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B Î B Î 1 P M CİHLSi: 
Açılma saati : 1,30 sonra 

REİS — Reisdsani Vekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KATİPLER : Feyyaz Ali B. (Yozgad) Ata B; (NŞğde) 

REÎS — Meclis kuşat edildi, zaptı sabık hu
lâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı Riyasetle-' 

rinde saat biri yirmi beş geçe bilinikat ve zabtı 
sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. 
Jandarma ve Emniyeti Umumiye bütçelerinde 
münakale icrasına dair Heyeti Vekileden mev
rut levayihi kanuniye muvazenei Maliye Encü
menine; Muş Mebusu Ahmet Hamdi Beyin memu
rinin azil ve nasıplarına müteallik takriri Lâyiha 
Encümenine havale olundu. înönü meydan muha
rebesinin tebrikine, Ethem'in tel'inine dair muh
telif mahallerden mevrut telgrafların listesi kı
raat ve cevap yazılması takarrür etti. Müdafaai 
Milliye Encümenine mazbata muharriri ve kâtip 
intihap edildiğine dair Encümen mazbatası tebliğ 
olundu. Memur olupta şimdiye kadar beyanna-. 
me vermemiş olan mebusların mebusluğu kabul 
ve memuriyeti sairelerinden istifa etmiş addolu
nacaklarına dair bir tamim yazılacağı tarafı riya
setten tebliğ olunarak Heyeti Umumiyece tasvip 
edildi. 

Cepheden avdet etmiş olan Bolu Mebusu Dr. 
Fuad Bey tarafından izahat ita kılınarak bilâha
re Encümeni Mahsus mazbatasının müzakeresine 
geçildi. 23ncü madde tashih an ve 24 ncü mad
de aynen kabul olunarak teneffüs için celse tatil 
olundu. 

İkinci celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetlerin

de bilinikat Encümeni Mahsus mazbatasının en
cümenden gelen dördüncü maddesi hakkında mü
zakere cereyan ederek tadil en kabul ve teneffüs 
için celse tatil olundu. 

* ' • 

Üçüncü celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı Riyasetle

rinde biliçtima Hariciye bütçesinde münakale ic
rasına ve mezkur bütçeye zam icrasına dair olan 
kanunlar müzakere --idile rek birincisi ekseriyetle' 
ikincisi altı redde karşı seksen sekiz rey ile ka
bul olunarak Perşembe günü içtima edilmek üze: 

re saat beş buçukta celseye nihayet verildi. 
Reis Vekili Kâtip Kât ip-
Hasan Fehmi Atâ Feyyaz Âli 

REİS — Zaptı sabık hakkında bir mütalâa 
var mı (Hayır sesleri) zaptı sabık aynen kabul 
edildi. 

3. — LÂYİHALAR 

1. — Gazeie havadislerine müteallik telgraf
ların ruhu ücrete tâbi tutulmasına dair kanun 
lâyihası 

REİS -— Gazete havadislerine müteallik tel
grafların rubu ücrete >tâbi tutulmasına dair Hey
eti Vekileden mevrut lâyiha! kanuniye vardır. 
Dahiliye ve Muvazenei Maliye Encümenlerine 
havale ediyoruz. 

4. — TEZKERELER 
/. — Seferberlik ve Cephe Zammı Kanunu

nun tefsirine dair Müdafaai Milliye Vekâleti tez
keresi 

REİS — Seferberlik ve Cephe Zammı Kanu
nunun yedinci maddesinin tefsir edilmesine dair 
Müdafaai Milliye Vekâleti tezkeresi. Müdafaai 
Milliye ve Muvazenei Maliye Encümenlerine ha
vale ediyoruz. 

6. — MUHTELİF EVRAK 

1. -— İnönü muzafferi]/eti münasebetiyle An-
talya, ah (dişi namına esbak Şeyhülislâm Ifayri 
Efendiden mevrut tebrik telgrafı 

RIOÎS — Şeyhülislâmı esbak Hayri Efendi 
Hazretlerinden- mevrut telgraf vardır. Okunma
sını arzu buyu-rurmusunuz? (Okunsun sesleri.). 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Bugün Antalya ahalii islâmiyesi salâtı cuma

yı mütaakıp kahraman ordumuzun temadii mu
vaffakiyetleri duasını • ref i bârikâhı Hûda eyle
miş ve şehitlerin ervahı mübarekelerine hatmi 
şerif tilâvet ve ihda etmiştir. Bunu mütaakıp 
bütün halk telgrafhaneye gelerek düşmanların 
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tahripkar.ellerini azim ve celâdetle meneden or
dumuza ve''bilhassa düşmanın akurane, vahşiyane 
zulüm ve savletlerine karşı nisvan v.e sıbyanı 
beraber olarak büyük bir celâdet ve kahraman
lıkla memleketi ve dolayısiyle şanu şerefi islâmi-
yeti müdafaa ve ilâda gösterdikleri hârikalar
dan dolayı mücahit Aymtaplılara dua ve se
lâmlarımızın tebliğini istirham eder ve hukuku 
mc;sruamızı sarsılmaz bir iman ve azim ile mü
dafaa eden Büyük Mîllet Meclisine ve Hüküme
tine muvaffakivetler temenni evleriz. 

14 . I . 1337 
'Antalya ahalii islâmiyesi namına 

Şeyhülislâm esbak 
Hayri 

Müftü Belediye Reisi 
Ahmet ilamdı . Hakkı 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) —.Tabii 
mukabele olunacak.. 

2. — İnönü muzafferiydi; münasebetiyle, muh
telif mahallerden mevrut tebrik telgrafları 

REİS — Efendim, yine ayni mealde: (Eski
şehir İstiklâl Mahkemesinden, Karalıisarı Şarkî 
nuıtasarrıfliğından, Düzce kaymakamlığından, 
yirmi dördüncü fırka kumandanlığından, Zile 
kaymakamlığından, Nevşehir Belediye Riyasetin
den, Trabzon Müdafaai Hukuk Cemiyetinden, 
Bayızıt mutasarrıflığından, ve. Belediye Riyase
tinden İçel mutasarrıflığından, Rusya tetkikat. 
heyeti âzasından, Burdur Mebusu İsmail Suphi 
Beyden, Konya 'da Asgar. handan,' Niğde Mebu
su Hakkı Paşadan, Nikisar kaymakamlığından. 

REİS — Müsaade buyurursanız Meclisiniz 
namına ieabeden cevaplar Divanı Riyaset tarar 
fmdan yazılır (Hay hay sesleri). ' 

2 / — ÂZAYÎKtEAM MUAMELÂTI 

1. — İktisat Vekâleti kadrolarını tesbit edei-
cek olan encümendeki noksan âzaliklara intihap 
icrasına dair Encümen Riyaseti tezkeresi 

R E İ S — İktisat kadrosunu tetkik edecek 
eftenmenin- ikmaline dair Erzurum Mebusu Salih 
Efendinin; bir t teklifi var, okunacak: 

Riyaseti Celileye 
İktisat kadî-osuttu tetkik Encümeni âzalann-

dan Hilmi Beyin, ademi, devamı, Sami-Beyin de 
eephei harbe azimeti hasebiyle encümen vazifesi 
teehüre uğratılmamak; üzere noksan bulunan 
iki azanın, yerine Rifat (Kayseri >, Rüstem (Ol
tu), Beylerin. Encümenimize devamına müsaade 
buyuralması mütemennadır efendim. 

Encümen Reisi Erzurum* Mebusu 
Salih : - . ' . . 

SALÎH ; Ef. (Erzurum) — Reis Bey Müsaade 
bnyururmusunüz? Bir şey arzedeceğim. Arzu 

ederloı-sc Heyeti Umumiye bunları kabul, isterse 
•başkalarım, intihap eder. Bunları kabul ederse 
çok iyi olur. 

REİS —: Efendim, eğer tensip buyurursanız 
kadro Encümenine iki arkadaş tefrik olunacak
tır. Teneffüste ikinci celsenin bidayetinde inti
hap edelim. 

HÜSEYİN AVNt B. (Erzurum) — Encü
meni Mahsus ayırsın efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yrozgad) — İ s t i f a ' . 
eden arkadaş hangi encümende ise o encümen 
intihap etsin. 

REİS-— Ruznamei müzakerata geçiyoruz. 
Evrakı varidemiz elli küsur parçadan ibarettir 
Rüfeka arasında izhar edilen arzuya binaen 
müstacelen Teşkilâte Esasiye Kanunu vesaire mü
zakere edilecektir. Onun için evrakı varideyi 
tamamen listeye ithal etmedik. ' 

Teşkilâtı Esasiye Kanununa geçiyoruz. In-
şaallali onu bitirebilirsek teraküm eden evrakı 
Heyeti Gelilenize arzederiz. 

•2. —- Âz.ayi Mramdan bazılarına.' mezuniyet' 
Hasma dair Divanı Riyaset kararı 

R E İ S — Divandan mevrut mezuniyet kâğıt
ları vardır, .okunacak. 

Hacı Bekir Ef. (Konya) nın iki mah mezun i- . 
yetini kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul 
edildi. • 

Halil Hulki Ef. (Siird) in yirmi üç nisanda 
Mecliste bulunmak üzere mezuniyetini temdiden 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edildi. 

Âlim Ef. (Kayseri) nin bir buçuk mah tem
diden mezuniyetini kabul edenler ellerini kaldır
sın. Kabul edildi. 

Abdürrahman Lâmi Ef. (Ayıntap) in yirmi 
üç nisanda Mecliste bulunmak üzere mezuniye
tini, kabul edenler'lütfen ellerini kaldırsın. Ka
bul edildi. 

• Mustafa, B.. (Gümüşhane) nin mezuniyeti, hi
tamından kânunusani nihayetine kadar temdiden 
kabul edenler ellerini, kaldırsın. . 

AlLEf, (Amasya) nın yirmi üç nisanda Mec
liste bulunmak üzere mezuniyetini tensip eden
ler lütfen, ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 

Tahir B. (Kângırı) mn üç mah mezuniye
tini- kabuh edenler el kaldırsın. Kabul edildi. 

8. — MfZ&KEBE EDİLE» MADDELER 
1. — Teşkilâtı Esasiye kanunu lâyihası Ve 

EnedfyneniMahsusmazbatası 

REİS — Efendim, Teşkilâtı Esasiye Kanu
nuna geçiyoruz. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Efendim, 
benim. bir. takririm var, okunsun. 

REİS — Efendim,, arzettim, 50 küsur evrak 
vardir. Arzu ederseniz birer birer okuyalım, 

— 35a — 



t : 135 26.1,133? Ö : 1 
BEŞİNCİ MADDE —. Büyük Millet Mecli

sinin intihabı iki senede bir kere icra olunur. 
İntihap olunan azanın âzahk müddeti iki sene
den ibaret olup fakat tekrar intihap olunmak 
caizdir. Sabık heyet lâhik heyetin içtimaına ka
tlar vazifeye devam eder. Yeni intihabat icrasına 
imkân görülmediği takdirde içtima devresinin 
yalnız bir sene temdidi-caizdir. Büyük Millet 
i\ledi;û azasın m her biri kendini intihap eden 
Vilâyetin ayrıca vekili olmayıp umum milletin 
Vekilidir. 

İtMİS — Efendim, encümenin teklif ettiği 
sekil budur. 

HÜSEYİN AYNİ B. (Erzurum) — Efendim, 
beşinci maddede zait cümleler pek çoktur. Deni
liyor ki, (Büyük Millet Meclisinin intihabı iki 
•senede bir kere icra olunur) bundan ne anlarsınız? 
Soma alt tarafınabakınız. .( intihap olunacak 
azanın âza hk müddeti iki senedir). Bu da fazla 
değil mil Sonra (Tekrar intihap olunmak caiz- . 
dir) Milleti kim lakvit efmişlir? 

Bunlar zaiddir. İstediğini intihap eder. (Bü
yük Millet Meclisinin intihabı iki senede bir. 
kere icra olunur) dedikten sonra (Sabık heyet 
lâhik heyetin içtimaına kadar vazifesine de
vam eder. Yeni intihap icrasına imkân görülme
diği takdirde ilh . . . ) Artık bunlara ne der
seniz diyiniz. Bunların tayymı istiyorum, faz
ladır (Muvafık sesleri) . 

REİS -— Beşinci madde hakkında söz isti-
yen var mı ? 

SALİH Ef. ( Erzurum ) — Beşinci madde 
hakkında söz isterim Reis Bey . . Bu maddede 
deniyor, ki (Yeniden intihaba imkân bulunma
dığı takdirde Meclis bit* sene daha devam eejer). 
Meclis intihabatına o sene zarfında dahi im
kân olmazsa ne olacaktır? Her halde bu ah
vali fevkalâdede bir senede intihaba İmkân bu
lunamıyor. Yine mühim mesail zuhur eder de 
yine intihaba imkân bulunmazsa ne olacak, Mec
lis mefsuh mu addedilecektir? Buna her halde 
(İntihaba imkân buluncaya kadar) kaydının 
ilâvesini talep ediyorum. (Yalnız) kaydı kal
karsa o mesele, temin olunabilir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Maatteessüf 
yeni geldim. Şimdi öğrendim. Bu madde bu sarf 
ve nahiv hatalariyle barebar mi kabul edilecek? 
İki arkadaştan biri iddia ediyor ki : Köprü ba
ğında mutlak bir surette bir zincir var, diğeri 
diyor ki yoktur. Gidiyorlar, tetkik ediyorlar, 
yoktur diye gidiyor zinciri tutuyor. Yine yok
tur yoktur yoktur diyor.. (Demiyoruz sesleri), 
(Gürültüler). • 

SALİH Ef. — Bunu evvelce bir daha söyle
din. . ' ' • - • 

TUNALI HİLMİ B. — Ben de sözümü kesi
yorum. Taannüt var. O halde hiç kürsüye çık-
mıyalım. Daha iyi olur. İstirham ederim, sizin 
için söylemiyorum (Devam sesleri, gürültüler). 

L HASAN BASRİ B. (Karesi) — Hilmi Beyin 

hikâyesine devamı çok arzu olunur şeydir. 
VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, Avni Bey 

biraderimizin buyurdukları tashih edilir. Fakat 
tasrih edilmek daha iyidir. Zararı yoktur, kârı 
vardır. 

HÜSEYİN AVNİ B. — Malûmu ilâm kabi
linden gibi . . 

VEHBİ B. — E ğ e r beraber şöyliyecek isek 
gel buraya beraber söyliyelim. Sonra Salih Efen
di (İntihaba o sene zarfında da imkân hâsıl ol
mazsa. İmkân hâsıl oluncaya kadar) denilmeli. 
buyuruyorlar. Kanuna böyle bir şey girmez. Bir 
müddetle tevkit etmek zaruridir (Yalnız) keli
mesini Heyeti Celileniz nazarı dikkate alarak 
koymuştur. (Yalnız) kelimesi kaldırılacak olur
sa (imkân hâsd olmazsa ertesi sene, bir sene da
ha temdit olunur). 

(Yalnız) kelimesini refederseniz maksat te
min edilmiş olur. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Hata değil midir? 
Tasrihi daha sağlam. 

VEHBİ B. (Karesi) — İ m k â n hâsıl olunca
ya kadar demek lâzımdır. Fakat meclislerin 
müddetlerini tevkit şarttır. Falan zamana ka
dar meclis devam edecektir diye temdit kelime
si konur. Intihabata imkân hâsıl olmazsa bir se
ne daha temdit edilebilir. Fakat buraya Heyeti 
Celileniz evvelce bir takriri nazarı dikkate ala
rak (yalnız) kelimesini ilâve ettiniz. (Yalnız) 
kelimesini koyunca bir sene sonra imkân hâsıl ol
mayınca meclis temdit edilemez. Millet mec-
lissiz kalır. Onun için bu (yalnız) kelimesini 
kalıdırırsanız o vakit maksat hâsıl olur. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Bendeniz 
kanun hakkında müsaade buyurursanız bir su
al soracağım. Lisanı kanunda böyle zait cüm
lelerin bulunmasına taraftar değilim. (İki sene
de bir icra edilir). Bunun anlaşılmıyacak yeri 
yok ki tasrih edelim. Zannediyorum ki anlaşılı
yor. Hükümet iki senede bir intihap yapıyor. 
Diğer cümlelerin kalması bütün, bütün zaittir. 
Her halde encümen muvafakat buyursun, malû
mu ilâm kabilinden olmasın. 

VEHBİ B. (Karesi), — Beyefendiler! Fık
ranın birisinde intihabın ne zaman icra edilece
ği, diğerinde de âzalık müddeti tasrih edilmiş
tir. Bu tasrihi iğlâk etmek istiyorsanız nasıl 
arzu ediyorsanız o şekilde olur. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarısahip) — 
Bendeniz bu kanunun müzakeresinin evvellerin
de bulunmadım. Yalnız zihnime bir şey vürut 
ediyor: (Meclisin müddeti iki senedir) denili
yor. Şu içtima için mi müddet tâyin olunuyor? 
Yokse ilerideki intihap için mi? (İlerisi, âti in
tihap için sesleri). Bu içtimam müddeti ne ka
dardır? (Gayemizin istihsalinin neticesine ka
dar sesleri). 

REİS —Söz alan zevat sözlerini söylediler. 
Başka söz alan var mı? Müsaade buyurursanız 
tadilname vardır efendim. 
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ALÎ RIZA Ef. (Batum) — Fazla bir şey söy-

liyecek değilim. Bu miktar hakkında her şeyin 
vasatı hayırdır. Dört sene çok ise iki sene de az 
geliyor. Şunun üç seneye iblâğını söyliyece-
ğim (îki sene kâfidir sesleri). 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim İstanbul Mec
lisi Mebusanı dört sene idi. Bu dört seneyi ik
mal etmiş meclisleri görmedik. Bu müddeti ik
mal eden meclis harbin zarureti altında ikmal 
etti. Onun haricinde dört seneyi ikmal etmiş 
meclis yoktur. Halbuki Meclisimiz böyle meclis 
değildir. Bundan sonraki mecalis mütemadi içti-
maatta bulunacaktır. Binaenaleyh dört sene 
demek değildir, diğer meclislere göre. îki se
ne yirmi dört ay eder. Yirmi dört ayı seneler 
üzerine dörder ay, üçer ay içtima etmek üzere 
taksim edersek bu kadar sene eder. Binaena
leyh fazladır. Maksat memleketten taze kuv
vet almak üzere taze fikirleri temsil etmek 

üzere burada meclis azaları bulundurmaktır. 
Yoksa burada eli beratlı âza bulundurmak de
mek değildir. 

Süleyman Sırrı B. ( Yozgad ) — Efendim 
maddenin son fıkrası hakkında arkadaşlardan 
söz söyliyen bulunmadı. Maddenin son fıkrası 
(Büyük Millet Meclisi azasının her biri kendini 
intihap eden vilâyetin vekilleri olmayıp umum 
milletin vekilidir). Dördüncü madde şu madde
nin mütemmimidir. Şu halde vilâyetin vekili 
olmayıp umum milletin vekili suretinde kalma
lıdır. 

