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BÎBÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 1,15 sonra 

BEtS — Birinci Beisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 
KÂTİPLER : Mahmnd Said Bey (Mns), Atıf Bfejy (Kayseri) 

REÎS - . Meclis 
hulâsası okunacak. 

(Okundu) 

küşadedildi. Zaptı sabık 

1. ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 
Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi-

dinin tahtı Riyasetlerinde saat 1,5 da bilinikat 
zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul 
olundu. Kütahya Mebusu Besim Atalay Be
yin ordu yedindeki zayıf öküzlerin mecca-
nen köylüye itası hakkındaki teklifi müs
taceliyet karâriyle Lâyiha Encümenine, Dr. 
Suad Beyin mütekaidin, eytam vG eramile ara
zi tevzii hakkındaki, teklifi, encümenin ta
lebine binaen, Kavanini Maliyö Encümenine, 
Gazianteb Mebusu Ali Cenanı Beyle rüfeka-
smm Lâyiha Encümenince şayanı müzakere 
görülen Aymtap ahalisine muavenet için 
Sıhhiye Vekâleti bütçesine para ilâvesine ve 
mezkûr kasabanın imarı için sarf> edilecek 
kerestenin rüsum ve tekâliften istisnasına dair 
teklifleri Kavanin ve Muvazenei Maliye En^ 
oümenlerine havale olundu. Bursa Mebusu 
Operatör Emin Beyin, Hiliyat ve niüzeyye-
nattan vergi alınmasına' ve Muafiyeti Askeriye 
Vergisi ahzina. dair teklifleri Lâyiha Encüme
ni mazbatası mucibince şayanı müzakere gö
rülmedi. Ertuğrul Mebusu Necib Beyin An
kara şehrinin nezafetine dair sual takriri Da
hiliye Vekâletine havale olundu. Saruhan 
Mebusu Reşad Beyin Muvazenei Maliye En
cümeninde nizamname mucibince beş âza ile 
ittihazı karar edilmesine dair takriri kıraat ve 
kabul olundu, ikinci ve üçüncü şubelerden tet
kiki Hesabat Encümenine intihabedilen aza
nın esamisi ve Erzincan Mebusu Emin Beyİe 
Konya Mebusu Vehbi Efendinin Muvazenei Ma

liye Encümeninden istifa eyledikleri tebliğ 
olundu. 

Bilâhara Heyeti Vekilenin vazife ve mesu
liyeti hakkındaki, Kanunun lehte ve aleyhte 
olmak üzere müzakeresine devam olunarak te
neffüs için celse tatil olundu. 

İkinci celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı Riyasetle

rinde bilinikat mezkûr lâyihai kanuniyenin 
müzakeresine devam olunarak vaktin geç ol
masına mebni Sah günü içtima olunmak üze-

' re saat 4,5 te celseye nihayet verildi. 
Birinci Reisvekili Kâtip Kâtip 
Hasan Fehmi Mahmud Said Atıf 

REÎS. —r Zaptı sabık hakkında mütalâa var 
mı? 

NECÎB B. (Ertuğrul) — Benim sualim Da
hiliyeden idi. Sıhhiyeye havale edilmiş, tashih 
edilsin. 

REÎS — Takririnizdeki talebiniz Sıhhiye Ve 
Muaveneti İçtimaiye Vekâletine havalesidir. 
Takririnizin tashihini mi yoksa havalenin tashi
hini mi istiyorsunuz. 

NECÎB B. (Ertuğrul) — Sual takriri Dahi
liyedendir. Havalede zühul edilmiştir. 

REİS — .0 yolda tashih ederiz. 

2 . — TEKLİFLER 

7. — Canik Mebusu Nafiz Beyin, Kanunu Ce
zanın 37 nci maddesinin- tadiline dair kanun tek
lifi (2/394) 

REÎS — Canik Mebusu Nafiz Beyin, Kamımı 
Cezanın 37 nci maddesinin tadili hakkındaki tek
lifini Lâyiha Encümenine gönderiyoruz. 

22. J 2.—- Aydın Mebusu Emin Efendinin, Evkaf 
Nizamnamesinin İ7 nci maddesinin tadiline dair 
kanun teklifi (2/395). 
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REİS — Aydın Mebusu Emin Efendinin Ev

kaf Nizamnamesinin 17 nci maddesinin tadili hak
kındaki teklifi, gerçi bir nizamnameyi tadil tek
lif ediyor, fakat esbabını encümen tetkik eder. 
Lâyiha Encümenine gönderelim. 

6. — MAZBATALAR 

1. — îçel Mebusu Ali Efendinin, Mut kazası 
merkezindeki hamamın imar ve ihyasiyle mahallî 
belediyesine terki hakkında kanun teklifi ve Lâ
yiha Encümeni mazbatası (2/383) 

REÎS — içel Mebusu Ali Efendinin; Mut'ta
ki hamam arsasının belediyeye terki hakkındaki 
teklifinin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha 
Encümeni mazbatasını Kavanini Maliyeye gönde
riyoruz. 

2. — Edirne Mebusu Şeref Beyin, Belediye 
rüsumuna dair kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni 
mazbatası (2/380) 

REİS — Edirne Mebusu Şeref Beyin, Bele
diye rüsumunun tezyidi hakkındaki teklifinin 
reddine dair Lâyiha Encümeni mazbatası var, 
okunacak • 

Lâyiha Encümeni mazbatası 
Rüsumu belediyenin tezyidini teminen ahalii 

asliyeden olup da rüsumu belediye ahzıııı istil
zam edecek emvali gayrimenkulesi bulunmıyan 
ve ahalii asliyeden olmayanlardan senevi on se
kiz yaşından altmış yaşma kadar olan eşhasın 
Belediye Vergisiyle mükellef tutulmaları lüzu
muna dair Edirne Mebusu Şeref Beyin encü
menimize muhavvel lâyıhai kanuniyesi şayanı 
müzakere görülmiyerek ekseriyetle reddedilmiştir. 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Lâzistan Yozgad 
Esad Süleyman Sırrı 

Kâtip Aza Âza Âza 
Ertuğrul Mardin Mardin Mustafa 
Necib Midhat Derviş 

REÎS — Efendim sahibi teklif söz söyliye-
eek mi? 

ŞEREF B. (Edirne) — Efendim bendenizin 
böyle bir teklifte bulunduğumun sebebi, her 
şehre lieclitticare gelen birçok zevat var. Geli
yorlar ve oturuyorlar. Yani burada, şurada, 
Konya'da, Niğde'de memleketin her tarafında 
oturuyorlar para kazanıyorlar. Sonra gidiyiorlar. 

Hiç o memleketin mamuriyetine bir faydaları 
dokunmuyor. Bu teklifi bunun için verdim. Bu 
bir, ikincisi, reddeden arkadaşlardan rica ederim 
ki böyle bir kanun ceffelkalem reddedilmiştir, 
denmez. Ona bir esbabı mucibe yazılır. Ve şu 
sebepten naşi reddolunmuştur denir. Bendeniz 
bu kanunu bu sebepten naşi Meclise teklif et
tim. Encümen de «biz bunu §u sebepten dolayı 
.reddettik» der, ondan sonra bendeniz de bunda 
hiçbir vakit ısrar etmem veya ona göre lâzıglen 
cevabı veririm. Binaenaleyh bu mazbata esbabı 
reddi havi olmadığı için tekrar encümene git
sin, evvelemirde esbabı mucibesini izah etsin, 
ondan sonra bendeniz de esbabı ret varit mi, 
değil mi izah ederim, Heyeti Celileniz karar ve
rir, meydana çıkar ve iş tariki mantikide yü
rür. (Muvafık, muvafık sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — 
Efendim Şeref Beyefendinin teklifimde iki 
şık var. Birisi ahalii mahalliyeden olup 
da belediyeye vergi vermesini istilzam ede
cek emvali gayrimenkulesi bulunmıyanlara, 
biri de yabancı olarak gelip ticaret eden
lere vergi tahmil etmektir. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Hiç
bir vakit encümenin aleyhinde söz söyliyemez-
siniz efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bende
niz de bu teklifin lehindeydim. Encümende ek
seriyetle reddeden arkadaşlarımıza mulhalif bu
lunuyordum. Binaenaleyh mazbata muharriri ol
mak sıfatiyle bendeniz bu teklifin şayanı müza
kere olduğuna kaaniim. Doğru bir tekliftir. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Encü
men namına mazbata aleyhine teklifte buluna
mazsınız. 

HACI TEVFÎK Ef. (Kângırı) — Şeref Be
yefendi gayet musip bir teklifte bulunmuşlar. 
Bilmem ki, encümen bu teklifi neden reddetti? 
Bütün vergiler nispetsiz tarh ve nispetsiz ciba-
yet olunuyor. Belediye Vergisi de hakikaten 
nispetsizdir. Emlâki olup, emlâkinden hiç is
tifade etmiyenlerden ekseriya vergi alınır. Em
lâki olmayıp, memleketin menfaatinden daha zi
yade hissedar olanlardan vergi alınmaz. Bun
lar ne vergi, ne temettü, ne Belediye Vergisi, hiç
bir şeye tâbi değildir. Bunlara memleketten is
tifadeleri derecesinde vergi tarhetmek lâzımdır. 
Birçok yerli ve yabancı zevat vardır ki, burada 
birçok istihsalâtta bulunuyorlar. Katiyen mem-
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leketin mamuriyeti nam ve hesabına tanzifatı, j 
tamiratı namına hiçbir mükellefiyete tâbi değil
lerdir. Birtakım fazlalıklar bırakmaktan ma
ada emlâki olmayıp ticaretle veyahut başka bir 
işle meşgul olanların belediyeye her halde vergi 
vermesi elzemdir. «Belediye yollara bakmıyor,. 
belediye sokaklara bakmıyor, tanzifata bakmı
yor, belediye şunu yapmıyor, bunu yapmıyor» 
dîye memlekette belediyeyi en ziyade tenkid 
edenler de beş para vermiyenlerdir. Para veren
ler katiyen tcnkidatta bulunmuyorlar. Çünkü 
belediyelerinin halini biliyorlar ve belediyele
rinin varidatının bu masarifi cesimeye kâfi gel- I 
miyeceğini biliyorlar, sükût ediyorlar. En zi
yade para vermiy enler belediyeye hücum edi- I 
yorlar. Her Ihalde Şeref Beyin teklifinin kabu-
liyle acilen müzakeresini ben de teklif ederim. I 

REİS — Encümen namına söz söyliyecek zevat 
varsa söz vereyim. Süleyman Sırrı Bey muha- I 
lif oldukları için şahsı namına söylediler. En
cümen, mazbatasını terviç yolunda müdafaatta I 
bulunacak mıdır? I 

VEHBt Ef. (Konya) — Efendim, ben bu mü
nakaşayı ve Şeref Beyin bu teklifini mahalsiz I 
görüyorum. Sebebi ise, evvelâ zatiâlinizden I 
soruyorum. Belediye var mı? Yok mu ki bu I 
masraftan bahsolıınuyor? Evvelâ belediyeyi bu
lalım da sonra belediyenin varidatına bakalım. 
Hangi memlekette belediye var rica ederim! j 
Bundan evvel memleketimiz bundan iyi değil 
miydi1? Halka tanzifat, tenvirat için beş kuruş, I 
sonra on beşer kuruş, sonra yirmişer kuruş tah
mil ettik. Efendiler halkm kesesinde mevcut 
bulunan paranın hepsini alsak, belediyeye ver
miş olsak, iş görmek imkânı yoktur. Binaena
leyh hiç olmazsa halkın parası şimdilik bir be
lediye bulununcaya kadar cebinde dursun. Bu 
kanunun lüzumu yok. (Doğru doğru sesleri) 

REİS — Efendim kifayeti müzakereyi reyi
nize arz ediyorum. Müzakereyi kâfi görenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kâfi görüldü. 

Lâyiha Encümeninin mazbatasını reyinize 
arz ediyorum. (Ret, ret sadaları) Kabul edenler 
lütfen »Herini kaldırsın. Kabul edilmedi, efen
dim. 

Teklifi kanuniyi şayanı müzakere görenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Şayanı müzakere görül
dü. Kâvamini Maliye Encümenine gönderiyo
ruz. (Dahiliyeye gitsin sadaları) 

1 . 133? Ö : 1 
i Efendim mükellefiyeti maliyeyi tazammun 

eden kanunlar Kavaflini Maliye Encümeninden 
çıkar. Arzu ederseniz ayrıca Dahiliyeye verilir. 

5. — SUALLER 

i. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, Es
kişehir'in hiyni tahliyesinde terk edilen şimendi
fer malzemesine dair Nafıa Vekâletinden sual 
takriri 

REİS — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, 
Eskişehir'in hiyni tahliyesinde terk edilen gimen-

r difer malzemesine dair Nafıa Vekâletinden sual 
takririni, Nafıa Vekâletine tevdi ediyoruz. 

2. — Kars Mebusu Cavid- Beyle iki arkadaşt-
I nın, İğdır ve Sürmeli kazaları halkına muavenet-
I te btduıiulmasına dair Dahiliye ve Sıhhiye vekâ-

eltlerinden sual takriri. 

REtS — Kars Mebusu Cavid Beyle rüfekası-
I nın, İğdır, Sürmeli halkı hakkında bir temenni 
1 takriri var : 

Riyaseti Celileyc 
iğdir ve Sürmeli kazaları halkı namına vası-

I tamızla makamı âlilerine takdim kılman telgraf 
I merbuttur. Bu fakir aç ve çıplak halkın feryat

larına acilen bir çare bulunması için keyfiyetin 
Muaveneti İçtimaiye Vekâletine tevdiini rica 

I ederiz. Ve vekâleti mezkûreden işbu telgraf üze-
I rinc ne tarzda ne gibi muavenetler temin edil-
I diğini Meclisi Âliye bildirmesini talep ve temen-
I ni ederiz. 

28 Teşrinisani .1337 
I Kars Mebusu Kars Kars 
J Cavid Pahreddin Ali Rıza 

I (Telgraf da okunsun, sesleri) 
i Kars Mebuslarından Cavid, Pahreddin. Ali 
I Rıza beyler vasıtasiyle. 

I B. M. Meclisi Riyaseti Celilerine 
j Düşmanların zulüm ve hakareti neticesinde 
I senelerden beri muhaceretle uğraşmış bisâhip 

şehrimizde aç ve çıplak haleti nezide olan Türk 
yavrularının bugünlerde dahi İran'dan kendi 
arazilerine avdet eden ve yalda MakfthaîUarı-
nm kürtleri tarafından talanlanmış olan yüz
lerce Türk balaları felâkete uğramıştır. Hükü-

J meto birçok müraeaatlerimiz neticesinde hiebir 
j muavenet olmadı. Açlıktan ve soğuktan köşe-
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lerd» hâsta ölüp ted&vfeiz ölen zavallı Türk yav
rularının, belediyeınft muavenet imkânı olmadı
ğı için, cesetleri sahipsiz kalip köpekler tara
fından ekil ve birçokları ise kefensiz defnolu-
yoıiar. Acıklı ümitsiz, ağlıyan dilenci Türk ço
cukları insanın yüreğini kan ile dolduruyor. 
Afrika'nın çöllerinde bile bulunmıyan sefalet 
bu zavallı Türk evinde hükmfermadır. Beledi
yenin hiçbir varidatı olmadığından muavenet
ten âcizdir. 

Şehrin umumi varidatı emvali metruke na-
miyle Hükümet tarafından idare olunuyor. Şeh-
riaai&de belediye namına eytamhane, eczane, 
hastane, mektep ve saire yoktur. Belediyenin 
idaresi için bir binası yoktur. Ve çavuşu besle
meye iktidarı yok. Belediye gülünç bir halde 
yaşıyor. Ancak kuru nam taşıyor. Millet her 
vergiyi verdiği halde bir mâlî idareye malik 
değildir. Şehrimiz idaresizlikten yıkılıp dağılı
yor. Güzelliğini kaybediyor. Bü gayritabiî hal
lere nihayet vermek için ve daimî vakitte muh
tarlara muavenette bulunmak için şehrin umu
mi varidatının Hükümet tasarrufundan iadesi 
ile belediye idaresine teminini Siz muhterem 
olan milletvekilleri müdafilerimizin vasıtasiyle 
bu halleri Büyük Millet Meclisine bildirmenizi 
istifham ediyoruz. 

İğdır 
Müdafaai Hukuk ve 

Belediye Rfcisi Âza 
Paşa Hacı Müze 

Âza 
Baba 

REİS — Efendim, tensip buyurursanız tez-
ker'ei mahsusa ile bu takriri Dahiliye, Sıhhiye 
ve Muaveneti İçtimaiye vekâletlerine ayrı ayrı 
tebliğ edelim. Zaten şimdiye kadar ne yapıl
dığına dair de takrir bir suali tazammun edi
yor. Ve o sualin cevabını da istiyeMim. Yapılma
sı mümkün olan şeyleri gelip bize beyan etkin
ler. Bu suretle yapılmasını tensip buyuruyor 
musunuz ? Tensip buyuranlar lütfen ellerini kal-
dirsm. Kabul edildi. Bü mesele bitti. 

