuyorum. 
(Tekrar okundu) 

Yarın mutad olan zamanda içtima etmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

» • * » < ( 
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