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BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 2,10 sonra 

REİS — Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİPLER : Ziya Hurşid (Lâzistan), Atıf Bey (Kayseri) 

REİS — Meclîs küşadediMi. 
lıulâsa'sı okunacak. 

(Okundu.) 

Zaptı sabık 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

, . Birinci Celse 
Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi

nin tahtı Riyasetlerinde saat fbir buçukta bili-
nikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen ka
bul olundu. İzmit Mebusu Sırrı Beyin, Mat
buat imüdiriyetinin bir vekâlete kalbi hakkın
daki teklifi kanunisiyle, İstanbul Mebusu Ali 
Rıza Beyin, Şehit ümera ve zâibitan ailesi ıma-
aşatına dair teklifi Lâyiha Encümenine hava
le olundu. Samsun Müdafaai Hukuk Cemiye
tinden mevrut 'telgraf kıraat ve cevap yazıl
ması tensibedildi. Bursa Mefcuısu Operatör 
Emin Beyin, Posta ve Münakalât Vekâleti ih
dası hakkındaki teklifinin reddine dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası kıraat ve kalbul, Koçgiri 
Heyeti Tahkikiyesrnin tahliye edilen eşhasa 
dair iki tellgraıfı kıraat olundu. Bilâhara sual
lere geçilerek, Muş Mebusu Osman Kadri Be
yin, Diyanbekir posta memuru Behçet Beye, Di-
yarbekir Mebuisu Kadri Beyin, Jandarma umu
runa, Ergani Mebusu ıSrrrı Beyin mutasarrıf 
Fahreddin Beye dair sual takrirlerine Dahili
ye Vekâletinden, İzmit Mebusu Hamdi Beyin, 
Miralay Cafer Tayyar Beyle, İzmit havalisin
deki Yunan mezalimine dair sual takrirlerine 
Hariciye Vekâletinden. Konya Mebusıî" Kâzım 

Hüsnü Beyin, Konya İstasyonundaki fabrika 
edevatına dair sual takririne Müdafaai Milliye 
Vekâletinden mevrut tahrirî cevaplar kıraat 
olundu. Yozgad Mebusu Süleyman 'Sırrı Be
yin, Firar eden mevkuf ine dair Dahiliye Ve
kâletinden, Siird Mebusu Mustafa Sabri Efen
dinin, Umuru evkaf ve tahsisatı ilmiyeye da
ir Seriye Ve'kâletinden, Hakkâri Mebusu Maz-
har Müfid Beyin, Rotma'da inikat eden Türk 
'Kongresine dair Hariciye Vekâletinden olan 
sual takrirleri, kendilerinim Mecliste hazır 'bu
lunmamalarından dolayı cevapların (kıraatinden 
sarfınazar edildi, izmit Mebusu Sırrı Beyin, 
İzmit'in iadei mâmuriyetiyle Pontıos meselesine 
ve Emir Faysal 'm Irak emaretine dair sual tak
rirlerine Dahiliye ve Hariciye vekâletlerinden, 
Ergani Mebusu Emin Beyin, Dahiliye rüesayi 
•memurini harcırahlarına, 'Tunalı Hilimi Beyin, 
Bartın kaymakamına dair sual takrirlerine Da
hiliye Vekâletinden mevrut tahrirî cevap kabul 
edilmeyerek şifahi cevap talebedildi. Erzurum 
Mebusu Hüseyin Avm" Beyin, Ümraniye hâdi
sesi hakkında Koçgiri Heyeti tahfcikiyesmin 
izamından mukaddem 'verilmiş olduğu sual tak
ririne Heyeti Vekile Riyasetinden mevrut tez-
kerei cevabiye berayi malûmat kıraat edildi. 
'Tunalı Hilmi Beyin, siyasi ve askerî cürüm
lerden dolayı mevkuf bulunanlar hakkındaki 
sualine Adliye Vekili Refik Şevket ve yine mu
maileyhin memaliki meşgule memurları ımaaişa-
tına dair sualine Maliye Vekili Hasan beyler 
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tarafından şifahi eevap ita olunarak teneffüs 
için Celse tatil olundu. 

İkinci Celse 
Hasan Fehiıni iBeyetfendindn tahtı Riyaset

lerinde ibilinikaJt Heybeti Vekilenin vazife ve me
suliyeti halkkındaki lâyihai kanuniyenin mü
zakeresine nıufbaişeret olunup, İzmit Mebusu 
Hamdi ve Erzincan Mefbusu Emin «beylerin, 
Mezkûr Kanunun Meclis'in süflüsanı ekseriye
tinin huzuru ile aııüızalkere edilmesi1 ıhafekındaki 
takrirleri gayrivârit görülerek heyeti umumi-
yesi haklkında ımüzafeere cereyan ederek Cumar
tesi günü aiynı Ruznanıe ile içtima edilmek üze
re saat dört buçukta Celseye nihayet verildi. 

Birinci Reisvekili Kâtip 
Hasan Fehmi Ziya Hurşid 

Kâtip 
Atıf 

REİS — Zaptı sabıik (haklkında mütalâa var 
mı? (Hayır, sa dal arı) Zaptı saferk kaimi edil
di. 

3. — LAYİHALAR 

1. — Adliye Vekâletinin derecei saniyedeki 
memurininin maaşatma dair kanun lâyihası. 

REİS — Adliye VeMieti derecei saniye me
murininin ımaaşatına dair lâyihai kanuniyeyi 
Adliye Encümenine 'harvale ediyoruz. 

2. — Dahiliye Vekâleti 1337 senesi Bütçesi
nin dördüncü tahtisatı muhtelife maddesine 4 010 
lira tahsisat ilâvesine dair kanun lâyihası 

REİS — Dahiliye Vekâleti bütçesine tahsi
satı munzamına ilâvesine dair lâyihai kanuniye
yi Muvazenei Maliye Encümenine havale ediyo
ruz. 

3. — Emniyeti Umumiye Bütçesine tahsisatı 
munzamma ilâvesine dair kanun lâyihası 

REİS — Emniyeti Umumiye Bütçesine tah
sisatı munzama ilâvesine dafo lâyihai kanuni
yeyi Muvazenei Maliye Encümenine havale edi
yoruz. 

4. — Kanunu Cezanın bâzı mevaddını muad-
dil kanun lâyihası 

REİS — Kanunu cezanın bâzı mevaddını mu-
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addil lâyihai kanuniyeyi Adliye Encümenine ha
vale ediyoruz. 

5. — Dahiliye Vekâletinin 1337 Bütçes&mı 
İSO nci faslının birinci memurin harcırahı mad
desine otuz bin Ura tahsisat ktmulmamtO) :lmr 
hamm lâyihası 

REİS — Dahiliye Vekâleti Bütçesinin 'me
murin harcırahı faslına tahsisatı munzamma ilâ
vesine dair lâyihai kanuniyeyi Muvazenei Mâli
ye Encümenine havale ediyoruz. 

6'. — Adana ve havalisinde Affı umumi ilâ
nına dair kanun lâyihası 

REİS — Adana ve havalisindeki Affı umu
miye dair lâyihai knuniyeyi Adliye ve Dahiliye 
encümenlerine havale ediyoruz. 

7. — Bağdad DemiryoWan KomkerMği teşfyi* 
lâtı masrafı olmak üzere N-afw Vekâletinm t33f 
senesi bütçesine zamaim ierasma dmr k&mın M-
yihası 

REİS — Bağdad Hattı Komiserliği teşkilâtı 
masrafına dair lâyihai kanuniyeyi Muvazenei 
Maliye Encümenine havale ediyoruz. 

8. — Adana ve havalisi p&Dis kadrosu içito 
Emniyeti Umumiye Müdiriyeti 1337 senesi Büt
çesine zamaim ierasma dair hanım lâytlfam 

REİS — Adana ve havalisi polis kadrosu 
için Emniyeti Umumiye Bütçesine tahfidsat İlâ
vesine dair lâyihai kanuniyeyi Muvazenei Ma
liye Encümenine havale^ediyoruz. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELATI 

1. — Malta'dan avdet etmiş olan Gelibolu 
Mebusu Celâl Nuri Beyle İstanbul Mebusu Nli
man Ustanın Meclise takdimi 

REİS — Malta mağdurminden Gelibolu Me
busu Celâl Nuri ve İstanbul Mebusu Numan 
Beyleri Meclisi Âlinize takdim ediyorum. (A\-
kışlar) 

CELÂL NURİ B. (G-elibolu) ,— Rüfekayı 
Kiram Hazeratı! Bizi akıbeti ne olacağı belli 
olmıyan mahuf bir musibetten kurtardığınız
dan dolayı gerek kendi namıma ve gerek refi
kim Numan Bey namına arzı şükran eylerim. 
Biz Malta'da kaldık, fakat bu esnada tabiî bir-
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çok mizahim çektik, bunun neticesinde bir mu-
cizei milliyeye müsadif olduğumuzdan dolayı 
kendimizi bahtiyar addederiz. Millet saltana
tını iktisab etmiş, bugün en hür ve en medeni 
nîemleketlere reşkâver olacak bir surette ken
disini idare ediyor, bundan dolayı ne derece 
minnet ve mahmadet duyduğumuzu tasvir ede
mem. Buraya geldik; vazifemize devam edece
ğiz. Ve hususiyle bendenize terettübeden bir 
vazife vardır ki, o da Trakya Mebusu olmak iti
bariyle Osmanlıların, Türklerin ilk Avrupa'ya 
çıktıkları yerlerin müdafaası lâzımgelir. Zira 
Gelibolu Mebusuyum. Buranın da yakında tah-
lisini inşaallah. bu Mecliste istipşar ederiz ve 
burada hiçbir tesir ve teessüre, tâbi olmıyarak 
milletin dilhahı veçhile arzı hizmet, edeceğimi 
vadederim. Fikrim vakıa pek cezridir. (Han
deler) Pek derin fikirlerim vardır. (Handeler) 
Şu kadar ki; fikirlerin şu dakikadaki gavail 
izale edilm>eden tetbikı adimilimkân olduğunu 
bildiğim için inşallah gayei zaferin istihsalin
den sonra, o fikirleri tatbik edeceğim. Şimdilik 
beslediğim fikirlerin hiçbirisinin tatbiki müm
kün değildir. Binaenaleyh zaferi bekliyelim. 
inşallah, kütlei vahide olmak üzere çalışırız, 
efendim. (Alkışlar) 

SALlH Ef. (Erzurum) — Malta'dan gelen 
arkadaşların bir tahlif meselesi var: Bunun ic
rasını teklif »ederim. 

-DURSUN B. (Çorum) — Eski. arkadaşları
mızdan; daha yemin etmiyenler var. 

NUMAN Ef. (İstanbul) —Arkadaşlar; hak
kımızda gösterdiğiniz teveccühlere teşekkür ede
riz. Aranızdan bundan yirmi dokuz ay evvel 
ayrılmıştık. Fakat geçirmiş olduğumuz birçok 
mezahimi aranızda tekrar bulunmakla unutuyo
ruz. Yalnız düşmanlarımızın şahıslarımıza karşı 
gösterdikleri birtakım fenalıkları affetmiyeceğiz. 
Ve bunların suallerim soracağız. Tabiî biz ora
ya gitmekle beraber mütareke ahkâmını ihlâl 
eden o devletler sizleri de -istanbul'dan burala
ra sürüklediler. Ve birçok münafikane hare
ketler yaptılar, inşallah bunların hesaplarını 
soracağız. Celâl Nuri Bey arkadaşımın söyle
diklerini tekrara îıaeet görmüyorum. Fikrim 
zaten .bir amelelikten yetiştiğim için sosyalisttir. 
Fakat, vatanı müdafaa hakkında, vatanı kurtar
mak hakkında halihazırdaki Meclisten fazla mü-
dafaakârane harekette bulunacağım. (Alkışlar) 
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4. — TEKLİFLER 

1. — Erzurum Mebusu Celâleddin Arif Be
yin, Muhtelif tarihlerde Padişahını izam tarafın
dan ekalliyetlere fermanı hümayunlarla bahşedil
miş olan hukuk ve imtiyazatın münfesih olduğu
na dair kanun teklifi (2/393) 

RElS — Tevarihi muhtelifede bahşedilmiş 
olan bâzı hukuk ve, imtiyazatın fesih ve ilgasına 
dair Erzurum Mebusu Celâleddin Arif Beyin tekr 
lifi kanunisi var. Esbabı mucibe lâyihasında müs
taceliyetle ruznameye alınmasını teklif ediyor. 
Müstaceliyeti reyinize arz ediyorum. Müstaceli
yeti kabul edenler lütfen el kaldırsın. Müstaceli
yet kabul edildi. 

Efendim ruznameye ithalini tensip buyuran
lar lütfen el kaldırsın. Ruznameye ithal edildi. 

2. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Umum 
tüccar ve esnaftan Harb İstikrazı Vergisi tahsi
line dair kanun teklifi (2/390) 

RElS — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Mec
buri istikraza dair teklifi kanunisi var. Lâyiha 
Encümenine gönderiyoruz. (Okunsun sesleri) 

Efendim, Lâyiha Encümeni şayanı müzakere 
görürse okuruz. Görmezse okumayız. Reddederiz. 

7. — SUALLER 

1. — Bursa Mebusu. Operatör Emin Beyin 
ttalya'daki siyasi mümessilimiz hakkında Harici
ye Vekâletinden sual takriri: 

RElS — Hariciye Vekâletine tebliğ edeceğiz. 

5. — TEZKERELER 
1. — Hiyaneti vataniyedeyi mahkûm Trabzon'

un Ayavasil mahallesinden Hacı Muradoğlu Kos-
ti hakkındaki evrakı hükmiyenin gönderildiğine 
dair Adliye Vekâleti tezkeresi. . 

RElS — Hiyaneti vataniye ile mahkûm Kosti 
hakkında Adliye Vekâletinden mevrut evrakı 
hükmiyeyi Adliye Encümenine havale ediyoruz. 

6. — TAKRİRLER 

1. — Erzurum Mebusu Celâleddin Arif Be
yin, İstanbul'da İtilâf Devletlerinin tesis etmiş 
oldukları askerî mahkemelerin protesto edilmesi
ne dair takriri. 
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REÎS —: Erzurum Mebusu Celâleddin Arif 

Beyin, İstanbul'daki düveli mütelife askerî ma-
hakiminin protesto edilmesine dair takriri var. 
(Doğru sesleri, okunsun dinliydim, sesleri) 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Geçenlerde istanbul'dan mürur eylediğimde 

düveli mütelifenin birtakım askerî mahkemeler 
ihdasiyle hâkimiyeti millîyeye gayet acı ye ağır 
darbe indirdikleri mesmuum oldu. İşbu askerî 
mahakimin işgali askerîden mütevellidolduğu 
ve işgal askerinin ise Mondros mütarekename-
si ahkâmından bulunduğunu dermeyan eyliyen 
düveli' mütelife zannı âcizice gayet büyük bir 
zühulde bulunuyorlar. Mondros Mütarekename-
si hiçbir vecih ve suretle Düveli Mütelifeye işgal 
hakkını vermediği gibi ahalii Islâmiyenin hissi
yatını rencide edecek ve askerî polisleriyle za-. 
vallı ahaliyi harekâtı keyfiyeye tâbi tutacak bir 
salâhiyet bahşeylememiştir, 16 Mart 1336 tari
hindeki işgalse Mütareke Ahitnamesi gibi zülveç-
heyn bir muahedeye tâbi değil belki yekcihet 
olmak üzere hukuku düvel kavaidi esasiyesine 
indirilmiş gayet acıklı bir darbedir. Düveli Mü
telifenin harekâtı • keyfiyelerne bir nihayet ver
meleri ve Mondros Mütareke Ahitnamesi ahkâ
mına avdet eylemeleri lüzumunun kendilerine 
bildirilmesini ve keyfiyeti işgalin Meclisi Ali na
mına bir daha protesto edilmesini teklif eylerim. 

25 Teşrinsani 1337 
Erzurum 

Celâleddin Arif* 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Bilâmüna-
kaşa kabul. 

REÎS — Celâleddin Arif Bey izahat versin. 
(Bilâmünakaşa kabul, sesleri) O halde takriri 
reyinize arz ediyorum. Celâleddin Arif Beyin bu 
takririni kabul edenler lütfen el kaldırsın. İtti
fakla kabul edildi. 
• TEVFÎK RÜŞTÜ B. (Menteşe) — talnız bir 
ciheti mi protesto edecektik?. 

Düveli Mütelifenin yaptığı mezalim 16 Mart
tan beri başlıyor. Bunun hakkında söz söyle
mek istiyorum. (Hepsini, sesleri) 

REÎS — Zâtıâlileri de bir takrir verirsiniz 
O takriri Meclise arz ederiz. 

8. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1, — Heyeti Vekilenin salâhiyet ve vazifesine 

L. 1337 0 : 1 
dair Encümeni mahsusun kanun teklifi ve maz
batası 

REÎS — Heyeti Vekilenin vazife ve mesuliye
tine dair Ruznamemizdeki kanunun mabadına-
devam ediyoruz. 
. Söz Kırşehir Mebusu Müfid Efendi Hazretle-

rinindir. 
MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Heyeti Umumiyesî 

hakkında esbabı mucibe mazbatasını tahrir eden 
Salâhaddin Bey biraderimiz Meclisi Aliye ver
miş olduğu izahata nazaran mütalâatımı arz et
mezden evvel kendisinden iki noktayı istizah 
edeceğim. Alacağım cevap üzerine mütalâatımı 
Heyeti Muhteremlerine arz edeceğim. Bu iki 
noktadan birincisi, Heyeti Vekilenin vazife ve 
mesuliyetine dair tanzim kılman işbu kanun lâ-
yihasmdaki Hükümeti millıyemiz acaba bilûmum 
mevcut hükümatı medeniyeden hangi hükümetin 
naziresi olmak üzere kendilerince telâkki Duyu
rulmuş" bu ciheti beyan buyursunlar. Ona göre 
mütalâam var. İkincisi, bu kanunun maddelerin
de mevcut bulunan birtakım ukudat var. Ve
kâlete mütaallik. vesaireye mütaallik bu uku-
datı yine bilûmum düveli mütemeddineden han
gi devletlerin nazariyesini esas olarak kabul 
buyurmuşsalar bendeniz de mütalâatımı o nok
tadan arz edeceğim. Lütfen bu cihetlerin ce
vabını verirlerse heyeti umumiyesine dair mü
talâatımı beyan edeceğim. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Esasen ar
kadaşlarımın dermeyan edecekleri mutalâatı 
tesbit ediyorum. Heyeti umumiyesi tesbit edil
dikten sonra cevap vermeyi tercih ettim. (İşit
miyoruz sesleri) efendim! Hatip beylerin der
meyan ettikleri ; mutalâatm hepsini meselenin 
ehemmiyetle ve vüsatına mebni not edip ve 
bıx fikirler üzerinde düşündükten ve arkadaş
larımızla görüştükten sonra beyanı mütalâa 
etmek istiyorum. Binaenaleyh efendi hazret
lerinin sözlerini de kaydediyorum. Söyledik
leri için kendilerine cevaben şunu demek is
tiyorum. Yani Hükümetimizin usulü idaresi 
hangi hükümeti medeniyeye benziyor. Nazari
ye, hangi hükümeti meşruta esasına müste
nittir, sualine karşı bir kelime ile cevap ve
riyorum. Bilûmum hükümatı meşruta esa-
sâtma müstenittir. (Kângıri Mebusu Tevfik 
Efendiye hitaben) efendi hazretleri! Müslü
man Hükümeti esasatma benziyor. Zâtıâli-
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leri sarıklıdırlar. Sormuş olduğunuz hükümet; I 
mevcudolan Müslüman Hükümet üzerine ye
min ettiğiniz Hükümettir başka değildir. Ne 
soruyorsunuz ? I 

MÜFÎD Bf. (Kırşehk) — Bendenizin ken
dilerinden istirham etmiş olduğum cihet, ken- I 
dimizin, Hükümetimizin ş«kli noktasından de- I 
ğildir. Bu meselede düstur ittihaz edeceğimiz, 
usûl ittihaz edeceğimiz esasat medeni, meş- I 
ruti devletlerden hangisidir? Diye sordum. 
Yoksa hükumatı mutlaka şeklinde hükümet 
idaresini kabul etmediğimizden dolayı esasen I 
hükümeti mutlakanın biz tamamiyle bütün kuv
vetimizle aleyhindeyiz. Hükümeti meşruta 
demek, hükümeti meşrua demektir. Şu halde; 
Sftlâhaddin Bey biraderimizin buradaki, beya- t 
natı âliyelerini, buradaki, fikirlerinin esasa- I 
tını şer ve akıldan almış olduklarını kabul 
eoterim Bu suretle maruzatta devam edeceğim. 

Efendim; elimizdeki mevcut kanunun ser
levhası (Heyeti Vekilenin vazife ve mesuliyeti
ne dair Kanun) serlevhaşıdır. Heyeti Vekile de
nildiği zaman eski bizim hükümdarlar tarafın
dan kendilerine vekâleti mutlaka verilen sad- I 
razamiar ve onların maiyetinde teşekkül eden I 
heyeti vükâlânıh vazife ve mesuliyeti olmadı- I 
ğiha kaaniim. Heyeti Vekile, bu Mecliste içti
ma eden ve kendi vekâletini milletin intihabın
dan ahzeyliyen erbabı hal ve akdin, icraya me
mur kıldığı arkadaşları demektir. KanunüR he
yeti umumiyesinde; Meclisi Alinin dünyanın, 
medeni devletlerin, meşruti hükümetlerin mee-
lisi mebusânlarma mâkes olmadığı musarrah ol
masına binaen, biz bütün devletlerin ve medeni 
milletlerin meclisleri ve mebusları gibi bir va
ziyette olmadığımızı arz etmek isterim. Ve biz 
öyle bir tarihi âlemin şimdiye kadar kaydetme
diği ve belki de bundan sonra kaydetmiyeeeği 
bir Meclisiz. (Alkışlar) 

ŞarMan tulu eden nuru îslâmiyetin şaşâsmı 
yer yüzünden kaldırmak emeliyle, islâmı mah
vetmek emeliyle ittihat ve ittifaka çalışan is
lâm düşmanlarının senelerden beri bizim mah
vımız hususunda tertibettikleri plânlan, hüd'-
alarr anlıyarak bugün İslâm Hükümetinin ya
şamasına burada müttefikah, müttehiden, ahit 
ve misak eden bir Meclisi Miüîpz. 

Bu Meclisin vazifeleri» bu Me^liskı esasları 
İM noktaya ayrılmıştır. Birisi* öteden beri tees
süs etmiş hükumatı tsiâmiyedir ki> efendiler; j 
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bu yalnız hükümeti akliye değildir. Hükumatı 
Islâmiye yalnız şer'in esasatı üzerine iptina et
miş de değildir. Ancak şer'in ve akim imtiza
cından hâsıl olan bir hükümeti îslâmiyedir ki, 
seri ile aklı ile mezcetmiş, aklın kabul ;etmiye-
ceği şeyi zaten şer'in de kabul etmiyeceğini bil
diğinden, kendileri meşrui bir hükümet vücuda 
getirmiş, şu kadar bin seneden beri bizim meşru 
olan hükümetimiz maatteessüf «înnemettaate 
bilmâruf» hadisi şerifi unutularak tebaamızı, 
ahalimizi körükörüne başımıza imam nasbetti-
ğimiz zevatın emirlerine itaat ettirerek hâki
miyeti milliyesi kendi- elinden o hükümdarlara 
bilmecburiye terk edilmiş bir hükümettir. Fa
kat şer'in esasatı ilâ yevmilkıyame baki kala
cağına hiçbirimizin şüphesi olmadığına nazaran, 
millet gaspolunan hukukunu istirdadetmek için 
bundan on on beş sene evvel kıyam etmiş ve o 
hukukunu istirdadettikten sonra yaşıyacağma 
ve millet kendi kanunu esasisini kendi tanzim 
edeceğine yemin ederek evvelki mevcudolan ka
nunu esasinin bâzı maddelerini tadil ederek işe 
başlamıştır. 

Şimdi bizim hükümetimiz akıl ve şer'in im
tizacından husule gelmiş olduğundan bu müna
sebetle şer'in esasatmdan aklın kabul etmiyece-
ği hususattan hiçbir şey, hiçbir madde, hiçbir 
fikir ortaya sürülemez. Binaenaleyh bizim sı
fatlarımızın hem teşriî ve hem icrai olduğuna 
yine biz kendimiz karar verdikten sonra bugün 
burada icraî vazife ile, icraî mesuliyet hakkında 
vücuda getirilmiş olan şu kanun lâyihasında 
bendeniz zannediyorum ki; evvelâ sıfatı icraiye-
si itibariyle Meclisi Âlileri kendine bir vazife 
kanunu yapmak lâzımgeliyor. Anka'nın ismi 
mevcudolup da cismi mevcudolmadığı gibi, bu 
Meclisi Âlinin sıfatı icraiyesine mütaallik elin
de ne gibi işleri olduğuna dair bir kanun mev
cut değilken, Heyeti Vekile, heyeti icraiyesine 
bir vazife kanunu, bir mesuliyet kanunu tanzim 
ediyor ki; kendi kanununu yapamamak ve ve
killerine kanun yapmak kadar garip bir şey ola
maz. Ancak bendeniz zannediyorum ki; burada
ki fevkalâdelik itibariyle ve böyle bir zamanda 
milleti esaretten istihlâs ve memlekete vukubu-
lan müdahalâtı ecnebiyeden memleketi kurtar
mak ve makamı hilâfet ve saltanata tahakküm 
eden düşmanların elini makamı hilâfet ve sal
tanattan çektirmek en birinci vazifemizdir. Şu 
vazifeyi ifa etmiyen? şu vazifeyi kendisine um-
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de itihaz etmiyen her hangi bir arkadaşımız ve 
vekilimiz, kendisini nazarı millet ve şeriatte ve 
nazarı ilâhide mesuliyeti maddiye ve mânevi-
yeden kurtaramaz. Bu böyle olduğuna nazaran, 
bizim yaptığımız ve vücuda getirdiğimiz icra 
Vekilleri Heyeti Riyaseti, acaba vaktiyle hü
kümdarlar tarafından vekâleti mutlâkayı haiz 
olarak makamı sadarete getirilen sadrazam mı 
olacaktır? Ve meşruî bir hükümet olduğumuz
dan dolayı esasatı şer'iyeyi muhafaza etmek 
noktai nazarından hilâfetin de, Şariin niyabeti
ni haiz olan millet hükümetinin yanında bir de 
Şer'iye Vekili dediğimiz Şeyhülislâm mı olacak
tır? Efendiler bendeniz diyorum ki, hayır; zira 
hükümdarların vekâletlerini verdiği sadrâzam
lar bir vekili mutlak idi. Onun makamı olvakit 
gayet yüksek idi. Onun sözü padişahın sözü de
mekti. Bundan dolayı bu millet buna razı olmı-
yarak o hakkını kendi eline aldı. O vakit hü
kümdar ile millet arasında tevazünü kuva nok
tai nazarından bir manzume vücuda getirilmek 
icabetti. O manzume düşünüldü. Kendisinin de 
saltanatı noktai nazarından vekili bulunması lâ-
zımgeldiğini ve fakat o vekillerin yine milletin 
niyabetini, milletin intihabını haiz olan mebus
ların içinden alınmasını erbabı hal ve akit düşü
nerek şeyhülislâmların da milletvekillerinden 
olmasını ve mebus olmasını nazarı itibara almış
tır. 

Şimdi yine halifenin hükümdarın esarette 
bulunduğunu, makamı hilâfet ve saltanatın et
rafının çemberlerle mahsur olduğunu kati bir su
rette müttefikan kabul etmiş ve onu kurtardık
tan sonra o hilâfet ve saltanat makamının sahi
bini kendi vazifei mukaddesesi başına getirece
ğine yemin etmiş, ahdü misak etmiş iken onun 
vazifesini kim yapacak diye düşünüyoruz. O va
zifeyi kendi uhdemize aldık. Kendi uhdemize 
almış olduğumuz bu vazifeyi kimseye vermemek 
ve ancak milletin elinde tutmak için kendimiz 
hükümdar ve halife makamına geçtik. Şimdi 
kendimizin hükümdar ve halife makamına geç
tiğimizi kabul ettikten sonra bizim tarafımız
dan intihabedeceğimiz vekiller acaba bir hüküm
darı müstebidin, bir hükümdarı cebbarın tâyin 
edeceği vekil gibi mi olacaktır diye bir korku 
var mıdır? Bu korku bizim hatırımıza gelebilir 
mi? Çünkü biz kendimiz onun bütün hukukunu 
uhdemizde cemetmiş olduğumuz halde eski bir 
usulü bugün ihyaya çalışıyoruz. Bendeniz zan-
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»ediyorum ki, bu millet bu ricati katiyen kabul 
etmez. Millet şer'in emrettiği dairede daima 
yükselmeye, daima terakki etmiye yemin ve az
metmiştir. 

Şimdi İcra Vekillerini intihabetmek husu
sunda bir Ba^veiMl ile Şer'iye V^eöriiliaınMeçlisi 
Âli hafi bir surette intihabedeeek, ondan mâm 
o Başvefeil ile "Şer'iye Vefeili veyahut yatas Baş
vekil kendi arkadaşlarım tesanüt noktai naza
rından yine Medisin icmdeM arkadaşlarından 
alacak ve gelecek Heyeti Mu%ter«nıeye diyecek 
ki; arkadaşlar işte ben bu arkadaşlarınızla iş 
görebileceğim vekilleriniz bunlar olaMeoöfcMr. 
ŞimMi ibiziim evvelce iki zata karşı verdiğimiz 
rey ki bunları bizim taraâtmizdan tevkil ediyo
ruz. Bizim vekâletimizi alıyorlar. Vt&âletimk 
bittabi esasatı Şer'iye ve fıkhiyeye muvafık ola
rak akdedileceğinden, icap ve kabul ile ittihaz 
olunacağından, bizim intihabettiğimiz arkadaş
larımız, vekâletinizi kabul ettik diyorlar. Fakat 
biz o iki arkadaşı intihabederken, siz de tarafı
nızdan aharı tevkil ederek ve onlara bizim ta
rafımızdan vekil intihabedilmiş nazariyle bakı
larak, vücuda getirilecek Heyeti VeMle bu su
retle tekemmül etsin mi diyelim? Yoksa zaten 
vekâletin bize isnaden, bize izafeten veıtfli&ssi 
dolayısiyle bu salâhiyeti iki vekilin, iki arkada
şımızın elinden alarak, kendi fikirlerimizietffea-
ya koyarak, o îera Vekilleri Heyetini teendiradz 
mi tevkil edelim? Meselenin esasını burasııteşHâL 
ediyor. Bendeniz mazbata muharriri Saiâha$din 
Bey biraderimizin beyanatı âliyelerini şu nokta
da görüyorum. Vekiller, kendi vekâletlerine, ken
di sandalyelerine karşı her işten şahsan mesul
dür. Fakat heyeti mecmua ve umumiyeleri iti
bariyle yaptıkları işlerden dolayı Tüir mesuliyet 
yok, buna dair bir maddei kanuniye yoktur di
yorlar. (Vardır sesleri) esasen yoktu. Şimdi vü
cuda getiriyor sunuz. Heyeti Vekilenin Heyeti 
Umumiyesi itibariyle mesuliyetlerine dair $&ec* 
lisi Âliden tanzim edilmiş bir kanun olmadığın
dan dolayı bunların hepsini umum işlemden »do
layı mesul etmek için bir madde yapalım diyor
lar. Zannederim ki, buna muvafakat etmiyecek 
hiçbir arkadaş bulunmaz. Hepimiz de Heyeti Ve-
kileyi siyaseti umumiyei dahiliye ve hariciyemiz
de vukua getirecekleri zarardan dolayı meaul et
mek istediğimizde müttefikiz. Fakat bu mesuli
yeti teşmil etmek, bu mesuliyeti unmmilfigtijaa^ 
için biz kalkıp" da işi kabine usulüne irca ederek, 
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bir başvekil, bir sadrâzam ve bir seriye vekilini 
intihabedip de, onlara «arkadaşlarınızı, siz inti-
habedin, bizden de itimat alın!» Demek, o başve
kilin intihabedeeeği vekillere vekâlet vermekten 
başka nedir rica ederim? Kendimiz hafi bir su
rette intihap yapmış, o Heyeti Vekileyi vücuda 
getirmişiz. Onları ha biz intihabetmişiz! Ha o iki 
zat arkadaşlarım alarak bize : gelmiş, bizden iti
mat alıyor. ikisi de birdir. Zaten bizden almış 
olduğu itimadı doğrudan doğruya teşriî sıfatiyle 
alıyor. Bu, müptedayi haber yapmak demektir 
ki her ikisinden de katiyen ve katibeten vekâ
letten başka hiçbir şey anlaşılmaz. Şu hale naza
ran Heyeti Vekilenin umumiyet itibariyle mesu
liyetine müteallik eğer elimizdeki kanunlarda 
bir madde yoksa, öyle: bir madde ortaya koruz. 
Deriz ki; «Vekiller; müvekkillerinin hukukunu 
bitemamiha muhafaza ile mükelleftir. Müvekkili
nin hukukunu ankasdin muhafaza etmiyen kim
se amden müvekkilinin hukuunu ihlâl etmek isti-
yen demektir. Vekiller şahsan yaptıkları işlerden 
dolayı şahsan ve umumi yaptıkları işten dolayı 
umumiyetle mesuldürler. Binaenaleyh bu mille
tin işi bundan sonra mfösul olmıyan ellere veril-
miyecektir.» Diye bir madde yaparız, veririz. Bu 
maddeyi vücuda getirmek için kalkıp da diğer 
şekilde maddeler vücuda getirmek, bendeniz zan
nediyorum ki, milleti kurtarmak için düşmana 
karşı oynıyacağımız rolde kazanacağımız menfa-
atli oyunlar var, onları sonra kaybederiz. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Meclise 
mi söylüyor sunuz encümene mi?... 

MÜFİD Ef. (Devamla) — Bendeniz sizi bu
nu anlıyacak kadar zeki zannederdim. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Sizin ka
dar zeki değilim ef eııdim î 
'.-.'•- MÜFİD Ef. "(Devamla) — Sonra bu lâyihai 
kanuniyevi yukardan aşağıya tetkik ettik. Gör
dük; kij mesuliyet kelimesi bir maddeden iba
ret kalmış. Acaba mesuliyetten tevellüdedecek 
ceza" nedir? Ceza aradım. Cezaya mütaallik bir 
şey görmedim. 