REİS — Encümenin teklif ettiği son şekil
de mevzuu müzakere yalnız (vilâyetin) kelimesi 
tayyedilmiştir. Mevzuu müzakere odur. Encü
menin son gösterdiği şekildir. 

TUN ALI HİLMİ B. (Bolu) — Aşağıda (vi
lâyet halkının) demek icabe'der. Encümen kusu
ra bakmasın. 

REİS —- Beşinci maddenin müzakeresini kâ
fi görenler lütfen el kaldırsın. Söz alan yoktur. 
Reyinize vazediyorum. Tadilnameleri reye ko
yayım. 

SABRİ B. (Kastamonu) — Reis Bey söz is
terim. Arkadaşlar! maksadı arzdan evvel usulü 
müzakere hakkında bir şey söyliyeceğim. Bu 
beşinci madde Heyeti Umumiyeye sevkolundu. 
Heyei Umumiyede müzakeresi icra kılındı. Bu 
beşinci maddenin ruhu olan müddet üç sene 
kaydiyle nazarı dikkate alınarak encümene ia
de olundu. Encümen heyeti umumiyenin ekse
riyetle verdiği karara tebaiyete mecburdur. 
Beşinci madde Heyeti Umumiyede müzakere 
edildi. Heyeti Umumiye içtihadını bildirdi. A-
nm üzerine encümen lâfızları tağyir ederek 
asıl ruhu meselede yine fikrinde ısrar etmesi doğ
ru değildir. Müddet meselesi, vakıa daimî içti
ma eden meclislere taallûk etmez. Çünkü bu 
meclis önümüzdeki hâdisenin nihayetine kadar 
devam edecektir. Bundan sonraya ait olmak 
Üzere iki sene azdır. Çünkü memleketimizde 
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şimdiye kadar hadis olan ahali beynindeki ihti
lâf mutlaka intihap yüzündendir. Her taraf -

| ta böyledir. îki sene içerisinde milleti böyle 
boğaz boğaza getirmekten ise kendi haline bı
rakmak evlâdır. 

Vehbi Bey diyorlar ki: Meclisimiz müstemir-
ren devam itibariyle on iki ay devam ediyor. 
Halbuki her meclis içtima eder. Dört ay bilfiil 
icrayı vazife eder, sekiz ayda işderi itimadker-
desi olan hükümet yapar. Binaenaleyh iki se
ne azdır. Bunun kabulü halinde mecalisi umu
miye de iki sene kabul edilmek lâzımgelir. Hal
buki memleketin ümranı için iki sene zarfmda 
programını tatbik edemez. Bunun her halde 
üç sene yapılması lâzımdır. (Pek doğru sesleri). 

TÜNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Efendim en
cümeni müdafaa edeceğim. Onun için çıktım. 

MUSTAFA SABRÎ Ef. (Siird) — Encü
men kabul etmiyor. 

TIJNALI HİLMİ B. (BAn) - - Müsaade bu
yurunuz efendim. Vehbi Bey biraderimiz geçen 
sefer bu teklife karşı bir mütalâada bulunduhr 
ki, son derece doğrudur. Ayni zurnanda beni de 
müdafaa'etmişlerdir. Benim kabul od?lmeyen 
(Şûradan şûraya) usulümün ne kadar muhasse-
n atı olduğunu o vakit tasdik buyurmuşlardı. Zi-
m demişlerdi ki,, keşke elimizden «reise de. ••mille
tin, memleketin ahvali müsaade etse de her sene 
intihabat! tecdit etsek. Ne çare ki ahvali millet. 
ve memleket buna müsait değildir. Binaenaleyh, 
iki seneyi tecviz ve kabul ediyoruz. Bu nokta i 
nazardan da (Şûradan şûraya) usulü intihap 
kabul edilse idi millet dört intihap ile meşgul ol
mazdı, bir intihap ile meşgul olurdu. Binaena
leyh, eğer intihabat gürültüleri dolayrsiyle mey
dana bir tehlike geleceği itibariyle ise bu, kati
yen muhik değildir. 

Bence mümkün olsa, tekrar ediyorum, Veh
bi Bey gibi her sene tecdidi intihap elzem ve 
müfit olur. Binaenaleyh, kabul edilmiyeçeğini 
bildiğim için takrir vermiyorum. Mümkün ise 
her sene azanın nısfı değişmelidir. Bu veçhile 
içtimain da müstemirren devamı temin edilmiş 
olur. 

HALİL İBRAHİM] B. (Antalya) — Evvel
emirde musırran teklif ediyorum. İki sene kâfi 
ve vafidir. Efendim, bendeniz istikbalde tatbik 
olunacak şu kanunda halin bazı tesiratmı görü
yorum.' Meselâ (Yeni intihabat icrasına imkân 
görülmediği takdirde) deniyor.. Büyük Millet 
Meclisi gayesinin husulüne kadar tabii içtimaa 
devam edecektir. Aksi takdirde, olmıyaeaktır. 
Bu kanun intihabat icrası imkânı hâsıl olduğu 
zaman intihabat icra olunacaktır. O Mecliste iki 
sene devam edecektir, iki sene zarfında intiha
bat icra olunduktan sonra iki sene meselesi, im
kân görülüp görülmemek meselesi ihtilâfı mucip 
olacaktır ve Meclis ihtimal ki imkân görülme
miştir diyecektir. Hükümet görülmüştür diye,-
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çektir.; Halâsa! ihtilâfi» mueip olatîaktır. Belki, 
iki^ senede icmi okıaaoak; intüıabı dört seneye, 
hfcş- seneye ç ıkabi l i r iz . Bunu takyit etmeme
lidir. İki senede bir defa; intihabat icra olunur. 
İntihabat kabil olduğu takdirde, ona Meclis ka
ro» v^reecktir, Bger • ah vs li< fevkalâde • olacak 
olunsa^ o Meclis bir kanun yapabilir. Yahut ta
dili edebiliri Mealisin devamı müddeti! eğer fev
kalâde bir şey olacak olursa gayesinin veyahut 
başkas bir şeyin, husulüne kadar devam edebilir. 
0nun için:-bu (imkân! olmadığı) kaydini kaldır
mazdır: İki: sene' 4 e keza; 

H Ü S E Y İ N A W t B. ((Erzurum) — Efen
dim, I başihciı maddede' yine' nazarı dikkatimi bir 
şey^ceJbettii (Büyük* Millet? Meclisi azasının her 
biri kendini* intihap eden; vilâyetin aynea^ vekili 
oimafşp), onu kaldırdıktan sonra cümlenin şu 
suretle tashihini teklif ediyorum: (Meclise ken-
sini intihap eden vilâyetin vekili olmakla bera
ber umum milletin vekilidir). Buradaki şeraiti 
istisnaiyeyi de münasip görmiyorum. (O vilâ
yetin vekili olmayıp) demekle istisna edilir. 
öyle yapmayıpta (O vilâyetin vekili, olmakla be
raber umum milletin vekilidir) suretinde tadilini 
teklif ediyorum. (Muvafık sesleri). 

REİS — Efendim,, tadilnameleri okumak için 
Heyeti umumiyesi; hakkındaki müzakereyi kâfi 
görüyor musunuz? Kâfi görenler lütfen el kal
dırsın. Heyeti umumiyesi hakkındaki müzakere 
kâfi; görüldü. Takrirler okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Beşinci maddenin berveçhi âti. tadilini teklif 

eyleriz: 
Muş Mebusu Karahisan Şarkî 

Ahmet Hamdı Mesut 
MADDE 1. — Nisabı müzakere kanununun 

birinci maddesi mucibince elyevm, münakit bulu
nan Büyük. Millet Meclisi gayesinin, husulüne 
değin, müstemirren müçtemi olup ancak gayenin 
husulüne adedi mürettebin ısükanı. ekseriyetiy
le karar verildikten sonra yeni intihabat a baş
lanacak. v«-intihap olunan âzanm âzalık, müdde
ti iki seneden ibaret fakat tekrar intihap olun
mak caizdir. Sabık Heyet lâhik heyetin içti-
mâma, kadar vazifeye devam eder. Yeni intiha
bat icrasına imkân görülmediği takdirde içtima 
devresinin, temdidi caizdir.. Büyük Millet Mec
lisi azasının, her biri kendini intihap eden vilâ
yetin ayrıca vekili olmayıp umum milletin ve
kilidir. 

(Muvafık sesleri). 
MUSTAFA Lûtfi B. (Siverek) — Maddei 

münferideye hacet kalmıyor. 
R E İ S — Tadilnamelerin hepsi birer defa 

okunsun. Ondan sonra birer birer reyinize ar-
zederim. 

Riyaseti Celileye 
Beşinci' maddedeki müddeti intihabın (Üç se-
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nede4 bir-kere icra olunur ve âzalık müddeti üç 
seneden ibaret olup) şeklinde tadilini teklif eyle
rim. 

. Batum Mebusu 
Ali Rıza 

Riyaseti Celileye 
İntihap olunan azanın âzalık müddeti iki se

neden ibaret olup fakat tekrar intihap olunmak 
caizdir, fıkrasında hem kaidesizlik, hem de bir 
lâğv ve haşiv vardır. Bu fıkranın tayyın'ı tek
lif ederiz. ' . ' . ' -

Antep Mebusu Karesi 
Abdurrahman Basri 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun beşinci mad

desinin berveçhi âti tadilini teklif ederim. 

MADDE 5. — Büyük Millet Meclisinin in
tihabı iki senede bir kere icra olunur. Sabık 
heyet lâhık heyetin içtimâına kadar vazifeye 
devam. eder. Yeni intihabat icrasına imkân gö
rülmediği takdirde içtima devresinin bir sene 
temdidi caizdir. Büyük Millet Meclisi azasının 
her biri kendini intihap eden vilâyetin vekili 
olmakla beraber umum milletin vekilidir. 

Erzurum Mebusu 
Hüseyin Avni 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
' Büyük Milet Meclisi gayenin husulüne ka

dar müstemirren devama mecburdur. Husulü 
gaye akabinde yeniden intihap edilecek, bade
ma müddeti içtima, iki sene olacaktır. 

Beşinci maddenin balâda gösterildiği şe
kilde teşbit edilmesini maddei münferidenin lağ
vını teklif eylerim. 

Karahisan Sahip Mebusu 
İsmail Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Beşinci maddede mevcut yeni intihabat icra

sına imkân görülmediği takdirde'fıkrasının tay-• 
yini teklif ederim. 

Antalya Mebusu 
Halil İbrahim 

REİ& — Halil İbrahim Bey beşinci madde
den (intihabat icrasına imkân görülmediği tak
dirde} cümlesinin tayyini teklif: ediyor. Bu tak
riri nazarı* dikkate alanlar el kaldırsın. Nazarı 
dikkate almmadt 

(Karahisar Mebusu İsmail Şükrü, Efendinin 
takriri tekrar okundu). 

VEHBİ B, (Karesi) —• Efendim, müsaade 
buyurursanız yalnız maddei münferide 
beşinci» altıncı-, yedinci-maddelere aittir. Böyle 
bir maddei münferide bulunmak zaruridir. Te
şekkül edecek Meclisin temelini koyuyor. Bu, 
diğer bir meseledir. Bununla alâkası yoktur. 
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REÎS ~ Takrir okundu, Mazbata muharriri 

Bey de izahat verdi. Bu takriri nazarı itibara 
alanlar lütfen-el kaldırsın. 

HÜSEYİN. AVNÎ B. (Erzurum) _ Müsta-
killen müzakereye muhtaç bir şeydir. 

REÎS — fEfendim, beşinci maddenin tadilna-
mesi şeklinde bir şeydir. Reyinize arzediyorum. 
Bu takriri nazarı itibare alanlar ellerini kaldır
sın. Alınmadı. 

(Hüseyin Avni .Beyin takriri tekrar okundu). 
VEHBÎ tB. (Karesi) — Birinci müzakeresin

de uzun uzadıya müzakere edildi ve reddedildi. 
REÎS — Efendim, şimdi okunan Hüseyin 

Avni Beyin takririni kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmedi. 

HÜSEYÎN AVNÎ B. (Erzurum) — Takririm 
iki ciheti muhtevidir. Hangisi nazarı itibara 
alınmadıl Anlamadım-. 

REÎS — Şimdi okunan bu tadilnameyi na
zarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın. Nazarı 
dikkate alınmadı. 

TUNALI KÎLMÎ B. (Bolu) — Sarfı nahiv 
hatası yok. Hiç olmazsa bunu nazarı itibare alın, 
bunu kabul ediniz arkadaşlar. 

(Karesi. Mebusu Basri ve Ayintap Mebusu 
Abdurrahman Beylerin takrirleri tekrar okun
du). 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Hay Allah razr 
olsun. 

REÎS — Basri Bey ve rüfekasmm şimdi oku
nan takririni nazarı itibare alanlar lütfen el
lerini kaldırsın. Nazarı mütalâaya alınmadı. 

.Batimi Mebusu Ali Rıza Efendinin takririni 
nazarı itibare alanlar lütfen el kaldırsın. Na
zarı mütalâaya alınmadı. 

(Muş Mebusu Hamdi, Kârahisarı şarki Meb
usu Mesut -Beylerin takriri tekrar okundu). 

(Kabul sesleri). 
REÎS — Encümen namına mütalâa var 111]°? 
VEHBÎ B. (Karesi) Bendeniz zannediyo

rum bu zaittir. Esasen bu, nisabı ekseriyet ka
nunu ile tesbit edilmiştir. Meclis müstem iren 
devanı edecek ve bir* Meclis gelmeyince bura
dan gitmiyecektir. Binaenaleyh bu madde ge
lecek Meclis hakkındadır. 

Bu Meclis hakkında bir fıkra ilâve edilme
sinin manası yoktur. 

REÎS — Sahibi imza olan Hacı Ahmet Beyle 
Mesut Beyden birisi arzu ederlerse izahat ve
rirler. (Hacet yok sesleri). 

REÎS — Şimdi okunan takriri nazarı mü
talâaya alanlar lütfen el kaldırsın. Ellerinizi in
diriniz efendim. Takriri nazarı mütalâaya, al
mayanlar lütfen el kaldırsın. Takrir nazarı mü
talâaya alınmıştır. Bu maddeyi şimdi encümene 
veriyoruz. 6 ve 7 nci maddelere geçelim. Şimdi 
enoümen tetkik etsin, versin efendim. 

HACI AHMET HAMDÎ B. (Muş) — Evve
lâ kabul buyurunuz, sonra nazarı mütalâaya 
alındı deyiniz. 
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I R E İ S — ^ a a r ı m ü t e l â a ^ f t ^ h n a n tekrirfer 

Encümene i gider, encümene şim«ti-veririz efen
dim. 

MADDE 6. — Rüyük Millet Meclisinin He
yeti umumiyesi teşrinisani iptidasında davetsiz 
içtima eder. 

REİS — Efendim altıncı madde encümene 
verilmemLşMr. Birinci -müzakeresinde Heyeti Ce-
lilenizce kabul edilmiştir. Arada kaldığı için 
okudum. Müzakeresine lüzum yoktur değilmi 
efendim? (Evet rsesleri). 

Müsaade buyurursanız yedinci maddede en
cümenin son bir tadili vardır, arzu ederseniz 
tashihat icra eder ve ona göre müzakere 'eder
siniz. 

MADDE .7. — Büyük Millet Meclisi âzası her 
içtima mebdeinden itibaren üç ay sonra Büyük 
Millet' Meclisine ait bütün hukuk ve salâhiyet
leri haiz olmak ve gelecek içtima senesine kadar 
içtima halini muhafaza etmek üzere içlerinden 
lâakal intihap devairi adedinin iki misli mik
tarda âzayi hafi rey ile tefrik eder. Her vilâ
yetten bir âza kalmak şarttır. 

ALÎ RIZA Ef. (Batum) — Encümen bu hu
susta izahat versin. . 

REÎS •— Söz Mustafa Beyindir. 
MUSTAFA B. (Kârahisarı Şarki) — Bende

nize kalırsa bu yedinci madde bu şekilde olacak 
değildir. Bu maddeye göre aşağıdaki maddei 
münferideye ihtiyaç kalmamak için bu madde
nin de tadili Iâzımgelir. Bu yedinci madde de 
intihap olunacak âzantn bir miktarının Heyeti 
Umumiye.den seçilmesi yani JHeyeti daime ola
rak bir kısmının kalması encümen tarafından 
beyan olunuyor. Bendeniz diyorum ki, zaten He
yeti Umumiye iki-ay bulunacaktır. Gelecek iki 
ayda ne iş görecek? (Üç ay sesleri). Üç ay da 
hiçtir. Altı ay da olsa hiçtir. Mademki işi 
burada kalacak âza görecektir, o nispette âza 
intihap edelim. Niçin fazla âza intihap edelim, 
ne lüzum vardır! Okadar âza intihap etmeyelim. 
Binada bulunacak kadar intihap edelim. Bunun 
için bendeniz bu maddenin takririm veçhile ta
dilini teklif ederim. 

1IÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim, 
Mustafa Bey cidden nazik bir mütalâa beyan et
tiler. Biz bu kanun ile bu hataya düştük. Rica 
ede fim, bunu yapacağınıza intihabı üç dereceli 
kabul ediniz. Yani millet yüz elli, iki yüz kişiyi 

[ içlerinden ayıracak, onlar buraya kadar ihtiyari 
külfet edecek, bir kaç ay kalaoak, bir intihap 
daha yapacak, içerisinden, bütün teşrii ve icrai 
salâhiyeti kırk, elli kişiye verecek, çıkıp gide
cek. Eğer Meclisin yorulması mütesavversa, 
burada kalanlar nasıl çalışıyorsa, gidecekler de 

I çalışırlar. Bunun ciheti mantıkisini anlamıyo
rum. iüğer Meclisten fazla iş çıkmıyorsa nok-

I -on âza intihap edelim. Bunun derecesini bula-
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lım. frakınız efendim, ne hataya düşüyoruz. I 
Dört ay burada iki yüz kişi, üç yüz kişi kanun 
yapacak .Ondan sonra her daireden bir kişi 
kalacak. Bunun ekseriyeti nedir? Efendiler 
otuz kişi. Şimdi millet yüz kişi intihap etmişken 
biz icra ve teşrii salâhiyetini otuz kişiye veri
yor ve sonra gidiyoruz. Bugün yine Millet 
Mebuslarını intihap ederken her sınıftan müte
hassıs seçti gönderdi. Sizin içinizden bugün 
yüz elli kişi gitmiş, memlekette dolaşıyor, Ma
sarif, masarif... gidip gelirken harcirah verili
yor, Millet hizmet bekliyor. Harcırahtan yıl-
mıyor. . • 

RAGIP B. (Kütahya) — Avni Bey! îki yüz 
kişiye elli kişinin vekâletini kabul etmiyorsu
nuz. Senin üzerinde bugün yüz seksen bin kişi
nin vekâleti vardır. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Hatta on mil
yon Osmanlının. 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Ben onu 
ifa etmeğe çalışıyorum. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) —' Eğer efendi
ler bizi mecliste çok görüyorsanız istirham ede
rim, kaydıhayat şartiyle uğramıyalım. Müste
miren anlamıyorum. Bendenizce müstemiren olan I 
Büyük Millet Meclisidir, yoksa azaları değildir. 
Bu vazifeyi üzerine alan millettir. Millet bu 

. vazifeyi ifa etmek için yarın bir vekil daha gön
derir (Alkışlar). Biz fazla mıyız efendiler? Bu 
günki vaziyette hata vardır. Nasibi ekseriyet ka
nuniyle bü hata irtikâp edilmiştir. I 

HÜSREV B. (Trabzon) — Avni Bey anla- I 
madun. Bugünkü vaziyet için mi söylüyorsunuz'? 
Memleketin vaziyetinde ikinci bir intihap lü
zumuna kail misin ?' 