Şimdi ne yaptıklarına dair de cevap istiye-
ceğiz. 

4. — İSTİZAHLAR . 

1. -— Kars Mebusu Ali Rım Beyin, telef ûldm 

.1337 C : 1 
sığırlar hakkında sihhiyv ve Müdafaai Mffliye 
vekMetUrinden istizah tâkffoi 

REİS — Efendim Kars Mebusu Ali Bıza 
Efendinin, Miri hayvanatın şehir sokaklarında 
telef olduğuna dair Müdafaai Milliye ve Sıh
hiye vekâletlerinden bir sual takriri var. îzföh 
denmiş ama sual midir, maksadımzf 

ALÎ RIZA B. (Kars) — İstizah, efettöftn. 
REİS — Efendim, müsaââe- buyurmuş ta&< 

rirde istizah demiyor. 

Riyaseti Celileye 
Her sabah yollarda arabalarla, taşınmakta 

olan sığır İaşelerine tesadüf edildiği gibi bugün 
de hemen hemen Meclise yakın olan Hariciye 
Vekâletinin karşısında bir kaç öküz ve maada
nın postları yüzülmekte olduğunu gördüm. Bu 
hal geçen sene Şark cephesindeki hali h«tarl&-
tıyor. Mesele yalnız milletin vermiş olduğu mal* 
lann telef edilmesiyle neticelenmiyor. Belki de 
elimizde kalmış ve yegâne ümidi alan birkaç 
malını bile mahvedebileceğim gösteriyor. Çün
kü, bu İaşeler arasında birçok genç ve tavlı
ları da vardır*. Bu ise vebayı bakarı (Çöme) ol
mak muhtemeldir. Huda negerde bu gibi sâri 
hastalık memleket için felâkettir. Binaenaleyh; 
bu malların mahvına sebebiyet veren her ne
dense değil bir gün, bir dakika evvel tedabir 
ittihazını Müdafaai Milliye ve Sıhhiye vekalet
lerinden istizah ederim. 

Kars Mebusu 
Ali Rıza 

REİS — Efendim, bir daha soruyorum, sa
hibi takrire. Bu istizah mıdır, sual mMir? 

ALÎ RIZA B. (Kars) — İstizahtır, Reis Bey. 
REİS ~- İstizah olunca tabiî Meclisi Âlini

zin kararı lâzımgelir. Efendim, bu istizabt ka* 
'bul edenler lütfen elleri'ni 'kaldırsın. IstiasaSi İm* 
bul edilmiştir. Tebliğ ederiz. Gün tâyin edesfe. 
Cevap versinler, Efendim* 

Ruznamei müzakerata geçiyoruz. 
OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Efendim, 

mâruzâtım var. 

3. — TAKRİRLER 

7. — Konya Mebusu Vehbi Efendinin, İane 
toplamak suretiyle hMktn m'aç tıMltmm&sme, âmir 
tahriri 
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VEHBİ Bf. (Konya) — Reis Bey takririm 

var, iki satırdan ibarettir. Lütfen okutunuz. 
REİS — Efendim, listeye girmemiş daha 

birkaç teklif vardır. Bu da listeye girdiği za
man havale ederiz, efendim. Listede olmıyan 
teklifleri burada okumadan havale edersek yan
lışlık oluyor. Yarın bunları okuruz. 

VEHBİ E l (Konya) — Takririmde bir şey 
yok. Reis Bey müsaade buyurursanız izah ede
yim. Rica ederim, ufak bir iki satırlık bir tak
rirdir, efendim; diyorum ki; Konya'da hâlâ 
iane toplanıyor. Şurada, burada iane toplanıyor. 
Heyeti Celileniz kabul ederse, Dahiliye Vekâle
tine, bir daha iane toplanmaması için yazılsın 
ve umumi mahallere asılsın. Evvelce yazıldığı 
halde tutmadılar ve elyevm bu gibi şeylere de
vam ediyorlar ve matbuat ile neşretsinler ki, 
bu gibi şeye bir daha cesaret olunmasın. Tekli
fim budur. 

REİS — Efendi Hazretleri teklifini izah et
tiler. Siz de muttali oldunuz. Binaenaleyh, bu 
teklifin Heyeti Vekileye havalesini münasip 
görenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir, efendim. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Efendim, 
dün birinci Celsede Canik Mebusu Nafiz Bey 
tarafından şahsıma karşı bir hakaret vâki oldu. 
Onun için söz istiyorum. 

REİS — Efendim, ben böyle bir şey derhatır 
etmiyorum. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Evet; ba
na bolşeviklik isnadetti. Hakaret kasdiyle ol
mamış olsaydı söz söylemiyecektim. Eğer Ni-
zamnamei Dahilî varsa benim şu hakkımı isti
mal' et'mekliğime müsaade buyurun. 

REİS — Efendim, bir mesleki içtimaiyi bir 
arkadaş diğer arkadaşa velev söylemiş olsa bile 
bendeniz bunda bir şaibe görmüyorum. Bina
enaleyh takdir Meclisi Alinize aittir. Söz ve
reyim mi? (Hayır, sesleri) 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Geçen 
sene hepiniz bolşeviklik ile iftihar ediyordu
nuz. Şimdi ne oldu? 

7. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Heyeti Vekilenin salâhiyet ve vazifesine 
dair encümeni mahsusun kanun teklifi ve maz
batası (2/36İ) 
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REİS — Efendim, Heyeti Vekilenin vazife ve 

mesuliyetine dair olan kanunun heyeti umumiye-
sinin müzakeresine devam edeceğiz. 

BEHÇET B. (Kângm) — Efendim; her ve
sileden bilistifade söz söyleyip de hakkı istimaı-
mzı ihlâl eder bir refikiniz olmamak hasebiyle 
yalnız şu meselede bendeniz de söz istedim. Bu 
bapta bendenize cüret veren şey, meselenin ehem
miyeti fevkalâdesidir. Bu ehemmiyet ekser rü-
fekâyı muhteremenin de bendeniz gibi söz ala
rak, bu hususta söz söylemesiyle sabidoldu. Çün
kü Meclisi Âliniz vaktiyle bir kanun istedi. O 
kanun ki, Heyeti Vekilenin vazife ve mesuliye
tini tâyin edecekti. Encümeni mahsusun bittan-
zim bize ita ettikleri şu kanun lâyihası müsem-
masiyle mutabakat kabul etmez bir halde geldi. 
Mazbatanın münderecatına nazaran ve metni 
kanundan çıkarılan neticeye göre, bize görünen 
şey erkânı selâse üzerine tesis olunmuş bir şek
li Hükümet tasvir ediyor. Bu da parlmanterizm 
dediğimiz usul, Rüfekâyı Muhteremeden Mah-
mud Esad Beyefendi Hazretleri buna mütedair 
olan mesaili içtimaiye ve hukukiyeyi bertafsil 
izah ettiler. Bendenize hiçbir söz bırakmadılar. 
Parlmanterizm bize ekanimi selâse gibi görü
nüyor. Ve bizi huylandırıyor. İşte bu haldir ki, 
bize söz söylemek cüretini verdi. Şimdiye kadar 
tatbik ettiğimiz ve iki buçuk asır zarfında mah
sulü mesaiyi ecdadolan memaliki bize kaybet
tirmeye vesile gördüğümüz şekli Hükümettir. 
Onun için bu bahiste ne kadar söz söylemek lâ-
zımgelse yeridir. Biz bir şekli hükümet taharrisi
ne bugün mecbur değildik, öyle zannediyorum. 
Reyi âcizanem, bugün biz, yalnız hududu vatan 
üzerinde tekasüf etmiş olan düşman kuvvetleri
ni atmak için toplanmış bir icmaî ümmetiz. 
Bundan başka bir şey değiliz. Eğer biz kendimi
zi bir şekli hükümet taharrisine mecbur addede-
ceksek, Garbın tefessüh etmeye başlamış olan 
nazariyatı hukukiyesini tefehhus ederek bir şek
li hükümet bulmaya mecbur değiliz. -Kendi mu
hiti irfanımızda o kadar desatiri hükümet vardır 
ki onları tetkika teveccüh etmiş olsanız, pek çok 
esasatı âliye bulursunuz. 

İşte o cümleden birisi; bu düsturu âlika-
dır. Kanun bizi bu sözleri söylemeye mecbur et
ti. Binefsihi kanunu tetkika koyulduğumuz sıra
da şunu götürüz. Bir taraftan kanun diyorki; 
Meclisi Âlinin vazifesi şudur, diğer taraftan 
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Meclisin Reisi Âli Kadri'nih .vazifesi şudur. 
Diğer bir cihetten de Heyeti Vefcilenin vazifesi 
(budur. Şu, bu demekle esasaltı Hükümete mü-
taâllik olan kurayı tefrik ediyor. 

SALÂHADDÎN B. ((Mersin) — Vazaifi ku-
vayı değil. 

BEHÇET B. (Kânğırı) — Geleceğim oraya 
da geleceğim. (Devam, sesleri) hattâ öyle zan
nediyorum ki; 'İraya (kelimesine daha faik bir 
mânayı nıutazaimimm olmak: üzere, Erbabı mu-
vibede hukuiku âliyei Hükümet naimiyîe tasvir 
edilm% bir keyfiyettir diyor. 

Esbabı nıucilbeyi tahlille geliyoruz. Esbabı 
mueibeyi nefsi kanundan addetmediniz mi? 
Kemali belagat ve fesahatle irat buyurduğunuz 
nutukta bize yine bu kelim atınızın nakîzini is
pat «titiniz. 

SALÂHADDÎN B. (Memin) — Beyefendi; 
o hükümet tâbiri millet olacak, burada yanlış
lık var. Bendeniz sonradan ona muttali oldum. 
Kelime üzerinde değil, esas üzerinde konu
şalım. 

BEHÇET B. OKânğın) — Zatıâlinize ve 
şahsı âlinize cidden hürmetim, thulûsi niyeti
nize ve nezaheti fikriyenize gayet itimadım var
dır. Beyefendi Hazretleri. Yalnız meseleyi bi
raz tetkik etimelk isterim. Gerçi esbabı mucibe-
kanunun zatından değildir. Fakat aynı olma
dığı gibi gayrı da değildir. Şu halde vazıh ol
anak için 'kanunda gösterdiğiniz esbabı muei-
bede (Kuvayı âliyei hükümet) tabirini (kullan-
diniz. Sonra da hukuiku âliyei hükümet dedi
niz, Hulkuk nedir? Acaba hükümet için bir 
halk mı vardır? Hakkın mânayı lûgavisine mü
racaat ettiğimiz zaman görürüz İki; bir alacak
tır. Eğer Hükümet bir dayin ise bunun med
yunu fcîmdir? Bunda bir manayı mantiki çık
mak ihtimali var mıdır? Bunlar Garibin der-
satiri mütefessihasından iktibas edilmiş kelimat-
tan ibarettir. Bugün biz bu 'nazariyatı burada 
mümünüttaltibilk görecek vaziyette değiliz. 

Vazife ve mesuliyeti vükelâ balhsine gelince: 
biz bunu mazbata muharriri Âli Kadri 'nin be
yan buyurdukları gibi evet vaızifeyi bu suret
le üçe inkısam ettirmek arasından çıkardık. 
'Bendeniz 'böyle anladım, demeye mahal bula
mıyorum. Vazifei vükelâyı tesbit edebilecek 
pek çok esaslarımız vardır. Bulgun kavanini 
mevcudenin hüsnü tatbik ve tamamii tatbiki 
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f onların vazifesidir. Ve bütün kavaıün üzerin

de vükelânın emri idarede ki va^ifel'eriniın 
kudretini ve şeklini gösterecek muamelâtı tes-
bit edebilmek imkânı vardır. Bu cihetle bura* 
da kuvayi tefrik gibi gösterilen eşkâli takdir 
etmeye hacet yoktur, zannediyorum. Vazifei 
vükelâ burada yalnız bir madde ile tesbit edil
miş oluyor. O madde de tevzii mükâfat, muh
tacı terakki olanların, yahut müstahakkı te
rakki bulunanların terfihi ve; bilmem nesi.. 
Bunu tasvir ediyor. Vazife olarak bu vardır. 
Biz mükâfat verecek zamanda değiliz. Mesuli
yeti vükelâ tabiriyle tavsif edilen maddeye 
mütaallik olan mevadda hiçbir şey yoktur. An
cak onlar bir usulü muhakemei . vükelâdır. 
Yoksa mesuliyet değildir. Biz arıyoruz ki, dai-
rei memuriyeti dahilindeki vazaifi şu suretle 
suiistimal ederse ondan dolayı şu olmak lâzım-
gelir, diye bir muamelei zecriye veya terbibi-
ye gibi bir şey koymak lâzımdı. Yoksa bu ta-
.savvurat ve tasfirat kanunu esaside mevcudol-
duğu gibi Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzda da
vardır. Ve alınabilir. Bir vekili bugün mesul 

i etmek lâzımgelirse tariki pek çoktur ve vardır. 
Fakat elverir ki elde bir madde bulunsun. 

Onlar için vazife tertibine gelince, iki şekil 
i gösterebiliriz. Birisi umumi; birisi hususi ölür. 
I Hususi, her vekil kendi dairei memuriyetindeki 
I umurdan mesuldür. Umumiye gelince; muame

lâtı askeriye umumidir. Çünkü her daire ile ir-
I tibatı vardır. Muamelâtı hariciye umumidir. 
I Çünkü her daire ile irtibatı vardır. Meselâ mü-
j nasebatı hariciyeyi'idare edecek zatın adlî, mül

ki, iktisadi umuru da bilmesi lâzımdır. Demek 
I ki, her daire ile münasebatı esasiyesi vardır. 
I Bu esas dairesinde vükelânın vazifesini tâyin 
I etmek lâzımgelir. 

j Müfredata gelince; demin de arz edildiği 
veçhile/memurinin azli şu, terfii şu, tahkiki 
şu veçhile olur. Şu müddet zarfında olur, bunu 
yapmıyanlar memurun vazifesini suiistimalin
den tevellüdedecek mesuliyetten dolayı ceza gö
rür ve memur ile beraber o da tecziye edilir. 
Kanunu Cezada gösterilen usul ile veyahut ah-

I vali mahsusa ile denebilirdi.: Bu tariki tasvir-
I den üdül edilmesi,t şu kanunun şiddetle muha-
J keme ve müzakeresini icabettirdi. Çünkü gö

ründü ki ; bir şekli hükümet tasvir ediliyor ve 
j o şekli hükümet de Garbın nazariyatına göre 
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tettifeediliyor. Şark ite Garbın bendenizce ah
vali ruMyesindfi ve maneviyatında büyük bir 
fark vardır. Garpta tatbik olunan usul bizde 
tatbik edilmez. Onların desatir* hükümeti bag-
tea, bizim ki de başkadır. Onlar hükümete bir 
hftfcfcır, derler. Hükümet bir hak mıdır rica ede
lim? Hükümet kimin için hak olur? Binaen
aleyh bu kanun heyeti umumiyesiyle redde şa
yandır. Ben de ret taraftarıyım. Ondan son
ra ieabederse Heyeti Vükâlânın vazife ve me
suliyetine dair bir kanun daha tahrir oluna-
bifâf. Ve bu da mümkündür? 

YU8UF ZİYA B. (Bitlis) — Efendiler; 
bendeniz ne ulemayı 0arbm beyanatına, ne de 
hukuMyuynuiMjuzun parlak nazariyatına isti-
nadedeeeğim. Sırf kendi kanatime, kendi gör
güme, kendi hissiyatıma tercüman olacağım. 
Kim ne derse desin, rüfekayı kiram 41e ka
dar aksini iddia ederlerse etsinler, bendenize 
göre bu kanun, müzekaratm safahatı itiba
riyle, esasatı hukukiyeye doğru atılmış bir 
hatvei muvaffakiyettir. Zannediyorum ki; esa
satı hukukiyeye, ilme, mantıka yaklaştıkça, 
bisut müzakerat ve münakaşattan uzaklaş
mış olacağız. Yine zannediyorum ki; şekli ida
remizin müspet ve muayyen bir dairede tes-
bit edilmemesinden mütevellit kâffei teşevvü-
şatı bu kanun izale etmiş olacaktır. 

Efendiler, bu bir ihtiyaçtır. Bugün temin 
edilmezse, emin olunuz ki, riskâre getireee-
ğimia, tevdii vekâlet edeceğimiz heyetler 
puslamm kaybetmiş sefineler gibi muttasıl 
çalkakalamp duracak, muttasıl veçhesini tâ
yin için uğranarak, izaai evkat edecektir. Bu 
bir ihtiyaçtır ki, temin ve tatmin edilmediği 
takdirâej bütün müzakeratımızda önümüze çı
kacak, bütün intihabatımızda bizimle karşı kar
şıya gelecektir. 