Efendileri Eğer hukuku âdiye dâvasından 
dolayı bir mahkemeye vekâlet vererek gönder
diğimiz vekille o mahkemede müvekkilinin hu
kukunu kasten ihlâl ederse bu; Kanunu Ceza 
mucibince emniyeti suiistimal demektir. Bu 
meselede bizim Heyeti Vekilenin vazifelerini 
ifa etmemeleri, müvekkillerinin hukukunu ih

lâl etmelerinden dolayı, biz onları Kanunu Ce
zadaki emniyeti suiistimal eden vekillere veri
lecek ceza ile tecziye edeceksek, böyle cezaya, 
böyle mesuliyeti kanuniyeye hiç lüzum yoktur. 
Çünkü hukuku âdiyede vekil müvekkilinin em
niyetini suiistimal ederse o bir şahsa münhasır 
kalır. Fakat İcra Vekilleri Heyetinin yapaca
ğı yanlışlık bir şahsm değil; saçı bitmemiş ye
timlerin, babaları, kardeşleri bu vatan uğrun
da şehidolmuş kimsesizlerin hukukudur. Bun
ların hukukunu ihlâl eden Heyeti Vekileye kar
şı verilecek ceza, bir emniyeti suiistimal cezası 
kadar ise bendeniz o vekilleri mesul etmiyece-
ğim, size mesuliyet yoktur, diyeceğim. 

Sonra efendim, kanuna vazife noktasından . 
baktım. İcra Vekilleri Heyetine verilen vazife 
doğrudan doğruya Teşkilâtı Esasiye Kanunu
muzda mevcudolan vazaiften ibarettir. Bu va-
zaif kontrol ediliyor. Kimin tarafından? Tabiî 
Meclisi Âliniz tarafından, kontrol ediliyor, tef
tiş ediliyor. Meclisi Âliniz, her biriniz ayrı ay
rı kalkıp gidip de bu teftişatı icra etmekte su-
ubet çektiğimizden dolayı Meclisi Âlinizin re
isi olan zata bu vazifeyi veriyoruz. İcra Vekil
leri Heyeti bir meseleyi müzakere etmişler, mü
zakere ettikleri meseleye karar vermişler, bu 
karar tasdika muhtacolduğundan dolayı Riya
sete veriliyor. Deniliyor ki; kırk sekiz saate 
kadar bu kararı tasdik et! Eğer kırk sekiz sa
ate kadar bunu tasdik etmezsen İcra Vekilleri 
Heyeti tasdik edecektir. Bu lâyihai kanuniyenin 
ruhunda bu da vardır. Şimdi bendeniz düşünü
yorum. İcra Vekilleri Heyeti bizim kendi tarafı
mızdan intilıabolunmUş arkadaşlarımızdır. Bizse 
o İcra Vekilleri Heyetine karşı, sıfat itibariyle 
hem milletin hâkimiyetini ve hem de şer'in niya
betini eline alan hem niyabeti Hilâfet ve hem de 
hükümdarlık hukukunu haiz bulunan, teşriî ve 
icrai sıfatlarla mücehhez olan bir Meclisiz. Mec
lis Reisinin tasdik etmediği bir kararı, İcra Ve
killeri Heyeti; Meclisi de tanımıyarak, kalkıp 
icra edecek. Efendiler, o halde rica ederim, tas
dika muallâk olan meselede vekâlet kalmadı. Şim
di tasdika muhtacolan bu meseleyi kırk sekiz sa
at zarfında Makamı Riyaset, Meclis namına tasdik 
etmediği zaman İcra Vekilleri Heyeti bunu icra 
edecek, Meclisi de tanımıyacak, bizi de tanımıya
cak bu kararı icra edecek. Bu cihetle 'şaştım. 
Düşündüm, dedim ki: Buna başka bir nokta bu
layım. Neydi o nokta? Eğer kanun içinde onu 
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göreydim pek çok iftihar edecektim.- Ve diyecek
tim ki; Reisin 48 saat zarfında tasdik etmediği 
bir mesele doğrudan doğruya Meclis namına ol
madığı için o meseleyi Heyeti Vekile ile kendi 
arasında ihtilâf olmuş addiyle Meclise getirecek, 
arz edecek, Meclis ne karar verirse icra Vekille
ri o karara tebaiyet edecektir, denseydi, Meclisin 
makamı ve şahsiyeti mâneviyesi yükselir, mesele 
anlaşılırdı. (Heyeti Umumiyeye ait söyleyiniz, 
sesleri) Efendim, heyeti umumiyesi bütün mad
delerden ruh alarak söylenecek şeydir. 

Sonra bu teklifte görüyorum ki; Heyeti Ve-
kilenin vazife ve mesuliyetinden başka bir Ka
nunu Esasi ruhu vardır. Kanunu Esasi tanzim 
etmek, kanunu esasi vücuda getirmek ruhu nok-
tai nazarjndan bunu da düşündüm. Arz ettiğim 
veçhile Hükümetimiz seri ve aklin meczinden 
vücuda gelmiş, husule gelmiş bir Hükümeti Şer'-
iyei îslâmiye olduğuna binaen elimizde mevcut 
bulunan Kanunu Esasimizin de doğrudan doğ
ruya esasatı şer'iye ev fıkhiyeye ve asrın, mede
niyetin, aklın icabettirdiği usûller üzerine mües
ses olması lâzımgelir. Bu usulle üzerine teessüs 
edecek olan Hükümeti îslâmiyei Şer'iyeyi o tarz
daki Kanunu Esasiye istinadettirmek icabeder. 
Bilûmum medeni devletlerin kanunlarını, na
zariyelerini meczederek vücuda getirdiklerine 
ve meşrutî bir hükümetin kanunu esasisi oldu
ğuna kanaat ettiğim şu Kanunu Esasiye atfı 
nazar ettim ve düşündüm; icra Vekilleri Heyeti 
Şayet bu Meclisle beraber oturur da bir mesele 
müzakere ederse, bu Meclisle beraber diyorum, 
çünkü Meclisin şahsiyeti mâneviyesini temsil 
ettirmek istediğiniz reisinizin huzuru ile icra 
Vekilleri bir meseleyi müzakereye başladığı 
vakit, Meclisin reyi ki reyi istişari oluyor, ben-
denizce eğer mesele reisin şahsiyetine ait bir 
mesele olsa, hakikaten reisin reyi reyi istişari-
den başka bir şey olmamalı. Çünkü mesuliyet 
Heyeti Vekileye aittir. Reis mesul değildir. 
O meselede mesul olmıyan zatın reyinin ancak 
istişari mahiyeti haiz olması lâzımdır. Fakat 
Heyeti Vekileye bir meseleden dolayı «Geliniz, 
meseleyi burada müzakere edeceğiz» demişiz. 
O zaman efendiler, yaptığımız kanunla sizin va
ziyetiniz ancak istişari mahiyette kalacaktır. 
Bu tarzla Heyeti Vekileye «Biz kendimiz mü
zakere edeceğiz, gelmiyeceğiz» diyebir yol ver
miş oluyoruz. Benim anladığım budur. Binaen-

I aleyh böyle bir maddenin buraya girmesini za
it görüyorum. 

YASIN B. (Oltu) — Maddeler hakkında 
söylüyorsunuz. 

MÜFlD Ef. (Devamla) —Heyeti umumiye 
maddeden çıkar. Yumurta tavuktan mı, tavuk 
yumurtadan mı. çıkar? Yasin Bey! Onu söyle 
bana!.... 

Sonra efendim, ahvali fevkalâde zuhurunda 
hükümetimiz idarei Örfiye ilân edecektir. Bittabi 
her devlet bunu kabul etmiş, idarei örfiye ilâ
nını da, kezalik bu Meclisi Âli Kavanini Osma-
niyenin devamı meriyetine verdiği karariyle 

I kabul etmiş. Şimdi idarei örfiye ilâri ettiğimiz 
zaman idarei örfiyenin bir kanunu var. O kanun 
derhal divanı harbleri teşkil eder. Divanıharb 
maznunları muhakeme eder, hükmünü verir, 
icra eder, tasdikine lüzum yoktur. Bu kanun 
elde iken bendeniz bu lâyihai kanuniyede ida
rei örfiye mahkemelerinden verilen hükümler 
olsun, diğer mahakimden verilen hükümler ol
sun, idamı havi olan hükümleri Meclisi Alide 
tasdika lüzum yoktur. Onlar derecatı mahakim
den geçtikten sonra Reis tarafından tasdika ik
tiran etsin, deniliyor. Bu esası kabul ederim. 
Fakat bu esası kabul etmekle beraber idarei 
örfiye hükümleriyle kendilerinin sarahaten zik
rettikleri istiklâl mahkemeleri hükümlerinin de 
derecatı muhtelif en geçmesine taraftar olduk
larını ve böyle bir madde yaptıklarını burada 
görüyorum. Ancak, derim ki; bendeniz idarei 
örfiye, ahvali fevkalâdede muvakkat ve kısa 
zamanlar için ilân edilir. Ceza, halkın nazarın
da büyüsün, halk irtikâbedeceği cürümden di
vanı harblerin korkusiyle çekinsin, diye. Eğer 
idarei örfiye temadi ederse halk itiyat hâsıl 
eder. itiyat hâsıl ettiğinden dolayı idarei örfi
yenin de terhip noktai nazarından ehemmiyeti 
kalmaz. 

istiklâl mahkemelerinin de bu mukaddes ga
yemizi kurtarmak için bu millet tarafından vü
cuda getirildiğinde şüphe yoktur. Ancak, bunun 
temadi etmesi onun ehemmiyeti mahsusasmı, 
onun hükmünü iskat eder. Artık bunlara niha
yet verilsin! Hükümet vazifesini bilsin! Bunu 
bendeniz de kabul ederim... 

Netice itibariyle encümenin vücuda getirdi
ği şu lâyihai kanuniye, Heyeti Vekilenin vazife 

İ v e mesuliyetine mütaallik bir maddeyi havi ol
maması, yani mesuliyeti cezaiye, mesuliyeti mâ-
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ııeviye ve mesuliyeti siyasiyeye dair bir cezayı 
havi olmamasına ve esasen Meclisi Alinizden 
bu kanunun tanzimi için verilen karar vazife 
ve mesuliyet dairesinde bir kanunun vücuda 
getirilmesine münhasır olmasına binaen bu ka
nunun vazife ve mesuliyet noktasından çıkıp 
Kanunu Esasinin dairei şümulüne giren aksa
mını kabule bendeniz taraftar değilim. Heyeti 
umumiyesi itibariyle bu nokta şayanı kabul de
ğildir. Ancak, mesuliyeti umumiyeye ve Heyeti 
Vekilenin intihabına dair noktalarda mazbata 
muharriri bey ile birleşebileceğim. 

Biz, icra Vekilleri Heyetinin mevcudundan 
başka ayrıca bir de icra reisi intihabedemeyiz. 
Ykm bir sadrazamlık ihdas edemeyiz. Ancak 
İcra Vekilleri Heyeti Meclisi Âlinin her birerle
rinin reyini almak suretiyle intihabedilir. O he
yet intihabedildikten sonra şimdiki yaptıkları 
gibi içlerinden bilisini reis intihabederler. Zaten 
Kanunu Esasimizde de sadrazamlar, başvekil
ler nezaretlerden birisini deruhde etmek salâfhi-
yetini haiz olduğu için o zaman Heyeti Vekile 
o vekillerden birisim kendilerine reis intihabe
derler. Bize gelirler, derler ki; «Biz millete kar
şı ve size karşı mesuHyeti omuzumuza aldîk ve 
bizi idare edecek ve daima sizinle temasta bu
lunacak ve daima mesuliyetlerden dolayı size 
karşı nraatabolacak reisimiz filân zattır. Bunu 
size arz «diyoruz.» derler re bizden bu suretle 
Wt tasdik, bir itimat kelimesi alarak giderlerse 
dâva halledilmiş olur. 

Namzetlik meselesine gelince; bir külli mee-
ututı ve bir Mili istiğrakı halinde bulunan He
yeti Âîiyemz, kttlli. mecmuu ve külli istiğrakı 
dire arz ediyorum, izah «deyim; her birerlerinin 
ayrı ayrı şahsiyetleri, ayrı ayrı vaziyetleri ol
mak i$bariyle %Ülli istiğrakı; mecmularmm şah
siyeti mâneviyesinden vücuda gelmesi itibariyle 
de külli meemuu, işte şu külli mecmuu ve külli 
iştifraikı sıfatlarım haiz olan Heyeti Gelileniz, 
%fr 'taraftaKi ^#e«da ge*ird|ğiriİ2 feavamiıe riaye
te siz de metrtmr. ölüyorsunuz, bir taraftan da 
^ 1 ülöy^rsuTmz, diyorsunuz ki; vücuda getir-
^ğfeıiz fl^Miiîrtst %izim verdiğimiz programdan 
%»riee "çürarsa onu mesul edeceğiz. Şu suretle 
faaliyetimizi elimize aldığımız zaman vücuda 
gereceğimiz ve mesul edeceğimiz hükümetin ef
radını bize kim göstersin? işte mesele budur, 

ifÖhatihtîHfı ve gere% tabayi farkı 
rramsa verdiğimiz reyler-

de katiyen ittifakı tam husule gelmediğini, bi
lâkis teşettütü âra vukubulduğunu zanneder
sem inkâr edecek hiçbir arkadaşımız yoktur. 
(Şüphesiz sadaları) Hattâ bâzan ekseriyeti 
izafiyede olmıyarak doğrudan doğruya beş, 
on rey almış olan arkadaşlarımızı, mesele
nin eöıemmiyetine ve işin bir an evvel vücut 
bulması lüzumuna binaen reyi işari ile intiha-
bedip çıkarıyoruz. Bunun Meclisi Âlinizde 
vukuu çoktur. Bundan dolayı reyleri teşettü-
dettirmemek için bir usul lâzımdır. Bu usul 
nedir? (Tâyindir sesleri) zaten intihabın ne
ticesi de tâyine varır... Şimdi bu usul nedir? 
Şimdiye kadar Heyeti Âliyeniz bir usul ol
mak üzere Makamı Riyasetin namzet göster
mesini kabul ve bunun için de bir madde ted
vin etmiştir. Bendeniz Makamı Riyasete bu 
yükü sırtına yüklediğinden dolayı acırım. 
Niçin şu olsun, bu olsun diye namzet göster
mek yükünü sırtına almış? işte asıl mesele
yi fasıl, maslahatı da teşettüte uğratmamak 
için bir çare düşündüm. Ne yapalım. Malû-
muâlileri her meselede bir rehber lâzımdır. 
Hattâ kabatı diniyemizden okn Haccı ifa et
mek için Hicaz'a gittiğimizde Mekke'yi ta
vaf etmek üzere bir delil bir mürşit lâzım 
olupor. Şimdi bu jrşatı yapmak için çare dü
şünelim. Yalnız Reise vermiyelim. Kendimiz 
alalım. Eakat nasıl alalım? Bendenizin ak
lıma gelen budur Meclisi Âlinizde bir Reis, 
bir de Reisisani ve iki tane de Reisvekili ve 
ondan sonra da beş şube, beş Reisi vardır ki, 
mecmuu; dokuz oluyor. Bu her şubenin de men-
subolduğu bir encümen var Şimdi hangi ve
kili intiha hedeceksiniz ? Meselâ Adliye Veki
lini intihabedeeeksiniz. Adliye Encümeni Reisi 
ile bu dokuz Reisin - ki, ceman on reisin - ekalli 
üçten aşağı olmamak üzere gösterecekleri nam
zetler Heyeti Muâıteremenize ar# olunur He
yeti Muhterem eniz de bunların içerisinden is
tediğinizi alıp intihabedersiniz. İşte benim ak
lıma $elen nokta budur. Bhmeniaieyh bu ka
nunla yapılamk .bir madde varsa o da Heyeti 
Vükelânın mecmuan mesuliyeti maddesidir. 
Ondan senra ki, mesail, bc.ndenizee, esasata 
taallûk etmez. 

HASAN HAYRI B. (©ersim) - Efen
dim, bendeniz bu kanunun münakaşasından 
kabul ve adermkabulündcn evvel, evvelki tar-
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zı intihabın muvafık olup olmadığından bah
sedeceğini. Şimdi biz bir seneden beridir, da
ha doğrusu bir buçuk seneden beridir, bu 
tarzda yaptığımız intihabatm - haricen o ka
dar tesiri yoksa da - dâhilen fazla mahzuru gö-
-rfiüttâftür. Nitekim meselâ bâzı kumandan
lıklar, vilâyetler kendilerinde büyük bir salâhi
yet görmüş, âdeta mesuliyeti hiç gözüne aldır
mıyor. Sanki dünyada mesuliyet yokmuş. Bu 
sebepledir ki, birtakım yolsuz hallerin hudusu-
na meylan veriyorlar. Nitekim Koçgiri ve em
sali hâliseler bu suretle tahaddüs etmiştir. 

Sonra bir nokta daha var. Reisi Âlimiz 
Paşa Hazretleri bizim buraya toplanmak-
lığımızm yegâne âmilidirler. Müşarünileyh 
bizi istihlâs ve taalii vatan için lâzımge-
len tedabiri ittihaz etmek için buraya top
ladılar, etrafına aldılar. Şimdi böyle bir za
tı muhtereme tutup da her işi gördürmek me
selâ vekilleri tâyin etmek vazifesini ona ihale 
etmek ve aynı zamanda da bu vekillerin intiha
bından dolayı da böyle zımnen bir şahsı mesu
liyet karşısında bulundurmak caiz midir, de
ğil midir? Ben şahsan caiz olmadığı kanaatinde
yim. Bu fikri zatimi misalle izah eleceğim. En
ver Paşayı Balkan Harbinden Harbi Umumiye-
ye kadar nasıl biliyordunuz? (İyi biliyorduk 
sesleri) Evet iyi idi. Ben pek iyi biliyorum, 
yaptığı fedakârlık. (Sadede sesleri) 

MUSTAFA B. (Tokad) — Dört yüz milyon 
müslümanın memleketini harabeye çevirdi. 