HÜSEfÎN AVNI B. (Devamla) — Biz vazi
femizi yaptık.. Bu Hükümeti tâyin edinceye ka
dardı vazifemiz, vazifei tarihiyemiz bitmiştir. 
İstirham ederim. Bu milleti yaşatacak yine bu 
millettir. Sen ve ben değilim (Alkışlar). 

YAHYA CALİP B. (Kırşehir) — Başka 
vadiye girmeyelim. | 

İrÜSKYİN AVNİ B. (Erzurum) —Müsaade I 
buyurunuz! Madde (Her içtima mebdeinden 
itibaren iki ay veya üç ay sonra) diyor. Halbu
ki üç ayda ancak gelip burada içtima etmeğe I 
vakit bulabiliriz. Binaenaleyh bizim kabul ede-
ceğimiz şey, o Heyet gelir burada bir sene mü
temadiyen vazifesine devam eder, vazifesi bi
tince diğer Heyete devreder, çıkar gider. Yok
sa dört ay teşrii ve icrai kudreti üç yüz kişiye 
ve sekiz ay (30) kişiye bırakmanın ciheti man
tıkisini anlayamadım. Demek ki dört ay kuvvetli 
bir kanun yapacağız, sekiz ay zayıf. Bunun baş
ka manası yoktur efendiler. Bu maddenin 
Mustafa Beyin verdiği tadilname gibi tadilini | 
teklif ediyorum. Yanlıştır bu. j 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim, bu- I 
radan iki kelime söylememe müsaade buyurulur I 
mu! I 
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Madde, (İçtima halini muhafaza etmek 

üzere içlerinden lâakal intihap... ilâh) de
niyor. Bu âza kendi içlerinden mi? midelerinden 
mi, yoksa aralarından mı intihap edecekler? Lüt
fen buralarını izah buyursunlar. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim, Hüseyin 
Avni Beyin bazı nikatta fikrine iştirak ediyo
rum. Biz Mecliste iki defa bulunduk. Yalnız 
bir reis intihabiyle on beş, yirmi gün meşgul ol
duk. Üç ay müddet olunca, ayın birisi reis 
intihabiyle geçiyor. İkinci ayda şubeler ve en
cümenlerle geçer. Üçüncü ayda azalar gitmekle 
meşgul olur. Levazımatı seferiye ile meşgul olur
lar. Mesele biter. Bunun için rica ederim. Müd
deti içtimai altı aya çıkaralım. Yahut sekiz aya 
çıkaralım. Herhalde müddeti uzatalım. Azanın 
adedini kısaltalım. Millet için menfaat ta budur. 
Rica ederim. Ben burada âza seçip gideceğim. 
Millet bana bütün hukukunu tevdi etmiştir. Bi
naenaleyh ben yerime kimseyi vekil bırakıp gi
demem. Ben diğer arkadaşıma bu hukuku zor 
tevdi ederim efendiler. Onun için böyle Meclis 
içinde vekâlet katiyen milletin menafime muva
fık değildir. Müddeti teksir edelim. ( 6 - 7 ) ay 
diyelim, sekiz ay diyelim. Âza adedini azalta
lım. Meseleye katî bir suret verelim. Bu mad
de olmamıştır. (Muvafık, doğru sesleri). 

HALİL İBRAHİM B. (Antalya) — Efen
dim, Meclis kaç senede bir intihap olunur? Bu
nu tâyine bir dereceye kadar aklım erer. Fakat 
siz şu suretle çalışacaksınız demeğe aklım er
mez. Biz ne diyoruz? Meclisin ne suretle de
vam edeceğini, intihabın kaç senede bir icra edi-

'loceğinii ve diğer intihabat icrasına kadar ne 
suretle devam edeceğini beşinci madde gösteri
yor. Bu madde bendenizce lüzumsuz. Çünkü 
siz toplandığınız zaman içerinizden birisini tef
rik edeceksiniz, encümen yapacaksınız. Ştı su
retle çalışacaksınız diyor. Halbuki onlar toplan
dığı zamanda, şu maddede olduğu halde, hayır 

.biz üç. ay değil, hiç birimizgitmiyeceğiz ve he
llimiz burada kalacağız. Bu maddeyi tadil ede
lim derlerse, tabii bu madde tadil edilmiş ola
caktır. Binaenaleyh İm yedinci madde lüzum
suzdur. Çünkü ne suretle çalışacaklarını, vazi
felerini takyit ediyoruz. Binaenaleyh madde 
tayyedilmelîdir.. Eğer 'bu maddeyi kabul ede
cek olursak, Hüseyin Avni Bey biraderimizin 
dediği gibi, üç dereceli intihan olmak lâzımge-
lir. Temsili meslekî kabul'-edildiği takdirde me
buslar çok olacaktır. Onun için zannederim böy
le bir madde ile tefrik meselesi konulmuşta. Ma
demki temsili meslekî kalkmıştır. O halde deva
n ı intihabiye adedine göre veyahut adedi nü
fus nazarı itibare. alınacak ise alınır, o su
retle mebus intihap edilir ve buraya devam ede
bilecek âza miktarı ne kadar ise buraya gelir
ler. O Meclis istediği surette devam eder. Bu 
madde Meclisin kendi nizamnamei dahilisi de
mektir. Meclisin vazifesi ne suretle taayyün 
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ederse o suretle çalışır. Binaenaleyh bendenizee 
bu fazladır, lüzumsuzdur. 

HULÜSÎ Ef. (Yozgad) — Efendim, bu ye
dinci maddede başlıca üç noktadan bahsolunu-
yor. Birincisini arkadaşlarımız fikrime muva
fık surette izah ettiler. Ben de aynı mütalâada 
bulunacağım. Evvelâ Heyeti Umumiyeden bah
sedildi. Bu maddede Heyeti Umumiyenin müd
deti içtimai üç ay deniyor. Bendeniz bu üç ayı 
pek az görüyorum. Encümen gerçi iki ayı üç 
ay yapmış ise de bu da azdır. Hatttâ bu üç ayın 
her gününde bilâ istisna devam etmek lâzım-
gelse bile yine hu üç ay; Heyeti Umumiyenin 
üzerine milletin tahmil ettiği ağır vezaifi ifaya 
gayrikâfidir. Halbuki bunun aksini bilfiil gör
dük. Bir kaç defa Meclisimiz karar verdi, öğ
leyin içtima edelim diye, yine içtima edemedik. 
îçtimalar yalnız haftanın iki, üç gününe inhisar 
etti. Ben şunu zannediyorum ki, müddet ne ka
dar tahdit edilirse edilsin gelecek Heyeti Umu
miye ancak haftada üç defa içtim*a edecek. Bu 
hesapla otuz altı gün içtima edilecek demektir. 
Mademki üç ay on iki haftadır ve bir haftada 
üç gün içtima etmek lâzımgelecektir, onun için 
üç ayın içerisinde ancak otuz altı içtima ola
caktır. Bu otuz altı içtimada milletin kendine 
tahmil ettiği bârların hangisini ifa edecektir? 
Milletin bize bahşettiği salâhiyet dairesinde va
zife yapmak, milleti memnun. etmek, onların 
metal ibini is'af etmek istiyorsak, üç ay zarfın
da bir şey yapanlayız. Hattâ birbirimizi bile an-
lıyamayTZ. Birinci nokta budur. Bunu arka
daşlarım da izah etti. Başka tasriha lüzum yok
tur. 

ikinci olarak : Bu Heyeti Umumiyenin ye
rine halef olacak Heyeti Daimeye Heyeti Umu
miyeden intikal eden salâhiyetten bahsedilir ve 
denir k i ; «İki ay sonra Büyük Millet Meclisine 
ait bütün hukuk ve salâhiyete vaziülyed ol
mak.... ilâ». Burada da fikrimi izah edeyim : 
Heyeti Umumiyenin haiz olduğu bütün salâhi
yet malûm, hiç bir salâhiyet bundan hariç de
ğildir, Bu salâhiyeti kendisine vekil olacak 
Heyeti Daimeye tevdi ediyor, bunun içinde Ka
nunu Esasi tedvini salâhiyeti de var mıdır efen
di ler i (Var. sesleri). Nasıl olur da Kanunu 
Esasi tedvini hakkı da kendisine halef olan bir 
heyete verilebilir? Binaenaleyh ben bunu mu
vafık göremiyorum. Buraya bir kayit koymak 
lâzım gelir. Nasıl olur da milletin intihabiyle 
ben geldiğim halde bütün hukuk ve salâhiyeti
mi başkasına verip gideyim? Ben orada işlere 
bigâne -kalayım.. Ben gittikten sonra Heyeti 
Umumiye tarafından verilen kararı tadil edive-
rirlersç efendiler bu nasıl olur? Bunun beheme
hal tadili lâzımgelir. • 

Üçüncüsü : Heyeti daime nasıl intihap edile
cek? Heyeti Umumiye içlerinden reyi hafi su
retiyle... Efendiler! bu ne kadar fenadır. Dü
şünelim ki, reyi hafi ile yaptık. Encümen di

yor.ki ; (Kendi âzasından) ya kazanmazsa? ma
demki hafi intihap olunacak bir dairei intihabi; 
yeden üç beş kişi olur da bunlardan ya hiç biri 
kazanmazsa? Bu nasıl olur da reyi hafi sure
tiyle intihap olunur? Binaenaleyh bu doğru de
ğildir. Bu noktaları tadil lâzımgelir. Eğer bu 
suretle kabul edilirse intihap kanununu kim 
yapacaktır? Meselâ usulü intihabı bilemiyoruz. 
Nispi mi olacak ? Nüfusu üzerinden mi daire ola
cak? Meselâ dört tane âza geldi. Bu dört âza 
bilmünavebe iki ay biri, iki ay biri olmalıdır. 
Binaenaleyh reyi hafi suretiyle intihap oluna
maz. Bu madde tadil edilmeli. Bu surette hiç 
bir mânayı havi değildir. Tayyı lâzımgelir. 

MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — Efen
diler; zannediyorum ki, bu yedinci maddenin 
hikmeti, daha evvel mevcut olan ve fakat ka
bul edilmemiş olan bu esasın mevcudiyetinden 
neşet etmekte idi. Yani meslekî temsil usuliyle 
alâkadar bir maddedir. Halbuki Heyeti Âliye-
niz o esası reddetmiştir. Filhakika meslekler er
babı temsil edilmek üzere bir intihap yapılmış 
oİsa (800), (1 000) kişilik muazzam bir Meclis 
husule gelecekti. O kadar büyük bir Meclisin sa
lâhiyeti icra ile ifayi vazife etmesi fevkalâde 
müşkül olduğundan yedinci madde konulmuş. 
Bendenize kalırsa mademki bu meslekî temsil 
maddesi reddolunmuştur o halde artık bu ye
dinci maddeye lüzum kalmamıştır. (Çok muvafık 
sesleri, alkışlar). 

REÎS — Yedinci maddenin tayyı hakkında 
müteaddit takrirler vardır.' Müzakereyi kâfi gö
renler lütfen el kaldırsın. Kâfi görüldü. Beş 
takrir vardır. Üçü maddenin tayyma, ikisi de 
üc ayın tezyidine dairdir. En ziyade tadili tay 
teklifi ihtiva ettiği için onu reye koyuyorum. 
Maddenin tayyını kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Yedinci madde tayyedildi. 'Sekizinci 
madde yedinci madde oluyor. 

MADDE 7. — Umum kavaninin vazı, tadili, 
feshi ve muahede ve sulh akdi ve vatan müda
faası ilânı gibi hukuku esasiye Büyük Millet Mec
lisine aittir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendiler; 
burada bir vatan müdafaası tâbiri vardır ki, kati
yen bunun istimali caiz değildir. Yeni bir devre 
mahsus yeni bir tâbir olmak gibi bir fikir ile bu 
tâbir kullanılmış. Çünkü açık söylüyorum. Yeni 
siyasi mezahipte ekseriya vatan kelimesi bulun
maz ve hattâ ona mukabil memleket kelimesi 
kullanılır. Zannımca Encümen bu noktayı nazarı 
itibara alarak eski tâbirlerden olan ve emper-
yalistliğe ve kapitalistliğe çok alâkası olan 
ilânı harp kelimemesini kullanmamağı tercih 
etmiştir. Halbuki vatan müdafaası denildiği za
man olabilir ki millet hukuku onda dâhil değil
dir. Bir kere tasavvur buyurulsun. Bir mesele 
çıkıyor. Dâhilde ve hariçte, katiyen vatanla alâ
kası yoktur. Fakat hukuku milletle; hukuku 
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devletle alâkası vardır. Halbuki vatan kelime- ; 

sinde memleket mânası olmak itibariyle üçten biri- ] 
ni cami bulunuyor. Hukuku devlet dersek ve- I 
yahut devlet müdafaası dersek bence ev- I 
lâ olur. Çünkü devlette memleket, millet dâhil- j 
dir ve hükümet dâhildir. Kabul edilmiyeceğini 
bildiğim için tadilname vermiyorum. Bu veçhile 
teklif ediyorum. 

REÎS — Bu madde hakkında başka söz is- ! 
tiyen var mı? (Madde hakkında izahat verilsin ı 
sesleri). . | 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim bunun nere- i 
sine dair izahat istiyorlarsa orasını arzedeyim, ! 
Encümene gitmiş tadilnameler var. 

MESUT B. (Karahisarışarki) — Encümene 
gitmiş değildir. Encümenden tadilnamesi ile 
gelmiştir. 

VEHBÎ B. (Devamla) — Hilmi Bey vatan 
müdafaası diyor ki, vatan kelimesinden daha ' 
şümullü bir kelime bulmak güçtür ve imkânı 
yoktur. Tadilnameler varmış, nerededir? Tadil- , 
nameler buna ait değildir. Bunun teferruatına, j 
idarei vilâyata ait bir meseledir. » J 

MESUT B. (Karahisarı Şarkî) — Sekizinci \ 
maddeye dair vardır. ! 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Benim Tunam \ 
nerede? O Tunam hani? Vatanım nerde? : 

VEHBÎ B. ( Devamla ) — Başka ne izahat : 
vereyim? Ben anlamıyorum. 

ALÎ RIZA Ef. (Batum) —Müsaade buyurun. 
Bir tadilname de bendeniz vermiştim. Bir fıkra
nın ilâvesi hakkında, sekizinci maddeye taallûk 
eder. Encümen kabul etti buyurdunuz. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) — 
Sekizinci maddeye mütaallik bazı maddeler var
dır. Heyeti icraiyeye ait mesailden olduğu için 
ayrıca- tetkiki arzedilmiştir. 

VEHBÎ B. ( Devamla ) — Hayır efendim. 
Yusuf îzzet Paşa Hazretleriyle diğer arkadaşla
rının verdikleri, Heyeti Vekile ile Meclisin salâ
hiyetlerini tefrik eden mevaddır ki biz buna 
zeyil olmak üzere ayrıca karar verdik, çıkara
cağız. Mesut Bey biraderimizin verdikleri tak
rir bu kanunu baştan nihayete kadar tadil ı 
eden, yeni baştan bir teklif lâyihasıdır, sekizin- j 
ci maddeye ait değildir. Binaenaleyh biz onu 
kabul etmedik ve dedik ki : O bu kanunun te
ferruatına ve tatbikatına ait bir lâyihai kanuni
yedir. Nitekim bazılarını burada münferiden 
Heyeti Oelilenize teklif etti ve reddetiniz. Bun
dan ibarettir. 

ALÎ RIZA Ef. (Batum) — Bir takrir ver
miştim ki eski Kanunu Esaside mevcut bir fık
ranın buraya da ilâvesi için. O da; şer'i şerifin 
muhafazası ve tenfizi ahkâmından ibaret idi. 

Bunu Heyeti Celileniz Kabul etmişti. Encü
mene gitmişti. îşte bunun ilâvesini teklif edi
yorum. Bütün bütün muarra kalmasın bu mad
de. 

R E Î S — Sekizinci madde yedinci madde o-
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luyor. Söz alan zevat kalmadı. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendim 
Meclisin birinci gününden itibaren başlayacağı 
vazife bu maddeye kalmıştır. Halbuki bu va
zife böyle «umum kavauin vazı, tadili, feshi 
muahede yapması» diye takyit edilmiştir. E-
fendiler; Büyük Millet Meclisi bilâkaydü şart 
mukadderatı memlekete vaziülyeddir. Bunun 
icrasına bir takım vekiller tâyin eder. Bu vekil
lerin vazifesi takyit edilmeli, yoksa Büyük Mil
let Meclisinin vazifesi takyit kabul etmez. O 
her şeye mutlak olarak hâkimdir. Yalnız tak
yit edeceğiniz bir şey var ki o da vekillerini
zin salâhiyet ve vazifesidir. Meclisin salâhiyetini 
bunlarla takyit ederseniz bunun haricinde olan 
şeylerde hükümete salâhiyet vermiş olursunuz. Siz 
bunu birinci gün geldiğiniz zaman kabul ede
cek değildiniz. Meclisin bilâkaydü şart mukad
deratı millete vaziülyed olduğunu kabul ede-

- cek ve.vekillerinizin salâhiyetini takyit edecek
tiniz. Bununla Meclis bir kanun yapar, zikre ne 
hacet? îlâ.nı harp eder. Nişan verir. Her şeye 
vaziülyeddir. Yalnız ne yaparız ? Kanun âmir
dir. Kime? birincisi kendine, ikincisi vekilleri
ne. Evvelâ vekillernin kanunu yapılmalı. Rica 
ederim. Pek yanlış anlaşılmıştır. Kanunu Esasî 
yapıyorsunuz.. Hukuku tabiiyemizin icrası 
için vekillerinize vereceğiniz salâhiyeti tesbit 
edin. Kendi salâhiyetinizi tesbit etmeğe lüzum 
yoktur. Zaten bilâkaydüşart mutlak olarak biz 
hâkimiz. 

TUNALI HÎLMÎ B. ( Bolu ) — Avni Bey; 
12 nci maddede bahsolunan birtakım hükümler 
haricinde vilâyet şûraları, kanunlar ve saire 
vazına kalkışırsa ne yaparsınız? 

HÜSEYÎN AVNÎ B. (Erzurum) — Kanunu 
umumiyi sen vazedersin. Kendilerinin salâhiyeti 
dahilindeki hususatı da kendileri yapar. Bina
enaleyh bu maddede yapacağımız bir şey var
sa ; Meclisin salâhiyetini değil, vekillerinin sa-
lâhiyeini takyit etmelisiniz. Mukadderatı mille-. 
tin, hâkimiyetin üzerine kanun olmaz. Sen yalnız 
vekillerine ne salâhiyet veriyorsun, reisine ne 
salâhiyet veriyorsun, onu tesbit et. O salâhiyet 
dahilinde hareket etmesini emret. 