Evvelki gün kanunun aleyhinde bulunan 
FÖfekayi kiramdan birisi (kanunları ihtiyaç 
doğurur) buyuruyorlardı. Bu kanunu hangi 
ihtiyacın doğurduğunu soruyorlardı. Bende
niz kendilerine sorarım, ihtiyaç ne mertebeyi 
bulmalıdır ki, mevcudiyetini ihsas ettirebiî-
sin. O refiki muhteremim biraz maziye ircai 
naaar buyururlarsa, biraz geçmiş eyyamın muh
telif safafcaitee dönerlerse ihtiyacın izleri
ni değil, zanaederkn, mevcudiyetini görürler. 
înjfcihabat safhasına dönerlerse; nazarı dikkat
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ierini tevcih ederlerse, zannederim, ihtiyacın 
mühim erkâm ile tesbit edilmiş varlığını gö
rürler. Bizde bii' hal var. İhtiyaç izharı araz 
etmeyince, ihtiyaç olduğuna kaani olmayız. 
Fakat düşünemeyiz ki; setredilen yara kangren 
olur. Kangren olan yara tedavi kabul etmez 
ameliyatı cerrahiye yapılmak lâzımgelir. 

Efendiler, ortada bir ihtiyaç var. O ihtiyaç 
belki bugün örtülebilir fakat yarın yine nük
seder, yine görünür. Lâkin ikinci defa görün
düğü zaman; biraz daha derinleşmiş ve biraz 
daha kökleşmiş ve biraz daha dairei ihtiyacı
nı tevsi etmiş bir halde görünecek. Asıl sa
dede girmeden evvel, rüfekayi kiramın mut
tasıl etrafında toplandıkları bir nokta etrafın
da bendeniz de tevakkuf edeceğim. 

Görüyorum ki; rüfekayı kiram ; muttasıl 
kanunun heyeti umumiyesine değil kanunun 
heyeti umumiyesinde bir kıymeti haiz olan 
esbabı mucibesine temas ediyorlar. Esbabı 
mucibe mazbatasında kanunun erkânı harbi 
bİT az zaif, bir az açık yer bırakmış olacak 
ki, muhacimler oradan kaleyi İskata çalışıyor
lar. Bendeniz esbabı hücumu tetkik ve tamik 
ettim. Kendi kanaatime göre şu neticeye 
vâsıl oldum. Teşkilâtı Esasiye Kanununun bi-
.riııci maddesiyle (Hâkimiyet bilâ kaydü şart 
Milletindir) kanaatini izhar ve bu baptaki 
âhkamiyle hâkimiyetini cihana ilân eden Bü
yük Millet Meclisi ve bunun etrafında yük
selen her sedayi kısıyor. Esbabı mucibe maz
batasında alâtarikil hikâye bundan ve ahar hu
kuktan bahsedişi kıskanç bir ruh ile reddediyor. 
Bütün hücumlar oradan geliyor. Bu (hararetli 
kıskanç ruhların azametli varlığı karşısında bir 
hissei sürürur ve iftihar duymamak gayrika-
bildir. Bu ruhlar ilâ maşallahütealâ bizde yaşa
dıkça istikbale doğru ümit ile muntazır olabi
liriz ve hakkımızdır. Halas ve istiklâl mabedine 
işte bu yoldan gidiyoruz. Malûmuâlinizdir ki; 
hâkimiyetimizi kıskanmalı, hâkimiyetimize mu
sallat olanlara karşı bir vaz'ı tevekkül almak, 
esbaı felâketimizin en büyük avamilinden biri
dir. Şunu bilmeliyiz ki; hâkimiyetini kıskan-
raıyan milletler tarihin aguşufenasında yaşıyor
lar. Fakat hâkimiyetini kıskanan, hâkimiyeti uğ
runa hayatını istihkar eden milletler, cihanın 
bugünkü varlığı içinde en yüksek bir mevkide 
yaşıyorlar. 
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Efendiler; esbabı mucibe mazbatasında hikâ

ye tarikiyle bahsedilen hukukun münasebet ve 
şümulüne kail değilim. Bugünkü haris ihtiyar 
ile o kaydin münasebeti yoktur. Müsaadenizle 
biraz maksadımı açık arz edeyim. Osmanlı tahtı 
Saltanatını bir hırsıpiri ile bugün işgal eden; 
eedadiniıı yedi yüz senelik mefahirini, şan ve 
şevketini, yedi günlük hayatı namına ayaklar 
altına alan, bir refiki muhteremenin dediği gibi, 
(ihanet) değil efendiler; bilâkaydüşart hıyanet 
işliyen o haris ihtiyarın bugün milletle alâkası 
hesap ve kitabı kalmamıştır. Bu millette bir 
hukuku olmamakla beraber, bu millete verecek 
yalnız bir (hesabı; bir kitabi vardır. Bugün 
onun hukukundan bahsetmek pek zait ve pek 
bisuttur. Binaenaleyh onun varisi nıeşrulanni; 
masumlarını bugün düşünmiyeceğiz. Buna ne 
hal ve ne de zaman müsaittir. Bugün bununla 
iştigal etmiyeeeğiz. Yalnız bir hakikat olarak 
cihana ilân edelim ki, makamı hilâfete karşı kal
bimizde pek derin bir.aşk ve alâka mevcuttur. 
O makam nezdimizde ve nazarımızda pek mu
kaddes, pek mualladır. Onun şerefli bekçisi biz 
kalacağız. O bizimdir. Onun hukuku mesnıası 
ki; dün de, bugün de, yarın da mahfuzdur, onu 
halas etmek umdei essiyemizdendir. îhkân ta
hakkuk ettiği anda, o hukuku meşruasmı 
vâz'ı mübeceel ve meşruunu iktisabedecektir. 
Pek metin iman ve kanaatle tesbit ettiğimiz bu 
esası ne zaman ve ne de ahkâmı zaman tağyir 
edemiyecektir. Binaenaleyh, mesele bundan iba
rettir. Bundan fazlası ııabemahaJ ve nabemev-
simdir. 

Bu bahsi kapatarak; asıl sadede gelelim. 
Efendiler; hangi nazariyat ile üzerine yaldız çe
kilirse çekilsin şekli idaremiz müspet ve muay
yen bir renk ile mülevven değildir. Ne bir kıy
meti hukukiyesi var; ne de desatırı esasiyeye 
benzer bir yeri vardır. Mücerret hâdisatın tesi
riyle doğmuş, mücerret hâdisatın doğurduğu 
bir iki parça kanun ile yarını yamalak bir şekle 
sokulmuştur, öyle bir şekle sokulmuş ki; bütün 
mevcudiyeti bir kelimede toplanır. Efendiler, 
bu mühim vasait ile mevkii iktidara getirdiği
miz bu heyet Meclisi Aliden korunmuyor. Ta

rafeynin yekdiğerinin vâz'ı mevkiini, hukuk ve 
salâhiyetini, vazife ve mesuliyetini göremiyor 
ve ölçemiyor, anlamıyor. Malûmu âiinizdir ki; 
ilk hâdisede bir hükümet teşkilini kabul buyur
dunuz. Heyeti Vekilenin teşkili hakkındaki ka
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mm ~m omu tevali ecten hâdisat, feu karnemin 
tecdit ve tağyirini icabettinnekie bu defa 4a 
namzetler maddesiyle o kanunun kolu kanadı 
kırılmıştır. Fakat ne evvelki, ne «rtadaki beli
ren her gün biraz daha artan, her gün bieaz da
ha fazlalasan ihtiyacatı temin ve telâfi «denme
miştir. 

Evvelsi gün rüfekayi kiramdan biri, bu kâ
nunun Teşkilâtı Esasiye Kanununa mugayere-
tinden bahsediyorlardı, ilaya, etendiler. Teş
kilâtı Esasiyeye mugayir değildir. Malûntuâli-
leridir ki; Teşkilâtı Esasiye Kanunu bir mahi
yeti esasiyeyi haizdir. 0 kanun ana hatlardan, 
Büyük Millet Meclisi Hükümetinin eşasatmdan 
ibarettir. Terilen şekil esastan ibarettir. # ka
nunun ihtiva ettiği hududu esasiyeye göre par
ça parça kanun tedvinini müktazidir ki; bu.ka
nun o parçalardan biridir. Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun yedinci maddesinin son fıkrası müta
lâa buyurulursa görülüyor M, o maddenin o fık
rası, bu kanunu tevlidedâyor. 

Yine rüfekayi kiramdan biri kanunun aley
hinde beyanattft bulunurken buyuruyorlar^ ki: 
(Bu kanunun altıncı maddesinde Meclis ReM-
nin reyi istaşaridir) deniliyor, îndelhace Heyeti 
Vekile bunu ele alarak bize der ki> meyiniz isti-
şaridir. Rica ederim; bu Meeltei AKnin itimadı 
ile mevkii iktidara gelen bir heyet bu Meclisi 
Aliye karşı bu haksız bu fuzuli iddiayı yapabi
lir mi, yapamaz mı? Binaenaleyh, bunu hangi 
hukuka, hangi kanaata, hangi şümule ibtina ile 
iddia edebilecektir? Bu Meclisi Alinin kuvvet 
ve kudreti ve Meclisi Alinin reisinde değü ki, 
reis Meclisi Aliyi temsil etmiyor M> onu da id
dia edebilsin. Bu Meclisi Ali bizzat hâkimdir. 
İcra, teşriî kuvveti bizzat nefsi mânevisinde 
eemetmiş tir. Bunun karşısında variık iddia et
mek yoktur. Varlık iddia edenler, yoMuğa mü&-
kâlibolur. 

Yine aynı reSkı muh-terenum büyütüyorlar
dı ki; namzetler maddesi için yeni Mr düstur 
buldum. Bendeniz kendilerine gocarım. Hâkim
ler kayıt ve şart atana alınır nu? Alınmaz ;Eea? 
Benim haiz olduğum hak ve salâhiyeti aharin 
istimal etmesine eeva^ı seri ve kanuni var jm-
dır, yok mudur? Buyuracaklar ki, son söz se
nindir. Evet kayıt ve şart tahtanda olmaksızın 
son söz bana bırakılırsa, söyledikleri usul belki 
müsmir olaMiir. Fakat kayit ve şart aitana -alın
dıktan sonra hukuk ve salâhiyet emin «feaalı-

m -
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dırlar ki, buldukları usulle mukayyedolamaz. 
Yeni yeni avarız tevlidiyle beraber yeni yeni ih
tiyaçlar tevlideder. 

Yine refiki muhteremim buyuruyorlardı ki, 
biz yalnız dâvayı asli için buraya gelmişiz, ne 
teşkilât, ne tanzimat için buraya gelmemişiz. 
Bunları yapmak salâhiyetimizin haricidir. Ben
deniz kendilerine şu suretle cevap verebilirim. 
Milletin, saadet ve selâmetini, halâs ve istiklâ
lini istihdaf eden kâffei mesail ile-alâkadarız. 
(Onlar ki, verir lâf ile dünyaya nizam at, bin 
türlü teseyyüp bulunur. Hanelerinde) 

Olur ve emin olalım ki, maksadı asliye vü-
sulda müşkülâta uğrarız. 

Efendiler, bizde bir haleti ruhiye var. En 
müşkül bir mesele ile karşılaştık mı bugün za
manı değildir, deriz. Bu vaktiyle söylenen neme 
lâzımın aynidir. Bizim için zaman yoktur. Her 
gün bizim için zamandır, her gün bize iş gör
mek zamanıdır. (Zamanı değil deyince) bütün 
ınüfekkeremiz üzerinde âni bir tesir yapıyor, 
Oühkü maksadı asliye aşk ile merbut olduğu
muz için kıskanıyoruz, korkuyoruz. Acaba buna 
bir noksan mı geldi? diye, hayır efendiler, bi
zim için zaman yoktur. Her hangi bir sebep ile 
mesele teehhür ederse maksadı asliyi tavik et
miş, müşkülâta uğratmış olacağız. Her şey bizim 
işimizdir. Her şeyi biz göreceğiz. Bizim için ne 
had var ve ne de hudut vardır. Muttasıl milleti 
düşünmekle muttasıl dâhili, harici bütün mesail 
ile alâkadarız. 

Efendiler; eşkali idaremiz cihanın eşkâli ida
resine uymuyor. Cihana uymak, ilme, mantıka 
uymak bir ihtiyaçtır. Bugün uymasak yarın uya
cağız. Binaenaleyh bir gün evvel rücu etmek 
lâzımdır. Fakat cihana uymak daha doğrudur. 
Gerçi 'cihana uymamak, teceddüt göstermek bir 
fikirdir, bir fikri ulvidir. Lâkin cihana uyma
mak, teceddüt göstermek için hükümetimize ve
receğimiz kıymette bir teceddüt göstermek lâ
zımdır. Yoksa teceddüt gösteriyoruz diye rasge
len şekli kabul edersek, teceddüt değil, teced
düt namına hatada, teşevvüşte ısrar etmek olur. 
Cihana uymak kanaatimi ihtimal ki; mukallit
lik diye tefsir edenler bulunur. Fakat mugallit-
liğin her mânasiyle aleyhinde bulunmakla bera
ber, yine taklidin bir lüzum, mübrem bir ihtiyaç 
olduğuna kaaniim.. Yeter ki; taklit, mehasma, 
taklit, ilimi hukuka, esasata taalluk etsin. Mu
kallitliğin aleyhinde bulunanlarca zan Duyurul

masın ki; hiçbir şeyi taklidetmiyelim, hiç güzel 
bir şey almıyalım iddiasındayım alalım, taklide-
delim, fakat iyi şeyleri alalım ve taklidedelim. 

Bâzı rüfekayı kiramım buyururlar ki; ilmin 
mantıkma değil, hâdisatm mantıkına doğru gi
delim. Bendeniz kendilerine derim ki; hâdisatm 
mantıki yoktur. Yarın ne gibi bir hâdisenin ta-
haddüs edeceği malûm olmayınca; meçhul ve 
mütehavvil olan bir şey mantıki olamaz. Bugün 
bir hâdise; bir şekil, yarm diğer bir hâdise, bir 
şekil. Böyle gömlek değiştirir gibi şekilden şek
le girmek, hayır efendiler, buna ne zaman, ne 
ahkâmı zaman mütehammil değildir. Artık tec
rübe yapacak tahtamız kalmamıştır. 

Cihanın bütün parlâmentolarında, meealisi 
teşriîyesinde iki noktai istinat var: Biri kanaati 
esasiye, diğeri program. Hükümetleri tevlideden 
ve ahengi umumiye tanzim, umuru idarenin şe
bekelerini idare, umuru muamelâtı murakabe 
eden bu iki esastır, her tarafı gören ve gösteren 
bunlardır. Tevdii vekâlet edeceklerde şahsiyat 
aranmaz, kanaat aranır. Bir heyete ayrı ayrı 
tevdii vekâlet edilmez. Mücerret reisine tevdii 
vekâlet edilir. O heyet, istinadedeceği kanaat et
rafında mesai programı tanzim eder. Mesai prog
ramı ile Meclise gelir, der ki, çalışacağım, işte 
programım. Meclis onu tetkik eder kanaati asliye
sine muvafık bulursa ona vekâlet için mezuniyet 
verir. Bu halde Hükümet bir kül halinde teşek
kül eder; mesuliyet bir noktada salâhiyet de yi
ne bir noktada toplanır. Yekdiğerine bu şebeke 
ile merbut olan bir heyeti Hükümet yekdiğerine 
nrüzahereit eder, tmuavenet ^der, yadivâhit .gi
bi devlet makinasını tedvir ederler. Ortadaki ve
sait ile, program ile, Meclis daima Hükümeti gö
rür. Hükümet daima Meclisi görür. 

Bizdeki şekle gelince, bunun büsbütün zıddı-
dır. Müsaadenizle tetkik edeceğim. 

Evvelâ Meclis; salâhiyeti kâmileyi, mesuliyeti 
siyasiyeyi haiz bir heyete tevdii vekâlet ettiğini 
iddia edebilir mi? Saniyen bu Meclisi Âli önüne 
çıkan hangi Vekilin kanaati, mesaisi hakkında bir 
fikir edinmiştir? Kâh bir müfrit, kâh bir mute
dil, kâh bir muhafazakâr önüne çıkmış; ne Mec
lisin kanaatini yoklamış, ne Meclis onun kanaati
ni anlamıştır. 

HÜSEYİN AVN1 B. (Erzurum) — Kerame* 
ti yok Meclisin. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Asla... 
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YUSUF ZİYA B. (Devamla) — Kerameti 

yoksa kanâati var. 
Salisen; Meclisin önüne çıkan her hangi bir 

vekil Meclisin kanaatinden hangi kanaate istinad-
ettiğini ve istinadettiği kanaatin derecesini tak
dir etmiş midir? 