HASAN HAYRÎ B. (Devamla) — Müsaade 
buyurun efendim. Harbi Umumide bu adam bu 
işleri gördü diye bütün umuru onun eline ver
dik. Haddinden ziyade iş verdik, o da nihayet 
bu vatanı tepe takla, döndürdü. De buyur! Bu
nu biz mi yaptık, Enver mi yaptı? Bunu biz 
yaptık, onu ortaya biz attık, çünkü ona o sa
lâhiyeti biz verdik. Şimdi bu zatı muhteremi 
de Enver Paşanın akıbetine uğratmak istiyor
sak bunu verelim. 

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA (Anka-
RA) — Reisi Enver'in akıbetine uğratmak se
nin elinde değil, Reisin elindedir. O salâhiyeti 
Enver Paşaya sen mi verdin? 

HASAN HAYRI B. (Devamla) — Günkü 
mifet idare edemedi. 

GAZI MUSTAFA KEMAL PAŞA (Anka
ra) —- Beni omrnfa mukayese etmeyiniz. 
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HASAN HAYRÎ B. (Devamla) — Yaahş 

Paşa Hazretleri. 
GAZI MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — 

Yanlış değil, yanlış değil. Ben çok iyi anlarım. 
HASAN HAYRI B. (Devamla) — Y©k, yok 

Paşam... 
GAZİ MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — 

Devam ediniz. 
HASAN HAYRI B. (Devamla) — Mmta 

efendim, dün Hafız Mehmet bey bİJ^uterİBöz 
Merkez Ordusu Kumandanının merdi oknUrteâ-
nı Harbiyei Umumiye Dairesini, Başkumandanı 
bırakarak Nureddin Paşaya »için h&etfin «ttiî 
Madem ki, kendisine karşı mesul bir Heyeti t e 
kile varsa ve onu merci biliyor idiyse doğrudan 
doğruya Nureddin Paşaya İmeum edecekl&riae 
niçin merciine müracaat etmediler? Çüıiteü iteen-
dileri de kaanidirler ki; mesul bir Heyeti tekile 
yoktur. Onun için doğrudan doğruya Nureddin 
Paşaya hücum ettiler. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Ku- ' 
mandanın veya sunun, bunun şahsına ait bir şey 
söylemeyin, kanuna dair söyleyin. 

HASAN HAYRI B. (Devamla) — Misal ge
tiriyorum efendim! Bendeniz diyorum'ki: Eski 
kanunla bunun arasında bir fark .-göremiyorum. 
Bunu kendisi de fiilen ispat etti. Eğer mesul 
bir Heyeti Vekile olduğuna kaani olsaydı doğru
dan doğruya Merkez Ordusu Kumandanına hü
cum etmesi caiz değildir. 

REİS — Saded haricine çıkmayınız. Aksi 
takdirde kelâmdan menederim. 

HASAN HAYRÎ B. (Devamla) — bendeni
zin maksadım, eski kanunun tebdiliyle onun ye
rine başka bir kanun vazîdır. Ama bu kanun de
ğilmiş de başka türlü bir kanunmuş beis yok. 
Maksadım budur. 

SIRRI B. (izmit) — Münakaşasaııa gireceği
miz kanunun serlevhası; «Heyeti VSckiteni» vazi
fe ve mesuliyeti Kanunu» cümlesidir. Metni ka
nunun ihtiva ettiği mefhumun bu unvanda mün-
demicolup olmadığını anlamak birinci vazifemiz
dir. Metni kanunun ihtiva etti§i ruhu maksadı 
anlamak için onun tahririne saik ©la» «stoa%a mu
cibe mazbatasını tetkik etmefâ^ğimiz fesheder. 
Binaenaleyh karası» nnmun ittihaz olmam fu 
cümlenin hürmeti iîtfüıabiMi aalaafck igfaı «*&&-
bı mucibe mazb&*»?mıın tetkikine şir inimi. 
Bu kanunun faifobriMİB bir «BettasaİR duka. 
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birinci celsesinde Âzayi Kiramın daima yekdi-
ğerinden tebaüdedip iki noktai nazara tâbi ol
duklarını görürüz. Birisi, Meclisi Âlinin kara
rı veçhile Heyeti Vekilenin vazife ve mesuliye
tine dair bir kanun tedvini bizim vazifemizdir, 
diyor. İkincisi de, kendisine vazife ve mesuli
yet tâyin edeceğimiz Hükümetin şeklini bilmek-
liğimiz icabeder, diyor. Bu ciheti halletmeden 
yekdiğerine merbut olmıyan birçok maddeleri 
birbiri altına dizmeye kalkışıyorlar ve sırf ara
da bu maddeyi tedvin için bir araya gelen di
mağların tehassüsatı arasında ittihat ve insicam 
olmadığı için ortaya öyle bir manzume konulu
yor ki; her fıkrası birbirini nakzediyor. Esba
bı mucibe mazbatasında henüz maksadı meşru-
dan şu cümleyi görüyoruz: «Kanunu Esasiyi 
Osmaninin bir- kanunla gayrimefsuh ve gayri-
mankuz ahkâmı berkarar ve bu meyanda birin
ci maddeden yedinci maddeye kadar mezkûr 
olan hukuku âliyei hilâfet ve saltanatın mah-
fuziyeti aşikâr olduğundan muhtacı müzakere 
ve münakaşa olmıyan bu esasat aynen baki kal
mak üzere». İşte tedvin olunan kanunun mem-
baı ilhamı şu fıkradır. Binaenaleyh bu fıkranın 
bizim mefkuremize muvafık veya esasatımıza 
mutabık olup olmadığını anlamak için ufak bir 
tetkika girişmekliğimiz iktiza eder. Kanunu 
Esasinin mazbut ve mahfuz denilmek istenilen 
birinciden yedinciye kadar mevâddı malûmu
nuzdur ki; hep hukuku padişahiden bahistir. O 
hukuk ki bugün her halde yine mahfuzdur, de
mek için ve o hukukun muhafazasını deruhte 
etmekliğimiz için çok düşünmekliğimiz icabe
der. Bunu düşünmıyerek şu halde teşekkülümü
ze rağmen el'an onu bizde idameye mûtaahhi-
diz, demek için, kendi hesabıma biraz düşün
mek iktiza eder. Meselâ üçüncü madde Salta
natı Seniyei Osmaniye Hilâfeti Küberayi îslâ-
miyeyi haiz olarak sülâlei Âli Osmandan ekber 
evlâda aittir, denilen fıkrada.. 

YUSUF ZIYA B. (Bitlis) — Öyle bir madde 
yoktur. 

SIRRI B. (tzmit) — Zatı âlinizden hassa
ten rica ederim. Kanunu iyi tetkik ederek ten
kide girişiniz. Şimdi biz Hükümetin heyeti umu-
miyesine vazıyed ettiğimiz, halde dahi. veraseti 
saltanatın bu usulde cereyanını mı kabul ede
ceğizi Bunu bugünden tahtı muhafazada ad
detmek caiz midir, değil midir? 

OPERATÖR EMlN B. (Bursa) — Asla! 
SIRRI B. (izmit) — Yine padişah için mah

fuz addedeceğimiz diğer bir fıkra; «Zatı haz-
reti padişahinin ve hanedanı saltanatın muhas-
sasatı zatiyeleri tekâfülü umumi altındadır^» 
Fıkrasıdır. Bugünkü usule göre hanedanı sal
tanattan bir çocuk tevellüdeder - etmez onun için 
bütçeye bir tahsisat vaz'edilir. Fakat bu kanun 
yapıldığı zaman bilelim ki; memleket Bosna'
dan, Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan, Barsa'-
dan ta Kafkasya'ya müntehi olurdu. Binaen
aleyh o vakit hanedanı saltanatın büyük mik
yasta masarifatını deruhde etmek belki kabil 
olurdu, fakat Devlet bu kadar küçüldükten 
sonra biz el'an hanedanı saltanatın vâsi masari
fini nasıl deruhde edebileceğiz? (Alkışlar) Bu
gün hattâ en vâsi memleketlerde ve ahrarane 
idarelerde bile hanedanı saltanatın millet büt
çesinden bu kadar vâsi mikyasta istifade edeni 
yoktur. Bunu kabul etmek âdeta bugün bu asır
da Çad gölü yakınında bir (Tombokto) Hükü
metine benzemek demektir. Bizse eşkâli hükü
metin en mütekâmilini burada teşkil ettik. Bi
naenaleyh daha bugünden böyle Kanunu Esasi
nin hukuku padişahiye taallûk eden mevaddı-
mn uhdesine girişmek bana kalırsa zamanı de
ğildir. Ben zannederim ki, ihtiyatsız bir hare
ket olur. Bana kalırsa bu maddeleri zikretme
mek lâzımgelirdi. Zamanı geldiği zaman millet 
ona ne şekil vereceğini düşünür. (Bravo sesleri) 
işte kanunun tedvinine saik olan esbap ve ef
kâr bu gibi menabiden alınmıştır. 

Şimdi metni kanuna gelelim. Meclisi Âli it
tihaz ettiği kararında dedi ki : Bir encümen in-
tihabedelim ve o encümen Heyeti Vekile için 
bir vazife ve mesuliyet kanunu tedvin etsin. 
Bu karar üzerine encümen intihabolundu. En-
cümense Meclisi Alinin kendisine çizmiş oldu
ğu hudut ve salâhiyeti tecavüz ederek Kanunu 
Esasinin tadiline girişti. 

HACI AHMED HAMDI Ef. (Muş) —. Salâ
hiyeti vâsıa verildi. 

SIRRI B. (Devamla) — Binaenaleyh, bir 
maksadı mahsusla intihabedilen encümenin va
zife ve salâhiyetini tecavüz ederek, Kanunu 
Esasi maddelerinin tadiline veya tahrifine giriş
mesi onun cazifesinden hariç hareket etmiş ol
duğunu gösterir ki : O halde bu hak haricinde 
yapılan şey, bizim nazarımızda bizim verdiği-
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miz kararın haricinde olduğu için, hükmü ol
mamak icabeder. O halde meseleyi şümullü dü
şünmezden evvel usulü müzakere mevzuuna gö
re tetkik etmeklik icabeder. Bizim verdiğimiz 
karar haricinde yapılan şu kanun lâyihasının 
tetkikine girişecek miyiz, girişmiyecek miyiz? 
Meclisi Âli bu kanunun tetkikine girişebilmek 
için eskiden verdiği kararın hükmünü iptal et
mesi icabeder. Binaenaleyh, Heyeti Celilenizden 
istirham ediyorum. Evvel emirde bu ciheti hal
letmek icabeder. işte şu takririmi Riyasete ve
riyorum. Arayı âlinize arz edilir. Eğer; «Kanu
nu hâzırın tetkiki caizdir» diyecek olursanız 
bendeniz de o zaman kanun hakkında söz söy
lemek hakkını muhafaza ederim. 

Riyaseti Celileye 
Meclisi Alinin olbaptaki kararı «Heyeti Ve-

kilenin vazife ve mesuliyeti» hakkında bir ka
nun tanzimine dairdi. Halbuki encümen vazifei 
muhavvelesinin. hudut ve salâhiyetini bitteca-
vüz Kanunu Esasi maddelerinin tadiline girişe
rek sebebi teşekkül ve hikmeti mevcudiyetin
den zühul etmiş olduğu görülmekle kendisine 
tâyin edilen mevzu dâhilinde (Heyeti Vekilenin 
vazife ve mesuliyeti) ne dair muktazi kanunun 
tâyin ve tesbiti hakkında lâyihai kanuniyenin 
encümene iadesini teklif ederim. 

26 Teşrinisani 1337 
İzmit Mebusu 

Sırrı 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Encümen 
namına buna dair söz isterim, Reis Bey! 

SIRRI B. (Devamla) — Bu meselenin tetki
kine girişip girişmemekliğimiz için her halde re'-
sen bir karar ittihaz etmekliğimiz lâzımdır, öyle 
karar itihaz etmekszin, eski kanun hükmünü ic
ra etmekte iken bizim de yolsuz bir yola gitmek-
liğimizi gösterir. Bendenizin teklifim bundan 
ibarettir. 

YUSUF ZIYA B. (Bitlis) — Bir mebus bile 
bir kanun teklif edebilir. Encümen nasıl teklif 
edemez? 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Reis Bey 
encümen namına söz veriniz. , 

SIRRI B. (izmit) — Kaç kişi encümen na
mına söyliyecek?* 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Mazbata 
muharriri bana söz verdi. 
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OPERATÖR EMlN B. (Bursa) — Yatoız 

Mazbata Muharriri Salâhaddin Bey söyliyecek. 
REİS — Mçselei müstehire hakkında sonra 

söylersiniz. 
HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) —Müzake

reye koyduğunuz zaman ilk söz benim olmak 
üzere kürsüden iniyorum. 

RElS — Pekâlâ efendim. 
SALAHADDÎNB. (Mersin) — Sırrı Bey bir 

mütalâada bulundular. Bu mütalâa gayet mft-
him ve esaslıdır. Bu mütalâa hakkında geçen 
gün bir arkadaşımızın biriyle temas ettim» Ben-
deniz, mevzuubahsolan meselenin vüs'at ve aza
metini düşünerek derhal cevap vermek istemi
yorum. Bütün arkadaşlar sözlerini söyledikten 
sonra tekmil efkâr tenevvür ve tebellür ettikten 
sonra efkârımı söylerim. O zaman cevap vere
ceğim. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Sırrı Beyin takri
rini reye koyunuz, Reis Bey! Kabul edenler et
sin, etmiy enler etmesin. , 

SIRRI B. (izmit) — Meclisi Ali bunu müza
kere edemez (Gürültüler) ... 

SALÂHADDlNB. (Mersin) — Meclis şim
diye kadar cereyan etmiş olan müzakereyi kâfi 
gördü mü? 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Evve
lâ meselenin halli lâzımgelir. Bu mesele halledil
meden müzakere doğru olamaz. , 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Evet! Ev
velâ bu meselei müstehire halledilmeli. 

REİS— Efendim Sırrı Beyin takririni oku
tuyorum. (Gürültüler) , 

GAZI MUSTAFA KEMAL P£ (Ankara) — 
Verilen her hangi bir takrir derhal okunmajk 
mecburiyetinde değildir. Şimdiye kadar verilmiş 
zannederim birçok takrirler vardır. Eğer müza
kerenin kifayetine karar verilmişse, o zaman 
mevcut takrirler okunabilir. Binaenaleyh müza
kere devam ediyor. 

ŞEREF B. (Edirne) — Efendiler Heyeti Ve
kilenin mesuliyet ve salâhiyetine dair takdim 
edilen lâyihai kanuniyeyi tetkik ettik.rtJSnçütHeû 
namına söz söyliyen Salâhaddin Beyefendi Haz
retleri esbabı mucibede izah edilen makasidin 
mevzuubahis ve müzakere olmamasından bah
setti. Lâkin düşünmeli ki, kanun büyük bir ih
tiyaca mebni tanzim edilmiş olmakla niçin vaş'-
oluhduğunu mutlaka esbabı mucibesİBİn ihtiva 
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e^öieşi lâzınıgelirdi. Hattâ kanunun yirmi sene 
sonra t&fsiriîsde onun vaz'ını ieabeden esbabın 
ne ^ d ^ f u m ı müfessirler o zaman o esbabı mu
cibe mazbatasına müracaatle halledeceklerinden, 
e#fâbı mucibe mazbatası kanunun ifadesi de-
möÎEtir. Şimdi esbabı mucibe mazbatasında (mu
addel Kanunu Esasii Osmaninin bir kanun ile 
gayrimesfsuh ve ge^r«»amkuz ahkâmı berkara 
ve İm *mfe^««ıda birinelden yedinci maddeye ka-
#ar mfe«teûr tâm bukuku âliyei hilâfet ve sal-
taş«atm tWE«âl«föiyeti aşâeâr olduğundan muhtacı 
m^aîi0]?e olraıyan) diyrorlar. 

M&lûm^âlinizdir k i ; Türkiye Büyük Millet 
Malisini tetrdu#unuz ve Türk milletinin büyük 
davaflmı bütün düttyaya anlatmaya çalıştığınız 

-|u!âft%ikftÖ« diyorsunuz ki, eski esas dâhilinde 
Ipâ re l i t i f l imai^ yalnız ve ancak bir şahısta 
toplanır. O şahsa millet kudreti içtimaiyesini ve
rir. Binim ona verdiğimiz kudreti içtimaiye bir-
takun d&hilî --m harici avarız hasebiyle bugün 
artık nâkabili istifade, gayrifcabili icra bir hâle 
^ItftişMr. Balbuki millet iradei milliyeyi hâkim 
kılmak için bu Meclisi topladı ve bugün bu 
Meclis bütün hukuku hükümraniyi ve iradei 
BaMliyeyi -temsil ettirir bir Meclistir. (Bravo 
sadalarj) Bu sizin kararmızdır. Zabıt Ceridesi
nin ^birİHci cildini açıp Okuyun. 