HULUSİ Ef. (Yozgad) — Efendim bu mad
denin fıkrai ulâsmda umum kavaninin tadili 
ve feshi hakkında bendeniz de hakikaten Hü
seyin Avni Beyin fikrinde bulunuyorum ve ev
velce tamamen Meclisi Âlinize tercüman ol
muştum. Efendiler; tekrar ediyorum. Fikrime 
geçmek üzere mademki kanunun birinci mad
desinde ( Hâkimiyeti milliye bilâkaydü
şart milletindir ) deniliyor, . bu öyle 
bir tâbir ki zannederim dünyada me
denî namını taşıyan hiç bir millet böyle bir mad-
dei sarih a vazet m emiştir. Hiç bir milletin, hiç 
bir devletin kanununda böyle .bilâkaydüşart 
umumî bir salâhiyet yoktur. Bu o kadar vazıh
tır k i ; bu o kadar umumidir k i : bilâkaydüşart, 
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başka hiç bir şey kabul etmiyor. Ancak Allaha 
ait olan, Allaha mahsus olan bir hareketi üze
rine almış. Millet Meclisi yer yüzünde tatbik 
noktai nazarından adaleti vediatullah olmak 
üzere üzerine almış oluyor. Böyle birinci mad
dede umumî ve sarih bir şekil kabul olunduktan 
sonra Meclisi başka şeyle tahdit etmeğe hiç 
lüzum yoktur. Birinci fikrim Hüseyin Avni 
Beyle tamamen müttehittir. Şayet eğer bu mad
de ıslah olunmayacaksa efendiler bu maddeyi 
alelıtlak kabul etmek doğru değildir. Bizim eli
mizde bir madde vardır, bugün elan mamulün-
bihtir. Kanunu Esasi kabul etmiştir. Kanunu 
Esasinin 118 nci maddesinde diyor k i : (Elyevm 
düsturulâmel bulunan teamül ve nizamat ve adat 
ileride vazolunacak kavanin ve nizamat.ile ta
dil veya ilga olunmadıkça meriyülicra olacaktır. 
Kavanin ve nizamat tanziminde muamelâtı nase 
erfak ve ihtiyacatı zamana evfak ahkâmı fıkıhi-
ye ve hukukiye ile âdap ve muamelât esas itti
haz olunacaktır). Efendiler! bu bizim kavaninin 
vaz ve tadili hakkındaki salâhiyetimizi Kanunu 
Esası beyan ediyor. 

Bu yedinci maddeyi alelıtlak kabul etmek 
doğru değildir. Burada Kanunu Esasinin yüz 
on sekizinci maddesi mucibince (kavanin ve ni-
zamatm tanziminde muamelâtı nase erfak ve 
ihtiyacatı zamana evfak ahkâmı fîkıhiye ve hu
kukiye ile âdap ve muamelât esas ittihaz oluna
caktır) denilmelidir. Bu maddeyi alelıtlak doğ
rudan doğruya kabul etmemelidir (Gürültüler). 
Efendiler, müsaade buyurunuz. Yahya Galip Bey 
benim sözümü kesmeyiniz. Sen de çıkar burada 
söylersin. Millet beni buraya göndermiş. Aklım 
yettiğini söyliyeceğim efendim! Milletin sizden 
beklediği âdabı seriye ve islâmiyedir. 

Kanunu Esasimizin 118 nci maddesinde var
dır. Binaenaleyh bunu (bilâkaydüşart) şeklin
de kabul etmek doğru değildir. Acaba bunu 
doğrudan doğruya kabul edersek müvekkilleri
miz bize sorduğu zaman ne diyeceğiz? Kavanini 
esasiye ve kütübü fıkıhiyenin esas kaydını 
ne yaptınız dedikleri vakit ne yapacaksınız? 

MUSTAFA B. (Tokad) — Sormazlar efen
dim, kim soracak? 

HULUSİ Ef. ( Devamla ) — Binaenaleyh 
bendeniz diyorum ki bu madde kabul edilirse bu
nun evveline (Kanunu Esasinin 118 nci maddesi 
esas olarak umum kavaninin vaz ve tadili ilâhiri..) 
demek lâzımgelir. 
VEHBÎ B. (Karesi)— Efendim Ali Eiza Efen

di Hocamızın buyurdukları ahkâmı şer'iyenin 
tenfizi kaydini bittabi kabul ediyoruz, onu kabul 
etmiyecek bir ferd yoktur. Binaenaleyh Avni 
Beyin ve Hoeafendinin buyurdukları mahzurlar 
varit değildir. Burada hukuk kelimesi geldikten 
sonra, bilûmum hukuku esasiye dedikten sonra 
bilûmum hukuku esasiyeyi Meclisi Âliniz tasar
ruf etmiş demektir. Bunda tereddüde mahal 
yoktur. , 
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| HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — O halde 

diğerlerini takyide de lüzum yoktur. 
VEHBİ B. (Devamla) — Sonra Hoeafendi

nin buyurduğu mahzur ki, yani umum kavaninin 
vazı, tadili, feshi bunlar alelıtlak zikredilirse şer'i 
şerifin veyahut örfün hilâfında bu memlekette 
kanun yapılır diyorsunuz. Bu Meclisi Âlinizce 
tekrar ile, defaat ile nıevzuubahis oldu. Elimiz
deki Kanunu Esasinin bu ana kadar fiilen veya 
kanunen tadil edilmeyen aksamı elyevm meriyül-
icradır. öyle olmazsa memleketin temeli yok de
mektir. Şu halde buyurduğunuz madde meriyül-
ieradır ve kavaninin tadil kısmında ve ilgasında 
bir esasat nazarı dikkate alınmak zaruridir. 
Kaldıki efendiler hukuku kanunla tesbit etmekten 
ziyade burada mevcut âzayi muhtereme bunu 
tesbit eder. Çunki sizin yapacağınız ikazat ve ir-
şadat bunu teyit eder ve Meclisi Âlinizin ekse
riyeti ve belki her zaman tamamı islâm bulu-
•na-'-aktıf. Onlar kendi dinine elbette' riayat ede
ceklerdir ve onun haricinde hareket etmiyecek-
lerdir. islâm Meclisi olupta islâm dini hilâfında 
karar vermek bir kimsenin hatırına gelmez zan
nederim. 

HULUSİ Ef. (Yozgad) — Efendim biz onu 
biliyoruz. Fakat onu oraya vazetmekteki sebep 
ve hikmet nedir. Yani ilga edilmemiştir. O halde 
esas olarak bunun kabulünü istiyoruz. Başka bir 
şey demiyoruz. Madem ki 118 nci madde memu-
lünbih deniliyor. O halde ben de beraberim. 
118 nci madde esas itihaz edilir densin. Bunda 
ne mahzur vardır? 

VEHBİ B. (Karesi) — Yalnız şimdi bizden 
sonra gelecek Meclis için bir zemin hazırlıyoruz. 
Meclisin vazifesini tesbit etmek istiyoruz. O hal
de biz Kanunu Esasiyi almalıyız. Onu bozub 
yeniden Kanunu Esasi yapmalıyız. Halbuki bizim 
maksadımız, uğraştığımız bu değildir. Binaen
aleyh ona lüzum yoktur. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — 
Efendim Hüseyin Avni Beyin beyanatına naza
ran sekizinci madde Meclisi Âlinizin hukuk ve 
salâhiyetini tahdit ediyor. Efendi Hazretlerinin 
beyanatına nazaran da buna esasen lüzum yok
tur. Çünkü birinci maddede Meclisi Âlinin salâ
hiyeti vasi bir surette işaret edilmiştir. Bende
nize kalırsa her iki noktai nazarda isabet yoktur. 
Bir defa birinci maddede vukubulan ifadenin ma
nası, Hakimiyet bilâkaydüşart millete ait olduğuna 
dairdir. Fakat ondan sonra da halkın mukadderatı
nı bizzat ve bilfiil idare etmesine müstenit bir usu
lü idarenin de takib edileceği söyleniyor. Binaen
aleyh halkm mukadderatını bizzat ve bilfiil 
deruhte etmesinde gayet şümullü bir mana var
dır. Bunların her birini ayrı ayrı tâyin ve tah
dit etmek lâzım gelir ve bu tâyin ve tahdide 
başladığımız zaman bunun mebdei Meclisi Âliniz-
dir. Onun için Meclisi Âlinizin dahi salâhiyeti 
gayet bariz bir surette bütün milletçe bilinmek 

I lâzımdır. Yoksa alelıtlak ve bilâkaydüşart ke-
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lunesi ile başlayan cümle Meclisi Âlinizin sala- j 
lı iyetini ifadeye kâfi değildir. Bir de Meclisi Âli-
nizce kabul edilmiş bir esas vardır ki O da; ka- ! 
vanini mevcude yerine yenisi konulmadıkça di
ğerleri car.idir. Binaenaleyh Ötedenberi mevcut 
ve meri olan Kanunu Esasi mevadı münderece-
sinden herhangi birinin yerine diğer bir madde 
konulmadıkça veyahut heyeti umumiyesinin ye
rine yeni bir Kanunu Esasi kitabı vaz edilme
dikçe ahkâmı bakidir. O halde birinci maddenin 
mevcudiyetiyle iktifa edersek sekizinci maddede 
Meclisi Âlinizin salâhiyetini tahdit eden hususa-
tm hiç. birisi vâki olamaz. Bunun vâki olmıyaca-
ğmı anlamak için sekizinci madde muhteviyatına 
göre Meclisi Âliniz kavaninin vazına salâhiyettar-
dır. Halbuki mevcut olan Kanunu Esasiye göre, 
Meclisin 'Kanunu esasiyi tamamen tebdil ve tağ
yire bilmem ki salâhiyeti var mıdır? Vakıa Mec
lisi Mebusanm Kanunu esasi mevadmı sülüsanı 
ekseriyet ınevcudiyle karar vermesi şartiyle ta
dile salâhiyeti olduğuna dair bir işaret vardır. 
Fakat tamamen Kanunu Esasiyi kökünden yıka
rak yerine diğer bir Kanunu Esasi koymağa salâ
hiyeti var mıdır? Halbuki Meclisi Âliniz ayni za
manda bir meclisi müessesan salâhiyetini haizdir. 
Mevcut kanunu Esasiyi kaldırır, yerine yenisini 
koyabilir. Binaenaleyh bunu ifade etmezsek he
nüz mevadmm bir çoğu cari olan Kanunu Esa
siye göre Kanunu Esasiyi tebdile cesaret bula
mayız. Bundan dolayı bunu ifade etmek lâzım
dır ve bu zan olunduğu gibi Meclisi Âlinizin sa
lâhiyetini tahdit değil, tevsi ediyor. Meclisi Âli
nizin ayni zamanda bir de Meclisi müessesan ma
hiyetinde olduğunu dahi tamamen ispat ediyor. 
Ondan sonra muahede ve sulh akdi, vatan müda
faası ilânı, yani ilânı harp gibi salâhiyetlerin 
mevcut olan Kanunu Esaside kime ait olduğu 
malûmu Âlinizdir. O kanuna göre kime ait ise 
bu rit-dde o aidiyeti izah eder. Halbuki zannedi
yorum ki milletin hakiki vekillerinden mürekkep 
olan Meclisi Âliniz artık bu salâhiyetleri bir şahsa 
birakmak istemiyor. Kendi yapmak ve tamamen 
üzeiifle almak istiyor. Binaenaleyh bunu ifade 
etmek lâzımdır. (Alkışlar) Avni Bey diyorlar ki 
bunun lüzumu yoktur. Ancak vekillerin hukuk ve 
salâhiyetlerini tâyin ve tahdit etmeli. Efendiler 
vekillerin vezaifinin tâyin ve tahdidi meselesi. 
gayet basit teferruattan ibarettir. Onu istediği
niz gibi yapabilirsiniz. Hattâ talimatla bile ya
parsınız. Bunun için böyle esas kanunlarda me-
vat koymağa bence lüzum bile yoktur. O her za
man elinizdedir. Fakat Heyeti Aliyyenizin mahi
yeti hakikiyesini ve salâhiyeti vasiasını tâyin 
edecek esasatı korsanız diğerlerini her zaman 
yapmak' elimizde olur. Bendenizce bu madde bit
tabi lâzımdır ve Heyeti Vekilenin vezaifini tav
zih edecek şeyleri alelade talimat menzilesinde 
yapabilirsiniz. 
* MUSTAFA SABRÎ Ef. (.Siird) — Efendiler;bu 
0mmeîi Muhammedin evvelce bir hakkı hakimi-
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yeti, bir lıakkı hürriyeti vardı. Bu hakkı hakimi
yeti, bu hakkı hürriyeti kendisi istimal etmesin
den men edilmiş. Gasben ya fuzulen ya tecavüzen 
ya tecahülen ya tegallüben bu milletin bu hakkı 
hakimiyeti alınmış, fuzulen almadığına şu âyeti 
kerime şahittir. Şu yazmış olduğunuz levhai mü-
nifedeki (Ve emrühüm şûra beynehüm) âyeti 
celilesince herşey milletin alelinfirat veyahut alel-
. içtima hakkıdır. Bir şahıs ne kadar dahi olursa 
olsun hatadan salim ve azade olamıyacağından 
Vacibilvücut ve Kesirülataya Hazretleri şu âyeti 
celileyi sizin nazarı ibret ve basiretinize Habibi 
Ekremi vasıtasiyle göndermiş. Bugün karşınızda 
bulunuyor (Ve emrühüm şûra...) bugün harp ilâ
nı ve sulh akdi, bilmem madalya itası, rütbe 
tevcihi salâhiyeti öyle bir şahsa ait değildir. Şu 
âyeti eel ile mucibince böyle güzide müntehap âza-
yi kiraınm ârayi musibelerine müracaat lâzımdır. 
Bu hak her nasılsa gerek hüküm daranın fazla 
tegallübü veyahut hüküm d aranın şimdiye kadar 
cebren, gasb ve nehip etmiş olduğu hukuku bugün 
şu Heyeti Celi!e istirdat etmek istiyor. Bunu 
bilmüşavere yapmak istiyor, öyle bir şahsa ver
mek istemiyor. Bu; Hüseyin Avni Beyefendi 
Hazretlerinedir. ikincisi, müftü Efendi Hazretleri 
buyurdular ki, zannedersem ilmi belagat çok 
okumuşlar, çok okuduklarından her söylenilen 
sözde hasru kasır anlıyorlar. Her söylenen sözde 
hasru kasır bulunmak icab etmez. Bazan makam, 
makamı beyan ve misal olur. Makamı beyan ve 
misal ise tahsisi bizzikir ifade etmez. Bir izah 
için olur. 

Üçüncüsü umum kavaninin vazı ve tadili de
mek, erbabı ukul ve irfanın kabul ettiği kanun 
demektir. Yoksa öyle mürüvveti muhil, maskara
lığı mucip, ahkâmı şeriyei esasiyeye münafi ka
nunu değil âkiller, mecnunlar bile kabul etmez, 
öyle kanunları yırtar atarlar. Binaenaleyh bu
rada bu mevaddm böyle muvazzahan, mufassa
la n beyanı herhalde lâzımdır. 

OSMAN FEVZİ Ef. (Erzincan) — Efendim 
Deverei' Cilada, bidayeti meşrutiyette Mec
lisi Âli muhtelit idi. İsevi, Musevi bir çok 
refiklerimiz bulunduğu halde hususan Er
meni Zührap ve Rum Kozmidi, Buşo 
gibi hukukiyyundan mahir kimseler, sö
zün daha açığı husamayı müteınerride mev
cut iken Meclis duru diraz müzakereden sonra 
bir karar ittihaz etmiştir. 

Esas müzakeremizin mevzuu olarak denili
yor ki: biz şimdi yeni inkilâp devresindeyiz. 
Avrupa kanunlarından birini intihap ile, yapa
cağımız kanunları ona tatbikan, tanzim edelim. 
Bunun üzerine herkes bir kanunu tatbika çalış
tı. kimi dedi, Yunan kanunu muvafıktır. Kimisi 
İtalya kanununun bizim muhitimizde tatbiki ko
laydır. . Kimisi de, Fransızlar âlemi medeniye
tin hocasıdır, onların kanununu. . . . Nitekim 
medeniyet ve insaniyet hocası olduklarını şim-
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diki insaniyetin, medeniyetin gözüne kurşıin al
makla ispat ettiler, o lâzımdeğil... Bunun üzeri
ne, burada mevcut olan rüfekamız meyanmda oh 
vakit bulunan zevatı kiram da vardı, bir takım 
rüfekayı kiram ile beraber yine denildi idi: Bi
zim kütübü fıkhiyemizde her asrın ve her zaman 
ve hâdisatm ahkâmı ahsen ve ekmel surette mev
cut iken gayriye arzı ihtiyaç etmek muvafıkı hik
met değildir. Zaten vazıı kanun, geçende de ar-
zettiğim gibi, Büyük Napolyon demiş ki; ben 
kanunlarımı islamların kütübü fıkhiyesinden 
aldım. Ancak bazı mahallerini ahalimin mizacı
na tevfik ettim. Buna karşı bazı itirazlar vuku-
buldu idi ki, ahkâmı şeriyenin bir kısmının hıı-
susan ukübat ve ceza kısımlarının şu asırda tatbi
ki mümkün değildir. Buna rüfekayı kiranı ta
rafından mufassal cevaplar verildi idi. Hattâ 
öyle hatırlıyorum ki, Zührap, dâinizden kat.'ül-
yet meselesini sual etti idi. Şimdiki şu asırda... 
Ona cevaben demiştim ki, İmamı Azam Haz
retleri. .buyu umustur : « Lâyeçtemiül kat ' 
veddıman » Yani bir sarılan hem. eli kesilmek 
hem de mali mesrııku tazmin ettirmek, ikisinin 
bir arada icra edilmesi olmaz dedim. Ne ise 
bu gibi cevap tafsilen her taraftan verildi ve 
teklifimiz ekseriyeti âzime ile kabul olundu idi. 
Hattâ gayri müslim olan rüfeka bile iştirak et
tiler idi. Şimdi Müftü Efendi Hazretlerinin 
teklifi veçhile bendeniz de ona muvafakat ede
rek şunu arz ve teklif ediyorum. Bir takrir tak
dim ettim. Kabulünü istirham ediyorum. Fakat 
buna karşı deniliyor ki: Evet bu Kanunu Esa
side mevcuttur. Efendiler, Kanunu Esasi harfi
yen meriyüliera olsa bile, nitekim buyurdukları 
gibi madamki tadil olunmuyor,.o mevat bakidir, 
mer'iyülicradır, fakat o icmalin bu da tafsili 
olsun diyebilirim ve bir şeyi daha nazarı tas
vibinize arzediyorum. Eğer yapacağımız kanun
ları bu gibi mevaddı mukadese ile tetvic eder
sek büyük fayda ve muhasamatı mucip olur. 
şimdi şu yaptğmız kanunların içerisine şöyle 
bir madde veyahut bir fıkra ilâve olunursa fil
hakika muhitimizde bir hüsnü tesir icra etmesi 
inkâr olunamaz. Size arzedeyim: Husema, yani 
erbabı fesat bugün fürce buldukça neyi âlet 
ediyor? şeriat perdesini âlet ediyor. Demek ki, 
muhitimizde oraya istidat görünüyor. 