Rabian namzetler maddesi; kuvvei intihabi-
yeyi bütün mânasiyle takyit ve tahdidetmesine 
binaen Meclis daima kanaati asliyesi hilâfında 
vekil intihabına mecbur kalmış ve o vekil ile an
laşmamıştır. Her vekilin ayrı ayrı intihabına 
binaen mseuliyette salâhiyette tecezzi ettirilmiş 
bu Meclisi Âli her vekili ayrı ayrı görmek, ayrı 
ayrı mesul etmek zaruretinde kalmıştır. Vekiller 
ise, herkes kendi fesini darbimeseline tevfikan, 
herkse kendi işini düşünmüş, biri diğerine mua
venete lüzum görmemiş, çünkü aralarında irtibat 
şebekesi yok. Emsaliyle sabittir ki, bir vekil Mec
liste hesap verirken diğer vekiller mecliste o gün 
işi yokmuş gibi meclise bile gelmemiş, yine em
saliyle sabittir ki; bir vekil mecliste hesap verir 
ken kuvvei icraiye reisi o gün meclisi katiyen 
hatırlamamış, çünkü o hitapla yazılmamış, çünkü 
hesap ta. bozulmuş, biri gitmiş, diğeri gelmiş, 
Heyeti Vekilenin müzakeratı aylarca anlaşama-
mak yüzünden münakaşata mazhar olmuş efen
diler; bu hutut ve eşkâlimizin hututu esasiyesin
den mehazir vardır. Eğer teferruatmdaki me-
hazir tadadedilmiş olsa günlerce Heyeti Âliye-
nizi işgal lâzım. 

Sonra efendiler, namzetler maddesi gelir. 
Hiç tasavvur buyurur musunuz ki, bir hâkime 
sen şu kayit ile hareket edeceksin denilsin. Bili
rim ki, o maddeyi ihtiyaç doğurmuştur. Fakat 
yine bilirim ki; o ihtiyacı daha başka bir suretle 
temin etmek mümkün iken telif ve tevdi etmek 
için bu tarika gidilmiştir. 

Efendiler; bütün beyanatımı hulâsa ederek 
kanunun aleyhinde bulunan rüfekayı kirama sn 
temenniyattax bulunacağım, diyeceğim ki; ayıp 
değil ya ne h'ukuku salâhiyetimizi, ne ierai, teş
riî vazaifimizi, ne karşımıza gıkan hükümetin 
hukuk, vazaif ve mesuliyetini bilmiyorum. Lütfen 
bendenizi tenvir etsinler. Fakat; yine temenni 
edeceğim ki, tenvir hususunda vâki olacak beya
natlarını bir kitaba, bir kanuna istinadettirsin-
ler. Bir programa istinadettirsinler. (Alkışlar) 
Efendiler: Bu temenniyatm menfi surette karşı
lanacaktır. Çünkü ortada ne kitap var, ne ka
nun var ne program var. Bütün mevcut sözle 

teşekkül etmiş bir halita... Efendiler söz payidar 
olmaz. Sözle icrayı ahkâm edilmez. Eğer sözle 
icrayı ahkâm kabil olmuş olsaydı Cenabı Azimüş-
şanın vahdaniyetine Kuranı Azimüşşan ile iman 
etmezdik. Hazreti Fahri Risaletin irade ve risa-
letine ibtina ile iktifa ederdik. Fakat Halikı 
azimüşşan bile vahdaniyetini isbat için Kuram 
azimüşşanı inzal buyurmuşlardır. Kanuna olan 
ihtiyacımızı bundan daha katî bir delil ile isbat 
etmek, zannetmem ki kabil olsun. Bendeniz şu 
veya bu kanun olsun demiyorum. Hayır kanun 
istiyorum. Bu meçhulâtı tenvir ediniz. Böyle 
meçhul bir surette hareketiniz milletin zarar 
kefesini dolduruyor. Mesuliyeti kanun istiyorum. 
Şeklini tâyin etmiyorum. 

Mahmud Esad Beyefendi bütün yüksekliği 
ile, eğer bu kanunu yalnız yıkıtıasaydi, biraz da 
yapmak yolunu gösterseydi nekadar yükselirdi. 
Fakat bütün nazariyatiyle muttasıl yıktı. Ben 
ve bütün rüfekam ümidederdik ki yalnız yık 
makla iktifa etmesin. Yapmak çarelerini de gös
tersin. Kitabı hakikati okusun. Fakat efendi
ler yalnız birini okudu. 

Yine tekrar ediyorum. Bendeniz şu veya bu 
kanundan bahsetmiyorum. Bu meçhulâttan bizi 
kurtarınız. Eşkâli mütenevvia içinde şaşırdım. 
Elime bir kanun ver ki ona bakarak onunla ha
reket edeyim. Kâh Kanunu Esasinin bu Meclis
le alâkası olmadığından bahsediliyor. Kâh Ka
nunu Esasi en mühim misal olarak gösterili
yor. Ona tevfikan icadı ahkâm olunuyor. Kâh 
kuvvei icraiyemizden bahsediliyor. Kâh kuvvei 
icraiyenin Mecliste olduğundan onların bize ve
kâlet ettiğinden bahsediliyor. Bu eşkâli meçhu
le içerisinde şaşırdım. Yalnız ben şaşırmamışım, 
bütün arkadaşlarım, ekseri arkadaşlarım şaşır
mışlardır (Alkışlar) (Biz şaşırmadık sesleri). 

RE IS — Kendi namına söylüyorlar. 
YUSUF ZİYA B. (Devamla) — Zâtıâliniz şa

şırmazsınız. Ben kendi hesabıma söylüyorum. 
Bütün temenniyatımı bir noktada tophyorum. 
Bir kanun istiyorum. Fakat şu veya bu kanunu 
istemiyorum. (Alkışlar). 

DOKTOR MAZHAR B. (Aydın) - Çok söy-
liyen çok şaşırır ;••••'«:? artık; in. 

DURAK B. (Erzurum) — Eefendiler Heyeti 
Vekilenin vazife ve mesuliyetine dair bir kanun 
lâyihası müzakeresinde bulunuyoruz. Müsaade 
buyurursanız bendeniz bir tarihçesini yapacağım. 
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Biz acaba buraya niçin toplandık? Hrngi 

esbab bizi buraya topladı1? İyi bilirsiniz ki, biz 
buraya geldiğimiz zaman ne Hükümet ne para,.. 
Höyliyemiyeceğkn, daha birçok şeyler; hiçbiri 
yoktu, faka t memleketlerden bizi buraya gön
derdikleri vakit, intihapna melere atfımıza r 
edersek görürüz ki, bizi buraya pek vâsi 
bir salâhiyetle göndermişlerdir. O salâhiyette 
bize diyorlar ki ; (Düşmanlar tarafından bizim 
memleketlerimiz parçalanıyor, istiklâlimiz pa. 
vimâl oluyor. Siz gideceksiniz, her şeyi bütün 
mesuliyeti size tevdi ediyoruz. Ne yapacaksanız, 
yapacaksınız, bu mesuliyeti deruhde edeceksi
niz. Bizi ve memleketi kurtaracaksınız.) Biz 
işte böyle şerait altında buraya toplandık ve 
bir Hükümet tesis ettik. Hükümetimizin şekli 
ne şu şekil, ne bu şekil, ne de Avrupa'daki Par
lâmento şekli, hiçbirisi değildir. Türklerin ken
di rtıManndan doğan ve memleketlerini kurta
racak bir ş-ekil veren bir şekli Hükümettir. Biz 
bugün her hangi bir şekilde Idarei Hükümet 
ediyorsak, yapacağımız kanunlar da bugünkü 
şeklimize uygun olacaktır. Bugünkü şeklimizin 
haricinde bir kanun vücuda getirecek olursak 
memleketimizin şekli değişmiş olur. Ve Mecli
simizin şeklinin değişmiş olması lâzımgelir. 
Efendiler; eğer kanun yapıyor da memleketi
mizi idare ediyoruz dersek, şimdiye kadar za
man zaman binlerce, yüzlerce kanun yapmışız. 
Hepsi dolaplarda, bilmem nerelerde çürüyor, 
köşelerde sandıklarda parçalanıyor. Biz bura
ya kanun yapmak için gelmedik, vazife yapmak 
için. memleketi kurtarmak için geldik. Bizim 
burada yapacağımız kanunlar muvakkat ka
nunlardır. Bundan evvel Teşkilâtı Esasiye Ka
nunu namtyle bir kanun vücuda getirdik. Bu 
kanunun hangi maddesini bugüne kadar mevkii 
fiile koyduk? Hiçbirisini: Demek on bir aydan-
beri vücuda getirdiğimiz hiçbir kanunu mevkii 
fiile koymamışız. Bugün de şu kanunu yapaca
ğız bu kanunu yapacağız, demekle ve bunlarla 
vakit geçirmek doğnı mudur, acaba? Bendeniz 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun birinci maddesini 
aynen okuyorum; (Hâkimiyet Bilâkaydüşart 
milletindir. İdare usulü, halkın mukadderatını 
bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenit
tir.) Bu kanunun ikinci maddesi şudur; (ti-ra 
v.e teşriî salâhiyeti milletin yegâne ve hakiki mü
messili olan Büyük Millet Meclisinde tecelli 

eder) bunlardan mülhem olarak sekizinci mad
de diyor ki : (Büyük Millet Meclisi, Hüküme
tin inkısam eylediği devairi kanunu mahsusu 
mucibince intihap gerdesi olan vekiller vasıta-
siyle idare eder. Meclis icrai hususat için vekil
lere veçhe tâyin ve ledeilhace bunları tebdil ey
ler.) Efendiler; affınıza mağruren size hatırlat
mak isterim ki, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
12 nci maddelerinden mülhem olarak meveudo-
lan sekizinci maddesindeki şu fıkrai ahireyi ne 
hatırımıza getirdik ve ne de yapmak istedik. 
Bizim bir vazifemiz var- burada; Heyeti Vekile-
ye veçhe tâyin etmek. Şimdiye kadar nij^e tâ
yin etmediniz ve hangi vazifeyi verdiniz ki ; 
şimdi mesuliyet istiyorsunuz ? Zannetmeyiniz 
ki, ben bununla Heyeti Vekileyi kurtarmak isti
yorum. Hatırınıza bir şey gelmesin. Fakat ver
diğiniz nedir ki, mesuliyet de olsun? Zaten el
deki lâyihayi kanuniyede öyle bir mesuliyet yok
tur. Lâyihai kanuniyede bendeniz görüyorum 
ki, Heyeti Vekileye birtakım vazaif gösteriliyor. 
Müsaadei aliyenizle ve bir hakkım olmak sure
tiyle, bendeniz Heyeti Vekilenin veçhelerini tâ
yin edeceğim. Maarif Vekâletine hitabediyo-
rum. (Daha dün değişti sesleri) Dün değişmiş, 
bugün değişmiş, benim bildiğim Maarif Vekâ
leti... Bizim asil vazifemiz budur. İş yapacak
sak, memlekette maarifi ne suretle yükseltebile
ceğiz? Bize ne kadar mektep lâzımdır"? Nereler
de mektep inşa edebileceğiz? Maarif Vekâleti 
bir kere bunları düşünsün ve bize bir proje ge
tirsin. Evvelemirde mensubolduğu encümene 
getirsin. Encümende müzakere edilsin. Fakat 
yalnız bugün için değil, yarın ve âti için de prog
ramını hazırlasın. Heyeti Umumiye bunun üze
rine münakaşa etsin. Maarif Vekâletinin bütün 
işlerini bu suretle tesbit etsin, programını eli
ne versin. Buyurun Maarif Vekili, siz bu prog
ram dâhilinde yürüyeceksiniz ve bunun hari
cinde bir şey yapmayacaksınız, desin. O Maarif 
Vekili o programı alacak. Bütçemizin kendisine 
verebileceği paranın miktarını düşünecek ve bu 
sene için üç mektep mi, beş mektep mi, sekiz 
mektep mi, ne kadar açmak imkânı varsa yal
nız onlarla uğraşacak, yalnız o vadide yürüye
cek ve yalnız o programı nazarı dikkate alacak. 
O Maarif Vekili her hangi bir suretle değişti 
ve ikinci Maarif Vekili geldi mi başka bir pro
gram başka bir iş ele almıyacaktır. Maarif Ve
kili : eğer Heyeti Vekilenin kabul ettiği bir pro-
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gram ile hareket edecekse; programı tatbika; 
öteki Maarif Vekili nereden bırakmışsa o da bı
raktığı yerden başlayıp yürüyecek. 

îşte Nafıa Vekâleti : Size de hitabediyorum. 
Nafıada ne iş yapabilecektir? Yollar için, hat
lar için umum projelerinizi getiriniz; bütçeni
zin müsaadesi nispetinde siz de encümeninizle 
görüşünüz ve programınızı heyeti umumiyeye 
gönderiniz, memleketin Nafıa hakkındaki pro
jesi ne ise tesbit ediniz. Ve Nafıa Vekiline veri
niz. O da o vadide yürüsün. 

Müdafaai Milliyeye, işte önada veçhe tâyin 
ediyorum. Bu memleket için ne kadar askere ih
tiyaç vardır; ne kadar top tüfek lâzımdırf Bun
ların projesini tesbit etsin. Sonra bugün ne ka
dar asker alabiliriz ? Gücümüz kudretimiz ne ka
dara yeterse o kadar alır ve diğerlerini de ya
vaş yavaş tedarik ederiz. Fakat; Müdafaai Mil
liye Vekili düştü ve diğeri geldimi, o zaman o 
da bir hiçbir iş yapmıyaeak ve verdiğiniz pro-

• gramla yürüyecektir. 
Efendiler bunu daha uzatnııyayım. Sıhhiye 

ve Muaveneti tetimaiyeye yine aynı programı 
tâyin ediyorum. Programı yapsın ve karşımıza 
gelsin, Seriye Vekâletine de aynı veçhile tâyin 
ediyorum. Adliye Vekâletinin, iktisat Vekâleti
nin her bir vekâletin hâsılı bilûmum vekâletle
rin bendeniz veçhesini tâyin ediyorum. Program
larını yapsınlar, gelsinler... Badettetkik pro
gramlarını ellerine verdikten sonra mesuliyetle
rini de kendilerine tevcih ederiz. Yoksa elde sa
bit bir program olmazsa bilmemki ben mesuli
yeti kimden soracağım? Şimdiye kadar acaba 
bizim kanunlarımızda kitaplarımızda mesuliyet 
yok mu idi ve memleketimizde şimdiye kadar 
mesul olan var mı ? Mesul birine sorduğun vakit; 
ne verdin ki, ne soruyorsun, neden sual ediyor
sun? diyor. 

. Efendiler bu programsızlık bizi çok fenalık
lara sürüklemiştir. Bir misalini göstereyim ve 
ezcümle görüyorsunuz Ankara'nın etrafını. El
bette buraya gelen arkadaşlarımız pek iyi bilir
ler. Şurada birkaç mektep var. Valinin biri bir 
mektebe başlamış, bitirmeden gitmiş. Bendeniz 
1330 tarihinde bu mektebe başlandığını bilirim. 
Şurada diğer bir mektebe bir vali başlamış. Di
ğer yerde bilmem ne başlamış ve mekteplerin 
biri Nafıaya, biri Maarife, birisi Evkafa, diğeri 
Maliyeye ait. Birinin parası biter, öbürünün pa
rası tükenir, o yapamaz, ötekinin parası tüke-

ı ı . lööt u : ı 
, nir, yıktırır, öbürü bilmem ne yapar ve mektep-
I 1er bir türlü ikmal olunmaz. Fakat elde bir 

program olursa her halde o pragram dairesinde 
işe birden başlanır ve hepsi yapılır ve hepsi 
birden çıkar. Çünkü bir tanesini yaptırmadan 
beş tanesine başlıyoruz. Parası bitiyor ve hep
si yarım kalıyor. Bu suretle hiçbir iş yapılmı
yor. 

Eğer efendiler, bu memlekette inşaat lâzım 
ise, mektep yapacak isek, program tesbit ederiz 
ve program dairesinde yürürüz. Bu memleket
te beş taneyi yapamayıp da başlamaktansa, bir 
taneyi başlayıp başa çıkarmak daha âlâ olur. 
Programsız yürürsek imkânı yoktur, her ne ka
dar kanun yaparak, her hangi mesuliyeti verir
sek ve hangi kanunu yaparsak yapalım yine yü
rüyeceğimiz yol ve yapacağımız iş bu iştir. Bu 
kanunda bir kabineden bahsediliyor. Bendeniz 
kendi kanaat ve kendi içtihadıma göre kabine 
teşkilinin doğru olmadığı kanaatindeyim. Çünkü 
millet bana bir intihabname ile pek vâsi bir sa
lâhiyet vermişth'. Ben o salâhiyeti kimseye bi-
lâkaydüşart terk edemem. Bunun imkânı yoK> 
tur. Her zaman ben onun başında bir kontrolüm. 