Sonra zaman zaman tebeddülat vâki olarak 
peşin pek zayıf bir surette foaşhyan müeahede 
am^tedîaı beri eksilmömiş, nihayet sarih mille
tin göğsünden -kopan iman ve azimle bugünü 
doğurmuştur. ¥ e bundan sonra artık geçmiş bir 
mazi bırakarak, fakat, emin bir hal ve parlak 
bir istikbale giden bütün millet iradesini tem
sil etmek için sizi buraya topladı. Bunun için 
kanun yapılır mı, yapılmaz mı? Hayır efendi
ler. Kanun yapılmaz. Arkadaşlar her kanun ih
tiyaca göre .yaşar. Onun için kanunu yapayım 
da xma mâİet muti olsun, diye yapılan kanunlar 
hatalı olur. Yani masa başında otururken mil
lete muta olacak kanunlar yapılırsa onun tatbik 
•e#lıe!H*M&fmi %i»lterle ımsalleıfle görüyoruz. Şu 
IşİNfe bu %mm& teı ihtiyaca Gevap verecek bir 
kiMte «ödir, de#il midir? Cemiyette o ihtiyaç 
hâsıl d » ı ş mudur, olmamış mıdır? Bunu tet-
Mk-<*sl»s$c lâmmdar. Btmu t>efckik etmek için Tür-
l#fe H%$üt H ü e t M&$mm buraca toplıyan 
«vasntlitetfcsk etmek lâzımdır. Acaba Büyük 
3üg$B$-; üescfâsmi buraya toplıyatı avamil nedir? 
DtigUd* mmsM&m ba *»iH*l&ı sinesine çekeri 

ve galibolduklarını iddia eden düşmanlar, biz 
bunları kabul etmiyoruz, dediler. Bize bir sulh 
getirdiler. Ve dediler ki biz sulh olacağız. Bizim 
milletimiz de sulhu selâmladığı vakitte düşman
larımız mütareke ile sulh değil, bir zencir getir
diler. Bu zenciri kabul etmek için teklif ettikle
ri iki makam vardır. Birisi, İstanbul'da bulu
nan gafil ve âciz birtakım adamlar diğeri de, 
koca bir millet bunu kabul etmedi. Namuskâ-
rane tatbik edilmek üzere millet mütarekeyi ka
bul etti. Şu halde; o sulh denilen zenciri kabul 
etmiyen millettir ki Anadolu'da bu şuleyi uyan
dırdı. Bu kandile herkes dinden geldiği ka
dar geldi; yağ akıttı. Binaenaleyh bu par
laklık husule geldi. Şimdi bu avamili 
böyle olunca, buraya toplandığımız dakikada ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisini kurduğumuz an
da, acaba bu avamilden bu kanun doğmuş mu
dur, doğmamış mıdır? Bunu tetkik edebilmek 
için de Meclis makanizması nedir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi burada bulun
duğu vakit üç kuvvet vardı. Malûmunuz biri 
Hükümdar, diğeri Hükümet, üçüncüsü de Kuv-
vei Teşriîyedir. Tarihi karıştıracak olursanız 
bunun dördüncü şeklini bulamıyacaksmız. İn
sanlar birçok tecrübe neticesinde nihayet şu şek
li idareyi bulmuş, Hükümet başında bir hüküm
dar ve kuvvei teşriiyeyi temsil eden Meclisi Mil
lî. Siz buraya toplandığınız vakitte başta hü
kümdar yoktu. Onu bulmayınca bittabi Meclis 
ne yapmış? Hakkı hükümdari nedir diye düşün
müş; tetkik etmiş, hükümdarlık hakkı bir şah
sa irsen intikal etmiş bir hak veyahut o şahsın 
kuvveti bazu ile eline geçirdiği bir kuvvet değil
dir. Hayır! Hükümdarlık, bir heyeti içtimaiyenin 
toplanarak bir zata teffizi umur etmesi demek
tir. O işi ona teffiz etmesi ise kendi hakkından 
sarfınazar etmesi demek değildir. Binaenaleyh 
hükümdar olmasını millet düşünmüş, ortada Bü
yük Millet Meclisi vardır ve bir hükümdar yok
tur. Tevzini kuva için bu kaide lâzımdır. Hal
buki ortada ancak Millet Meclisi vardır. Bu 
milletin (hükümdarına vermiş olduğu kuvveti bu 
Hükümdar suiistimal ettiği için o kuvveti çek
miş, kendi nefsine almış. (Şiddetli alkışlar) Şu 
halde siz ki dört bin senelik zaptedilen tarihin 
hiçbir sayfasında görülmiyen bir varlığı yarat
tınız ve hukuku hükümdariyi suiistimal ettiğin
den dolayı, ona altı yüz yıllık bir şehnamenin 
bizde yaşattığı birtakım hâtıraları taziz ile de-
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diniz ki; edeben ve nezaheten hükümdar bugün 
tahtı esarettedir! Makamı Hilâfetimiz de bugün 
esarettedir. Binaenaleyh Makamı Hilâfet ve Hü
kümdar tahtı esarette bulunduğu müddetçe ira-
dei milliyeyi hâkim kılan bu millet kuvvei hü-
kümdariyi haizdir. inkâr eder misiniz ? Şu hal
de; Türkiye Büyük Millet Meclisinin mekaniz
ması işte şu suretle icrai (halde kendisine intikal 
etmiştir. Binaenaleyh burada icrai ve teşriî bir 
vaziyet hâsıl olmuştur. Bu husul bir husulü 
cebrî değildir. Biz bunu mutlaka vücuda geti
receğiz ve bu; bizzat istiyerek, biz mutlak böyle 
yapacağız, diye meydana getirmiş olduğumuz bil
iş değildir. Hâdisatı içtimaiye mutlaka bir man-
tıka dâhildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi teş
riî ve icrai kuvveti haiz olmak üzere ortaya kon
muştur. Vakaa varidi hatır olabilir ki: Şu şekil
de meydana gelen bir Hükümette biraz teşevvü
şü kuva olmalıdır. Binaenaleyh; teşriî salâhiyeti 
haiz olan bir Meclis, icra salâhiyetini de haiz olur
sa ortada bir uygunsuzluk çıkmaz mı? 

Tarihi Meşrutiyetin cereyanlarını tetkik eder
seniz dünyada iki defa olarak, böyle hâdiseye vâ
kıf olursunuz. Birisi; Bizim hayatımızı andır
mış olması suretiyle (Konvansiyon) ^slır. Diğeri 
de; 1875 te Fransızların düştüğü hal. yani (Ti-
yer) in idaresinden (Makmahon) un idaresine 
kadar geçen müddet. Fakat biz iftihar edelim ki, 
onların hiçbirisine benzememek suretiyle, vasıf
ta daha yüksek, mahiyette daha ulvi olmak üze
re biz bu işi yaptık. Bize hiç kimse hukuku esa
siye dersi vermiş olmadı. Onun içindir ki, bunu 
bilerek, düşünerek yaptık. Bö,yle yapılmasını bi
ze telkin eden haricî kuvvet ne idi ? işte bu, şanlı 
milletimin arzusu idi. O milletin arzusu idi ki; 
burada toplanan dimağları bir noktada tesbit 
etti ve aşkı vatanla kanayan kalbleri bir noktaya 
tevcih etti. Binaenaleyh Türkiye Büyük Millet 
Meclisi şekli hazırı ile meydana çıktı. Şu halde 
teşriî kuvvetini eline alan Millet Meclisi icraî me
selede de ne yapmasını düşündü? Dedi ki; biz ic
rai vazifeyi ayrı ayrı arkadaşlara tevdi ederek, 
onlara gördürürüz. Ve onlar bu işi yaparlar. Bu 
meseleyi en güzel müdafaa eden Erzurumlu Hü
seyin Avni beydir. Kendisine yâd ettiririm. Mec
lisi Âlinizde cereyan eden müzakeratm birinde 
aynen buyuruyorlar ki, Hüseyin Avni beyefendi; 
bu Meclisi icrai salâhiyeti haizdir ve iradei mil-
lîyeye hâkimdir. Hattâ bu mesele zannederim, 
yedinci ciltte mezkûrdur. Heyeti Vekile kana-
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nundaki sahifeyi de arz ederim. Heyeti Vekile 
Kanununu müzakere ettiğimiz vakit bir, bir de, 
biz Malta'da iken efendim. O zaman bir kanun 
müzakere ediyordunuz. O kanunu müzakere eder
ken Hüseyin Avni bey kardeşimiz diyor ki: «Bu 
Hükümetin şekli bundan ayrı bir şey olamaz.» 
İfadelerini aynen okuyayım. (Hükümet Büyük 
Millet Meclisi Hükümetidir. Meclis icra Vekil
lerini tefrik etmiştir. Salâhiyetlerini henüz tes
bit etmemiştir. Çünkü hak kendisinde tecelli et
miştir. O hakkı doğrudan doğruya istimal eder 
ve vekillerine verdiği mezuniyet dâhilinde onlar 
da ancak icrayı Hükümet eyler.) diyor ki, işte 
buradaki Türkiye Büyük Millet Meclisinin ruhu 
hassası Hüseyin Avni beyin, 141 nei içtimadaki 
şu ifadesiyle sabittir. 

Sonra kezalik Salâhaddin bey efendi de 145 
nci içtimada diyor ki: «Devlet ve milletin hayatı 
mevcudiyetine taallûk eden ahvalin Re'seıı ve bi
laistisna ve içtihadatı zâtiyeleri dairesinde idare
si minküllülvüeuh Meclisi Âlinin bizzat kuvvei 
icraiyeyi haiz buluıımasiyle meşruttur.» Şu iki 
zatın gayet dûrbin olan ifadatı anlatıyor ki, Mec
lisi Âli doğrudan doğruya icraî kuvveti kendi 
ruhunda mcczetmiş ve Heyeti Vekileye demiş ki: 
işte size biz şu işleri verdik, sizi tevkil ettik. Bit 
vekâlet; her vekilin münferiden, müçtemian icra-
yi vekâlete mezuniyetidir. Münferiden icrayi me
zuniyet; her birinin kendi derpartmanmda, ken
di dairesinde, gerek siyaseti umumiyei dâhiliye
de ve gerekse siyaseti umumiyei hariciyede icrayi 
vekâlet etmesi içindir. Binaenaleyh bu vekâlet 
kendilerine teffiz edildikten sonra ne gibi bir uy
gunsuzluk hâsıl olmuştur ki, bizi bu kanunu vaz'-
etmeye sevk etmiştir? Burasını düşünün, malû
mu seniyenizdir ki; icra Vekillerini tâyin ettiği
niz vakitte Meclisi Âliniz bir hakkı kendisinde 
hıfzetmiştir. Bu hak o kadar ulvidir ki; Heyeti 
Vekileye bile vermemiştir. Onda Meclisi Âli 
diyor ki; «İradei milliyeyi hâkim kılan benim, 
vekillerime veçhe tâyin edeceğim ve bu hakkı hiç 
kimseye vermiyeceğim.» 

Binaenaleyh iyi düşününüz k i ; Koca millet 
buraya şu zevatı âliyeyi toplamış. Siz ki, şu bü
yük ve muazzam -milletin bütün düşünen kafa
ları ; bütün düşünen dimağlariyle buraya gel
miştir. Vekillerinize diyorsunuz ki, filân filân 
işleri size verdik. Sizi hususi surette tevfeüfc et
tik ; fakat ş iar lrUjbir vakât bir iş yapmak; tein, 
veçhe tâyin etmeksizin bir salâhiyet vermeyiz! 
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îşte ince ve hassas olan nokta budur. Sebebi 
şudur ki; mesuliyet tevcih ederken hükümdar
lığın hakkını hiçbir vakitte Heyeti Vekile Re
isimi vermezsiniz. Onu vermemek için bu şartı 
koşmuş, onu vermemek için bu kaydı ihtiraziyi 
koymuşsunuz. Siyaseti umumiyei dâhiliyede o 
kadar kıskançsınız ki, vereceğiniz karan dü
şünürsünüz. Çünkü; vereceğiniz şey milletin 
hakkıdır. Vekilleri daima elinizin altında, gö
zünüzün önünde bulundurursunuz. Yapacağı 
işleri sorarsınız ve o vekillerin de kezalik kuv
vetli bulunmak ve milletin hakkını müdafaa 
etmek için sizin tâyin edeceğiniz veçheye nas
bi nigâh etmeleri lâzımgelir. îşt>e şu uygunsuz 
dediğiniz nokta uygunlu Olarak, gelmiş ve yü
rümüştür. Eğer yürümiyeydi, bugünü yarat
mazdınız. Burada bir şey daha vâridolur; ve
kille! e mesuliyet tevcih »etmek. Vekiller her za
man mesuldür. Vekillsri çağırıp siygaya çeki
yor ve vekil size cevap vermezse yerine diğer 
bir arkadaşınızı da gönderiyorsunuz. Demek-
ki mesuliyeti de vekillere veriyorsunuz. 

HACI AHMED HAMDI Ef. (Muş) — Yal
nız, mesul etmekle kalmamalı, ceza da verme
lidir. 

ŞEREF B. (Devamla) — Sonra vekil tâyin 
'etmek bir vazife, bir haksa o hakkın karşısın
da bir vazife var. Hak ve vazife tekabül eder. 
nasıl ki; o yerde bir hak var, onun karşısında 
bir vazife vardır. Binaenaleyh Heyeti Vekilce 
verdiğiniz bu hak ve vazife tamâmiyle müüte-
mirren mevcut mu, değil mi? Bunu istediğiniz 
kad^r arayınız ve aramak hakkınızdır. Halbu
ki bu hak ve vazife fikri, vazife esası bizim 
şeraitimizde daha güzel, daha metin bir surette 
vardır. Hak ve vazife diye Garp'ten aldığımız 
şey, vazife diye kabul edilen külfet, her halde 
Meclisi Âlinin, kurduğu mekanizmaya daha muva
fıktır. O teklifi, o külfeti sırtına alan Heyeti Ve
kile de o telifi yapan mükellefin karşısında mü
kellef olarak, cevap vermek mecburiyetindedir 
ki, bu; tamâmiyle şeriata da muvafıktır. Hiçbir 
uygunsuz yeri yoktur. 

Yalnız bir mesele var ki burada orası biraz 
bizi endişenâk eder gibi görünüyor. Biz ferden 
ferda her bir vekile bir kudreti icraiye verdi
ğimiz takdirde bunlar ferden ferda işlerini ya
pıyorlar. Heyeti mecmuaları itibariyle biz onla
rın yaptıkları işlerden tamâmiyle haberdar ola- I 
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mıyoruz, heyeti mecmuası itibariyle biz onlar
dan haberdar olmalıyız. Binaenaleyh malûmdur 
ki; memleketi kurtaran ferdî kuvvetler, nihayet 
memleketin bütün vicdanlı evlâdını bir yere top-
lıyarak içtimai kuvvetleri husule getirmiştir. 
Binaenaleyh ferden ferda verdiğimiz vazifeler
den nasıl mesulseler içtimaen de sizin nazarınız
da mesuliyetleri olduğunu hangi maddeden, han
gi kanundan çıkarıyor sunuz? Bir adanı vaz'ı 
imza ettiği şeyin mesuliyetini sırtına yüklenmiş 
demektir. Heyeti Vekile mademki müçtemian 
ittihaz ettikleri bir karara imzalarım vazetmiş
lerdir, onun heyeti mecmuasından kendileri
nin mesuliyet kabul etmemeleri kabil değildir. 
Fakat işin uymıyan, uygun görümiyen bir ciheti, 
verdiğimiz vazife mukabilinde mesuliyet takab-
bül edenlerin bize karşı müçtemian mesul olma
larını görmemekten ileri gelmiştir. Bunun ise 
kabiliyeti ıslahiyesi mevcuttur. 

işte Heyeti Vekile rüfekamız da aramızdadır. 
Kendilerine sorarız. Çünkü bu, samimî bir has-
bihal ve memleketin samimî derdi olmak itiba
riyle, bir dâvanın karşısında herkes fikir ve ka
naatini tamâmiyle söylemelidir. O halde sorarız 
Heyeti Vekileye; içtima ettikleri ve bir karar it
tihaz ettikleri vakitte altına müşterek imza vaz'-
ettikleri o karardan dolayı mesuliyet kabul edi
yorlar mı, etmiyorlar mı? (Tabiî ederler sadası) 
Binaenaleyh bedaheten sabit olan bu mesuliyeti 
kabul ettikten sonra; bu mesuliyetin heyeti mec
muasına bir şekil vermek lâzımgelir ki, bu pek 
tabiî, pek muvafık bir şeydir. Buna kimse bir 
şey diyemez. Fakat o şekli vermek şarttır. Ma
lûmunuzdur ki, on senedir zelzelei meşrutiyetle 
sarsılan bu memlekette acaba meşrutiyet ne ya
rattı, ne yaptı ? Bir kere göz önüne getirirsek 
biz meşrutiyeti hakikiyeyi değil, biraz meşruti
yeti câliyeyi takibettik. Eğer meşrutiyeti haki
kiyeyi takibetmiş olsaydık, demin burada Sır
rı Beyin buyurdukları gibi, ta Cesir - Mustafa -
Paşadan bir hattımustakim üzere iki bin kilo
metreden bir arz çeviren böyle bir Hakan top
rağını İngilizlerin topları altına teslim etmez
dik! Meşrutiyeti hakikiye memlekette hürriye
ti hakikiye demektir. Meşrutiyetin başka bir mâ
nası yoktur. Binaenaleyh hürriyeti hakikiyeyi 
tesis edeceğimiz memlekette hürriyeti kelâm, 
hürriyeti tahrir de olacaktır. Bunları tesis ettiği
miz dakikadan itibaren o memlekette hiçbir va-

I kitte cali Meşrutiyet olamaz. îş bunu tesis et-
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mektir. Meşrutiyeti hakikiye; hürriyeti hakiki
yedir. Hakiki hürriyeti tesis etmekten başka bir 
şey için değil, şu Meclis şuraya yalnız bunun 
için toplanmıştır. 