Biz vatan muhafazası uğrunda bu kadar fe
dakârlık ihtiyar ediyoruz. Vatanı ne diyo bu 
kadar müdafaa ediyoruz? Tabii dinimizin, ırzı
mızın, malımızın, canmızın selâmet ve muhafa
zası için. Kezalik yine o ahkâmı şeriyeden ol
mak üzere hiyaneti tezahür etmeyen gayri müs
lim! erin dahi âyinleri, ırzları, malları, canlan, 
bizim gibi, bu Hükümeti islâmiye, Türkiye sa
yesinde mahfuz kalacak. Öyle olduğu halde, ya
ni maksadımız bunu muhafaza olduğu halde biz 
bunu niçin tasrih, etmiyelim de öyle bir takım 
fesatçılar fırsat bulsun da ondan istifade etsin-
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ler? Bundan dolayı istirham ediyorum, gır i ak
dini etliğim takririn ikinci maddeye i'ikrai Ha
niye olarak ilâve Duyurulmasını veyahut bir 

maddei müstakille olmak üzere kabul Duyurul
masını rica ediyorum. 

REÎS — Hoca Efendi Hazretleri j Encümen 
o fıkrayı kabulet t i . Mazbata muharriri de bu 
kürsüde izah etti, madde de şu şekli alıyor, 
Beyhude maddede mevcut olan fıkra üzerine mü
zakere cereyan ediyor. Mjadde bir daha okun
sun da ... 

OSMA# FEVZÎ El'. (Erzincan) — Peki 
okunsun. 

MADDE 7. — Ahkâmı şeriyenin terrfizi, 
umum kavaninin vazı, tadili, feshi ve muahede 
ve sulh akdi ve vatan müdafaası ilânı gibi hu
kuku esasiye Büyük Millet Meclisine aittir. 

OSMAN FEVZÎ Ef. (Erzincan) — Yapıla
cak mevaddı kanuniye her ne olursa olsun ora
ya tevfik olunsun. 

VEHBÎ B. (Karesi) —( Zati âlinize cevap 
vereyim. Bunu buraya koysanız da koynıasanız 
da esasen vardır. Kanunu esasinin maddesi 
mevcuttur, duruyor. İkincisi: Kanunlar bura
da tanzim edilecektir. Buradan mevaddı kanu
niye geçerken eğer muhalifi şer' eiheti varsa 
kalkar söylersiniz. Burada muaraza eden olursa 
ve koymak istemezlerse o vakit dersiniz ki, ka
nunu Esaside vardır. Bu mânâsız bir devamı 
müzakeredir. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efen
dim, cevaben Paşa Hazretleri buyurdular ki: Bi
rinci madde zaten bunu temin etmiştir. Yalnız 
hukuku padişahiden olan şeyler vardır ki, onu 
burada tasrih ediyoruz. Bunu ikmal eddim. 
Esasen, bu (bilâkaydü şart) kaldığı zaman hu
kuku padişahiyi bu Meclis kendi şahsı mânevi
sinde tecessüm ettirdiğine karar vermiştir. Ya
ni hukuku padişahiden olan kısım için Meclisi 
Âli karar vermiştir. Geçenlerde müstaceliyetle 
müzakeresini arzu buyurduğunuz idam kararla
rı meselesi demek ki, Meclisi Âliye arzolunmıyor. 
arzolunmadan idam olunuyorlar ki, rüfeka bu
nun müstaceliyetle bir kanun şeklinde tedvinini 
tensip ettiler ve bendeniz de bu madde ile alâ
kasını gördüğüm için müzakeresini bir takrirle 
istirham ettim. Meclisi Âliniz kabul etti. işte 
bugün onun müzakeresi zamanı gelmiştir. Hu-
ku Padişahiye ait olan idam kararlarının tasdi
kini Meclisi Âliniz istemişti. Efendim, müs
taceliyetle müzakere edilecekti. Tehir olundu. 
îşte bugün onun müzakeresine sıra gelimiştir. 
Hukuku Padişahiye ait olan her türlü hususata 
Meclisi Âli salâhiyettardır.. Buyurdukları gibi 
şimdi tasrih edilmek lâzımgelirse daha böyle 
idam kararlan gibi pek çok şeyler vardır. Bilâ-
kayit ve şart Meclisin hakkı olduğu halde idam 
kararları neden Meclisçe tasdik olunmuyor? 
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olunmuyor muş ki, müstacelen bunun müzakere- ı 
sine Meclisde karar verilmiş. Daha bu cümle
den olarak terfii rütbe var, tevcihat var, İcra 
Vekillerini intihap var, ıskat var. Iskata dair 
henüz hiç bir şey yoktur, bunun gibi pek çok 
şeyler vardır ki, bunları tasrih etmek lâzım. 
Arkadaşlarımızın mukadedma bunların tasrihi 
için sekizinci madenin tâdiline dair vermiş ol
dukları takrir Encümene gitmiş, Encümenin 
bunları nazarı dikkate alıp almadığına dair bu
rada söz istendiği zaman söz verilmekte tekâsül 
görülmüştür, verilmiyor. Defeatla tekrar edil
miş, bir kaç tane takrir verilmiştir. 

, BÎR MEBUS B. ..—. Nişan, rütbe, terfi bun
lar teferruata aittir. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Devamla) — Nasıl te
ferruat? nişan, rütbe, terfi, bilmem vali azil ve 
nasbi.... bu gibi şeyler istenmiştir. Ya kabul edi
lecek, ya edilmeyecek. Onların bu madde ile 
şiddetli alâkası vardır. Bu madde Encümene git
meli, itmam edildikten sonra buraya gelmelidir. 
Efendiler bunu teklif ediyorum. Bu madde nok
sandır. Şimdi müzakere edilemez. 

MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — Hüse
yin Avni Beyin bu maddeye ilâve ettirmek iste
diği, yahut tadil ettirmek istediği hususat gayet 
mühim ve esaslı bir noktaya temas etmişlerdi. 
Hukuku Hilâfet ve Hukuku Padişahi; - zannedi
yorum ki, kendileri burada ya hazırdı, yahut 
değildi - hafi bir celsemizde bu meseleye ait ni-
katımızı ve noktai nazarımızı mahfuz bulundur
mağa Meclisi Aliniz sureti hususiyede karar ver
mişti. Şimdi beyefendi nişandan bahsediyor. 
Rütbeden bahsediyor. Bilmem neden bahsediyor. 
Buıilan kim verecek? Bendeniz diyorum ki, bu
gün bunları sarih bir ifade ile söylemek caiz de
ğil. Biz prensip olarak Makamı Hilâfet ve Sal
tanatı kabul ediyoruz. Bunu kabul ettikten 
sonra efendiler muktazayi seri şerif ve muktazayi 
tabiat ona bir takım hukuk ve salâhiyet verece
ğiz. Fakat istiyor musunuz bunları bugün ko
nuşmağa karar verelim? (Hayır sadalan). Bugün 
konuştuğumuz ona vermiyeeeğimiz şeylerdir. O-
na vermemek istediğimiz şeyleri mevzuubahis 
ediyoruz. Fakatvereceğimiz ve vermek istediği
miz, şeyleri bahsetmenin zamanı değildir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Rica ede
rim Padişahın hukuku: yoktur demiyoruz. Padi
şahın bütün huk«kunu biz yapacağız. Onu da 
millet helmelidir. Bu Meclis şudur. Kanunu 
Esasi yapıyoruz. Sonra hafi celsede mukarre-
rat ittihaz ediyoruz. Hayır bu aleni celsede mü
zakere-edilmeli. Acaba ne imiş? Bunu herkes 
bilmeli değilmi? Nişan, rütbe ve imtiyazı kim 
verecektir? Meclisi Âli verecektir. Çünkü Padi-

ı şahın makamındadîr. Rica ederim, kendi salâ
hiyetinizi talebinizi... (Herkes bilir salâhiyetini 
sakaları). 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayeti hak
kında müteaddit takrirler var. Müzakereyi kâfi 
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görenler lütfen el kaldırsın. (Kâfi sadalan). Mü
zakere kâfi görüldü. 

Riyaseti Celileye 
İşbu maddelere muhalif olmıyan Kanunu E-

sasi mevat ve ahkâmı meriyülicradır. 
İşbu maddenin kanunnamenin son maddesi 

olarak kabulünü arz ve teklif eyleriz. 
*20 . I . 1387 

Ayıntap Karesi 
H. Basri Abdurrahman 

Divanı Riyasete 
Yedinci maddenin berveehiâti tadilini teklif 

eylerim. 
Kanunu Esasinin .118 nci maddesi esas itti

haz olunarak umum kavaninin vazı, tadili, feshi 
vo muahede ve sulh akdi ve vatan müdafaası 
ilâm gibi Hukuku Esasiye Büyük Millet Mecli
sine aittir. 

Yozgad 
Mehmet Hulusi 

MEHMET HULUSİ Ef. (Yozgad) — Takri
rime dair söz istiyirum, izah edeceğim. 

Riyaseti Celileye 
Heyeti cedidenin miktarı âzası her dairci-in-

• tihabiyenin iki misli nispetinde olacaktır. Yedin
ci maddenin berveçhibâlâ tadilini teklif eyleriz. 

20 Kânunusani 1337 
Karalı işarı Şarkî Karahisarı Şarkî 

Mustafa Mesut 

Makamı Riyasete 
Sekizinci maddenin birinci fıkrasına «eka-

nim ve desatiri esasiyei. islâmiye umde olmak 
üzere» ibaresinin ilâvesini süitef eh hunileri izaleye 
kâfi addiyle o yolda kabulünü teklif eylerim. 

Erzurum 
Nusrat 

Riyaseti Celileye 
8 nci maddenin (Umum kavaninin vazı, tadili, 

feshi seri şerifin muhafaza ve tenfizi ahkâmı mu
ahede... ilâh.) şeklinde tadilini teklif eylerim. 

20 Kânunusani 1337 
Batum 

Ali Riza 
Büyük Millet Meclisi Riyasıeti Oelilesine 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun yedinci mad

desine (İndellüzum mücrimin ve mahkûminin af
fı) ibaresinin dercini arz ve teklif eylerim 

20 Kânunusani 1337 
Dersim 

Abdülhak Tevfik 

Riyaseti Celileye 
Yapılacak bilcümle kavanin kütübü fıkıhiye ve 

ahkâmı şer'iyeye tatbikan tânzim olunacaktır. 
Bu ibarenin ikinci maddeye fıkrai saniye olarak 



L: 135 20» 1.1387 C : 1 
ilâve olunmasını veyahut ınaddei müstakille ol
mak üzere kabulünü teklif ve rica ederim. 

Erzincan 
Osman Fevzi 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Sekizinci madde noksan olarak gelmiştir. İk

mal edilmek üzere Encümene iadesini teklif ede-
riıri. 

Erzurum 
Hüseyin Avni 

Riyaseti CeMleye 
8 nei maddenin tayyını teklif, ederim. 

20 Kânunusani 1337 • 
Antalya 

Halil İbrahim 

REİS — Okunan takrirlerden bir tanesi mad
denin Encümene iadesi, diğerleri de tay, tadil 
ve ilâveye mütealliktir. Encümene iadesi, malûmu 
âlileri iki suretle olur. Ya Heyeti Celileniz naza
rı mütalâaya bir takrir alır veyahut encümen 
talip olur. Encümen talip ise iade olunur. En
cümene iade olunmadığı halde Heyeti Celile na
zarı mütalâaya alırsa o vakit verilir. Bu suretle 
bir kararla tadil teklifi mevcut olmadıkça mad
de encümene verilmez. Şimdi tadilnameleri bi
rer birer reyinize arzediyorum. 
(Erzincan Mebusu Osman Fevzi Efendinin tak

riri tekrar okundu) 
REİS — Bu takrir hakkında encümenin mü

talâası var mı? (Yok). Şimdi okunan takriri na
zarı mütalâaya alanlar el kaldırsın. Nazarı mü
talâaya alınmadı. Abdülhak Tevfik Beyin tak
ririni nazarı mütalâaya alanlar lütfen el kaldır
sın. Nazarı itibara alınmadı. 
(Bat'ura, Mebusu Aİi Riza Efendinin takriri tek

rar okundu) 
K Â T İ P — Encümen bunu kabul etti. 
REİS ;— Efendim, Encümen bu fıkrayı ilâve 

etti. Artık reyi âlinize vazetmeğe lüzum kalmadı. 
(Erzurum Mebusu Nusrat Efendinin takriri tek

rar okundu) 
RİFAT B. (Tokad) — Zaten müslüman Mec

lisi burası, ne lüzum var canım? 
VEHBİ B. (Karesi) — Müsaade buyurursa

nız bir şey arzedeyim. Efendim, deminki tak
rirde güya şer'i şerifin ahkâmı celilesi nazan 
dikkate almmıyacak gibi vaziyette müzakerata 
geçilmiş oklu. Halbuki esasen ahkâmı şer'i şeri
fin tenfizi kabul edildi, bitti. Artık bunun üze
rine sudur, budur diye söz söylemek zaittir ve 
mıı«Hâk ibarelerdir. 

RE İS — Şu şimdi okunan takriri nazarı mü
talâaya alanlar lütfen el kaldırsın. Alınmadı. 
(Karahisarr Şarkî Mebusları Mustafa ve Mesut 

Beylerin takriri tekrar okundu) 
REİS — İzahat var mı? Şimdi okunan takri

ri nazarı mütalâaya alanlar el kaldırsın. Elleri

nizi indiriniz. Kazan mütalâaya alnıjyanla*. el 
kaldırsın. (Ekseriyeti azime var sadalârı). Efenr 
dün, tekfcar takriri nazarı mütalaaya alanlar lüt
fen bir daha el kaldırsın. İndiriniz beyler. 

NAFİZ B, (Canik.) — N e sayıyorsunuz? Ri
ca ederim, işte ekseriyet var. 

REİS—Efendim, Rica ederim. Şüpheye 
düştük. 

CELÂLEDÜİN ARİF B. (Erzurum) — Mü
saade buyıtruiur mu? Kanunu Esasi ve. Kavanimi 
sairei mevcude ahkâmınca İradei Seniyeye muh
taç olan kavaninin kâffesi Büyük Millet Mecli
sinin tasdikiyle infaz olunur. Yalnız^ müsaade 
buyurulursa Meclisi Alinin bu, hapta bir karan 
vardır. Onu. derhatır ettirmek isterim. Mah-
keınei Temyiz Kanunu huzuru âlilerine geldiği 
zamanda Mahkemei Temyiz rüesa ve azaları İra
dei SeıhVe ile intihap ve tâyin olunduğu halde. 
Meelisi Aliniz o.zaman Hükümetin teklif eylediği 
esası kabul.etmişti ve onlan yaüi Heyeti Ve-
kileye bırakmıştı. Onu derhatır ettirmek istiyo
rum efendim. 

REİS — Efendim takrir nazarı mütalâaya 
alınmıştır. Encümene veriyoruz. 

(Ydzgad mebusu Hulusi Efendinin takriri 
tekrar okundu). 

VEHBİ B. (Karesi) — iradei seniyeye ikti
ran eden mesele memurinin kâfifesinde cari 
olacak' mı? 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — icabeder-
e tadü ederiz. Size ne? 

VEHBÎ B. ( Karesi ) — Avni Bey; bende 
başka bir şey yoktur. Ben de Meclis âzasıynn. 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarkî) —Kabul 
olunmuş bir takrir için yeniden oraya çıkmağa 
lüzum yok. 

VEHBİ B. (Karesi) — Mustafa Bey; encü
men naimna anlamak istiyorum. Ona göre ta
dil edelim. 

REİS — Müsaade buyurulursa, bu takrir 
nazarı mütalâaya alındı. Reyinize vazedilmiyen 
üç, dört takrir daha var. Onları da reyinize 
arzedeceğim. . 

MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — Reis 
Bey; ben de Hükümet namına bir şey anlamak 
istiyorum. Müsaade buyurulursa, ifası iradei 
seniyeye taallûk eden her şey Meclisi Âliye 
gelecektir buyuruluyor. Bir defa bugünkü va
ziyetimize göre hangi hususatm iradei seniyeye 
iktiranı lâzımgelecektir. ve hangisi gelmiyeeek-
tiHBu malûm değildir. İkincisi: Bugün ameliyat 
ve icraatı mesul zevat ifa etmektedir. Meselâ 
kaymakam tâyini gibi, mutasarrıf tâyini gibi, 
sefir tâyini gibi ve saire. Eğer bunları Heyeti 
Vekileden hemen nezediyorsanız evvelâ Heyeti 
Vekilenin noktai nazarını dinlemek faideli ola
cağı itikadındayım. Çünkü hu kayıt ve şartla, 
ihtimalki bu dakikadan itibaren, ben de dâhil 
olduğum halde, Heyeti Vekile vazifesine de
vam edemez. Bu kayıt ve şart tahtmda mesuliyet 
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de buyurun izah edeyim. 

REÎS — Bir daha okunsun. 
(Hulusi Efendinin takriri tekrar okundu). 
REÎS — Efendim bu takririn de madde ile 

beraber encümene gitmesini kabul edenler el 
kaldırsın. Takriri nazarı mütalâaya alnııyanlar 
el kaldırsın. Takrir nazarı mütalâaya alındı, 
Diğer takrirler de zaten maddenin tayyına mü-
taalliktir. Madde encümene gittiği için . . . . . 

EMİR Pş. (Sivas) — Ayni mealde bemim de 
bir takririm vardır. 

deruhde edemez. Belki heyeti âliyeniz içerisin
de, meselâ Hüseyin Avni Bey arkadaşımız var
dır ki bu kuyut ve şurut ile Hükümeti deruhde 
etmeğe cesaretyap olabilir. 

REÎS •— Efendim takrir nazarı mütalâaya 
alınmış ve encümene gitmiştir. • • ' 

HÜSEYİN AVNt B. (Erzurum) — Efendim 
bendeni? size şurada berat veririm .ki, ne He
yeti Vekileye girmek istiyorum, ne de hiç bir 
şey olmak istiyorum. İhtiras bende yoktur. Bu; 
bir Kânunu Esasidir. 

MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — Mesu
liyeti deruhde etmek meselesi. 

HÜSEYİN AVNt B. (Devamla) — Bu Ka
nunu Esasiyi yaparız. O şerait dâhilinde kim 
kabul ederse o erelir Hükümete, etmezse gider, 
obirleri gelir. Gidenlere uğurlar olsun. (Şiddetli 
gürültüler). 

MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — İşte 
pekâlâ biz gideriz, zatı âliniz gelirsiniz. 

MUSTÂFA B. (Tokad) — Öyle şey olmaz. 
Akla gelen her şey söylenmez. 

REİS — Efendim müsaade buyurursanız bu 
takriri de diğer takrirlerle encümene tevdi ede
lim. Bu takririn encümene gitmesini tensip bu
yuranlar lütfen el kaldırsın. 