Sonra şurada bir madde daha vardır efendim. 
Bu lâyiftıai kanuniyenin on ikinci maddesinde 
vekillere mezuniyeti dâhilinde bir salâhiyet ve
rilmiştir. Vekiller dairei umuruna ait muame
lâttan usulüne tevfikan mezuniyetleri dâhilin
de olanları doğrudan doğruya icra eder ve me-

| zuniyeti dâhilinde olmıyanları Heyeti Vekileye 
j arz eder. Demek ki, mezuniyeti dâhilinde olan-
I lan icra edecek, olmıyanları Heyeti Vekileye 

arz edecek ve bu gibi mevaddın icabı Heyeti Ve-
I kilece icra kılınacak. Ancak Devletçe taahhü-
5 clü mucip mukavelât ile imtiyazatm Meclis ta

rafından kabulü şarttır. Yalnız maliyece iktiza 
I ederse bir istikraz akdedersek onu getirip tasdik 
I ettirecekler, bâzı imtiyazları burada ben tasdik 
I edeceğim. Fakat efendiler, bendenizi nasıl sa-
I lâhiyetimi bütün, bütün bunlara terk edebilirim? 

SELÂHADDÎN B. (Mersin) — Birinci mad-
I dede sarahat var efendim. 
I DURAK B. (Devamla) — öyle ama tezat var 
I beyim. Bu madde sarihtir. Malî mukavelâtla 
I imtiyazattan başka hiçbir şej- verilmiyor. Onun 
I için Meclisi Âlinin icrai salâhiyetleri hiç kalmı-
I yor. Halbuki; bizim müvekkillerimin bize ver-
I diği salâhiyet, burada biz hâkimi mutlakız ve 
I icrai ve teşriî salâhij'eti haiz olduğumuz için bu-
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rada bilâkadüşart hâkimiz. Bizim burada tâ
yin edeceğimiz vekiller - aflarma mağruren - kır
tasiye vekilleridir. Çünkü kırtası muhaberatı 
ile meşgul olacaktırlar. Başka vazifeleri yok
tur. Kendilerine veçhe tâyini bizdendir. Onlar 
da programlarını getirirler. O programı tetkik-
eder; kendilerine veririz. O program dâhilinde 
yürürler. 

Kabinede becayiş olacağını ümidetmiyoruz. 
Zannedersem; burada bir kabine usulü ihdas 
edersek, sonra her gün bütün işleri bırakıp ka
bine işleriyle uğraşacağız. Bendeniz bu kana
atteyim. Böyle tasavvur ederim. 

Sonra efendiler arkadaşlarımızın bâzıları bu 
noktaya dokunmuştu. Biliyorum ki, biz kabine 
teşkil edersek; kabine ile Meclis arasındaki mu
halefeti kim halledecektir? (Meclis sesleri) 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Meclis 
hâkimdir. Meclisin dediği olur. (Devam, devam 
sesleri) 

DURAK B. (Devamla) — Bendeniz zannedi
yorum ki, doğru değildir. Kabine bir mesele ile 
Meclisin huzuruna gelirse ve Meclis kabul etmez
se Meclis hem müddei, hem hâkim nasıl ola
cak? Bilâkaydüşart müddei ise, hem müddei, 
hem hâkim, bendeniz böyle bir şey görmedim. 
Böyle bir mufhalefet olursa, Meclis muhalefeti 
halledemez zannederim. Hâkime mümanaat ola
maz. 

Sonra efendiler, arkadaşlarımın bâzıları hilâ
fetten ve saltanattan bahsettiler. Bendeniz bu
nun üzerinde çok yürümiyeceğim ve kısa söyli-
yeceğim. Bu saltanat, hilâfet meselelerinin zan
netmem ki hiçbirisi bizim aleyhimizde olsun. Bu
nun için münakaşaya lüzum yoktur. 

SALÂHATTÎN B. (Mersin) — Hayır efen
dim, ö̂ yle değildir. Hilâfeti mevzuubahsetmeye 
mahal yoktur. (Devam, devam sesleri) 

DURAK B. (Devamla) — Bendeniz zannedi
yorum ki, bu doğru değildir. 

Efendiler, bugün yaptıkları lâyihai kanuni-
yenin esbabı mucibe mazbatasında diyorlar ki ; 
mevaddj kanuniyenin tesbitine karar verilmiş 
ve mevaddı mııvakkatenin tetkikine geçilmiştir. 
Yani o kanun muvakkattir demek istiyorlar. ' 
Bendeniz diyorum ki; biz bir hedef için, bir 
netice için buraya toplanmışız. O da misakı 
millîdir. Bizim misakı millînin haricinde hiçbir 
vazifemiz yoktur. Biz burada yapacağımız ka
nunlar, memleketimizin usulü idaresine göre 
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memleketimizi kurtarmak için yapacağımız ka
nunlardır k i ; bunların bendeniz muvakkat ol
duğuna kaaniim. Müsaade buyurun arz edece
ğim. Çünkü efendiler zannediyorum ki; biz pek 
yakın bir zamanda misakı millîye kavuşacağız 
(inşallah sesleri) Biz misakı millîye kavuştu
ğumuz vakit bizim o gün vazifemiz bitiyor. 
Gerçi Meclis müstemirren münakittir. Fakat 
vazifemizi o zamana kadar îfa ettikten sonra 
bize bir vazife düşüyor. Biz bu arz ettiğim, sal
tanat ve hilâfet meselesini o zaman konuşaca
ğız. O vakit bize bir vazife terettübedecek, biz 
o vakte kadar vazifemizi ifa ettikten sonra 
vilâyata Meclisin karariyle tebligat icra edece
ğiz. Biz vazifemizi ifa ettik, biz artık buradan 
ayrılacağız, siz yeni vekillerinizi intihabedin; 
ve buraya gönderin, gelsinler, bizden Meclisi 
tesellümetsinler diyeceğiz. Efendiler onlar inti
haba başladıkları zaman, biz de burada geçir
diğimiz tecrübemizden yeni bir kanuni esası vü
cuda getireceğiz. Bu kanunu esasiyi burada 
yaptıktan sonra gelen heyet kim ise o heyete 
teslim edeceğiz. Ve o heyet kanun üzerinde lâ-
zımgelen muamelesini icra edecektir. Ya bizim 
tertip ve kabul ettiğimizi aynen fabul edecek 
- çünkü bizim bunda tecrübemiz vardır - bina
enaleyh ya aynen kabul edecek veyahut tadil 
edecektir. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Bu sizin 
fikriniz değil mi? 

DURAK B. (Devamla) — Bendenizin fik
rim böyle; bizim yapacağımız iş budur. Bel
ki birçok arkadaşlarımın fikri böyledir. Bu
gün Halife için, saltanat için ve saire için za
ten bu kürsüden söz söylemek bile doğru de
ğildir. Biz zaten onun bütün vazife ve salâ
hiyetini bu Meclisi Âliye toplamışız ve o salâ
hiyeti ifa ediyoruz. 

Şimdi efendim, bizim burda göreceğimiz 
iş ikidir. Birisi, harice karşı vazife; diğeri dâ
hile karşı ve dâhilde idari vazife. Harice kar
şı ve haricî siyaset hakkında bizim vekillerimiz 
lâzımgelen projelerini zaten ihzar ediyor- -
lar ve bizim ile müzakere, münakaşa etme
dikçe hiçbir şeye teşebbüs etmiyorlar, nitekim 
emsali görülmüştür. Bunun için biz bunlar 
üzerinde daimî kontrol vazifesini ifa ederiz. An
cak yeter ki, bu vazifeyi ifa edebilecek ve 
bu vazifenin altından çıkabilecek arkadaşları-
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mızı bu heyete intihabedelim ve bizim yal
nız nazarı dikkata alacağımız nokta budur. 
Yani bugün mevcudolan arkadaşlarım bunu 
yapamıyorlar demek değildir. Maksadım ve
killeri intihabettiğimiz zaman vekillerin bu 
vazifeyi ifa edebilip edemiyeceklerini nazarı 
dikkata alarak, buna göre intihabat icra et
meliyiz. întihabatm bugünkü şekle göre meş
ru olduğuna katiyen şek ve şüphe yoktur. Biz 
bugün öyle bir şekilde bu Meclisi idare ediyo
ruz ki; hiçbir yerden, hiçbir taraftan buraya 
bir kimseyi müdahale ettirmiyoruz. Bendeniz 

zannediyorum ki, en meşru Hükümet, hattâ 
(kürsünün bâlâsına muallâk levhayi irae ede
rek) şu âyeti kelimenin bize emretmiş olduğu 
Hükümeti meşrua; işte bu Hükümeti meşrua-
dır. Ve bunun haricinde bir Hükümeti meş
ruta yoktur. 

MUSTAFA 
vo aferin... 

KEMAL Pş. (Ankara) — Bra-

REÎS — Efendim, söz alan daha birçok ar
kadaşlarımız var. 

(On dakika teneffüs) 

ÎKÎNCI CELSE 
(Açılma saat : 3,30 sonra) 

REİS — Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 
KÂTİP : Mahmud Said Bey (Muş) 

RElS — Celse küşadedildi. 

Mazbata Muharriri Selâhaddin Bey, buyu
run : 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Muhterem 
arkadaşlar: ilhamatımzdan feyiz irşadatınız-
dan istifade, tenıkidaitınıızdan ibret alarak, te
nevvür ettik. Dermeyan olunan mühim esasları 
5 - 6 nokta üzerinde icmal ötmek istiyoruz. Şim
diye kadar bunlar üzerinde gerek encümenini
zin hâsıl ettiği kanaati ve gerek evvelce bizim 
için mevcudolan kanaatleri arz edeceğim, şu
rasını (bilhassa arz edeceğim ki; Heyetti Veki-
itenin vazife ve mesuliyetine aİdolan gayet mü
him ve esaslı ve hayati devlet üzerinde ıen mü
essir ve nâzım olabilecek 'oftan kanunun esanyi 
münakaşa ve müzakeresinde daha müessir söy
lenecek sözler vardır. Binaenaleyh onları dahi 
dinliyerek; daha ziyade istifade ederiz ve icab-
ederse encümen nukatı nazarını ona göfre dü
şünecektir. Çünki hiçbir zaman mutlak ve 
mukayyet., yani körülkÖrüne Ibizim dediğimiz 
şeye göre hak budur demek istemiyoruz. Ve 
verdiğiniz fikir üzerine, aMünızm erdiği ka

dar çalıştık ve zanöttik ki; iemai ümmetin 
muktezası budur. 

Tenikidatmi'zdan istifade ediyoruz ve bâzı 
derm'eyan edilen muta'laât bunlara yatkındır.' 
Fakat şurasını Heyeti Âlliyelerine vâzılha/n arz 
etmek •mecburiyetindeyim iki; dermeyan olunan 
mutalaâtın ve tekmili itinazatm pek büyük kıs
mı kanunun haricindedir, havada geziyor. Bi
naenaleyh hangi nikatı Heyeti Aliyeleri kendi 
kanaati ile muvafık bulmuyorsa, o muvafık 
olmıyan noktaları sarahaten bize ispat ve it-
yan e;tsin ki onu anlayalıim. 

Şimdi bizim dediğilmiz şeyde kabine meselesi 
geçiyor, filân deniyor. Bilâhara bunu tafsil 
edöceğim. Kabine nedir? Bizim söylediğimiz 
şeylerde kabine sözü yoktur. Temini tesanüt 
ve tecanüs, vahdeti zihniyet meselesi vardır. 
Heyeti Vekile Reisi ile Umuru Şer'iye Vekili
nin veya 'Heyeti Vekilenin intihahı Meclisi Âli
nize aittir. Meclisi Â'İMzde görüyorum; me
selâ münferiden intihaptan bahsolunuyor. Es
ki usulüin muhafazası bize ne gibi menafi temin 
edeceğine dair hiç kimse bir şey ispat etme
miştir ve bunu kabul edip maddeyi ona göre 
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tadil edebilme'k için encümenden 'daha vazııh bir-
talkım malûmat 'bekliyoruz. Bundan sonra söy
lenecek 'sö'zler hakkında ha/tip arkadaşlarımdan 
rica ederim; isteimedikleri molkta nedir ? Anla-
yayım ve nasıl istiyorlar niçin istiyorlar tenev
vür edelim. 

Sonra Heyeti Vekile Reisi Paşa Hazretlerini 
bu müzakeratta hazır görmüyorum ve zannede
rim Meclisin kanaatinden kendileri kâfi derecede 
haberdar olamıyorlar. Sonra burada bulunmıyan 
Vekil arkadaşlarımız da vardır binaenaleyh bu 
külliyatın mühimmatı üzerinde bittabiî hepsi 
mühimdir. Onların dahi bu kadar zaman geçen 
tecrübelerinden, hem Meclisi Âli hem de biz 
nıüstefid olalım. Onun için sureti umumiyede 
hâsıl ettiğimiz kanaati saymakla beraber, burada 
bu nukatm tenvirini rica etmek istiyorum." En
cümeniniz ona göre, imâl edilecek nukat varsa 
imâl eder, ihmal edilecek noktalar varsa ihmal 
eder. 

Efendim, şimdiye kadar beyanı mütalâa bu
yuran zevatın bir kısmı ve kısmı mühimini esbabı 
mucibe mazbatası üzerine yüklenmişlerdir. Çok 
teşekkür ederim. Bu mesele ne kadar tenki l olu
nursa o kadar doğruya gider. Tenkidatı vakıada 
hiçbir suretle recmedilecek nifcat gösterilmemekle 
beraber, bizim için bir vesilei istifade olmuştur. 

Efendiler; biz nasıl işe başladık? Meseleyi 
bendeniz bir keçe bizim vazife ve vaziyetimiz ve 
bu vaziyeti kafiyeyi sureti kabulümüz ve ona 
göre işe başladığımız, yani nasıl çıkardığımızı izah 
edeceğim ve ondan sonra rüflekayi kiramın belli-
başlı toplanan itirazlarına dair arzı malûmatta 
bulunacağım. Bir mesele vardır ki, ona ait mü-
talâatmi] sona saklamak istiyordum. 

Arkadaşlarımızdan Yusuf Ziya Beyefendinin 
kemali belagatle saymış olduğu nukat ki vaziyeti 
hazımdaki müphemiyeti hukukiye ve umuru 
muamelâtta, şahsiyetin asıl olmayıp kanaat ve 
programın şart bulunduğu ve mesuliyetle salâhi
yetin ayrı intihaplarla tecezzi etmekte ve ida-
rei haziranın müşkül hâdisatla yaşamakta bu
lunduğu nukatıdır. Şimdiye kadar hiçbir arka
daşımız bu cihetleri teşrih ve dermeyan etmemiş
tir. Ve vaz'ı hazırı tadil ve ıslâh lüzumuna bizi 
sevk eden de beyan olunan mutalâat bürünmüş
tür. Ve ekseriyet ile de bunda hemfikiriz. 

Meclisi Âliniz vaktiyle; birçok arkadaşlardan 
ibaret: ve tesanüt grupu unvanında bir kütle-
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nin takririni nazarı mütalâaya alarak, Heyeti 
Vekilenin vazife ve mesuliyetini tâyin zımr.m-
da bir lâyihai kanuniye kaleme alınması için 
bir encümene havale buyurmuş idi. Bilâhara 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun yedinci maddesi
nin müzakeresinde, vekillerin vazife ve mesu
liyetinin tâyini meselesinde te'ekküdeden kana
at ile takarriri sabıkanın tevhidi zımnında, bir 
encümeni mahsus teşkili Heyeti Umumiyede ka
bul buyuruldu ve evrak »encümene verildi. Bi
lâhara rüfekadan zannederim, Karahisari Şar
ki Mebusu Mustafa Beyin Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun tadil ve ıslahına dair; essalı bir tak
ririni de bu encümeninize havale etmişdi. Encü
men bu suretle dairei şümul ve salâhiyetinin 
derecesini nazarı dikkate alarak bidayeten işe 
o suretle mübaşeret etti ve Meclisin ne gibi hu-
susatı hal ve ne gibileri Heyeti Vekilenin ifa 
edebileceğini tefrik etmek istedi. Her halde He
yeti Âliyenizin tevdi buyurduğu işe başlamak 
için »evvelemirde vazifeleri ve badehu mesuli
yetleri tarif lâzımgeliyordu. Vazife ve mesuli
yeti koymak için bir kerre şekli Hükümet ile
dir, esasında aramızda bir şüphe ve tereddüt 
bulunmaması mııktazi idi. İşte mazbatanın mu-
kaddemesinde iki üç satırla hikâye olunan iş 
budur. Biz heyeti ımıumiyenin ilk içtinmmda 
ve ilk celsede kabul edilen esasatm Meclisi Âli
ce kemakân müttefekün aleyh olduğu meselesin
de birleştik ve zannederim, bunda muhalefeti-. 
m iz yoktur. Ilatırhyorunı. Yalnız bu noktanın 
zikri mi, lâzımdır? Meslaûtunanh geçilmesi mi 
lâzımdır, meselesinde aramızda ihtilâf vâki ol
muştur. Bâzı arkadaşlarımız bunun zikri bir 
faide olduğunu ve bâzı arkadaşlarımız bunun 
vazife harici olduğunu söylediler. Tevzin olu
nacak veyahut tefrik olunacak kuvayi aiiyei 
ıuilliyenin - Kuvayi âliye! hükümet değil, bun
da bir kelime hatası vardır. Bir arkadaşımız 
ihtar buyurmuştu - kuvayi â'fiyei milliyenin su
reti tevzii hakkında evvel beevvel bunun nâ
zım ve ınenbaı, yahut mecmai olan noktanın ta
ayyün etmesi lâzımdır. İşte ondan bizim umu
miyetle kabul ettiğimiz şey, hepinizin malûmu 
olan noktadan ibarettir iki; o da makamı hilâ
fet ve saltanat mevcuttur. Düşmanların istilâsı 
dolayısiyle »esir kalmıştır. Düşmanlarımızın is
tilâ ve tegallülünden onu kurtaracağız ve kur
tardıktan sonra Meclisin tâyin edeceği esasat 
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dairesinde mevkii mübecelini vereceğiz. Bu nok
tada, arada hiçbir ihtilâf yoktur. Bu nokta bir 
•defa daha teyidi vâeibeden olan bir nokta ol
muştur. Neden vâeibeden bir nokta olmuştur? 
Ve neden lüzumu olmuştur ? Efendiler, bunun 
pek ziyade lüzumu vardır. Meclisi Âlinin orta
da muayyen ve müspet bir gayesi bulunması lâ
zım olacağı noktasında zannederim ki, menfa
ati âhıme vardır. Nifak ve şikakm kalması, ef
kârın selâmeti -elhasıl bizim ilk buraya geldiği
miz zamanki akidei teşekkül âtımız ve bu nok
tada içtimaimizin sebebi ve hikmeti teşekkülü
müz budur. Bu gayenin nazarı mülâhazada bu
lunduğuna ve bu esasattan rücu edilmediğin'e 
Meclisi Âliniz müttefe'kunalleyhdir ve bu nok
tanın yazılmasının sebebi budur. Yalnız bâzı 
hissiyata muvafık bir tarzda yazılmamışsa; ola
bilir. 