Birçok zamanlardan beri memlekette hadis 
olan birçok vukuattan tamamiyle bu Meclis gör
dü ve anladı ki; meşrutiyetin ruhuna muhalif 
olarak, eski hükümet mekanizmasının yarattığı, 
doğurduğu bir fenalık var. Buraya toplanır top
lanmaz dediniz ki; artık yeter. Ta 1255 tarihin
den beri Tanzimat namiyle Garptan akan çirkin, 
mülevves bir ruhun memleketimizde, dinimize 
ruhumuza, itikadımıza uymıyarak kurduğu esas
lar çürüktür, berbattır. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi bir daha o çukura düşmiyecektir. Bina
enaleyh halkın hakkını halka verecektir. Çünkü 
halkın sadası şu Mecliste toplanmıştır. Halkın 
sadası hakkın sadasıdır. Binaenaleyh işte o hak
kın sadası memlekette halk idaresini tesise ka
rar vermiş ve ilk hatveyi Teşkilâtı Esasiye Ka
nunu ile attığınız gibi îdarei Nevahi Kanununu 
da onun duvarlarını, etrafını örmek demektir. 

Şu kadarını arz edeyim ki : Biz yalnız bir 
noktada fena halde çekiniyoruz. Efendim bunu 
biraz arkadaşlarıma ifşa etmek isterim. Efendi
ler, milletimize cehil isnadediliyor. Pek çok işi
tiyorum ki, (Millet cahildir.) deniliyor. Bunu 
bütün ruhumun samimiyetiyle reddederim. Türk 
köylüsünün fıtrî idraki, fıtrî ilmi vardır; ümmi-
dir; okumamıştır. O kabahat işte onu idare eden 
hükümete aittir. Çünkü cahil olan bu millet, bi
ze efendiler yoktan bir Sakarya yarattı. Fıtrî 
irfanı ve ilme sahibolan Türk köylüsü işte bizi 
buraya göndermiştir. İşte o ayağının çarığının 
ipinde bir feyzi beka aradığınız Türk köylüsü 
bizi buraya gönderdikten sonra acaba yine sa
ray saltanatı kurmak, o saray saltanatının etra
fı hümayununu teşkil etmek, sonra burnu üstü 
sürte sürte çalışarak yüzde doksan beşini şöyle 
elinden kaptırdığı Marmara'nın mai seması al
tında, elektrik lâmbalarının tantanalı, şaşaalı 
ziyaları içinde, bâzı eşhası yaşatmak! îşte bu; 
yine Türk köylüsü için ezilmek, sürünmek, mak-
hur olmaktır. Lanet olsun öyle meşrutiyete. 

Şu halde millî hükümet meselesine nakli ke
lâm etmek lâzım. Halk hükümetini kurarken 
millet hükümeti kuruyoruz. Fakat efendiler mâ-
lûmuâlileridir ki, halk hükümeti demek, tama
miyle ademimerkeziyet demek değildir. Komü
nizm hükümeti yok mu? Sovyet Hükümeti yok 
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mut işte bu komünizm bile ademimerkeziyet de
ğildir. Halk hükümeti, akıl, idrak, iz'an hükü
meti ve nihayet halk hükümeti, milletin kendi 
samimiyetinden doğan bir hükümettir. Önün 
için halk hükümeti birbirinden kopmıyacak hal
kalar gibidir ve o halkalar birbirine hiç kopma-
mak üzere perçinlenir. Ona perçin vuracak işte 
Türkiye Büyük Millet Meclisidir! Büyük Millet 
Meclisi onu vurduktan sonra o halkalar' müte
sanit bir surette yaşar ve ondan hükümet kuv
veti ve hükümet kuvvetinden de devlet denilen 
kuvvet meydana gelir. Malûmuâlinizdir ki, sim 
muvaffakiyet; münferiden yürümekte ve mütte-
hiden harbetmektedir. 

Şimdi teklif edilen kanun mahiyet ve tabi
atı milliyeden doğmuştur, noktası gelir. Bu nok
taya nazar edince mahiyeti milliyeden doğduğu 
anlaşılır. Deminden beri arz ettiğim veçhile, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi gayesini istihsal 
edinceye kadar amali milliye dairesinde bu ga
yeyi istihsal etmek üzere tuttuğu yolu takibede-
rek gelmektedir. Ve bimennihitaalâ her tarafta 
daha bir buçuk sene evvel ne kadar küçükse 
bir buçuk sene sonra düşünürseniz ne kadar 
büyük olduğunu göreceksiniz! Büyük Millet 
Meclisinin şu muazzam varlığı karşısında bü
tün rakiplerimiz, evet; bunlar yaptı ve mu
vaffak oldu, demektedirler. Şimdi bu meka
nizmanın bir vidasını düzelteceğiz diyerek, 
bozacak olursak acaba ne gibi tesirat icra ede
ceğiz? Bu tesirat ya haricî veya dahilîdir. Beri
deniz Malta 'dan geldiğim vakit şu kürsünün 
üzerinden arkadaşlarıma söylemiştim ve de
miştim ki, efendiler; insan yaşadığı muhitin 
haricini bilemez. Çünkü temasımız yok sizin 
öyle bir varlığınız, öyle bir yüksekliğiniz1 var 
ki; bunu anlıyabilmek için biraz harice git
mek lâzım, işte hariçten gelen arkadaşlarımız 
bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinin Şark
ta ve Garpta ne vaziyette ve ne mevkide bu
lunduğunu lütfen izah etsinler. Hattâ diyor
lar ki; «Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk 
köylüsüne, haydi düşmana arş! diyor, gidiyor. 
Şu işi yapacaksın! Diyor, yapıyor.» Binaen
aleyh bu Mecliste bir büyüklük var. Meclis 
Heyeti Vekileye veçhe gösteriyor, yaptığını 
beğenmezse alıyor. Yere vuruyor. Şöyle yap! 
Diyor. Binaenaleyh bütün kudret, kuvvet 
bu Meclisin elindedir. Şimdi böyle bir rücu 
ile sağdan geri edelim ve bir kabine teşkili-
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ne kalkalım, o zaman eski tesirini, hariçteki 
teskin d© ne olacağını bir kere nazarı dik-
kfcla akit»». «Aâtm, aittin bunlar yine başla -
di te-eski tas eski? hamam gibi dönmeye» de-

Dâıhile gelelim; acaba Türkiye Büyük Mil
le t •; Meeüslöin: gerek mevzuuatı kanııniyesin
den, gerek harekâtı milliyesinden millet kati-
9*Ki:9tlfeti0iBfc etmif midir ? Milletin şikâyeti 
idareye ait, yâni Hükümetin idaresine aittir 
ve dafca doğrusu idare memurlarına memur-
laıpm şahitna aittir. Onu düzeltmek de elin-
deüılv istediği gibi düzeltebilir. Çünkü o hak 
hiçbir vakit kendisinden nezedilmemiştir. • 

Ştı h&Me hariçte dâhilde şu uygunsuzluğu 
yaşatmaktan ziyade tamamiyle, vakti geldi 
ise,. Mesuliyeti Vükâlâ Kanunu yerine Kanuni 
Es&si yapalım mı, yapmıyalım mı! Mesele 
böttsadusdıv. Devlet, Hükümeti idare, demin de 
arz ettiğim veçhile, eğer muvazenei kuvayi He
yeti Vekilei hazıra ile meydana getiremiyorsak 
bir Kanunu Esasiye ihtiyar; vardır. Bu Kanu
nla: Esasinin demi icrası ve demi tatbiki gelmiş
se,-buyurun; el ele verelim, çalışalım, yapalım. 
YcffejV eğer deini icrası gelmemişse, bâzı mülâ
hazatı hazıra buna henüz vakit ve imkân ver-
nıâyo-rsa, düşünelim ve diyelim ki : Pek güzel 
başlamış olan bu işi ufak tefek uygunsuzluğu 
olsa bile, onları kendi samimiyetimizle, kendi 
samimiyeti vicdanımızla hallederek şu ahengi 
bozmıyalım. 

Lâkm Heyeti Vekilenin mesuliyeti vazaifi-
ne nakli kelâm edince evet! Bendeniz de bil
cümle arkadaşla.IM m] a beraberim, şüphesiz He
yeti Vekile de bu hususta bizimle beraberdir. 
Heyeti Vekilenin mesuliyet ve vazaifine dair 
b k kanun yapmalıdır, bu kanun lâzımdır. Fa
kat şu elimizdeki lâyihada katiyen o kanuna 
temas eder bir nokta yoktur. Malûmuâliniz-
dİF ki ; Heyeti Vekilenin vazifesi şudur denir, 
bir fasıl yapılır. Mesuliyeti şundan itıbias eder, 
denir bir fasıl konur. Bendeniz katiyen demok
ratik hükümet esasını kurmuş halk hükümeti 
t e m etmiş bir Meclisin burada yazıldığı gibi 
Divana Âli teşkil suretiyle Heyeti Vekilenin 
muhakemesini kabuı edenlerden değilim. Ma
kamı kaza hiçbir vakitte taaddüdetmez. Birisi-
*fo-itm}sstââ&. hâkiflâ diğerinin başka hâkimi 
olamaz. Mehı#e,d 'in hâkimi: kimse ötekinin de 
hâkimi odur. Fakat bâzı usulü mahsusa vaz'-
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edilir. Şu halde (Heyeti Vekilenin vazife ve 
mesuliyetine dair) denilen bu kanunda bende
niz Heyeti Vekilenin vazife ve mesuliyetine 
dair bir madde görmedim. Yalnız bir madde 
var ki, o maddede Heyeti Vekilenin müçtemi-
an mesul olması-ve aynı zamanda Heyeti Veki
le Reisi ile Şer'iye Vekilini Meclisin intihabet-
mesi ve üçüncüsü Meclis Reisinin reyinin reyi 
istişari olmasıdır. 

Şimdi Heyeti Vekilenin mesul olup olma
ması için fikrimi arz ettim. Mesuliyeti ve va-
zaifi tesbit edelim. Pekâlâ! Mesuldür diyelim. 
Fakat ikinci şekle gelince demin dediğim gibi, 
şimdiye kadar tatbik etmiş olduğunuz bu işte 
şimdi ne gibi uygunsuzluk gördünüz ve ne gi
bi bir ihtiyaç hissediyorsunuz da bir Heyeti Ve
kile intikaibetmek istetmiyorsunuz! Mesul bir 
Kabine istiyordunuz. Bunun (başına < Hüküm
darı koymadıkça Muvazenei kuvayi meydana geti
remezsiniz. Sebebi; Heyeti Vekile Reisini intihab-
ettiğiniz Hükümet kalbine şeklinde teşekkül et
ti. Vekiller ınünferiden (dairelerinden mesul
dürler. Heyeti Vekile ile Meclisi Millî arasında 
bir hâdise çıkar. öyle (bir hâdise 'ki süz o vakit 
icrai kuvvetti haiz olamazsınız. Yani icrai kuv
vetiniz kalmaz. Zira Heyeti Vekileye icra kuv
vetinizi vermiş lolursunuz. O zaman teşriî ma
kamda kalırsınız. Teşriî makamda (kalınca itki 
şey çıkar; bir .gün Heyeti Vekile i'le kuvvei teş
riîye arasında .bir ihtilâf zuihur eder. O yaikit 
bunu hall'edecek kimdir efendiler? 

SALÂHADDfN B. (Mersin) _ Meclisi Âli
dir. 

ŞEREF B. (Devamla) — Meclisi Alide kuv
vei icraiye yoktur. KuvVei teşriîye vardır. Son
ra 'kuvvei tesmiyeden başka bir şey kalmaz. 
Meclisinizden 'kuvvei icraiye mukadderen gider. 

İkincisi : Meclisin reisi bizi temsil etmek iti
bariyle bu işi imza 'eder, yapar. Nasıl yapar 
•efendim? Rica ederiaıı Meclisin Reisi; yalnız 
Meclisten aldığı Meclisin ona verdiği kuvvet ve 
kudretle iş görür. Ve siyaseti umumiyede ken
disi daima niigehban olur ve gördüğü şeyleri 
Meclise söyler ve diğerlerine veç'he yani (Direk
tif) denilen veçheyi tâyin eder. O vakit Mec
lisin Reisine iıakkı hükümdariyi vermiş oluyor
sunuz. A^erdiğiniz takdirde sizin kararlarınızı 
kim tasdik edecek? 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Hakkı Hükü
met veriyoruz. 
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ŞEREF B. (.Devamla) — Hakkı Hülkümet I 

ile, halkkı Jhüflaümdari arasında ıbir fark yok
tur. Bu 'kanun veriyorsa lâftır. îş mekaniz
mayı düzeltmektir. O halde Meclisin Reisine 
siz bu halkkı vermediğinizde bu ihtilâfı ikimi 'hal-
ledeeeM Sal|jhaddin Bey Meclisi Âli buyuru
yor. Meclisi Âliye dedilk k i ; "Bunu siz ne yapa
caksınız. Bir kere biı heyetti Hükümet, bir ka
lbine vare O Ikaibineyi mesul eden bir heyet var. 
Hem ııüesul kabineyi mulhalkeme eden bir heyet, 
hem onu idare eden bir kalbine. Nasıl tefrik ede
ceksiniz? 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Tabiî bedahe-
ten sabittir. Meclisi Âli kuvvei icraiye ve teşriî- I 
yeyi nefsinde eemmetmiş memlekette yegâne hâ
kimdir. Binaenaleyh bulunduğu hal müstesna bir I 
şekildir. ' I 

ŞEREF B. (Devamla) — Bendeniz esasın on
dan hariç olduğunu söylemiyorum. îradei millîye- I 
yi tecelli ettiren Meclisi Âlidir. Fakat dikkat efli- I 
niz. Burada mantık şaşırıyor. Heyeti Vekile Reisiy- j 
le Seriye Vekilini intihabettiniz-. Meclis Reisi ile I 
Heyeti Vekile Reisi arasında bir ihtilâf zuhur eyle- I 
di, buraya geldi. İhtilâf bu heyeti muhtereme ile 
o heyeti muhtereme arasında olmuş demektir. I 
Burada onu halletmek için üçüncü bir hâkim lâ- I 
zımdır. Kimdir bunu tefrik edecek? Kimdir bu- I 
nu telif edecek? Hakkı hükümdariyi tesbit edi- I 
niz, bu olur. I 

İkinci şekilde müstesna dediğiniz ahval işte I 
o istisna içinde bu Meçlisi şu şekilde, bugünkü I 
varlığı yaratmıştır. 

Bumu sonuna kadar devam ettiriniz ve bir ta- I 
raftan da mesuliyeti vükâlâyi ve vazaifi vekileyi 
yapınız. Diğer taraftan da ihtiyaç varsa ve vakit I 
gelmiş ise Kanunu Esasiyi mevkii müzakereye I 
koyunuz. Nikatı esasiyeyi tesbit ediniz. Çünkü I 
elimizdeki bu lâyiha Teşkilâtı Esasiye Kanunu ise, 1 
o kanunun bilcümle şeraitini cami değildir. Yal- L 
niz esaslarını göstermiştir. Yani; «bir kanun ya- I 
pacaksanız Teşkilâtı Esasiye esasatına muvafık 
olarak yapacaksınız. Halk idaresi esasına müste
niden kuracaksınız. Bunun haricinde istemeyiz» 
diye Meclisi Âli ısrar etmişti. Onun için bende- I 
niz isterdim ki; böyle «vazaif ve mesuliyeti vü- I 
kâlâya dair» denip de ona dair içinde bir söz ol- I 
mıyan şu kamun «vekillerin mesuliyeti budur, va
zaifi şudur» diye sarih olarak Meclisi Âlinize gel- I 
sin ve Meclisi Âliniz de bu kanunu kabul etmiş j 
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bulunsun! Bu noktadan bu kanun muhtacı müza
kere değildir. Yok tamamiyle artık tevzini kuvaya 
ihtiyaç vardır, artık fevkalâde zamanı kapamak 
lâzımgeldi, tarihî yaşadığımız günler nihayet bul
muştur. Gayemize doğrul adımımızı attık demektir. 
Meclisi Âli müttefikan ve müttehiden karar ve
rirse o karar dâhilinde, derhal yapacağı kanunu 
esasiyi ortaya koyar. Nasıl yapmak lazımsa onu 
yapar ve meydana çıkarır. Ve illâ bunun haricin
de yapacağımız her bir hareket pek güzel baş
lamış olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü
kümetini tereddüde düşürür. îradei milliyeyi 
hâkim kılan Büyük Millet Meclisi tamamiyle 
halk hükümetini tesis edecek ve bütün düşman
larını huduttan attıktan sonra işte o zaman hü
kümeti tabiiyesi ne şekilde olacaksa onu tesbit 
edecek, ondan sonra paydos deyip gideeektir. 
(Alkışlar) 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Heyeti Vekilenin 
tâyini vazaif ve mesuliyetine dair olan şu ka
nun serapa nazarı mütalâadan beçirilecek olur
sa başlıca makamı hilâfetin ve makamı salta- » 
ııatın vazaifi hükümdarisini nefsinde temerküz 
ettirmiş olan bu Heyeti Celile kendi vazaifi esa-
siyesinden bir kısmını ifaya ve tatbik için ken
di tarafından tâyin ettiği vekillere tevdi ve tef-
fiz ediyor. Pekâlâ! Şimdi makamı hilâfetin 
şekli teessüsü bizde hükümatı sairede olduğu 
gibi öyle kanuni bir şekilde olmuş değildir. Bi
zim hükümdarımız hem saltanatı maddiye, hem 
de saltanatı mâneviyeyi camidir. Bugün Hin
distan ahalisi hilâfet cemiyeti teşkil ediyor. Bu 
cemiyet makamı hilâfetin hukukunu temin et- . 
mek üzere çalışıyor. Bunun esbabı mucibesi ise 
şeriatı garrayi Ahmediyenin bütün kâinat üze
rinde bulunan muvahhidini o merkezi hilâfete 
rapdetmesidir. Onlar o rabıtai mâneviyeyi mu
hafaza için çalışıyorlar. Şu halde bugün bir fâ-
sılai hilâfet ve imamet zamanında bulunuyoruz. 
Çünkü, halife imamülmüslimindir, bugün mu-
vahhidinin ibadatı üzerinde tesiratı şeriyesi bile 
vardır. Meselâ, iydeyn ve cuma namazlarının 
ifası için halifenin, makamı Hilâfetin yani ima-
mülmüsliminin icazeti şarttır. Şimdi böyle ol
duğuna göre bugün hilâfet bir hâli esarette bu
lunuyor. Meydanda hilâfet yok ve sonra bu hi
lâfeti esasen Asyayı Suğra Türkleri kendi ne
fislerinde temerküz ettirmişlerdi ve buradaki 
makamı hilâfeti cihanda bulunan bütün muvah-
hidin tanımıştır. Biz, şimdi bir fâsılai hilâfet 
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ve fâsılai imamet zamanında bulunuyoruz. O 
halde bu Meclis, bir Meclisi Ali olmaktan ziya
de bir icmaı ümmettir. Bugün bu icmaı ümmet, 
vazaifi hilâfeti ve vazaifi saltanatı nefsinde 
cemetmiştir. Çünkü, islâmiyette saltanatı mad
diye ile saltanatı mâneviye aynı merkezde müte-
merkizdir. Aynı noktada mütecellidir. Bu ka
tiyen yekdiğerinden ayrılamaz. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — O bid'-
atdır. 