HULUSİ Ef. (Yozgad) —Efendim müsaa-

5. — TAKRİRLER 
/. ;— Bolu Mebusu Dr. Fuat Beyin, İnönü 

harbinin cereyanı esnasında; ibrazı muavenet ve 
fedakâri eyleyen Eskişehir ahalisine Meclis na
mına teşekkür edilmesine dair takriri 

REÎS — Bolu Mebusu Dr. Fuat. Beyin bir 
takriri var. Rüznameye geçmeden evvel okuyalım. 

Riyaseti Celileye 
Dâvayi mukaddes ve meşruumuzu kahraman

ca müdafaa ve bunu'•İnönü'nde zaferle tetviç 
eyleyen muhterem ve mübeceel ordumuza emsa
line faik ve cidden takdire lâyık bir surette mu
avenet ve hidematı vataniyede bulunan ve el-
yevm yekûnu şayanı şükran bir dereceye varaca
ğı memul teberruatı hamiyete teşebbüs eylemiş 
olan Eskişehir ahalii muhteremesiyle vazifesini 

Riyaseti Celileye 
Yedinci maddenin berveçhi âti tadilini teklif 

eylerim: 
MADDE 7. — Umum kavaninin vazı, tadili, 

feshi, ve muahede ye suhl akdi ve vatanın mü
dafaası için karar ittihazı gibi hukuku esasiye 
ancak Büyük Millet Meclisine aittir. 

20 Kânunusani 1337 
Sivas Mebusu 

Emir 
REİS —- Bu takriri nazarı mütalâaya alanlar 

lütfen el kaldırsın. Ellerinizi indiriniz. Nazarı 
mütalâaya alnııyanlar lütfen el kaldrısm. Efen
dim nazarı mütalâaya alındı ve encümene gitti. 
10 dakika teneffüs. 

•metanetle ifa eyleyen memurini maha.lliyeye Mec
lis îinmına teşekkürname tastirini arz ve teklif 
eylerim. 

20 Kânunusani 1337 
Bolu Mebusu 

Dr. Fuat 
•REtS -— Efendim, münasip şekilde bir telg

raf' yakılır ve Divanı Riyaset Meclisi Âliniz na
mına icabım icra eder. Tensip buyurursunuz de
ğil mi! (Hay, hay sadaları). Peki. 

•7. — SUALLER 
1. — Yozgad Mebusu Rıza ve Bahri Beyle

rin, Yozgad'dahi bir jandarma zabiti hakkında 
Dahiliye Vekâletinden sual takriri 

REİS — Yozgad - Mebuslarından Rıza ve 

İKİNCİ CELSE 
Açıfana sa$ti: 4,20 sonra 

REİS — İkinci ReiiJs Vefcü Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİP — Feyyaz Âli Bey (Yozgad) 
mmm< 

REİS — Celse kuşat: edildi. 
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Bahri Beylerin Yozgad'daki bir jandarma za
biti hakkında uzun bir şikâyetnameleri vardır. 
Bir takım mevaddan da bahsediyorlar. Tensip 
buyurursanız Dahiliye Vekâletine tevdi _ edelim 
ve tahkikat neticesini de Meclisi Âliye bildirin 
diye yazalım. (Muvafık sadaları). 

Efendim, Dahiliye Vekâletine havalesini ve 
neticesinden de malûmat alınmasını kabul eden
ler lütfen el kaldırsınlar. (Müstaceliyetle sada
ları). Kabul edildi efendim. 

3. — Ertuğrul Mebusu Ahmet Beyin müs
tafi addolunmasına dair Divanı Riyaset kararaı 

REİS — Ertuğrul Mebusu Ahmet Bey hak
kında Divanı Riyaset kararı vardır. 

Heyeti Umumiyeye 
Ertuğrul Mebusu Ahmet Bey 24 Mayıs 1336 

tarihinde bir ay müddetle mezunen giderek ePan 
avdet etmemiştir ve mezuniyetini yedi ay bilâ 
müracaat tecavüz ettirmiştir ve bu hususta vu-
kubulan suale İnegöl1 kaymakamlığının 17 Kâ
nunuevvel 1336' tarihli cevabi telgrafında mu
maileyhe ait çiftlikteki hayvanat ve eşyayı Yu
nanlılar Yenişehir ve -İnegöl'den çekilmeleri üze
rine yağma ettiklerinden meselenin takibi için 
Bursa'ya gitmişler ve tecavüz eden müddetinin 
bu sebepten ileri geldiğini bildirmiş ve ikinci 
defa 25 Kânunuevvel 1336 tarihli telgrafların
da yine kendilerinin çiftliğine ait zarar ve zi
yana ait hususatın takibi için Bursa'da olduk
larını bildirmişlerdir. Mezkûr muamelâta naza
ran Ertuğrul Mebusu Ahmet Beyin uzun müd
det gaibi gayri mezun kalması ve bilhassa Mec
lis âzası sıfatiyle düşman işgali altındaki Bur
sa'da bulunması caiz görülmediğinden kendisi
nin Meclis âzalığmdan müstafi addedilmesi 19 
Kânunusani 1337 tarihinde münakit yirmi do
kuzuncu Divanı Riyasette tensip edilmiş olup 
Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arzolunur 
efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reis Vekili 

Hasan Fehmi 

(Pek muvafık sadaları). 
REİS — Ertuğrul Mebusu Ahmet Beyin Di

vanı Riyasetin tensibi veçhile yedi aydanberi 
gayri mezun olduğundan dolayı müstafi adde
dilmesini kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir efendim. 

Ruznamei müzakeratımıza geçiyoruz. Teşki
lâtı Esasiye Kanununun Encümene iade edilen 
maddesi hakkında Encümen Mazbata Muharriri 
Bey izahat verecekler, dinliydim. 

VEHBİ B, (Karesi) — Efendim, üç takri
ri nazarı mütalâaya almıştınız. Birisi Yozgad 
Mebusu Mehmet Hulusi Efendi Hazretlerinin 
idi. Bu da; Kanunu Esasimizin elyevm meri-
yülahkâm aksamından bulunan 118 nci madde

deki «Kavanin ve nizamatm tanziminde mua
melâtı nasa erfak ve ihtiyacatı zamana evfak ah
kâmı frkhiye ve hukukiye ile âdap ve muamelât 
esas ittihaz olunacaktır» fıkrasının derci sure
tiyle ki, bunu Encümeniniz kabul etti ve o mad
denin zirine yazılacaktır. İkinci bir takrir Emir 
Pasa Hazretlerinin takriridir ki, esas itibariy
le Encümenin maddesinin aynıdır. Onun kabu
lünü teklif ediyorlar. Tabiidir ki biz de onun 
kabulünü rica ediyoruz. İkinci takrir de aynen 
öyledir. Üçüncü takrir; Karahisarı Şarki Me
busları Mustafa ve Mesut Beylerin takrirleri
dir ki, «Kanunu Esasi ve kavanini sairei mev-
cude ahkâmınca iraddei seniyeye muhtaç olan 
mevaddın kâffesi Büyük Millet Meclisinin tas
dikiyle infaz olunur» tarzında idi. Encümeniniz 
zaten mevcut bir esas tanımıştır. Bugün Mecli
si Âliniz hukuku Saltanatın ve Hilâfetin kâffe
sini bizzat veya bilvasıta icra ve, infaz etmekte
dir Ve bu hususta hiç şek ve şüphe yoktur ve 
bu hukuktan zerre kadar terkedilmesini ne En
cümeniniz, ne Meclisi Âliniz arzu edecek değil
dir. Buna hiç kimse taraftar değildir ve Hey
eti Vekile de bunu arzu edecek değildir. Yalnız 
bu tarzda maddeyi kabul etmek işin bir çıkmaz 
yola gitmesini intaç edecektir. Bilfarz bir kay 
makam tâyini için burada müzakere cereyan 
edecektir. (Hayır sadaları). Müsaade buyurun 
efendim. Bendeniz tatbikattan bahsediyorum. 
Bir memurun tahtı muhakemeye alınması için 

' iradei seniye istihsal edilecek, bunların burada 
müzakeresi cereyan edecektir. Bu gibi teferru
atı umura - ki icraya mütealliktir ve âdeta* ira
dei seniyeye vaktiyle iktiranı merasimden iba
ret olmuştu - bunların da buradan geçmesi iktiza 
edecek ki, bunlar, Meclisimizin müzakeratı ve 
hattâ ulviyeti itibariyle burada Meclisin vakti
ni işgal edecek mühim bir mesele değildir. Yal
nız Heyeti Celileniz...' 

ABDURRAHMAN LÂMİ Ef. (Aymtab) — 
Mecliste merasimden ibaret kalır. 

VEHBİ B. (Devamla) — Müsaade buyuru
nuz. Biz bu maddeyi burada ipka... (Gürültü
ler). Rica ederim müsaade buyurunuz, bende
niz bitireyim de ondan sonra söyleyiniz. Bura
da bu maddeyi bu tarzda ipka edecek olursak 
Heyeti Celileniz bütün salâhiyetleri kemafissa-
bık nefsinde çemetmiş, zaptetmiş olacaktır ve 
yalnız bunlardan dilediğini Heyeti Vekileye 
terkedecek bir mahiyette bulunacaktır. Onun 
için oraya bir fıkra ilâve edeceğiz. O fıkra da 
«Heyeti Vekilenin vazife ve mesuliyeti kanunu 
mahsus ile tâyin edilir» tarzında olacaktır. Bu 
kanunu bir hafta, on gün zarfında yaptık mı 
mesele biter. (Kabul sesleri). 

AHMET B. (Yozgad) — Heyeti Vekilenin 
intihabını bu Meclis müzakere ederken benim 
verdiğim lâyiha bilâ tetkik reddedildi. Heyeti 
Vekilenin salâhiyeti tahdit edilsin dediğim za-
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man kimse bunu nazarı itibare almadı. Bunu 

ben ,sekiz ay evvel söyledim. 
VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, (Kanunu 

mahsus ile tâyin edilir) fıkrasını koyacağız, 
(Kabul sadaları) ve arkadaşlarımızdan rica 
ederiz ki, Köy Kanunu müzakere edilirken 
kimse iltifat etmiyor, müzâkeresinden sonra iti
raz ediliyor. Bu kanun hakkında da herkes mü-
talâatıni, hatırına gel en mevaddını tesbit eder, 
gerek lâyiha suretinde ve gerekse suveri saire 
ile yarın Heyeti Celileye takdim edebilir. 

SALÂHATTÎN B. "(Mersin) — Ne vakit 
yapılacak? Siz zaman kazandırmak istİvorsunuz. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Yarın teklif edebilir
siniz ve zatı âlinizden intizar ve malûmatınız
dan istifade ederiz. Bu suretle tashihini ve ka
bulünü rica ederim. Şimdi bendeniz okuyayım 
siz de yazınız efendim. Başka kâğıt üzerine yazir 
nrz ki, o kâğıt almaz efendim. 

MADDE 7. — Ahkâmı şeriyenin tenfizi,, 
umum kavaninin, vazı,, tadili,, feshi ve müzede 
ve sulh akdi ve vatan müdafaası ilânı gibi huT 
kuku esasiye, Büyük Millet Meclisine. aittir. Ka-
vanin ve nizamat tanziminde muamelâtı nasa, 
erfak... (Evfak olsun, sadaları). 

VEHBÎ B. (Karesi) — Her ikisi de muva
fıktır. 

MUSTAFAKEMALPAŞA (Ankara) — Ha,-
yır..beşinciSji (erfak) ikincisi (evfak), 

VEHBÎ B. (Karesi.) — Erfa.k da olur evfak 
da,, olur. Her. ikisi de olur..; Evfak. kelimesi gele
cektir. Binaenaleyh; (Ihtiyacatı zamana evfak 
ahkâmı fıkhiye,ve .hukukiye ile âdap ye muarne-, 
1 at, esas.ittihaz kılınır., Heyeti Vekilenin vazife 
ve mesuliyeti kanunu,mahsus ile tâyin edilir). 

YUNUS NADÎ B, (îzınir) — Bu dokuzuncu, 
maddecin sonuna konsa daha,muvafık .olacaktır. 

SIRRI B .(îzmit) — I^u dokuzuncu madde
nin zeyline ilâve edilmelidir, 

YAHYA GALjP B,,(Kırşehir) — Bu tamam,-, 
dır efendini. Reis Bey reye koyunuz. 

REÎS — Zaten müzakere kâfidir. Takrir 
nazarı itibare almd}. Umumî müzakere açmağa, 
lüzum görmüyorum. Madde okunuyor, reyinize 
arzedeceğim., 

SÜLEYMAN SIRRI B, (Yozgad) — Reis 
Bey müzakere açılmasını kabul ederseniz bir şey 
arzedeceğim. (Hayır sadaları). Heyeti Vekilenin 
intihabı teayyün etmeden evvel bu maddenin ni
hayetinde vazifesinden bahsediliyor. 

Mad,dei münferidenip son fıkrası: 
Gayenin husulüne elyaym mevcut Büyük 

Millet Meclisi adedi mürettebinin sülüsanı ek
seriyetiyle karar verildiği takdirde ancak yeni 
intihabattan itibaren mer'i olacaktır. 

REÎS — Maddei münferidenin son fıkra
sını tashih veçhile kabul edenler lûtfeoı el kal
dırsın. Ekseriyeti azıme ile. kabul . edilmiştir. 
Dokuzuncu madde sekizin'ci; madde oluyor, 

Dokuzuncu maddenin, bir kısmını tashih; ediniz. 
Sekizinci madde oluyor. Tashihat hakkında 
encümen beyanı mütalâa edecek. 

MADDE 8. — Büyük< Millet Meclisi Ilükü* 
metinin inkısam eylediği devairi kanunu mahsus 
mucibince intihapkerdesi olan vekiller vası-
tasiyle idare: eder. Mşecüs icraî hususat için 
vekillere veçhe tâyin ve ledelhacee bunları 
tebdil eyler. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim; Feyyaz 
ÂliîBey bir takrir vermişti .0 takriri Heyeti Ce-
lileni.z nazarı dikkate aldı. Encümen de kabul 
etti ve Encümenin noktai nazariyle tevafık 
etti ve tadilâtını ona göre yaptı «Büyük Millet 
Meclisi Hükümetinin inkısam, eylediği devairi 
kanunu mahsus.«mucibince intihap kerdesi olan 
vekiller vaşıtasiylö idajeeder . Meclis icraî hu-
susat için vekillere.veçhe tâyin ve.ledelhace bun-
1 a,rı tebdil: eyler.» . 

REjtŞ.:— Sekizinci madde hakkında söz. iste
yen, yok. Tadilname de, yok; Reyi âlinize arze-
diyorum (Muyafık sadaları),. Sekizinci maddeyi 
aynen, kabul, edenler lütfen- el kaldırsın... Seki
zinci madde kabul edilmiştir. Onuncu madde 
dokuzuncu, oluyor. 

VEHBÎ B, (Kayseri) -— Efendim, dokuzuncu 
madde için. takrirler vardı. O takrirler, mu
cibince tashihat yaptık. Madde, böyle oluyor 
«Büyük Millet .Meclisi. Heyeti asliyesi tarafın-. 
daıı> intihap olunan..,., 

REÎS — Şimdi nıaddede «'Heyeti umumiyesi» 
olacak «Heyeti asliyesi» tashih edildi. 

VEH3Î<îBi (Devamla) — Evet «Büyük Mil
let; Meclisi Hjeyeti umumiyesi tarafından inti
hap oluna^u.reis bir intihap devresi zarfında 
Büyük Millet' Meclisi -, Reisidir, Bu sıfatla Mec
lis, namına imza- vazına ye Heyeti Vekile, mukarre-
ratmı taşdika, salâhiyettardırı. îcra Vekilleri 
Heye^iviçlerinden,birini kendilerine reis intihap 
ederler. Ancak Büyük Millet Meclisi Reisi Ve
killer > Heyetinin;; ;de < Re,isi ,ta>iisidir» (Reye sa
daları^ (Muvafık sesleri). 

REİS ,— Tadijname yok. Söz alan yok. Do
kuzuncu maddeyi tashih veçhile kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul [edilmiştir. 

Efendim, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
malûmu âliniz, bundan evvelki müzakerele
rimizin birisinde idari kısmına ait müstace
liyet kararını Heyeti Celileniz kabul etmişti 
ahiren müstaceliyet kararının ref'i talebini havi 
TünaU Hilmi .Bey ve rüfekası-.tarafından bip tak
rir verildi (Gürültüler). 

YAHYA GADÎP B. (Kırşehir) — Müstacelen 
müzakere edilecek bütçe var. Milyonlarla1 lira 
sarf ediliyor,. Heyeti Celilenizi. haberdar ediyo
rum. 

REÎSh— Efendim,, müstaceliyetin ref'i hak
kındaki teklifi kabul buyuranlar, el kaldırsın. 
Kabul .edilmedi efendim. 
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TUNALI HÎLMÎÎ B. (Bolu) — îzah edece

ğini efendim. Bir kere takririm okunmadı. Evye-
İâ takririm okunsun. Orada esbabı mucibe var
dır. İstirham ederim. Söz istiyorum efendim. 
Heyeti Celileniz... 

REİS — Hilmi Beyefendi, söz vermiyorum. 
Kararınızdan dönüyor musunuz Beyler? (Hayır 
sadaları). 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Takririmin .. 
esbabı mucibesi anlaşılmayınca nasıl olur? 

HASAN BASRÎ B/(Karesi ) — R e i s Beyi 
usulü müzakere hakkında'bir şey arzedeceğim. : 

eşkilâtı Esasiye Kamrnünün onuncu maddesi ! 

dokuzuncu oluyor. Halbuki Teşkilâtı Esasiye ; 
Kanırnunun idari kısmına on biımci maddeden! 
itibaren başlanıyor. 'Bu maddelerin rakamları I 
üzerinde de tashihat yapmak icabeder. 

REİS — Tabii. l 

HASAN - BASRÎ B. (Devamla) — Biz Ab- i 
durrahman Lâmi-.Efendi• Hazretleriyle ınüştere- I 
k e n b i r takrir verdik ve o takrirde-dedik ki : I 
«Büyük Millet Meclisince nakzedilmeyen ka- ] 

•nunu esasinin mevadı nıeriülieradır». Eğer b u ; 
takrir kabul edilipte kânuna onuncu madde j 
olarak dercedilirse rakamlar 'üzerinde ayrı- j 
ca tashihat icrasına hacet kalmıyaeağı gibi j 
Kanunu Esasi maddelerinin de meri olduğu I 
ayrıca tasrih edilmek itibariyle bir faide temin ; 
etmiş olacaktır. Bunu teklif ediyorum. j 

REİS — Takririniz. şimdi okunur: j 

Riyaseti* Gelileye ] 
İşbu m,addelere muhalif-öliriayan Kanunu j 

Esasi mevad ve ahkâmı meriülicFadır. îşbu j 
maddenin L kantVftâmenin soft'maddesi olarak ka- j 
btılünü arz ve teklif eyleriz. | 

Ayirttab Kafesi j 
Abdurrahtnân H. Bâsri 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, zımnen ve 
gerek sarahaten Kanunu Esasinin nakzedil
memiş mevaddı- elyevm meriülieradır ve öyle ol
madıkça memleketin temeli yok 'demektir. Tabii 
bu suretle zapta geçmesini kâfi görmezseniz 
maddeyi kabul eder ve tedvin edersiniz. 