Binaenaleyh esbabı mucibe mazbatasının o 
beş altı satırlılk kısmın bendeniz şeikTi aharda, 
yani mmumen arzu buyuracağınız şekil ve mak
satta yazılmasını arkadaşlarımızla görüştük. 
Onu okuyorum ve bu esas üzerinde birleşece
ğimize" nazaran, bırdaha bu meselenin tekrarı
na mahal yoktur, zannederim. Kanun esbabı 
mucibe mazbatasını tetkik buyurursunuz, efen
dim. On üçüncü satırdan sonra birinci madde
ye kadar olan dokuz'satır kaldırılarak, ibarei 
âtiye yazılacaktır, (Durudiraz münakaşadan 
sonra neticeten Türkiye Büyük Millet Meclisi; 
«Millî hudutlar dâhilinde temini vahdet ve is
tiklâl ve tahlisi makamı hilâfet ve saltanat ah
diyle», teşekkül ettiği ve makasıdı mezkûrenin 
hululünde Padişah ve Halifei muslinimin Mec
lisi Âliniz vaz'edeceği esasat dairesinde mevkii 
mübecellini ahzedeceği tekrar ve Büyük Millet 
Meclisinin mesuliyeti kanuniyesinin tesbitine 
ibtidar olmuştur) şekli muaddel budur ve He
yeti Âliyenizin bu fikirde bekarar olup ol
madığını sorarım. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Yirmi üç şubatta
ki beyannamede zikredilmiştir. 

SALÂHADDİN B. (Devamla) — Zaten Mec
lisi Âlinin muhterem Reisi Paşa Hazretleri ge
çen gün burada o esasatm muhafaza edildiğini 
alenen beyan buyurmuşlardır. Hattâ kaydet
miştim. Notlarımda da vardır. Buyurmuşlardı ki: 
Meclisi Âlinin ilk içtima günlerinde kabul edi
len bâzı esasat vardır. Bahsedilen husus; bu 
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esas dâhilinde hallolımur. Bu hususta mütte
hidiz. Bu esasattan fazla hiçbir kimsenin bir 
istediği yoktur. Binaenaleyh müttefikiz. Onun 
için hatip efendilerin bu bahsi bırakmasını ve 
asla yani Heyeti Vekilenin vazife ve mesuli
yetine dair serdi mütalâat etmelerini rica ede
lim. 

RASÎH Ef. (Antalya) — Maddede var. Şu 
halde ona göre tadil mi edilecek? 

SALÂHADDİN B. (Devamla )— Bunu ar-
zu ederseniz konuşabiliriz. Arzu eden arkadaş
larımız encümene müracaat etsinler, bunun üze
rinde konuşalım. Artık kelime ve tâbir üzerinde 
değil, cümle ve ruh üzerinde konuşalım. (Mad
delere geçilince sesleri) 

Beyefendiler; esbabı mucibe meselenin esası 
ve çereevesidir. Binaenaleyh bunun etrafında 
mesele hallolmuştur. Madde üzerinde söyliyece-
ğimiz her şeyi madd-e bahsinde konuşuruz. Eğer 
zevait varsa hazf ederiz. 

Efendiler, bu nokta üzerinde Heyeti al iyeni
zi uzun uzadıya tacız etmek istemem. Bu hu
susta birçok arkadaşlar söz söylemiş olduğu için 
bendenize de müsaade edersiniz zannederim. 

Encümeninizin noktai nazarı olmak ve he
yeti umumiyenin takibettiği büyük gaye üzerin
de arkadaşlarıma kasredelim diye rica ettiğim 
noktayı tavzih etmek sadedinde bendenize müsa
ade edin, birkaç kelime söyliyeyim. 

Efendiler; biz neyiz! Neye geldik? Birçok ar
kadaşlarımız bunu söylediler. Bir kere tarih 
önünde vazifemizi düşünelim. 

Efendiler, Safeviye Âli Büveyhi hükümeti de
ğiliz. Altı yüz senedir alemdarı îslâm olan hü
kümeti Islâmiyeyiz ve bizim büyük bir mazimiz 
vardır. (1 300) senedir dünyaya naşiri vahdet 
olanların; yani ilânı tevhidedenlerin, vahdani
yet akidesini ilân edenlerin alemdar ve mümes
silleriyiz. Bu dinin bayraktarlarıyız. Ve bunu 
neslen; beneslen omuzlarımızda taşıdık. (Alkış
lar) Efendiler; tabiî bir Tavaifi Mülûk devri ge
çirmek istemeyiz. Biz muazzam gayelerimizin 
ve tarihin, dinin, milletin üzerimize tahmil et
tiği vazifelerin önünde düşüneceğiz. Bugün hü
kümetin kuvveti, hükümetin şahsiyeti noktai 
nazarından biz iki üe seneyi, beş seneyi değil, 
600 seneyi ve 1800 seneyi, düşünüyoruz. (Yaşa, 
sesleri) Dünyada bir saadeti müştereke tesis 
etmek için; insanlar arasında sunufu muhtelife 
imtiyazatı, sunufu içtimaiye mücadclâtı ilân 
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olunurken ve hâlâ da hükmü ferma olurken, 
biz 1300 sene evvel dünyada müsavat akidesini 
ilân edenlerin evlâdıyız (Alkışlar) efendiler : 
Bir Fas, bir Mısır önünde Salıbiyyunun emel
leri onları çiğner, onları geçer, ona âlemi islâm 
yetişemez, fakat İstanbul üzerine el atıldı mı, 
Hint, Çin, dünya ayağa kalkıyor. Neden bu? 
Çünkü, altı yüz seneden beri peygamber ema-
natmı kanı pahasına muhafaza eden bu mille
tin yaptığı vakayii azîmenin mefahiri hâlâ üze-
rimizdedir ve onların hayalini, onların yaptığı 
fedakârlığın hayalini üzerimizde taşıyoruz ve 
onun için dünya bize, ümidi müstakbeli olmak 
üzere bakıyor. Binaenaleyh, bizim yalnız teşkil 
ettiğimiz Büyük Millet Meclisinin havzai idare
sine dâhil olanları değil, dünyanın her tarafın
da bulunan islamların ümidi müstakbelisiniz. 
Hint'in, Mısır'ın, Efgan'ın tezahüratları bunu 
gösteriyor. Onların hayatınızla alâkai mânevi-
yesi var. Bunu isterse inkâr etsin düşmanları
mız : Fakat onlar bunu bildikleri için üzerimi
ze yürümek istedikleri zaman, dünya bize dö
nüyor, bu alâkada yüzlerce senelik kanınız, şa
nınız, mefahiri ecdadınız vardır. Binaenaleyh 
Meclisi Aliniz bir ihtilâl meclisi değildir. Bu 
meyandaki ifadatı bendeniz reddediyorum. 
Meclisimiz. İhyayı İslâm için, ruhu ecdaddan 
doğan ve buraya toplanan bir icmai ümmeti îs-
lâmdır. (Alkışlar) Binaenaleyh, vazifemiz kısa, 
dar ve âni hedeflerde değildir. Maşeri ve daimî 
esaslardadır. Beşeriyet arasında, demin dediğim 
gibi, tekrar ediyorum, mefkûrei vahdaniyeti 
neşrü temsile memursunuz. Siz, sünufu mera-
tibi içtimaiye hâkimiyeti yerine seri ve kanu
nun hâkimiyetini, ilmü sâyin faziletini ilân eden 
bir akidenin hadimlerisiniz. Binaenaleyh, efen
diler; siz hâkimlersiniz ve önünüzde duran ta
rihî ecdattır. Sizin hedefleriniz zevat değil, mâ-
kamattır. Fâniler değil, esaslardır; bu nokta 
üzerinde deminden serdettiğim mütalâatı tek
rar ederek diyorum ki, mâruz nukatı, bu kanu
na temel gibi, çerçeve gibi yazmaya bizi sevk 
eden budur, bu iki faideyi yazmaya bazılarınca 
belki lüzum yoktur. Hissiyattır, fakat bu his
siyat ile biz kaybetmiyoruz. Belki üzerinde yük-
seliyoruz ve âdi muvakkat hedeflerden uzakla
şarak hükümetimizin şeklini tesbit ediyoruz. 
Bunun için bu bahsi artık kapanmış addediyo
rum. Şimdi metni kanuiita geçiyoruz. Muhterem 
arkadaşlarımızdan bir zatı âlikadir buyurdular 
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ki ; bu kanunun ismi ile, metni arasında ne mü
nasebet vardır? Aynı şey üzerinde diğer bâzı 
zevatı kiram dahi söz söylediler. Dün Mahmud 
Esad Beyefendi biraderimize cevaben arz etti
ğim bâzı nukatı tekrar arz etmek ve burada kı
saca kanunu heyeti umumiyesiyle gözden geçir
mek isterim. Eica ederim, elinde bulunanlar ta
kip buyursun. Elinizdeki kanunu bir kere daha 
okuyunuz. İstifadeli olacak. 

Efendim, Heyeti Vekilenin vazifei icraiyesi-
ni, dün dahi arz ettiğim veçhile, sırasiyle ber 
tafsil tadat ve ihata etmek bizim için gayrika-
bildir. Bu, kavanini devleti yeni baştan yaz
mak gibi olur ve noksan vukuu tabiîdir. Beh
çet Beyefendinin demin buyurdukları kanun, 
Esaside mevcuttur. Ve buraya sıkıştırmak zait
tir. Binaenaleyh, Heyeti Vekilenin Meclisi Ali
nin karşısında neler yapması mümkün değildir? 
Ve onun haricinde olarak ve kavanini mevcu-
deye tevfikan ve binaen yapacakları şeyler ne
lerdir ? Bunları ayırmak lâzımdır. O halde; had 
nedir? İki heyet arasındaki had Meclisi Millî
nin vazaifi âliyei icraiyesine Heyeti Vekilenin 
dokunamamasıdır ve dokunamaması için biz, bu 
haddi çizdik. Ve dedik ki, şu ve şu işler Meclisi 
Aliye aittir. Bunun haricinde ve bittabi kavani
ni mevcudei devletin ve yaptığımız nizamların 
tatbiki da onlara aittir. Heyeti Vekilenin vazi
fesi bu kanunda görülmüyor demek, kanunun 
birinci maddesini iyi okumamak demektir. Eğer 
arzu buyurulursa (Kavaninin ve nizamatı mev
cudei devlete tevfikan ifayı vazife ve icrayı 
hüküm etmek vazifeleridir.) cümlesini koyarız. 
Behçet Beyefendinin gayet güzel olan mütalâat-
larından bâzılarını zikrediyorum. Buyurdular 
ki ; burada Heyeti Vekileye yalnız tevcihi mü
kâfat konmuş ve tevcihi cezaya ait hiçbir şey ^ 
konmamış ve Heyeti Vekileye ait şeyler yalnız 
bunlar mıdır? Efendiler bu kanuna bizim aklı
mıza gelen mevat konmuştur. Daha başka neler 
konması lâzımgeliyorsa, muhterem arkadaşları
mızın tetkiklerine müstenit tekliflerine intizar 
eyleriz. Kanunun iki, üç ve dördüncü maddele
r i ; Heyeti Vekilenin vazaifine ve onuncu mad
desi de Heyeti Vekilenin tarzı intihabına aittir. 
Ve kabine meselesi diye mevzuubahsettiğimiz 
nokta da budur. Velhâsıl kanunun 11, 12 ve 13 
ncü maddeleri vükelânın vazaifi umumiye ve 
hususiyelerinden mütevellit mesuliyetlerini söy
ler ki, bunda mesuliyeti maliye ve mesuliyeti ce-
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zaiye keyfiyetleri de sarahaten, mevcut ve dâ
hildir. Ama siz tafsil isterseniz tafsil olunabilir. 
Heyeti Vekilenin, her ne suretle teşekkül eder
se etsin, Meclis Reisine karşı vâzı ve mevkii ara
daki 5, 6, 7 ııci mevat ile tesbit edilmiştir ve zan
nederim hududu vazaifte birbirinden ayrılmış
tır ki, bu da, selâmeti muamele, her tarafın ser
bestçe işine yapışabilmesi ve salâhiyetlerin yek-
diğerinden tamamen ve toplu halde tefriki için
dir. Biz bundan başka bir çare bulamadık. Da
ha iyi çare bulan varsa arz etsin. Bu mesele hak
kında noksanlarımızı arkadaşlarımız söylediler 
ve bunlar üzerinde icabederse uğraşabiliriz. 

Bizi, bu kanunu müstacelen takdime icbar 
eden hususta, birçok arkadaşlarımızın bu nikat 
üzerinde mütalebatı müşterekede bulunmaları
dır. Mesuliyete mütaallik olan ve bundan aşağı
daki mevadda yazıldığına göre; Heyeti Vekile 
nasıl iş görür ve nasıl intihabolunur ve ne gibi 
işler yapar ve Meclisi Âliye ve Meclisi Âli Rei
sine karşı vaziyetleri nedir? Keza Meclis Reisi
nin hukuku murakabesi ve salâhiyeti nedir? He
yeti Vekile mezuniyetleri haricindeki muamelât
larından dolayı ne suretle tecziye edilebilirler? 
Bunlar hep alâkaderilimkân yazılmıştır. Tabiî 
basit ve iptidaidir. Fakat bizi tenvir buyurursu
nuz ve bahsinde ayrı ayrı konuşuruz. 

Arkadaşlardan diğer bir zat, bu kanun ile 
isim arasında münasebet var mıdır? diyorlar. O 
zata sorarım, rica ederim sualleri ile şu eser 
arasında bir fark ve münasebet var mıdır? Bu 
kanunun menbaı ilhamı nedir? Suallerine de ce
vaben diyorum ki; mahkemei tarih, hâtırai ecdat 
ve dünyanın her tarafından bize bakan maşerî îs-
lâmdır. MülvekMlleıimizdıen aldığımız hudut ve 
vezaiftir. Müfid Efendi hazretleri gayet kıy
mettar olan beyanatı meyamnda bir noktaya 
işaret buyurmuşlardır. Diyorlardı ki, evvelâ 
Meclis kendine ve ondan sonra Heyeti Vekileye 
kanun yapmalıdır. Bu, gayet güzel ve gayet 
mantıki bir noktadır ve bendeniz de itiraf ede
rim. Ve kendilerine cevabolarak birinci maddeyi 
takdim ediyorum. Hukuku hilâfet ve saltanata 
ait bütün hukuku Meclisi Âli üzerine almakla 
kendisinin kâffei kuvanin membaı ve külliyatı 
bulunduğunu söylemiş ve kendisi için olan bu 
kanunu ortaya koymuştur. Külliyatı olmıyan 
cüziyattan b&hsedemiyeceğimizden bu mesele bi
zim için zaruridir. 
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MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Hükümdara aid-

olan hukukun doğrudan doğruya Meclisi Âlide 
tecelli, etmesi Meclisi Âlinin sıfatı icraiyesini 
tarif etmez. Meclisi Âlinin vazifei icraiyesi başka 
hükümdara ait hukuk başka; eğer bu farkı da 
gösterirseniz bendeniz kabul ederim... 