LÛTFÎ B. (Devamla) — Katiyen bid'at de
ğildir. Ahkâmı şeriattır. 

RASÎH Ef. (Antalya) —Şahs i olamaz. 
LÛTFÎ B. (Devamla) — Şahsi demiyoruz. 

İmamet ve hilâfet diyoruz. Makamı hilâfet ve 
makamı imamettir, efendiler. Şimdi bugün bu 
fâsılai imamet zamanında icmaı ümmet sıfa-
tiyle buraya içtima etmiş olan Meclisi Aliniz 
işte sırf o makamı hilâfetin vazifei icraiyesini 
deruhde ettiğinden dolayıdır ki, sıfati icraiyeyi 
haizdir. Yoksa Meclis başka suretle, hiçbir za
man sıfati icraiyeyi haiz olamaz. Zira hükümeti 
icraiyenin reisi hükümdardır. Yalnız millet mü
messilleri, milletvekilleri bir teşri heyetidir. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — îdarei 
mutlakada mı kalacağız hâlâ? 

LÜTFÎ B. (Devamla) — Efendim, müsaade 
buyurunuz. Bendeniz meseleyi neticelendireyim. 
Tutacağınız notlara göre buraya gelir söyler
siniz, birer birer, herkes içtihadını serbestçe 
buradan söylemeye mecburdur. Şimdi bir fâsılai 
hilâfet devrinde bulunduğumuza göre... 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Fâsılai ima
met yoktur. 

LÛTFÎ B. (Devamla) — Bugün imam yok
tur, bugün yalnız milletin mümessili olan şu 
Meclisi Ali mevcuttur. Ve bu Meclisi Ali de 
şahsında o salâhiyeti temerküz ettirmiştir. Za
ten mevcudiyeti buradadır. Şimdi efendim, ma
demki, bugün bir fâsılai hilâfet zamanında bu
lunuyoruz ve milletin Meclisi de milletin mü
messili olmak itibariyle iradei milliyeyi ve sal
tanatı maddiye ve şeriyeyi kendi nefsinde te
merküz ettirmiştir, şu halde Millet Meclisi ben
di vazifesini böyle zamanda ahara tevdi eden ez. 
Yalnız, her vazifenin hüsnü suretle tatbik ve 
takibi için içlerinden birer vekil intihabedebi-
lir. Bu vekiller vasıtasiyle kendi vazifei icrai
yesini ve kendi vazifei icraiyesine taallûk eden 

en ufak mesailden en muazzam mesailine kadar 
bilcümle işleri yine kendi murakabesi altında 
olarak onlara ifa ettirir. Ha! Ne vakit ki, bu 
fâsııai Hilâfet ve fâsılai imamete nihayet ve
rilir, ol vakit bu heyet, teşriî bir salâhiyet ik-
tisabeder. Kuvvei icraiye, tabiî bir Hâlifeye tev
di edilmek suretiyle hali tabiîsiyle Meclisten 
intiza eder. O vakit millet teşriî vazifesini alır, 
Meclis vazifei teşriiyesini ifa eder. Makamı Hi
lâfet de vazifesini icra eder. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Maka-
mı Hilâfetle saltanat başka şeylerdir. 

LÛTFÎ B. (Devamla) — Efendim, Hilafet 
hiristiyanlar gibi yalnız papaya verilen vazife 
gibi değildir. Hilâfetin vazifesi, efendi size söy
lüyorum. Hilâfetin izni olmadıkça Cuma na
mazları bile caiz değildir. Cuma namazlarının 
edası bile Halifenin izniyledir. Bugün ahkâmı 
seriye böyledir. (Şiddetli gürültüler, öyle de
ğildir, sesleri) Yalnız; siz akli söylüyorsunuz. 
Ben naklî beyan ediyorum. Vazifei icraiye bu
gün bu Meclisin nefsinde temerküz etmiştir. 
Madem ki, Halife yoktur. Binaenaleyh bugün 
bu Meclis vazifei icraiyesini bir halife gibi is
tediği şekilde istimal edebilir. Bu meclistir ki, 
bugün aynen Halife gibi vazifei icraiyesini hüs
nü istimal edecek. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — İma
met, hilâfet âlemi îslâma aittir. 

LÛTFÎ B. (Devamla) — Hilâfet ve salta
nat birdir, ayrılmaz. 

TEVFÎK Ef. (Kângırı) — Reis Beyefendi; 
bahsimiz ne hilâfettir* ve ne de imamettir. Ri
ca ederim, sadede gelsin! 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Usulü mü
zakere hakkında söyliyeceğim. Müsaade buyu
run efendim, mesele hayati ve gayet nazik bir 

, meseledir ve memleketin mukadderatiyle alâ
kadardır. Binaenaleyh lehte ve aleyhte söy
lenecek sözlerin kemali sükûnetle dinlenmesi 
lâzımdır, ikide birde hatiplerin sözünü kesmek 
Nizamnameye muvafık değildir. Binaenaleyh bu 
gibiler hakkında Nizamname ahkâmının tatbi
kini teklif ediyorum. 

ÎHSAN B. (Cebelibereket) — Burada aka
idi diniye tahsil etmiyoruz. O ilmühalde mev-
zuubahsola bilir. Biz kanun müzakere ediyoruz, 
kanun, 
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LÛTFl B. (Devamla) — Bütün üssü hare

ketimiz de şeriata merbuttur. 
ÎHSAN B. (Cebelibereket) — Hepimizde 

öyle. 
LÛTFl B. (Devamla) — öyfe ise tenkidini

zi geri alın! 
MUSTAFA B. (Tokad) — Lûtfi Bey ne söy-

liyeeekseniz onu söyleyiniz. 
LÜTFÎ B. (Devamla) — Efendim, maksuda. 

girişmeye mâni olunuyor. 
Şimdi efendim, mademki, vazaifi Hilâfeti 

bu Meclis kendi nefsinde temerküz ettirmek 
suretiyle, sıfatı icraiyeyi iktisabetmiştir, bu sı
fatı icraiyeyi toptan olarak bir yere verip de, 
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bir sadrazam veyahut bir başvekil intihabede-
mez. Her hangi bir işi, her hangi bir vazifeyi 
kime tevdi edecekse ona ayrıca bir vekâlet ve
rir. «Şu vazifeyi sen ifa edeceksin h der. Bu 
bir vekâlettir, tevkil meselesidir. Ne vakit ki 
biz Misakı Millîmiz dairesinde gayemizi istih
sal ederiz. O vakit icmaı ümmet sıfatiyle bu 
Meclisi Âli makamı Hilâfet ve imamete bir zatı 
nasbeder. Ona biat eder ve o suretle o temer
küz eder, tecelli eder. Sonra Kabine usulüne 
rüeu edebiliriz. Yoksa bugün kabine usulü kat
iyen yapamayız. Mugayiri geriattir. 

REİS — Efendim! On dakika teneffüs ede
lim. 

ÎKINCÎ CELSE 
Açılma saati : 4,5 sonra 

REİS — Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 
KÂTÎP : Mahmul Said Bey (JVEus) 

REİS — Celse küşadedildi. 
Söz Zekâi Beyindir. Buyurun Zekâi Bey (Ek

seriyet yok sseleri). 
ZEKÂÎ B. (Adana) — Efendini, bendeniz 

mümkün mertebe söz söyliyen arkadaşlarımın 
temas etmedikleri diğer noktalara cevap verece
ğim. 

Efendim, bu kanun bendenizin anladığıma 
göre, Heyeti Vekileye vazife ve mesuliyet ve sa
lâhiyet tâyini için tanzim edilmiştir. Bilhassa 
tefriki kuva nazariyesine riayet edilmek gayre
tiyle tanzim olunduğu anlaşılıyor. Evet; kuvvei 
icraiye, kuvvei adliye ve kuvvei teşriîye; bunlar 
müstakil birer kuvvettir. Bunları yekdiğerinden 
tefrik etmek lâzımdır, deniyor. Kanunun müda
faasını deruhde buyuran Salâhaddin Beyefendi de 
filhakika gayet açık olarak söylediler. Kendileri 
kuvvei icraiyenin kuvvei teşriîyeden tamamen 
tefriki taraftarıdırlar. Filhakika bu bir nazari
yedir ve Avrupa'nın ekseri meşruti hükümlerin
de umumileşmiş bir nazariyedir. Fakat aleyhin
de hiç de itirazat vâki olmamış bir nazariye değil

dir. Yani bir mütearife de değildir, mutlaka her-
ksein kabul ettiği bir nazariye değildir. Müsaade 
buyurulursa bu ciheti izah edeyim: 

Bu mühim ve mufassal mesele, bu son rubu 
asrın hukuku karşısında hayli sarsılmış ve belki 
de zedelenmiştir. Evet bu tefriki kuva nazariye
sine karşı iradedilen en mühim itiraz şudur : 
Kuvanın tefriki iradei-milliyenin vahdeti tecelli
sine mânidir. Filhakika iradei milliyenin vahdeti 
tecellisi, hâkimiyeti milliyenin vahdeti tecellisi 
lâzımdır. Ve bu düstura tefriki kuva nazariye-
cileri muhalefet ediyor. Ye bu gözümüzün önünde 
silinemez bir hakikattir. Bırakalım bugünkü za
manın ve müstakbelin talebettiği yeni hukuku 
ve yeni kaideleri; fakat bugüne kadar sabit olan 
ve 19 ncu asırdan beri Avrupa'nın meşrutî hü
kümlerine taraftar hukuk nazariyecilerinin dahi 
aralarında birçok ihtilâf atı mucibolan ve muka
bilinde müdafaası mümkün olmıyacak kadar mu-
galâtata sebep teşkü eden bu nazariye; matlubu 
temin edemiyecek derecede zannımea çürük bir 
nazariyedir. Halbuki mevzuubahsolan bu kanun 
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hiçbir nazariyei hukukiyeye ve kabineeilik naza
riyesine de istinadetmiş değildir. Bu bendeni
zin anladığıma göre bir mecmuadır. Bir halita
dır, belki bir muammadır. Bu kamın lâyihası; 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun ruhuna mugayeret 
edilmemek endişesiyle ve aynı zamanda kabine 
hükümeti yapmak fikriyle meydana getirilmiş, 
ikisi arası bir mecmuadır. Hayır, bendeniz gari
be demiyorum. Bir mecmuadır ve Sâlâhaddin 
beyefendinin noktai nazarları gayet parlak ve va
zıhtır. Kendileri kabine hükümeti taraftarıdır
lar. Bu bir dereceye kadar kabili müdafaa bir na
zariye olabilirdi. Lâkin vücuda getirilen kanun lâ
yihası o maksadı da temin etmiş değildir. Yani 
o esası da istihsal etmiş değildir. Çünkü kanu
nun on birinci maddesinde; Heyeti Vekile Reisi
nin Riyaseti altında akdi içtima edip dahilî ve 
haricî umuru mühimmenin merciidir. Deniyor 
bu kabine usulüdür. On ikinci maddede vekiller
den her biri mezuniyeti dâhilinde bulunanları 
doğrudan doğruya icra eder ve mezuniyeti dâhi
linde olmıyanları Heyeti Vekileden istizan eder. 
Bu iki madde tamamen mesul bir kabine teşkil 
etmek arzusundan mülhem olarak, vücuda geti
rilmiştir. Aynı zamanda maddenin altında, fakat, 
diyor: Şöyle, şöyle olursa bilmem... Taahhüdü 
malîyi mutazâmmm mukavelât ile inhisarı mucip 
imtiyazat olursa Meclisten istizan edilir. Demek 
ki, Mecliste de bir kuvvei icraiye tanıyor. Nite
kim esbabı mucibe mazbatasında da bunu saraha
ten söylüyor. Meclis kuvvei icraiyenin tamamen 
mevkii tecellisidir, deniyor ve Meclis namına He
yeti Vekilenin icra kararlarını tasdik etmek hak
kını Meclisi Reisine veriyor. Fakat bunu garip 
veyahut tuhaf? bir tahlil neticesi olarak 48 saat 
zarfında iade şartiyle şartlandırıyor. İade etmez
se keenne bu karar tasdik edilmiş gibi Heyeti Ve
kile icraatında serbest olacak deniliyor ki; bu hal 
Meclisin ve Meclis namına kuvvei icraiyeye Ri
yaset eden Meclis Reisinin bu salâhiyeti icraiye-
sini suri ve şeklî bir vaziyete koyuyor, işte bun
larla zannederim arz edebilirim ki; bu kanun, 
doğrudan doğruya kabine teessüsü, kuvvei icrai-
yeyi kuVvei teşriîyeden ayıran nazariye müedda-
siyle yapılmış bir kanun değildir. Bundan dolayı 
zannediyorum ki, bir mecmuadır. Her iki mak
sadın mezcinden hâsıl olmuş bir mecmuadır. Bi
naenaleyh bendeniz, bu kanundan evvel, bu ka
nunun ruhu üzerinde nafiz olmak istiyen, fakat 
bizim Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun müvace-
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hei bülendinde sarsılan ve sarsılmış görülen bu 
kabineeilik fikrine karşı müsaade buyurursanız 
bu kanundan evvel mukabele ve mücadele edece
ğim. 

Evet; Sâlâhaddin bey de buyurdular. Birçok 
hukukkıyyun da beraber fikir dermeyan ediyor
lar ve kabineeilik şayanı tervicolabilir. Fakat 
kuvvei icraiye kuvvei teşriîyeden nasıl tefrik 
olunmalıdır, ve mümkün müdür? Hukukıyyun-
dan bir kısmı... Bilmem lâzım' mı? Söyliyeyim. 
Meselâ Monteskiyo'nun o meşhur ihtarına tebai-
yetle diyorlar ki; Evet o kuvvetlerden birisi di
ğerine tegallübeder. Binaenaleyh onu kendine 
tâbi kılarsa zulüm ve udvan başgösterir. Filhaki
ka bunlardan bir kısmı bu mütearifeye, bu malû-
meye istinaden ve bir kısmı da bugün artık rehi
ni münderes olan o eski mukavelei içtimaiye* na
zariyesine binaen sa'y ve amelin taksimi lâzımge-
leceği kanaatine iştirak ederek, bu kabine hükü
meti teşkili taraftarlığını güderken bilhassa şunu 
arz edeceğim ki; bütün bu hukukıyyun, şu nok
tada müttefik ve sabittir ki; maksat tefriki kuva 
değildir. Onlar tefriki kuva istemiyorlar. Kuv
vetlerin tefriki meselesi değil, tevzin meselesidir 
ki, mevzuubahistir. Binaenaleyh bu muvazeneyi, 
birinin diğerine tegallübetmemesi ve birinin di
ğerini kendisine tâbi kılmaması meselesini nazarı 
dikkate alarak ve bu maksadı gözeterek kabine 
taraftarlığını takibediyorlar. Yoksa kabine hükü
metleri mutlaka kuvtvei icraiyeyi yalnız icraat 
sahasına ve 'kuvvei teşriıyeyi yalnız teşri safha
sına hasrederek «birinin işini diğerine verme
mek birinin 'dairei nüfuzunu diğerinin salâhi
yetine tecavüz .ettirmemek istemiyor değillerdir. 
Yani bugün müsellemdir ki ; kuvei icraiye »bir
çok işlerde fcuıvvei teşriîyenin havzai salâhiye
tinde olması lâzım'gelen mesailiden bâzılarına 
da el uzatmıştır ve onları icra etmiştir. Keza-
lik kuvve! teşriîye de 'kuvvei icraiyenin dairei 
salâhiyetinde olan birçok işleri 'kendi üzerine al-

| <mıştır. Demek'ki; /kuvvei teşriîyenin ve içrai-
| yenin mutlaka tefriki ve saihai icraiyelerinin 
| mutlaka 'biribirlerinden ayrılmaları ime vzuulba-
i his değildir. Bunların arasında 'birinin diğeri-
j ne tagallübeitmeinıesi imevzuulbafhktir. Yoksa 
j meselâ: bugün parlmanter memll'eiketîerde >bi-
j liyorsunuz 'ki; reisi Hükümet Ikuvvei iteraiye 
| reisi olduğu 'halde, 'kanun teklifine ve kanun 
i tasdikına m«mur kılınmıştır. Bu 'kuvvei teşriî-
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yeye ait bir vazifedir. Halbuki bunu reisi icra için 
hak tanımışlardır. 