TUNALI H İ L M l B . (Bolu) — Arkadaşlar, 
bir memleket on beş günde batmaz. Fakat bir 
hata i) e beş dakikada, bir saniyede batar. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) —Efendim, 
gerek Encümeni Mahsus Mazbata Muharriri ta
rafından ve gerek Meclisimizin Reisi Muhteremi 
tarafından beyan buyurulduğu veçhile Teşkilâtı 
lEsasiye maddeleriyle nakzedilmiyen Kanunu 
Esasi ahkâmı mer'i-ve bu zapta geçmiştir. Ma-
damki 'Kanunu -Esasinnin Meclisçe nakze'dil-
miye maddeleri elyevm meridir ve bu meriyetin 
onuncu madde olarak bu kanuna-dercinde zan-
nedarim ki, zarar yok, faide vardır. Tekrarı 
hasen olan şeylerdendir. Binaenaleyh bendeniz 
bunun dercini Heyeti Umumiyeden istirham 
ederim. 

(iliç hacet yok sadaları). 
MUSTAFA' KEMAL PAŞA (Ankara) — 

Efendim, Beyefendinin teklifleri pek doğru, 
pek tabii! Fakat zaten Heyeti Aliyenizce ka
bul edilmiş bir karar vardır. Bunu bir maddei 
kanuniye olarak buraya dercetmeği bendeniz 
muvafık bulmuyorum. Çünkü bizim yapacağı
mız kanunlar yalnız bundan ibaret değildir. Da
ha bir çok kanunlar yapacağız. Ancak arzu edi
lirse bu ayrıca bir madde halinde mahfuz ve 
mazbut olarak kalabilir. Yoksa buraya dercini 
bendeniz zait görüyorum. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Zaittir 
efendim. 

REİS — Efendim mesele anlaşıldı, takriri na
zarı mütalâaya alanlar lütfen el kaldırsınlar. 
Nazari mütalâaya alınmadı . 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — P e k i ret mi 
edildi"? 

REİS — Evet, reddedildi. 
VEHBİ B. (Karesi) — Efendim esas: redde

dilmiş mânasma değildir. Yalnız bu maddenin 
bu -kanuna ilâvesine ihtiyaç yoktur. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karâhisarc Sahip) — 
Kanununa -derci reddedildi. 

REİS —Maddei münferienin müzakeresine 
başlıyoruz : 

' MADDEİ M Ü N F E R İ D E — İşbu kanun ta
rihi neşrinden itibaren mer'i olur. Ancak elyevm 
münakit Büyük Millet Meclisi 5 eylül 1336 tarih
li Nisabı Müzakere Kanununun birinci madde
sinde-gösterildiği üzere gayesinin husulüne kadar 
müstemirren müçtemi bulunacağı cihetle işbu 
Teşkilâtı Esasiye Kanunundaki 4 ncü, 5 nci, 6 îicı 
maddeler, gayenin husulüne elyevm mevcut 
Büyük Millet Meclisi adedi mürettebinin sülüsa-
m ekseriyetiyle karar verildiği takdirde ancak 
yeni intihaptan itibaren mer 'iyüliera olacaktır. 

S.EİS — Maddei münferide hakkında müta
lâa var mı? (Yok ve kabul sadaları). Maddei 
müîiferideyi kabul buyuranlar lütfen el kaldır-
nıs. Maddei münferide kabul edildi. 

Kanunun bir maddesi tayyedildiğinden dola
yı rakamlar arasında teselsülü tashihat icra ede
ceğiz. (Müstaceliyetle sadaları). 

Efendim, evelce kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında kabul buyurmadınız, yalnız müstaceli
yet kararı idarî kısmına ait idi. (^Hepsine sada
ları). 

Mevaddı esasiyesi hakkında müstaceliyet ka-
rarrnı tasvip buyurursanız reyi âlinize arzede-
rim. (Kabul sadaları). Heyeti umumiyesi hak
kında müstaceliyet kararını kabul buyuranlar 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. Efendim, 
Heyeti umumiyesini reyi âlinize arzediyorum. 

HASAN BASRÎ B, (Karesi) — Reis Bey, 
kanun lâyihasının baş tarafında bir beyanname 
var. Efendim, ilk müzakereye başlandığı zaman 
beyannamenin de müzakere edileceği vâdedilmiş 
idi. Binaenaleyh, yalnız beyannamenin yazılma-
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öl lâzımdır. 

MUSTAFA B. (Karahisan Şarkî) — Müsta
celiyet kararı doğru değildir. 

REÎS —• Mustafa Bey susunuz. Encümene ' 
giden beşinci madde hakkında Encümenin müta
lâasını alacağız. 

MUSTAFA B. (Karahisan Şarkî) — Usulü 
müzakere hakkında söz isterim. Elinizdeki kanun
da musarrahtır. Maddenin müzakeresine girişil
dikten sonra tâyini esami ile müstaceliyet karan 
isteyenler... 

RE lS —• Vehbi Bey, beşinci madde hakkında 
izahat verecek misiniz? -

VEHBÎ B. (Karesi) — izahat vereceğim. 
Beşinci maddeye arkadaşlarımızdan birisi (şim
diki Meclisimizin sülüsanı ekseriyetiyle karar 
verilmedikçe, yani gayenin husul bulduğuna da
ir Meclisi hâzırın sülüsanı ekseriyetiyle karar 
verilmedikçe yeni intihabatm icra edilmemesi* 
ne) dair bir fıkra ilâvesini teklif ediyor. Bitta
bi müstakil bir madde olduğundan biz buraya, 
yani beşinci maddeye dercini muvafık bulmadık. 
Bunu olsa olsa maddei münferideye ait bir fıkra 
addettik. Çünkü bu, Meclisin hitamı müddeti
ni gösterecektir. Onu altıncı maddeye veya
hut ancak « yeni intihabattan sonra mer'i olur» 
fıkrasından evvel konulmasını muvafık bul
duk. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Maddei 
münferide kabul olunduktan sonra buna hacet 
kalmadı. Takririni geri alsınlar. 

YAHYA GALlP B. (Kırşehir) — Canım ne 
olur efendim, bu dünya yıkılmadıya? Onu da , 
tashih ederiz. 

VEHBÎ B. (Karesi) -— Efendim, arzedebil-
dim mı bilmem? Efendim, bu Meclisin dağılması 
meselesi vardır. Bu Meclisin ne vakit vazifesi 
hitam bulacaktır? Arkadaşlarımızdan bazıları 
diyor ki; gayemizin husulüne Meclis karar vere
cektir ve buna sülüsanı ekseriyetle karar ve
recektir ve bu kararı verdikten sonra yeni in
tihap olacaktır. Bu da beşinci maddeye girsin 
diyorlar, biz diyoruz k i ; beşinci madde gelecek 
Meclis içindir. Takriri okuyalım. « Nisabı Mü
zakere Kanununun birinci maddesi mucibince 
elyevm münakit bulunan « Büyük Millet Meclisi 
gayesinin husulüne değin müstemirren müç-
temi olup » bu fkraya lüzum yok, çünkü ev
velce kanunu mahsusla karar verdik. « Ancak 
gayesinin husulüne Büyük Millet Meclisi adedi 
mürettebinin sülüsanı ekseriyetiyle karar veril
dikten sonra yeni intihabata başlanacak ve inti
hap olunan azanın âzalık müddeti iki seneden 
ibaret olup, fakat tekrar intihap olunmak ca
izdir » filân. Alt tarafı (Hacet yok sadaları). 
Biz bu sülüsanı ekseriyet kaydını (Gürültüler). 
« 4, 5, 6 neı maddeleri »ibaresinden sonra ko
yabiliriz : O zaman madde şu suretle. olur : 
« 4, 5, 6 ncı maddeleri gayenin husulüne el
yevm Büyük Millet Meclisi adedi mürettebinin 

sülüsanı ekseriyetiyle karar verildiği takdirde 
meriyülicra olacaktır ». Yeni intihabattan itiba
ren ibaresinden sonra maddei münferideye bu 
ilâve edilecektir ve şekli şu olacaktır. 4,' 5, 
6 ncı maddeleri gayenin husulüne Büyük Millet 
Meclisi adedi mürettebinin sülüsanı ekseriyetiy
le karar verildiği takdirde (Muğlaktır sadaları). 
(Hiç muğlak değil), sülüsanı ekseriyetle karar 
verildiği takdirde yeni intihaptan itibaren mer
iyülicra olacaktır. Binaenaleyh, beşinci madde
nin olduğu gibi kabulü ile bu ilâvenin de bu su
retle maddei münferideye dercini rica ederim. 

MADDE 5. '— Büyük Millet Meclisinin inti
habı iki senede bir kere icra olunur. İntihap 
olunan âzanm âzalık müddeti iki seneden ibaret 
olup fakat tekrar intihap olunmak caizdir. Sa
bık heyet, lâhik heyetin içtimaına kadar vazife
ye devam eder. Yeni intihabat icrasına imkân 
görülmediği takdirde içtima devresinin yalnız bir 
sene temdidi caizdir. 

Büyük Millet Meclisi azasının her biri kendi
ni intihap eden vilâyetin ayrıca vekili olmayıp 
umûm milletin vekilidir. 

REÎS — Beşinci maddeyi okunduğu veçhile 
kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. 

ALÎ RIZA Ef. (Batum) — (Yalnız) kelime
si kalksın. 

RAGIP B. (Kütahya) —-Reis Bey, bendeni
zin sözüm vardı. Madei münferideye ilâve edi
lecek fıkra hakkında yine söz istiyorum. 

REÎS — Efendim, maddei münferide kabul 
edildi. Fakat bu teklif beşinci maddeye ait ol
mak üzere ilâve suretiyle olduğu için yeniden 
müzakeresi mümkünülicrâdır. Onun için söz 
Ragıp Beyin, Heyeti Celilenize şunu da arzede-
yim ki, sözler yalnız ilâve edilecek fıkraya mah
sustur. 

RAGIP B. (Kütahya) — Biran için bir va-
zif ei tarihiye başında bulunduğumuzu göz önüne 
getirirsek maddei münferideye ilâve edilecek bu 
fıkranın ne kadar netayici vahime tevlit edeceği 
ve şu ânı tarihimizi ne dereceye kadar makûs 
bir şekle ifrağ edeceği gözümüze çarpmış olur. 
(Kabul olunan maddeye dair söyliyeceksen sa
daları) . Kabul olunan maddeye dair değil, ilâve 
olunacak fıkraya dair söylüyorum. Sözümü kes
meyiniz rica ederim. Diyorsunuz ki : Büyük Mil
let Meclisinin adetlerinin yani 365 azasının sü
lüsanı 220 si Meclisin vazifesi hitam bulduğuna 
karar vermedikçe Meclis fesholunmıyacaktır. 
Yani Meclis kendisinin feshine kendisi karar 
vermedikçe feshedilmeyecektir. Bundan tama
mı tamamına çıkan mâna, biz Büyük Millet 
Meclisi azaları tabemahşer burada kalacağız de
mektir. (Gürültüler). İspat edeceğim. (Gürül
tüler, patırtılar). îspat edeceğim. Bakınız efen
diler, bir kere bu Meclisin adedi mürettebi hiç 
bir vakit burada içtima edemez. Adedi müret
tebinin içtimaına imkân yoktur. Saniyen hiç 
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bir vakit, dünyanın hiç bir tarafında vâki ol
muş değildir ki, bir M-eclisin sülüsanı ekseriyeti 
kendi kendisinin feshine karar vermiş olsun. 
Bunun imkânı olmadığı için... (Gürültüler). 
ben vazifei tarihiyemi yapıyorum. Bunun im
kânı olmadığı için bir inkilâbı müştekim ola
caktır. Biz vazifei tarihiyemiz hitam bulduğu 
bir dakikadan itibaren şanımızla, şerefimizle 
memlekete ettiğimiz hidemat ile gönlümüz ifti
harla dolu olduğu halde işin başından kolaylık
la çekilmek yollarını aramaklığrmız lâzımgelir-
ken kendimizi böyle demir kazıklarla çakmamız 
her halde vazifei tarihiyemize şimdiden isyan de
mektir. (Gürültüler, patırtılar, alkışlar). 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Asıl ehem
miyetli mesele Meclisin feshini kendine vermeli. 
Bilir misiniz Mitat Paşa kendi ipini kendi çek
miştir. Binaenaleyh şimdiye kadar Meclisin fes
hini Padişaha verdiniz, bu millet berbat ve mü-
levves oldu. Binaenaleyh Meclisin bu teklifi kar
şısında emân olunuz ki bu millet ihya olacaktır. 
(Bravo sadaları). 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim ben Ragıb 
Beyden birşey soracağım. Meclis kendisinin feshi
ne sülüsanı ekseriyetle karar vermezse bu mec
lisi acaba kim feshedecek? Gökten melekler mi ge--
lecek? bunu sorarım bir; ikincisi; biliyorlar ki 
Meclis vazifesini bitirdiği dakikadan itibaren çe
kilip gitmeli. Acaba gitmiyeeek olursa ben vazi
femi bitirdim der mi? Sülüsanı ekseriyeti kabul 
etmiyen Meclis vazifesini bitirdiğini ne ile tâyin 
eder?Sülüsanı ekseriyet olsun, vazifesini bitirdi
ğinde kendisi çekilip gitmek olsun, bunun ikisi 
bir manayadır efendiler. Bu Meclis kendi göbe-. 
ğini kendisi keseeektir. (Bravo sadaları). Başka 
kesecek yoktur. înşaallah gayeye yakmda vasıl 
oluruz. Yakında dağılır gideriz. Gayeye vâsıl 
olduk demekte bu Meclisin elindedir, sülüsanı 
ekseriyetle feshi de kendi elindedir. Onu başka 
fesh edecek yoktur. Binaenaleyh Ragıb Beyin 
bu ifadesi beyhudedir varit değildir. (Alkışlar). 

EAGIB B. (Kütahya) — Çok rica ederim 
efendiler.; yapılan işlerin kabiliyeti tatbikiyesini 
düşünelim. 365 azanın sülüsanı ekseriyeti... (Gü
rültüler, patırdılar) İstediğiniz kadar takırdatır
sınız. Zaten tarihe karşı isyanınız şu takırdılarla 
ayuka.kadar çıkacaktır. Fakat söylüyorum, aded-
lerinin sülüsanı başkadır, âzayi mevcudenin ekse
riyeti yine başkadır. (Gürültüler). 

* VEHBÎ B.' (Karesi) — Efendim bu; bukâdar 
gürültüye değmez zannederim. înşaallah gayemiz 
husul bulsun da ondan sonra burada karar ver-
miyecek mebusun alnını karışlarım (Bravo sa
daları, alkışlar). 

SIRRI B. (İzmit) .— En kat'î, en mantıki 
sözü Hocafendi buyurdular. Biz kendi işimizi 
kendimiz bitireceğiz .Aharın buna müdahale et
mesi hikmeti vücudumuzu ihlâl eder. Binaenaleyh 
bu bapta rey vermek müstakillen bize aittir. Bu 
böyle anlaşıldıktan sonra Meclisi tabemahşer hali 
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inikadda mı bulunacak buyurdular. Hayır ( tabe
mahşer değil, fakat Meclise bir müddet tâyin • 
etmek mecburiyeti de bize ait değildir. Tarihten 
istifade edeceğiz. İngiltere'de on beş sene devam 
etmiş, Uzun Parlâmento namiyle devri medit in
ikat etmiş meclisler vardır. Keza isviçre 'de yedi 
sene gibi uzun müddet devam etmiş meclisler ol
muştur. Binaenaleyh Meclisin bir sene, iki sene, 
üç sene hali inikatta bulunması tarihin vaz ettiği 
kavaide muhalif ve mugayir olamaz. 

MEHMET, ŞÜKRÜ B. (Karahisarı sahip) — 
On beş sene devam eden meclisin neticesi ne ol
muş? Onu söyleyiniz. 

SIRRI B. (İzmit) — Onu da siz tetkik buyu
runuz. Binaenaleyh biz buraya milletin iradesiyle 
geldik ve milletin iradesini temsil ediyoruz. 

Binaenaleyh milletin idaresi demek olan bizim 
ârayi umumiyemiz .yine meseleye hitam verecek
tir. (Müzakere kâfi", reye koyunuz sadaları).. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Meclisin devamını 
zaman tâyin eder. Bir senede devam eder, on beş 
senede devam eder, üç senede devam eder. Yal
nız biz burada kendimize ait bir şekil düşünece
ğiz. Hocafendi diyor ki: acaba hangi heyet, hangi 
arkadaş diyecektir ki vazifemiz hitam bulmuş
tur. Gidelim. Efendiler burada 100 lira ile dur
mak bir fedakârlıktır. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Muradımı yanlış 
anlama. Vazife bittikten sonra burada duracak 
hiç kimse yoktur, yanlış anlamayınız.. 

SALİH Ef. (Devamla) — Burada yüz lira ile 
durmak büyük bir fedakârlıktır. (Müzakere kâfi 
sadaları). 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el 
kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. Efendim mad
deye ilâve edilecek fıkra - ki okundu - reyinize 
arzediyorum. Münakaşa sülüsanı ekseriyet, ekse
riyeti mutlaka mevzuu üzerine idi. Fakat elimde 
bir tadilname olmadığı için ilâve edilen fıkrayı 
reyinize arzediyorum. Mazbata muharririnin oku
duğu veçhile maddei münf erideye ilâve edilecek 
fıkrayı kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul 
etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 
Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Kanunun heyeti umumiyesi 
kabul edildi. (Tâyini esami ile sesleri). Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın, o halde kabul edil
di. (Alkışlar). 

2. — Sivas Mebusu Emir Paşa İle refiklerinin, 
âsi Eteni'e ve cephelerdeki harekâtı harbiyeye dair 
Müdafaai Milliye Vekâletinden sual takriri ve M. 
M. V. Fevzi Paşanın cevabı 

REİS — Cepheye müteallik bazı malûmat is
tihsali için bir takrir verildi. Sivas Mebusu Emir. 
Paşa ve rüfekası tarafından. Fevzi Paşa Hazret
leri de burada bulunuyorlar. Takrir okunsun, 
arzu buyurursanız izahat ita buyursunlar. 

Riyaseti Celileye ' * 
Asi Etem'in bilâkaydüşart istiman ettiğine 
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ye maiyetinin esir edildiğine dair bir söz devran ' 
ediyor^ Buna ve • Mkir ve', beyanında' mahzur blma- i 
yan harekâtı hat*biyeye dair Meclite hazır bullı-

• nan JVÎüdâîaai Milliye -Vekili Paşa ^Hazretlerinin 
malûmat vermeleri lüzumunu teklif ederiz. 