SALÂHADDÎN B. (Devamla) — Kimin va
zifei icraiyesini istiyorsunuz? 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) Meclisin. 
HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Haki

miyet bilâkaydüşart senindir cümlesi kâfi. 
SALÂHADDÎN B. (Devamla) Teşkilâtı Esa

siye Kanununun yedinci maddesinde Meclisi 
Âlinize teveccüh eden hukuk budur. (Ahkâmı 
Şer'iyenin tenfizi, umum kavaninin vaz'i; tadili, 
feshi, muahede ve sulh akdi ve vatan müdafaa
sı ilânı gibi hukuku esasiye Büyük Millet Mecli
sine aittir.) bir kerre bunlar tamamen mazbut
tur. Bundan fazla olarak (Ahkâmı Kanuniyenin 
muhafaza ve icrası bilûmum kavaninin tefsiri, 
istikraz ve imtiyaz mukavelelerinin tasdiki, rüt
be nişan ve menasıb tevcihi, Heyeti Vekilenin 
teşkili, münferiden veya müçtemian ıskatı ve tâ
yini mesuliyeti kuvayı berriye ve bahriyenin ku
mandası umumi veya hususi seferberlik ilânı 
Hükümetçe akdolunacak mütarekenin tasdiki 
ilâh... Hukuk dahi Büyük Millet Meclisinin 
doğrudan, doğruya cümlei vezaifindendir.) 

BÎR MEBUS B. — Hepsinde noksan var
dı*. 

SELÂHADDÎN B. (Devamla) — Bizim 
yaratmak iktidarımız yoktur. Bâzı arkadaş
larımız diyorlar ki ; filân yerden kopya et
mişsiniz. Efendim biz bu kadar yaptık, Heye
ti Aliyeniz tenvir ederler. Biz iddiayı fail için 
değil burada ancak zaruretleri ifade için gel
dik ve eğer bu zaruretlerin ifadesinde birinin 
hakkı diğerinin hakkına geçmemişse maksat 
hâsıl olmuştur. Çok büyük şeyler hâsıl etme
ye kendimizi muktedir göremiyoruz. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Bu da kadir ve 
fazlınıza delâlet eder. 

SELÂHADDÎN B. (Devamla) — Estağ-
firullâh. 

Binaenaleyh bütün bu suallerin karşısında 
tekrar ve iddia ediyorum ki ; kanun, ancak 
ve ancak Heyeti Vekilenin mesuliyetini ca
midir, cami değil hâmildir, yani havidir. Bi
naenaleyh bunun haricinde bana bir iddia is
pat etsinler : 
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SIRRI B. (İzmit) — Reis Bey sonunda ce

vap vereceğim. 

SELÂHADDÎN B. (Devamla) — Rüfeka-
yı Kiramdan bâzı zevat mesuliyeti siyasiye 
maliye ve cezaiye hakkında birtakım ahkâm 
bulunmasını buyurmuşlardı. Şimdi biraz ev
vel arz etmiştim. Bu mesuliyetler tasrih edil
memiştir. Buyuran zannederim Trabzon Me
busu Muhteremi Hafiz Mehmed Bey olacak. 
Evet Vükelânın mesuliyeti siyasi olur, malî 
olur, cezai olur. Siyasi mesuliyetler, sual ve 
istizah suretiyle tarafı âlinizden tevcih olu
nun ve vekilin nihayet iskatını mucibolur. 
Keza; Meclisi Âlinizin bir encümeni hesabi var
dır. O bütçedeki sarfiyatı kavanini mevzuai 
maliyeye tevfikan tebyin ve tenkid eder ve 
üzerlerine hükmeder ve bu iki madde kendilerinin 
mesuliyeti cezaiyelerini de istilzam edebilir. Ya
hut mesuliyeti cezaiyeyi mesaili âliyei Dev
letin suveri halline ve idaresine nazaran doğ
rudan doğruya tevcih buyurursunuz^ Fakat 
bunlar on üçüncü maddenin şu birinci fıkrası 
içinde yazılıdır. Encümeniniz bunun için tav
zihe lüzum görmedi. Meclisi Âliniz isterse bah
sinde zikrederiz. 

Madde 13. — Vekiller hükümetin siyaseti 
umumiyesinden müştereken ve dairelerine taal
lûk eden umurdan münferiden Büyük Millet 
Meclisine karşı mesuldürler. Binaenaleyh, Hü
kümetin siyaseti umumiyesinden müştereken 
mesuliyet kabul ediyoruz ki, bu bizim arz etti
ğimiz faideli bir usuldür. Zaten vaziyeti hazıra 
bundan başka bir şey değildir. Bugün bir He
yeti Vekile vardır. Halbuki kanununuzda mu
harrer değildir. Fakat bu suretle iş görmek lü
zumunu sevkı maslahat onlara ifham etmiş, onu 
yapıyorlar ve bizde onu yazdık. Bunu yapmak
la bizi kabine yapmak gibi, şeylerle itham edi
yorlar. Bu çürüktür. Mevcudolan ve mazharı 
tasvibiniz bulunan muamelât ve ahkâm bundan 
ibarettir. Başka bir şey değildir. Yalnız bugün 
size karşı hukuki mesuliyetleri yoktur. Havadadır. 
Tutamazsınız, mesuliyet noktai nazarından. Me
suliyet arıyacağınız bir vekili iskât etmeye kal
kışırsınız, halbuki mesuliyeti umumiyeyi taham
mül eden karşınızda hiç kimse yoktur. Tefrik 
edilmemiştir, işte bütün kanunun hikmeti ruhu 
sizin icra umurunda kudretinizi size karşı daha 
parlak surette kullanacak bir uzuv bulmak ve 
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onu arzunuz gibi çalıştırmaktır. Onunla sizin 
aranızda olan program ya sizin verdiğiniz veç
he, ya onun sizden anlıyârak, ittihaz ve takdim 
ettiği bir veçhedir. Bu iki şekil gözünüzün önün
de bulunarak, vekille siz karşı karşıya icrayı tet-
kikatta, harekâtta bulunursunuz. Binaenaleyh 
vazife ile mesuliyeti bir şekli salim altında cem 
edip huzuru âlinize arz için bundan münasip bir 
vazı bulamadık. Bulanlar arz etsin. Kabul ede
ceğim. 

Efendiler : Arkadaşlarımızdan' bir zat, vü
kelâ için bir kanunu ceza yapılmasından bah
setmişti. Demişti ki, emniyet ettiğimiz mesele 
gayet mühim bir şeydir. Vükelâ için tevcih olu- * 
nacak mesuliyeti cezaiye ağır olmalıdır çünkü 
hayatı memleket aşağı - yukarı ellerindedir. Bi
naenaleyh kanunun içerisinde vazifelerini hüs
nü ifa etmezlerse sehpayı idam gibi ağırca bir 
ceza göstermek lâzımdır. Buna hacet yoktur. 
Meclisi Âliniz bir Meclisi müstemirdir ve vüke
lâ her zaman için gözünüzün önünde ve mura
kabe altındadır. Binaenaleyh sizden aldıkları ve
ya size arz ve taahhüdedip yaptıkları işi takip 
Duyurabilirsiniz.. Eğer heyetiniz, yalnız bir he
yeti teşriîye olur ve yalnız senede dört ay çalışa
rak, sekiz ay Heyeti Vekilenin yaptığı şeyleri 
takibedemezse onları daha ziyade tesir, tehdit 
altında bulundurmayı düşünürsünüz. Biz buna 
muhtaç değiliz zannederim. Birbirimizin işini 
ayna. gibi görüyoruz, takibediyoruz, emniyetimiz 
kail) itibariyle mevcuttur. 

BÎR MEBUS Bey (Soldan) —- O başka. O va
kit kanuna lüzum yoktur. 

SALÂHADDIN B. (Devamla) — Hayır efen
dim, dimağ başkadır beyefendi. Dimağdan bah-
solunamaz. Vekil arkadaşlarunın hüsnüniyeti 
olmadığını ben iddia edemem. Fakat zatıâliniz 
ederseniz, çıkar kanaatinizi delâil ile serd eder
siniz. Onun için efendiler, Divanı Âlinin mev
cudiyeti onlara kâfidir. Onların irfan ve vic
danları ne gibi bir mesuliyet kendilerini bekle
diğini idrake kâfidir. Vükelânın vazaifi mütenev-
viasma nazaran mevcudolan ahkâmı umumiyei. 
kanuniye haricinde ve onlardan daha şedit bir 
ceza tâyini suretiyle bir kanunu ceza yapmak, ne 
bugünün vazifseidir, ne de doğrudur.. Zaten ka
nunu cezanın ahkâmı umumiyesi emniyeti umu
miyeyi suiistimal ve sair ağır meselelerde fev
kalâde ağır cezalar verir ve siz bunun haricine de 
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çıkarsınız; salâhiyetiniz mutlaktır, mukayyet de- j 
ğildir. İstiklâl mahkemeleri şuna, buna ceza 
tertibediyor. Bunları kanunu cezanın fevkmcıc 
yapıyorsunuz. Binaenaleyh bizi ne için takyit 
ediyorsunuz? Kanuna vükelânın mesuliyeti bah
sinde kanunu cezanın mevaddmdan fıkarat ilâve 
edilmesi meselenin ruhundan uzaklaştırır, doğru 
değildir. 

Diğer bir zatın, Şeref Beyin mütalâalarına 
ati'ıkelâm ediyorum: Muhakemei vükelâ için Di
vani Âliye lüzum var mıdır? buyuruyorlar. Efen
diler, Meclisi Âliniz müstesna bir mevkidedir. 
Bütün kuvveti eline almıştır. Binaenaleyh mem
leketi idare için İstiklâl mahkemeleri göndermiş
tir. Zaten Divanı Âli bu İstiklâl mahkemelerinin 
bir nevi aharıdır. Binaenaleyh bu kadar azîm 
mesuliyeti üzerine alarak bu Devleti ecnebi tasal
lutundan, işgalden kurtarmak ve evlâtlarını bir I 
yere toplamak dâhilde emniyeti tesis etmek gibi 
vazaifi deruhde eden bir Meclisi Âlinin vükelâ
nın itham ve muhakemesini kendi içerisinden i 
hariç bir heyete, bir mahkemei adliyeye teffiz 
etmsei doğru mudur, değil midir? Takdirinize 
havale ediyorum. (Değildir sesleri). Bu vaziyet 
başka vaziyet değildir. Binanealeyh Divanı Aliyi 
şekil noktai nazarından almadık. Eski kanuni 
esaside var diye hali hazırın ruhundan aldık 
vazaifi siyasiyelerinden Heyeti Vekileyi ancak 
mesul edecek sizsiniz, takibedebilecek sizsiniz ve 
siz hükmedebilirsiniz. Nazariyat itibariyle bu 
doğrudur. Netayiç. itibariyle belki doğru değil
dir, diyebilirsiniz. Yalnız efendiler bu mesele 
bir idrak meselesidir. Bu nokta üzerinde hiç 
kimse mehakimi saire daha fazla çalışıyor, Di
vanı Âli daha çabuk yapmaz diye iddia edemez. 
Dünyada bütün m eh akime bakabilirsiniz. Rus- j 
ya 'da Soho pilinof dâvası senelerce sürmüştür. 
Bulgaristan'da bir buçuk sene gitmiştir. Bizde 
Balkan muharebesi müsebbipleri hakkındaki 
muamele intaeolunmamıştır. Bunlar her yerde 
aynı esbaba tâbidir ve saire. Binaenaleyh bu
nu bir mikyas almak doğru değildir. Bu nok
tayı da geçiyorum. (Bravo sesleri) Şu anda 
müttefikiz ki, bilûmum ahkâm bir yerde olsun. 
Bu gayet şâyam arzu bir meseledir. Bendeniz 
de tasdik ve kalbimde tutuyorum. Fakat bu
günkü vaziyete nazaran Divanı Âli Meclisi Âli
nin âzasından mürekkep bir mahkemedir ve 
vazaifini ifa emrinde önüne geçecek evvelki gi- | 
bi gayrimesul kuvvetler kalmamıştır. j 
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En mühim itirazdan birisi Heyeti Vekilenîn 

tarzı intihabı meselesidir. Yani kanunun onun
cu maddesidir. Niçin bunu yazdınız dediler? 
Efendiler vazifeyi güzelce tefrik edebilmek için 
devlet umurunun külliyatından Meclisi Âlileri
ne karşı mesul olacak bir zat iraesi lüzumunda 
ekseriyeti azimemiz mütefekunaleyhtir, zan
nederim ve bu şekli hale göre mesalihi icrai-
yeyi umumi olarak ihata ve o suretle çalışarak 
arkadaşları bilitimat irae etmek üzere ve arka
daşınıza o tarzda tevcihi vazife eylemek ve ona 
göre esaslı bir mesuliyet tatbik eylemek husu
suna ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçtan dolayı yazıl
masını mucibolmuştur. Diyorlar ki, bizim inti
habı vükelâ hakkında kanunumuz vardır. Onu 
tatbik ederdiniz. Efendiler, o kanunu aynen 
kabul etmek ve aynen tatbik etmek ile iktifa 
ve mesuliyet ve vazaifin tarzı taksim ve tevzi-
inde daha mütekâmil bir mevkie geçmekten is
tiğna eylemek için bir sebep yoktur. 

Her mebus gibi, encümeniniz de bu hususta 
bir teklifte bulundu. Tetkik edersiniz. Bunu be
ğenmezseniz nasıl olacağını, ne suretle beğenilece
ğini izah edersiniz. Encümeni ikna edersiniz, yapa
rız. Bilmem arzu edilir mi? Bu noktayı bir parça 
tavzihe lüzum vardır. Onuncu maddenin birinci 
satırını ele alıyorum (Heyeti Vekile Reisi ile 
Umuru Şer'iye Vekili Meclis tarafından inti-
habolunur). Acaba nasıl intihabedilir? Efendiler 
biz sizin hukukunuza aidolan şeyi kendi hesabı
mıza göre takyit veya tahdit gibi bir şey yap
madık. Bu mesele; umuru ieraiyenin mesuliye
tini deruhde edecek zevatın doğrudan doğruya 
intihabedilmesi Meclisi Âlinin takdiriyle hallolu
nacak bir meseledir. Bunun için bu meselede 
kanaatinizi açıkça söylersiniz. Bâzı gûna esaslara 
bâzı gûna ihtisaslara lüzum vardır deniyor. Bu 
sizin bileceğiniz iştir. Biz sizin kanaatinizi tah
dit ve takyidetmek istemedik ve alelıtlak yazdık 
alelıtlak yazmasa idik o zaman hakkınıza teca
vüz etmiş olurduk. Biz bunu istemiyoruz. Yal
nız bir meselede menfaatle mazarrat taarruz 
ederse, menfaat nerede ise, oraya gidilir. Binaen-
alâzalik bu noktada; bu mülk ve milletin me
saili icraiyesini deruhde edecek olan zevatın 
tarzı intihabına müessir olacak avamil ve ma
lûmat neyi ieabettirirse, onu kabul etmelidir. Bu 
meselede görüştük Heyeti Vekile Reisi mebus
lar tarafından intihabedilerek, itimat reyi ta-
lebeder dedik. Bunu söylememiz, kabine şekli 
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diye birçok arkadaşlarımızın tehacümü müteva-
lisi esasını teşkil etmektedir. îlk celsede heyeti 
aliyelerine arz ettiğim veçhile devlet umurunu, 
biz kül ve tam halinde düşünmek istiyoruz. Me
sai! i devlet; meselâ muhterem arkadaşlarımız
dan birisi devleti bir vücude benzettiği gibi, 
ben de diyorum ki bir kol, bir ayak ayrı ayrı 
aksamı idaredir. Umuru harbiye, umuru sıhhiye, 
umuru nafıa bir devletin, bir heyeti müçtemia-
nın bir camiai idarenin aksamı idariyesidir. 
Bu aksam yalnız başına bir mahiyeti tammeyi 
haiz değildir. Mahiyeti tammeyi haiz olmıyan 
eüzüleri intihab etmekle hâsıl olan mecmu-
un mânası nedir. Bunun mânası yoktur. 
Mânası bizden veçheyi alır, diyorlar. Veçheyi 
alır diyorsunuz, veçheyi kalbden alırlar. 
üç yüz kişinin vesaiti fikriyesini, esaslı ve iha
talı çevirmesi için vükelâ kadar şuunu cariye
den tamamiyle haberdar olması ve tecrübenin 
verdiği ihatayı kazanması lâzımdır. Heyeti Âli-
yenin kanaati kâmile ve salimesi ve muhakemei 
selimesi vardır. Fakat önünüzde dermeyan edi
lecek mesaili tetkik ederek, onları külliyatı 
umurda ya kabul edersiniz veyahut reddeder-
siniz. Binaenaleyh Devlet idaresinde fikri mü-
vecceh tâyin ve irae ederek mesalihi Devleti 
biz idare edeceğiz, vükelânın başına bir icra re
isi lâzım değildir, derseniz bu doğru mudur? 
Bir noktai vahdette birleşemiyen umurun mes
uliyeti kime yüklenecek? îcraat umurunda ser
best yürümek ıoktai nazarından size diyorum 
ki, Heyeti Vekile Reisine ihtiyaç barizdir. On
lar böyle cüzüler halinde intihabolunurlar o 
eüzüleri bir araya getirerek kendileri araların
da iş görürler, ve bizden veçhe alırlar demek 
bir mânayı tam ifade etmez. Efendiler mesuli
yeti mecmuayım sahibini gösteriniz. Yani mesu
liyeti idariyenin heyeti umumiyesinin mânası
nı veriniz, o zaman onu yürütebilirsiniz. Ve illâ 
o zaman karşınıza ne bütçe gelebilir. Çünkü o 
bütçede akasmı idare olduğu için, her vekil bü
yük bütçenin üzerine dayanır, sizden para al
mağa çalışır. Veyahut büyük veçheler almaya 
çalışır. Halbuki mesalihi devlet ona tahammül 
•etmez taarruz eder. Binaenaleyh bunun bariz 
taarruzlarını hal için bir muhakemei hal lâzım 
olacak. Burada iş yürümiyecek. Böyle Devlet 
idaresi olamaz. Bunun külliyatını arzunuza te
vafuk ettirecek bir kafa lâzımdır. Binaenaleyh 
bu vazifeyi derhude edecek zatı, rüfekâsmı in-
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• tihap hususunda bir parça serbest birakmak is

temez misiniz? Nasıl olur da bu kadar azîm mes
uliyeti tahmil ettiğiniz zatın, ben sununla çalışı-

i ıım demesini çok görüyorsunuz? Bunu kısa kes
mek için bendeniz şu yolda bir teklifte bulunu
yorum. 