Kezalik bütün memleketlerde Meclis kuvvei 
ieraiyeden istizah eder. Kabineyi düşürür. Bu 
kuvvei icraiyeye müdaheledir, fakat kuvvei teş
riîye için tanınmış bir haktır. Sual eder, isti
zah yapar. Kabineyi düşürür. Anket parl-
raanter yapar. Doğrudan doğruya icraata mü-
dalhale eder. Demıelk Ikuvvei' (teşriîye kuvvei ie-
raiyenin dairei şümulünde »bulunan birçok iş
lere müdahele eder. Ve bu müdahele bir hak 
olarak tanınmıştır. Kezaüifk buna mukabil ola-
raık Ikuvvei ieraiye dâhi kuvvei teşriîyenin işi
ne 'karışmıştır. Meselâ; kuvvei ieraiye âmirleri 
olan nazırların Meclis âzasından olması - tanın
mıştır. O halde, nazırlar kuvvei icraiyenin 
memurları ve mebusluk halkkiyîe ikuvvei teş
riîyenin içine dâhildir demek. Bu tedalhül ka
bul edilmiştir. Demek ki; mesele tefriki kuva 
değildir. Bu artık çürümüş, mahvolmuş bir 
meseledir. Şimdi tevzini kuva ve salâlhiyet me
selesi vardır. (Birinin diğerinle galebe etmeme
si. mevzuu vardır. Evet; bu tevzini kuva nasıl 
olacak? Kuvvei icraiyenin reisi bizde Padişah 
idi ve Padişah bu ımuvaızeneyi temine memurdu. 
Başka memleketlerde reisi hükümetlerle bera-
iber diğer meealisi müntaıhahe (bu muvazeneyi 
temine çalışırlar. Bu en ziyade kuvvei ieraiye 
ve teşriîye arasmda muaraza halinde tezahür 
eder. Bizim eski Kanunu Esasimizde 'kabine 
sukut ettikten sonra diğer kalbine teşekkül eder 
ve eski kabinenin fikrinde ısrar «derse Zâtı Şa
hane teferar ımilletin arasına müracaat edebilir; 
yani Meclisi fesheder. 'Bu mesele üzerinde ye
niden intihap yaptırarak, milletin o muhte-
lefünfih meselede izharı rey etmesini temin 
edecek surette yeni intihabatı emreder, deni
yordu. Diğer memleketlerde bu mesele uzun 
uzadıya münakaşatı mueilb'olmuştur. Meselâ, 
Amerika'da bu şey yofetur. Meclisin feshi me
selesi yoktur. Fransa'da ise Reisi Hükümet fil
hakika Meclisi fesheder. Fakat müntahabollan 
Senatonun inzimamı ı̂ eyi ve muvafakati şart
tır. Şu halde; /biz l>u kere bu hakkı Meclise 
almışsak, yani ibu fesih meselesi ancak Meclisin 
hakikidir dersek, mevcudlolan hukuk nazariye
lerine muhalif hareket etmiş olmazdık. (Bu, el-
yevm Amerika'da caridir, ve orası mütemed-
din fbir memlelkettir. Fransa'da keza ona ya
kın ıbit* şekilde caTİdir. Başka yerlerde (Refe-
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randum) tavsiye ediyorlar. Meclisi feshetmek 
yerine arayı ahaliye doğrudan doğruya müra
caatı tercih ve »kalbine ile Meclis arasında me
darı ihtilâf olan mesele için müntalhipleri rey 
vermeğe davet ediyorlar. Bunun lebinde ve aley
hinde söz söylenebilir. Acaba o ahali doğrudan 0 
doğruya rey vermeye ehil midir? Acaba usulü 
temsilî, arzuyu milleti daha iyi izhar ertttnez mi? 
Bu reyi mecburi münasebetiyle de geçen gün 
mevzuubahsolan bir mesele, ibir eMiyet mese
lesidir, mühim bir meseledir. Acaba ahali sa-
lâhiyettar olaralk noktai ihtilâfı takdir edebi
lecek ve ona göre rey verebilecek mi? Hulâsa 
ibu emri tevzinde, .bu muvazeneyi teminde em
ri feshin Meclisi Âlinin kendisine hasredilmesi 
en doğru bir yoldur. Fuzuli bir hareket, yani 
Zatı Şahanenin salâhiyetine karşı Ibir tecavüz 
değildir. Çünkü hukukidir. Çünkü iradei milli-
yenin vahdeti tecellisinin yegâne vasıtasıdır ve 
birçok mütemeddin milletlerin kabul ettiği bir 
şeydir. Bu böyle olduktan sonra, yani zâten maz
bata muharrirleri de kabul 'buyurdular. Bu 
Meclis, salâhiyeti âlilyei icraiyeyi muhafaza et-
imefetedir, dediler. Bunu 'kabul ediyoruz. Bu hu
susta ihtilâfımız yoktur. 

Bu böyle olduktan sonra tefriki kuva mese
lesine gelelim. Tefriki kuvadan maksadını tev-
zindir. ihtilâfın zuhuriyle ikinci kabinenin ısra
rı halinde Meclisin feshi kararının Meclise aid-
olması, milletin hâkimiyeti hesabına daha mu
tabık ve muvafık olunca mesele, Heyeti Veki-
lenin, yani tera Vekillerinin vazaifi icraiyelerin-
de mazharı emniyet ve suhulet olmaları ve icra 
Vekillerinin intihabında mevcudolan bâzı mer
tebede müşkülâtın daha salim ve tatbiki daha 
kolay bir şekle ifrağı meselesidir. Yani "hukuku 
esasiye meselesi zannederim, bu suretle halle
dilir. Heyeti Vekilenin intihabı doğrudan doğ
ruya "Meclise aitti. Kanun böyledir. Teşkilâtı 
Esasiye Kanunumuzda vekillere ait bu vazife
nin, mesuliyetin tâyinine dair de bir fıkra mev
cuttur. O münasebetle zaten mevzuubahsolmuş-
tur ve oluyor. Ayrı bir kanun kabul ettik ki, 
emri intihabı teshil için Makamı Riyasetten nam
zet tefrik olunuyor. Bunda da birçok kılükal 
oldu. Bu da gayrikabili tatbik bir usuldür, ka
naati umumileşti. Meclisin içerisinde bendeniz 
öyle görüyorum. Binaenaleyüı bu meseleyi ıs
lah etmek, bunu daha kabili tatbik bir şekle 
koymak lâzımdır. Bu nasıl olur? icra Vekille* 
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rinin icrada salâhiyeti meselesi, tabiî Meclisin 
salâhiyeti aîiyei icraiyesiyle mahduttur. Meclis ic
raya mütaalik bulunan birtakım salâhiyetlerini, 
encümeni mahsusun birinci maddede kaydettiği 
gibi, kendine hasretmiştir. Zaten Teşkilâtı Esa
siye Kanununun birinci maddesinde sulh akdi, 
Müdafaai Milliye gibi Hukuku Esasiye demek
le, esasen bunlardan başka daha birtakım hukuk 
meveudolduğunu ve daha kabili tadat bulundu
ğunu ifade etmiş olduk. Heyeti Vekilenin salâ
hiyetini tefrik, hakkında kanun yapılırken bu 
yazaifin de, bu hukukun da tâdadedilerek tama
men taayyün ettirilmesi kabildi ve bendenizce 
daha muvafık olur. Muğlak bırakmamak daha 
doğrudur. İcranın âli salâhiyetlerinden Mecli
se aidolanları tefrik edilerek bir maddede tesbit 
edilmelidir. Bundan, sonraki icra vazifeleri.de 
icra Vekillerine kalır, icra Vekilleri bunları 
yapacaklardır. Ya doğrudan doğruya mesuli
yetleri altında veyahut lüzum görürlerse heyet 
halinde biliçtima yapacaklardır. Yine icra Ve
killerinden her birisi için, kanunun tatbikinde 
Heyeti Vekilenin veyahut her hangi diğer bir 
vekilin mutlaka mütalâasına ve kararma inkı-
yadetmiyefek arzu ederse Meclise karşı noktai 
nazarını müdafaa ve itirazını serd etme hakkı 
da tanınmıştır. Nitekim geçen gün bunun bir 
misaline burada şahidolduk. Bu da Nureddin 
Paşa meselesidir. Dahiliye Vekili Fethi Beye
fendinin buyurduğu gibi, Heyeti Vekile arasın
da zuhur eden bir ihtilâf vardı ve Meclis hakem 
ittihaz edilmişti. Meclisi Âliniz verdiği kararla 
Fethi Bey dâvasını ihkak etti. 

Bu da tanınmıştır. Bu da böyle olduktan son
ra, yani icra namına son kararı vermek Meclisi 
Âliye aidolduğu ve yine Meclis âzası olan icra 
Vekilleri de buna elbette taraftar bulundukları
na göre, yalnız iş vazifenin tarzı icrasında su
hulet yapmak ve onu süratle görülebilecek bir 
şekle sokmaktır. 

Binaenalâzalik vazaifi icrâiyeden Meclise 
aidolan kısmı tefrik olunduktan sonra, ki, bun
da icra Heyeti münhasıran Meclisten istizana 
memurdurlar ve Meclisin vereceği karara tabi
dirler, onlardan maada olan işlerde icra Vekil
leri isterse müştereken, isterse münferiden itti
haz edecekleri kararı evvelce iradei Seniyeye 
İktiran etmek üzere gönderirlerdi. Malûmuâliniz 
şimdi onun yerine iradei milliye ve salâhiyeti 
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tammeyi haiz olan Meclis Riyaset Makamı tara
fından tasdik edilmek üzere gönderirler. Maka
mı Riyaset tasdik ederse o işi icra eder. 

Şimdi burada Encümeni Mahsusun derme-
yan ettiği noktai nazara bendeniz iştirak etmi-
yeceğim. Buyuruyorsunuz k i ; Meclisin Reisi ic
ra Vekilleri tarafından gelen mukarreratı tasdik 
etmeye mecburdur. O demektir k i ; tasdik et
mez ve kırk sekiz saat zarfında iade etmezse 
Heyeti Vekile bunu tasdik edilmiş addedecek
tir. Yani bu adetâ bir ültimatom vermektir. Evet 
dedikleri doğru olurdu, bugün hâli esarette ol
duğunu kabul ettiğimiz padişahımız başımızda 
olmuş olsaydı. Fakat o zaman bu tasdik keyfi
yeti onun tarafından yapılmak lâzımgelir ve o 
gayri mesul olduğu için tasdik mecburi idi. Fa
kat bugün Meclisin Reisi mesuldür ve burada 
gayrimesül olan bir kimse yoktur imkânı yoktur, 
o halde mademki mesuldür, mesul olan bir ada
ma sen bunu düşünmeden tasdik edeceksin! De
mek imkânı yoktur. Yani bu hukuk ile kabilite-
lif değildir. Binaenaleyh mademki mesuldür, 
hakkı tetkiki olacaktır. Evet bunda takibolunan 
noktai nazar belki Meclis Riyasetinin, Riyaset 
Makamının Heyeti Vekile işlerine müdahalesine 
mâni olmak endişesidir ve httâ ondan dolayıdır 
ki bir maddede Meclis Reisinin esnayı müza
kerede huzuru mümkündür. Fakat reyi istişari-
dir, denilmiştir. Demek oluyor ki, bilhassa ha-
zer olunan, içtinabolunan nokta, Meclis Reisi
nin kuvvei icraiyeye ait işlerin aksam ve tefer
ruatı, esnayi müzakeresinde de Heyeti Vekileye 
müdahale etmek ve noktai nazarını onlara ka
bul ettirmek meselesidir. Bendenizce eğer buna 
mahal varsa, bunu düşünmeye sebep varsa, bunu 
başka suretle telif ve tanzim etmek mümkündür. 
Mademki Meclis de mesuldür, Reis de, Heyeti 
Vekile de mesuldür. Hep mesulüz. O takdirde 
bu mesuliyetin müterettebi olan salâhiyeti kati-
yenin tevzin ve taksimi de mümkündür. Heyeti 
Vekile dairei salâhiyetinde gördüğü meseleyi 
ısdar ettiği karara raptettikten sonra, Meclis 
salâhiyeti âliyesi namına tasdik edilmek üzere 
Makamı Riyasete takdim ettiğinde, Makamı Ri
yaset ya bunu bittetkik muvafık görerek tasdik 
eder ve o takdirde Heyeti Vekilenin mesuliyetine 
iştirak eder veyahut muvafık görmezse Meclise 
karşı serdi itiraz eder ve sonra Meclis, son ola
rak, kararını verir. Meclis salâhiyeti âliyei icra-
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iyesini en son merhale olarak istimal eder. 
Bir de Makamı Riyaset Heyeti Vekilenin ver

diği her hangi bir kararı muvafık görmediğinde, 
tadili için esbabı mucibesiyle beraber, Heyeti 
Vekileye iade edebilmelidir. Bu takdirde Heyeti 
Vekile işi tekrar müzakere eder ve kararında 
ısrar ederse, Makamı Riyaset Meclisi hakem itti
haz eder ve Meclisin kararma tâbi olur. Bu, 
mesuliyetin icabatiyle de kabili teliftir ve Av-
rupada yani mütemeddin dediğimiz memleket
lerin hukukunda, filiyatmda yer bulmuş bir 
nazariyedir. Malûmuâlileridir ki; meselâ Fran
sa'da Reisi hükümet Belçika'da keza, hattâ par
lâmentoya karşı bir meselenin tekrar müzake
resini talebedebilir. Parlâmentoya karşı tekrar 
müzakere talebedebilmek esası kabul edil
dikten sonra Meclisin gerek icrai ve ge
rek teşriî sıfatla reisi olan makamın, heyeti 
vekilenin muvafık görmediği bir kararı
nı; esbabı mucibe dermeyaniyle tekrar müzakere 
ettirmesi hakkıdır. Fakat heyeti vekile de mesu
liyetini elbette müdriktir ve onlar da kararla
rında ısrar edebilirler ve o takdirde hakem, 
Meclsitir. Makamı Riyaset işi Meclise arz eder 
ve Meclisin kararı katidir. 

Bendeniz zannederim ki, bu suretle ne He
yeti Vekile arasında ve ne de vazaifin taksi
minde hiçbir münakaşa ve ihtilâf hâsıl olmaz; 
vazaif kolaylıkla tedvir edilir. 

MAZBATA MUHARRİRİ SALÂHADDİN 
B. (Mersin) — Encümen beyanatınızın bi
rinci kısmına müşterektir. Encümen esbabı 
mucibesinde yazmıştır, bu maddede eksiktir. 
Encümen bu mütalâanızı nazarı dikkate al
mıştı*. 

ZEKÂÎ B. (Devamla) — Parlmanterizm 
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için encümence israr edilirse bu hususta söy
lenecek çok sözler var. Fakat zannetmem ki, 
Parlmenterizmi yürütmek için Mecliste ısrar 
edecek bir arkadaş bulunsun. Çünkü bu artık 
çürük bir nazariyedir ve ferdin hukuku esası 
üzerine mevzudur. Her ferde vatandaş sı-
fatiyle ve ferdiyeti itibariyle bir hak tanır 
bir müessesedir. Bu ise yalnız sâyin hakkını 
tanıyan ve sâyin nizamı içtimaisine göre ka
nunlar talebeden, bugünün ihtiyacını ve ya
rının ihtiyacını temin etmekten çok uzaktır. 
Bilmem arz edebildim mi? Efendim hakiki in
san - bugünün naziriyesince - onun temsil et
tiği sâyin ve kıymetin derecesidir; miktarı
dır. Yoksa kıymetin tarafı olan insanın şek
li ve hayatı değildir Halbuki' Parlmanterizm 
herkese kabiliyetlerine ve ayrı ayrı istidatla
rına ve temsil ettikleri sâyin ve kıymetin de
recesine bakmıyarak birer hak tanımıştır; va
tandaş sıfatiyle, vatani sıfatla ayrı ayrı ve mü
savi haklar tanımıştır, bu ise bugünün ihti-
yaciyle kabili tevfik değildir. Elli bin kişi 
bir mebus intihabediyor. O elli bin kişi ki; 
her biri ayrı ayrı menafii ve ihtiyacatı tem
sil etmektedir; mebus da ayrı ayrı menafii ve 
ihtiyacatı temsil eden haklardan elbette bi-
irne mensuptur ve kendisi mensubolduğu sı
nıfın müdafaasını terk ederek diğerlerinin 
hukuk ve menafiini nasıl müdafaa edecektir? 
Bu fahiş bir nazariyedir. 

RElS — Vakit darlaştı, müzakereyi Pazar
tesine talik edelim. 

Pazartesi günü içtima etmek üzare celseyi 
tatil ediyorum. 

(5,10 sonra içtimaa nihayet verilmiştir) 
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