22 Kânunusani'1337 
Sivas Yozgad Kângırı 

Mehmet 'Emir Süleyman Neşet 
\ i l t o i M M l . V. ^FEVZl lPş. (Kozan) — 

Âsi Etem ve avenesi lmalûmu âliniz înönü mu
harebesi vukıkîbuiurken ^Kütahya 'ya taarruz ha
zırlığı yapmışlardı.-Fakat onların tahmini gibi 
ondan sonra taarruza başladflar.JlBidayette orada 
bir tabur; kuvvetinde müfrezemiz vaüdı. Bu bir j 
kaç gün 'müdafaa iötti. kuvvetlerimiz • yetiştik- î 
ten sonra: âBİlör'-çekilımeğe^'başladilar. Her köTiâk | 

tmalıalBnde müfrezemiz bakkm'yaptı.; Her baskında I 
^birer;;mik$ar'esir âlındı. -BuMarmlrizim niza-1 
miye-alayifflidan teşkil ettikleri bir tabur vardı.: 
iBunler heyetiyle teslim ^oldular. Sonra' Gediz' 
tarafında tekrar bir müsademede ! (İÖO - 150) '• 

•miktarı esir oldu. (2 - 3 ) 'gün evvel (Simav) la 
(Gediz) •• arasında! yapılan bir müsademede (200) 

; kişi >de esir âİMJdı. i!Bundan iki üç ̂ gün evvel ÎDe-
mircitye çeMtdi.-'Bu Cüretle kuvvetler 'kendilerini; 
takipiedJybr, -bir %ısmı\Kula 'da Yunanlılara iltica \ 
etmiştir. Bir kısmı da dağiintifetlr.!:Bu dağılanlar r 
sillihlanni'saklıyorlar. (rPâbii silâhlar peyderpey 

•to^âtoa'çikryor.^Ümid ederim ki-bugün yarın ; 
memleketimizde hiç bir çete 'kalmaz Ve hamilen i 
'malıVölaĞâktır. 

Istimana gelince: îstiman edecektir diyeJböyle ; 
bir söz çıkmıştır. Fakat böyle bir şey yoktur.; 
yalnız/köylüler ve ahali ârasinda böyle bir söz 
Öevranjediyor. Yalnız îçetelere dair malumat isti-
y'orsu^uz^'başkâmâlûmatistemiyörsunuz değil mi? 

HÜSÎİEVB. (Trabzon) — 'Bir şey arzetmek 
isterim, istiman meselesi 'Büyük Millet 'Meclisi
nin onlara tebligatı katiyesi "zamanında mevzuu I 
bahis olabilir. Bugün Yunan safları arasına ilti- \ 
ca' edenler istiman ttçğil, yakalanır ve istiklâl 
mahkemesine verilir, bunu 'Meclis namına arze- i 
derim. 

TÜNALIÜİLMÎ B. {Bolu) —is t iman ede- '\ 
eeğine beynine bir kurşun şıksın. 

ÖÜÖREV B. (Devamla) — Efradı mazur 
görebiliriz. Çünkü Dunlar câhil, akilsiz adamlar
dır, iğfal olunabilirler. Silâhları alınır, esnan 
dâhilinde ol alî' 1ar •• asker edilir, olmıyanlar terhis 
olunur. Yalnız rüesa olan herifler behemhal istik
lâl mahkemesine gidecektir. 

MÜD AVA Al M. V. FEVZÎ Pş. — Maamaf ih 
şurasını arzedeyim ki bunlar düşmanımız derece-

, sinde ve belki daha ziyade mezalinv ika»ediyorlar. 
Saman -vermekte ı teaMl ; etti diyerek iki feadin, 
iki çocuk ve iki erkekten mürekkep «bir-aileyi 
evlerine: kapayarak diri 'diri yakmışlardır. Baınun 
içindir ki bu canavarların istimanı tabii kabul 
olunmaz. Bu şüphesiz rüesaya. aittir. Djğer-efrat 

cebren götürülmüş, fırsat buldukça kaçarak bize 
iltihâk eden efradı tabii âî ediyoruz. 

TÜNALI BtîLMÎ B. (Bolu) — Paşa Hazret
leri her halde onlar da yılanın kuyruğudur. 

MÜDAFAA! MİLLÎYE VEKÎLÎ FEVZİ Pş. 
— Onların silâhlarını alıyoruz. Hayvanlarını 
alıyoruz. ' Esnan dâhilinde bulunanları uzak 
cephelere gönderiyoruz. Esnan haricinde buku 
nanları eğer hakikaten : fenalıkları varsa tabii 
istiklâl mahkemesine tevdi > edeceğiz. 

Düşmanın diğer harekâtına-gelince: Malûmu 
âliniz düşman bütün cephelerde nümayişler 
yapmıştı ye bazı nokat ı ; da işgal etmişti. Bun
ların birisi (Çivril) .mevkii idi. Çivril mevkiine 
gelen düşmanlar gerek cephesinden gerek;1 geri
cinden yapılan tazyik üzerine 'bunlar süratle ri
cat etiler, •- (Gevik ;e) kadar çektiler. Şimdi bi
zim ı asker takip1 ediyor/ Gevik mevkii malûmu âli
niz Uşak'tan Alaşehir'e giden şimendiferin dir
sek noktasındadır. Bu »suretle1 düşman vaktiyle 
dağıtmış olduğu müfrezelerini iki grup halinde 
topluyor. Birisi Gevik'ten ve'civarındaki Çiv-

1 riFe ilerlemişti. Bu, gerisini temin • ediyor. Di
keri Uşak ve civarındaki ;Islâmköyün?e ve ; Ge
diz'e 'doğru .ilerlemişti. Buralarda bir hareket 

- yoktur. 

Bursa cephesine gelince; 
TAHSİN B. ( A y d ı n ) — P a ş a Hazretleri, 

'.ÇalMaki kuvvetini çökti'mi? 
FEVZÎ Pş. —sEsasen" Çal'a gelmemişti. Hep

si çekildi. Karahallu •mevkiinde vardı çekildi. 
; Gevik'te toplanmıştır. • OralaMa kuvvet kalma
mıştır. 

Bursa cephesine gelince: Bursa'nin şarkin-
' da Aksu civarında tel' örgülerinden bir hattı 
-müstahkem yapmıştı. Bu hattın gerisine ka
dar bizim müfrezelerimiz takıp etti. Hattâ son 
gün müfrezemiz <bu tel örgüsü mevakiine dahi 
taarruz etti. Bu, bir keşfi taarruzî mahiyetinde 
idi. Kuvvei mâne'viyelerinin /derecösini: anlayıp 
eğer orasını bırakırlarsa Bursa'ya kadar takip 

• etmek niyetiyle ilerliyordu, fakat düşman taze 
kuvvetler alarak bu hattı takviye etti ve bu 
hattı takviye etmekle burada muharebe edeceği 
ve müdafaa etmek azminde bulunduğu görüldü. 
Bu suretle takibe nihayet verilmedi (Bursa 'ya 
kaç saat? şadaları). -iki -saat bir mesafededir: 

Diğer izmit cephesinde: 
Diğer müfreze de efendiler, izmit Ve Kan

dıra civarında bulunuyorlardı. Bu harekâtı u-
mumîye> esnasında oraya da bir müfrezemiz ta
arruz etmiş Ve geri atmışlardı. Biraz da zayiat 
verdirmişlerdi. Düşman bir alay kuvvetle müf
rezelerimiz üzerine taarruz etmiş ve müfrezele
rimiz oradan biraz geri çekilmiştir. Mamafih 
takviye olunuyor, izmit cephesinde vaziyetimizi 
daha ziyade ileri götürmek istiyoruz. Şimdi 
vaziyet bundan ibarettir. 
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Adana cephesine gelince: Adana cephesinde ı 

Fransızlar harekâtı tatil etmişlerdi. Faka t son 
zamanlarda Yunanlılar harekâtı teshil etmek, 
daha doğrusu o cepheden bu cepheden kuvvet 
almamak için. ve bizi o cephede, tesbit etmek ü-
zere. zırhlı trenlerle bazı ufak tefek hareket 
yaptılar. Gerek hattın bozulması yüzünden, ge
rek topçu ateşi ile zırhlı trenler ricat ettiril
miştir, orada ciddî bir hareket yoktur. 

EMİR Pş. (Sivas)—Ayintap! . . . 
FEVZÎ Pş. (Devamla) — Ayintap civarında 

efendiler malûmu âliniz Haleb'e.kadar kuvvet
lerimiz gitmişti. Haleb'in cenubunda büyük bir 
mıntakai isyan hâsıl, olmuştur. Burada düşman
larımız kuvvetleriyle bir iş yapamıyacaklarını 
gördüler. Ordugâhlara tayyare taarruzu yap
tılar. Malûmu, âliniz büyük bir heyet halinde 
bulunduğu için taarruzlarından kıtaat müteessir 
oldu. Kıtaatımız (Münbiç) e geri geldi. Bunun 
üzerine takip eden Fransızlar (Münbiç) e geldi
ler. Fakat bizim kuvvetler bu kuvvetin arkasını 
kesti ve çekilmeğe mecbur kaldı. Şimdi Münbiç 
bizim elimizdedir. Münbiç ile Bab- arasında kuv
vetlerimiz bulunuyor ve tayyareye büyük he
def teşkil etmemek için kütle halinde bulunmu
yor. Fransızların oradaki muharebesi çete mu
harebesi haline girmiştir. 

ABDURRAHMAN LÂMİ Ef. (Ayintap ) — A--
yintab'ın muhasarası hâlâ baki mi? 

FEVZÎ Pş. — Evet efendim müsademat âe-
vam ediyor. 

ABDURRAHMAN LÂMÎ E t — Kilis'in va
ziyeti nasıldır? 

FEVZİ Pş. (Devamla) — Malûmu âliniz Ki
lis mevkiinde Fransızlar vardır. Oraya bizim 
akıncı müfrezelerimiz ara sıra giriyorlar. Fan-
sızlar büyük kuvvetimiz gelirse çıkarlar,, Az 
kuvvetimiz olursa muharebe ederler, biz çıka
rız. Bu suretle orada çete muharebesi devam edi
yor. Başka bir hareket yoktur. 

YAHYA GALİP B. — Allah muvaffakiyet 
versin Paşam. 

MUSTAFA KMEAL Pş. (Ankara) — Efen
dim, Paşa Hazretlerinin vermiş oldukları izahatı 
umumiye meyanmda Bursa'ya çekilen düşman 
kuvvetlerini takibe ait noktaya bir kelime ilâve 
etmek istiyorum. Paşa Hazretlerinden müsaade 
aldım-. Buyurdular ki ; çekilen bozgun düşm!an 
kuvvetleri aldıkları yeni kuvvetlerle takviye 
edilerek Bursa'ya takriben iki,' iki buçuk saat \ 
mesafede bulunan mevzilerinde yerleştiler ve 
daha fazla takip etmedik. Bendeniz de şunu 
ilâve etmek istiyorum- k i ; Erkânı Harbiyei U-
mumiyemiz cidden nihayetine kadar takip etmek 
ve Bdrsa'ya girmek kararını vermiş olsa idi kuv
veti ona müsait idi. Takipten sarfınazar eden 
kuvvetler esasen taarruz emrini almış kuvvetle
rimiz değildir. Yani kuvvetimizin ademi kifa-
yesinden tevakkuf etmiş değiliz. Karar verme- I 

ı miş olduğumuzdan dolayı tevajtku.f ettik ve zan
nediyorum ki bunun bazı esbap ve mülâhazatını 
da biı* münasebetle arzetmiştim. 

HASAN B. (Van) — İzmit'in neresine kadar 
ilerlenmiştir? 

MUSTAFA KEMAL Pş. — Zannediyorum ki 
sabit bir cephe yoktur. Bazan biraz garbe, ba-
zan şarka hareket eden seyyar kuvvetler vardır. 
Zannediyorum. 

9 — BEYANAT . 

1. — Canik Mebusu Nafiz Beyin, Adliye A;ac2-
ı4olan hakkında beyanatı 

REİS — Adliye kadroları hakkında Nafiz 
Bey Meclisi Alinize muhtasaran bazı beyanatta 
bulunmak istiyorlar. 

NAFİZ B. (Canik) — Efendim biz bazı müş
külâta mâruz kaldık. Heyeti Celilenize malûmat 
arzedeeeğiz ve bizim vaziyetimizi tâyin etme
nizi arzedeceğiz. Celâleddin , Arif Beyefendi 
buradadır. 

Efendim malûmu âliniz 1337 senesi kadrola
rını tetkik için Heyeti Celilelerince azalar inti
hap edilmişti. Biz de Adliye Vekâletinin kadro
larını tetkike memur olduk. Adliye Vekâletine 
gittiğimizde bir, iki kadro karşısında kaldık. 
Birisi hâkimi münferitler, diğer birisi de 1337 
senesinde hâlen, tatbik edilmekte bulunan kava-
nine nazaran mahkeme teşkilâtı kadrosudur. 
Celâleddin Arif Beyefendi; Meclisi Âlinin esas 
itibariyle, prensip itibariyle hâkimi münferit 
teşkilâtını kabul ettiği, istinaf mahkemelerinin 
lâğvile, mahkemeleri kısa tarikten yürütmek 
için, bir prensip takip ettiğini ve.kendisi de bu 
suretle ıslahat yapmağa azmettiğini, 1337 sene
si iptidasından itibaren hâkimi münferit usulü
nü tatbik edeceğini, istinaf mahkemelerini lâğ
vedip bunların yerine iki âza ve bir reisten mü
rekkep bir cinayet mahkemesi teşkil edeceğini 
söylediler ve onun kadrosunu bize verdiler. Son
ra malûmu âlileri Anadolu'da zannederim (230) 
kadar kaza teşkilât görmemiştir. 

Oralarda mukadderatı millet 300 kuruş ma
aşlı mahallinden tâyin edilmiş kâtipler elinde
dir. Halka müsavi bir surette adaleti tatbik et
meği vazife addetmiş olduklarından bu kazalar
da da teşkilâtı adliye icra edeceğini ve bütün ka
zalarda hâkimi münferit teşkilâtı mevcut ola
cağını bildirdi ve o suretle bize bir kadro tev
di etti. Fakat bu kadroda teşkilât olmak itiba
riyle malûmu âliniz biraz fazlalık vardır^ Biz 
bunun üzerine tetkikat yapıpta Meclisi Âliniz 
bu şekli kabul etmezse bizim sâyimiz heba olmuş 
olacaktır. Evvelemirde bu noktayı tâyin bu-
yurmaklığınızı rica ederim. Teşkilât kanunu da 
Meclise sevkedilmiştir. Mecliste müzakere edil-

I memiş olduğundan henüz kanuniyet halini al-
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mamıstır. Fazla miktarını Celâleddin Arif Bey I 
izalı edecekler. 

2. — AdUye Vekili Celâleddin Arif Beyin, 
Adliye kadroları hakkında beyanatı 

ADLÎYE VEKİLİ CELÂLEDDİN ARİF B. 
— Efendim, Heyeti Vekileyi; icra vazifesiyle 
tavzif buyurduğunuz zaman; Heyeti Vekile na
mına kıraat olunan programda : Hâkimi mün
ferit esasatmın tatbiki ve diğer taraftan da | 
seyyar cinayet mahkemeleri yapılması esası mev- I 
zuubahis olmuştu. Bugün maalesef bu sözleri
mizi tamamiyle ifa edemiyoruz. Sebebi : Mec
lisi Âlinizin; iktisat için göstermiş olduğu esa-
sattır. Bundan dolayıdır ki, seyyar cinayet 
mahkemelerini - bir muvakkat zaman için - tat
bik edemiyeceğiz. İnşaallah; belki gelecek sene 
onlar da tatbik edilecektir. Fakat şimdiden ya
pabildiğimiz bir şey varsa o da hâkimi münfe
rit usulünü bilcümle kazalarda tamamiyle tat
bik edebilmektir. Diğer taraftan; istinaf mah
kemelerini de ortadan kaldırıyoruz. Nafiz Bey
efendinin buyurdukları gibi; iki yüz otuz kaza
da teşkilâtı adliye mevcut değildir. Onun için; 
müsavatı temin edebilmek ve her yerde adaleti 
aynı suretle tecelli ettirebilmek maksadiyle ora
larda teşkilât yapmak mecburiyeti hâsıl oldu. 

1336 bütçesi - ki Meclisi Âlinize takdim edil
miştir - orada bizim tâyin eylediğimiz esasat, 
iki milyon yedi yüz yetmiş hin dokuz yüz altmış 
iki lira idi. İki yüz otuz kazada da teşkilât dâ
hil olduğu halde bugün bütçeye; nihayet 
yüzde yirmi beş kadar bir zam vukua geliyor ve 
bu suretle memleketin nısfında da ^teşkilâtı 
adliye yapılmış oluyor. Eğer Meclisi Âliniz bu 
esasatı kabul ediyorsa; lütfen rüfekayi muh-
terememize bu bapta lâzımgelen salâhiyeti ita 
buyurursunuz ve tetkikatı onun üzerine icra 
ederler. • I 
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Bu sureti, eğer Meclisi Âliniz muvafık bul-

mıyacak olur ise, eski Adliye bütçesi meydan
dadır ; onun üzerinde tetkikat icra edilir. Yani 
bendeniz tamamiyle vazifemi ifa etmiş bulunu
yorum. 

Bu teşkilât ve esasatı Heyeti Celilenize ge
tireceğim. Gönderdiğiniz rüfekaya da arzettmi-
şizdir. Onlar da tetkik buyuruyorlar. Bu esa
sı kabul etmişlerdi. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehri) — Badelmü-
zakere; kadro meselesi mevzubahis olsun. 

VEHBİ B. (Karesi) — Kadro encümenleri 
her yerde mevcuttur efendim. Yalnız bir kadro 
heyeti değil. Biz, tabii Celâlettin Arif Beye
fendiden memleketimizde en ziyade adil ve hak
kı temin edecek hangi şekil ve hangi usul ise 
onun tatbikına intizar ederiz. Fakat para, ma
aş meselesine gelince : Bu mesele; biraz kadro 
encümenlerinin heyeti umumiyesiyle alâkadar
dır. Şimdi siz burada tasvip ederseniz, sonra 
müşkül mevkilerde kalınır. Biz tensibimize gö
re bir valiye haddi asgari olarak dört bin kuruş 
tuttuk.. Yarın bir hâkime de dört bin kuruş had
di asgari tutarlarsa tevazün hâsıl olmaz. Teş
kilât meselesi için de bir kere kadro encümenle
rinin heyeti umumiyesi toplansın. Orada mü-
davelei efkâr edilsin. Orada mesele halledilsin, 
ondan sonra Heyeti Celilenizde karar verilsin 
ve bütün devairin kadroları da bütün ve mü
tenasip bir şekilde olsun. 

*REÎS — B u teklifi bir prensip olarak isti
yorlar. Fakat ekseriyet olmadığı için tabii re
ye koyamıyacağım. Ekseriyetimiz bulunduğu 
başka bir günde bu meseleyi tekrar konuşuruz. 

Cumartesi günü içtima etmek ve bütçe mü
zakeresini sair evraka tercih eylemek üzere cel
seyi tatil ediyorum. 

(5,30 sonrada içtimaa nihayet verött) 

* • 
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