Biliyorsunuzki efendiler; Teşkilâtı Esasiye 
Kanunu geçen sene kabul edilinceye kadar ca
ri olan usul; Meclisi Âli Reisinin doğrudan, 
doğruya idatfesi altında vekilleri idare etmesi 
idi. Bilâhara bir kademei terakki yaparak ve 
idarenin esasını sarsıntıdan kurtararak bu işi 
bir icra reisine bıraktık bu suretle icra umurun
dan îcra Vekilleri Reisi ve rüfekâsı mesul kı
lındı. Evvelki idarede tesanüt ve intizam temi
ni için Meclis Reisi kanaatine muvafık olabilen 
arkadaşlarını Meclisin reyine arz ederdi ve bu
nunla biraz tesanüdü idari temin edilmişti. Şim
di, bu mesuliyet bir icra reisinin üzerine veril
diği halde, neden 0,2 - 3 zatı arkadaşlarınız 
arasından intihabederek vekâlet için size arz 
etmesin? Eğer siz onun intihabedeceği üç, dört 
arkadaşı biz vereceğiz, derseniz mesuliyetini 
takyidedersiniz. Bu olamaz. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Başka bir şekil 
hazırladınız mı? 

SELÂHADDİN B. (Devamla) — Bir teklif 
arz edebilirim. Daha düşünürsünüz. Ne isterse
niz onu yaparız. Ezcümle Meclisi Âlinin beş şu
besi ve on beş encümeni var. Ekâlli yirmi zat 
bu encümenlerle temas etmiş ve teveccühünü 
kazanmıştır. Bir de Riyaset Makamı vardır. 
Demekki, 20 - 25 zattan mürekkep bir heyet, ic
ra salâhiyetine haiz olan zatla bir arada, Mec
listen bu iş için münasibolan arkadaşlardan, 
her vekâlete iki veya üçer kişi olarak bilrcü-
zakere intihabedeceği namzetlerin pusulası He
yeti Umumiyeye gelir, bu hususta Heyeti Umu-
miyenin bir hakkı tercihi olur. Şu suretle iste
diğiniz vekillerinizi yine siz intihabedin: Fakat 
hiç olmazsa icra reisi olan zatın kendi kanaa
tiyle müterafik, mütevafık arkadaşlar arasın
dan intihabetmiş olursunuz. Şu halde bu tarz 
bir şekli mutavassıt olur. Gerçe, salâhiyeti icra-
isini takyideder, fakat birinci şıkkı kabul et
mezseniz ve bu şekli daha muvafık bulursanız 
kabul buyurun benim hatınma başka bir şey 
gelemiyor. Üç yüz kişilik bir heyeti âliytnin 
yirmi yirmi beş kişilik bir zübdesinin mütalâ-

J ası alınacak. 
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HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Bu hu

sus zatıâlilerine aittir, encümene ait değildir. 

SALÂHADDÎN B. (Devamla) - Hayır şah-
sıma aittir. 

Sonra arkadaşlann daima buyurdukları ka
bine, kabine... Halbuki maksat kabine değildir, 
efendiler; bir hakikat olarak söylüyorum. Dev
let idaresi aksamı idare halinde tedvir edile
mez. Kül ve mecmuu halinde idare olunur. Bi
naenaleyh bu işi üzerine alan zatın arkadaşları
nı intihabetmesi ve onları istediği bir program 
etrafında yani münasip .görülen ve zihinlerde 
takarrür eden bir gaye üzerinde çalıştırmak is
temesi bir emri tabiî ve haktır efendiler. Bir ta
raftan mesuliyet dersiniz, diğer taraftan hak 
vermezsiniz, bu nasıl olur? Sorarım size. insaf 
buyurun başka surette idareyi sakatatdan kur
tarmak bendeniz için çok güç bir şeydir. Bu baş
ka kabineler değil, başka hükümet değil ki... 
Biz müstemirren hükümetin başındayız. Hükü
meti kendimiz murakabe ediyoruz. 

Velhasıl efendiler mesele intihabı vükelânın 
ve kuvvei ieraiyenin Meclisin emniyetini zâmin 
ve kendilerinin serbestli hizmetini ve muvaffaki
yetini mucibolacak bir şekilde hallidir. Huzuru 
âlinize arz ettiğimiz madde ile şu teklif üzerine 
gerek Heyeti Vekile arkadaşlarımız, gerek Mec
lisi Âli arkadaşlarımız bu nokta üzerinde fikir
lerini bize söylesinler, ona göre maddeyi düzel
telim mesele bitsin. 

MÜFlD Ef. (Kırşehir) — Riyaset hakkın
daki beşinci maddeden maksadınız nedir? 

SALÂHADDÎN B. (Devamla) — Burada 
Şeref Beyefendinin sözlerine cevap vermek iste
rim. Diyorlar ki, evvelâ hükümdaıı veya, Reisi
cumhuru yapın, badehu Heyeti Vekile Reisi ya
pın. Mahmud Esad Bey biraderimiz aynı şeyi 
söylemişlerdi. Efendiler bir Reisicumhur yapın 
yahut hükümdar yapın, ondan sonra bir İcra 
Vekilinizi yapın; biz birtakım nazariyatı huku-
kiyeyi önümüzde düstur* tutarak, mutlaka böyle 
olurmuş, tatbik ediniz diyerek gelmedik. Biz hâ-
disatı ve vakayii, tecrübeyi takibediyoruz. Bina
enaleyh kitaplarda yazılı olan eşkâli ile bizim 
arz ettiğimiz şekilde ayniyet ve mutabakat ara
maya hacet yoktur. Bizim Meclisimiz kuvvei teş
riiye Meclisi değildir. Bu noktayi tekrar hatır
latmak isterdim. Dün gayet vâkıfane cereyan 
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eden müzakeratta tamamiyle güya biz Meclisi 
Âlinin hukukunu elinden almışız, tamamiyle ve 
kaffeten, kuvvei icraiye diye muayyen zevata 
vermişiz, kuvvei icraiye üzerimize istibdat ya
par deniliyor. Bilâkis kuvvei icraiye elinizdedir. 
Ve âdeta esir vaziyetindedir. 

Temamilyle imuralka)be, hakkı icra sizdedir. 
Onlar ancak muvakkaten Ve vekâleten inamı
nıza bir halk almışlardır ve herkes bir anda 
icra edemez. Tabiî Ibu 'bediıhidir, efendim. Mü-
fid Efendi Hazretlerinin hurada buyurdukları 
nofctayi hal edeceğim. Büyülk Millet Meclisi 
Reisi ile İcra Vekilleri' arasındaki müııasebat 
gayet nazik ve çok şayanı ehemım'iyet 'bir mese
le* azîmedir. Siyaseti ieraiyenin mesuliyetini 
tekeffül eden heyetin hu mesuliyetine mukalbil 
işinin sekteye uğramamasını taleib etmekte hakkı 
vardır. Bu noktai nazardan mesıalılhı eariyei 
umumiyenin yani birçok ikâğıt işleri vardır. 
Seri bir surette hakkı tasdika iktiran etmesi lâ
zımdır. Lâkin herişeyin mi hakiki tasdika ikti
ran etmesi Hazımdır ? Hayır: Meclisi Âli Reisi-
ınin, Meclisi Âlinin esasatı teşefkkütliyesme ait 
Meclisi Âlinin emniyet, selâmet ve gayede (mu
vaffakiyetini temine hizmet eden nuikaitı esa
siye de 'kuvvei icraiye yürüyor mu? Yürümüyor 
mu?. Onu muralkaibe etmek vazife ve »elâfhiyeti 
vardır. Kanunun beşinci1 maddesinin ikinci fık
rası eksik yazılmıştır. Bu eksikliği Ikâfi dere
cede izah etmiyor zannederim. Aıikadalşlar; Ibu 
eksik denilen noikta kendimce yoktur. Bilhas
sa; esbalbı mucibe mazbatasında bu noktanın 
ne olduğu tamamiyle yazılmıştır, ilki gün zarfın
da ikmal olünmıyan Ihususta mesuliyeti deruhte 
etmeik şartiyie icraya madamı icra mezun kı
lınmış demekle bu icra makamının herşeyi ya
pacağını mı zannediyorsunuz? Hayır, efendiler; 
bazan serian icrası lâzımgelen işler olur. Bir
çok vazaif olur ki, teehhüre muhtaç değildir. 
Memlekette ve Mecliste kendisinin birejok va-
zaifi vardır. Mütemadiyen evralk memuru gibi 
takip ve intizar edemez. Esasen tasdiki doğru 
lolmıyan hususatı, Meclisi Âli Reisi sizlerin her-
birinizin malik olduğunuz hukuktan daha ziyade 
mevkiinin vaziyeti itilbariyle doğrudan doğru
ya Meclise takdim eder ve iradei miliiyeyi alır, 
onun üzerine tebligat yapar. Binaenaleyh ira
denizin icrası ite, Meclisi Âlinin âimal ve te-
menniyatiyTe mütalbık oilmıyıan şeyleri icradan 
kuvvei icrailyeyi menedebilir. 

— 411 — 
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MÜFİT) Ef. -(-Kırşehir) — Madde tashih edi-

leydi pek iyi olurdu. 
SALÂHADDİN B. (Devatala) — Kelime ve

ya cümle ilâve 'Olunabilir. Arz ettiğim veçhile 
'esbabı mucibe mazbatası sonra kaleme alınmış
tır. 

Bu kanun evvelce hazır bulunmuş ve arzu, 
acele izhar buyurulduğu için geçenlerde takdim 
edilmiştir. Daha başka nıkat varsa tenevvür ede
riz efendim. Meselâ biri der ki, 48 saat azdır, 
efendiler biz bunu icraat noktai nazarından böy
le bulduk. Daha başkaları der ki, şu kadar ol
malıdır. İspat ederse onu da öyle yapar ve o nok
taya da gideriz. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) —Meclisin hâkimiye
tine dair bir nokta vardır. 

SALÂHADDİN B. (Devamla) — Bizim ka
naatimiz odur. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Madde
ler üzerinde müzakere edecek miyiz? 

SALÂHADDİN B. (Devamla) —. Riyasetin 
vazaif ve münasebet ve hukuku söylenmiştir. Bu 
gayet mühim bir noktadır ve üç hatip buna da
ir bahsettiler. Bendeniz diyorum ki; efendiler 
kanunun esasatı, şeklihazırm ihtilâfı tâyin za-
vabitidir, sizin istediğiniz kanundur. Avrupa ru
hunun taklidi değildir. Aklınıza gelen ve mev-
cudolan şeyler yasılmış, mevcudolması lâzımge-
len hak ve vazifeler aklımıza göre dercedilrîıiş-
tir. Binaenaleyh istediğiniz kanun budur. Sizin 
arayacağınız şey bu kanunun heyeti umumiye-
sinde umumunuzun hukukunu muhil,şeyler var 
mı? Yoktur. Varsa bunları bize söyleyiniz ve gös
teriniz. Şimdiye kadar arkadaşlarımız bu husus
ta hiçbir şey göstermemiştir. Avrupa ruhu, garp 
ruhu, parlmanterizm; mütefessih ekanimi selâse 
nazariyesi dediler. Beyefendiler sorarım heyeti 
icraiyenin deminden aleyhinde idarei kelâm eden 
Durak bey biraderimiz geçen gün verilen müşte
rek bir takrirlerinde bu hususa şiddetle taraftar 
ve vâzmiimza idiler. 

DURAK B. (Erzurum) — Kanaatim değiş
memiştir ve değişemez. 

SALÂHADDİN B. (Devamla) — Madem ki, 
böyledir hangi sabit kanaatlere göre tetkikat ve 
tashihat yapalım? Onun için benim teklif atım da 
şudur; icraiyati daha müemmen kılmak ve masa-
lihi devleti daha güzel bir hale getirmek için ne 
tarz istiyorsunuz? Sarahaten müspet bir teklif 
veriniz; ona göre maddeleri düzeltelim. 
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Trabzon Mebusu Muhteremi Mehmed bey bi

raderimiz, vekillerle kabine şekli intihabi ara
sında hukukan fark görmüyorlar. Bunu bir da
ha izah etmiyeceğim. -Çünkü bu ayanbeyarıdır 
ve galatı rüyettir. Tecanüs ve tesanüt lâzım mı
dır? Temerküz kabineleri nedir? Buyuruyorlar. 
Temerküz kabineleri de bir fikir irae ve bir pro
gram ve bir meslek ihtiva eder. Bir fikrin efkârı 
saire ile taadülen haddi tatbiki vardır. Bunla
rın hepsi ayrı şeylerdir. Temerküz kabinelerinin 
mânayi siyasisi vardır. Heyeti Vekilede bir me
suliyet vardır. Heyeti Vekilede usulen mesuli
yeti müteselsile vardır buyuruyorlar. Beyefen
diler, madem ki, Heyeti Vekile vardır ben soru
yorum size Heyeti Vekilenin vazifesi nedir? Hu
kuku nedir? Hangi kitabımızda yazılıdır? 

BİR MEBUS BEY — Kanunu Esaside var
dır. 

SALÂHADDİN B. '(Devamla) — İşte onun 
için kendilerine sormak isterdim ki, teamül iti
bariyle Heyeti Vekile varsa hukuku ve mesuli
yeti işte bu lâyihadır ve bu lüzuma mebni ya
zılmıştır. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Salâhad-
din Beye hatırlatırım ki. Kanunu Esasiyi inkâr 
etmişlerdi. 

DURAK B. (Erzurum) — 12 nci maddeyi 
izah buyurur musunuz efendim. 

SALÂHADDİN B. (Devamla) — Mühim ini
kat, mühim esaslar olduğu için arz edeceğim 
efendim. 

Zekâi Bey biraderimizin parlâmanterizm 
usulünün çürük olduğuna dair nazariyeleri (Hep 
kabul ederiz sesleri) Hâkimiyeti Milliyenin te
cellisine mânidir. Buyuruyorlar soruyorum ken
dilerinden ki : Hür bir hükümet ne yapar efen
diler; tefriki kuva tevhidi kuva, bir ifade ola
rak bendenizin ağzından burada çıkmıştır. Ve 
demiştim ki, biz buraya nazariye müdafaa için 
gelmedik. Bir hükümetin umurunun ne suretle 
doğru yürüyeceğini göstermek için geldik. Bina
enaleyh nazariyatı ilmiyenin münakaşası için 
yer olmadığını zannediyorum. Biz tefriki vazaif 
yaptık, tefriki kuva tâbirini tefriki vazaif ola
rak kabul buyurmanızı rica ederim. Yoksa Mec
lisin kuvvetleri ııefsül eminde ve nihayeten müt
tehittir. Tevhidi kuva ve fakat tefriki vazaif ten 
ibarettir. Bu noktaya Heyeti Âliyenizin has
saten nazarı dikkatinizi eelbederim ve bu nok-
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ta üzerinde kelime tahtiasi edecek iseniz 
ediniz. Çünkü hakikat budur. Biz parlmante-
rL'/mde gösterilen tefriki kuvayı tamamen takip ve 
tatbik etmiş değiliz. Biz tevhidi kuva esasını 
kabul etmiş ve fakat bundan tefriki vazaifi 
bu suretle göstermişiz ve başka bir mahiyeti 
yoktur. Takyit değildir, aynen kendi bünye
mize göredir. Yine Zekâi Beyin, esas tevzini 
kuva olduğuna ve emri tevzindeki salâhiyet
lerin Meclisi Âliye geçmesine dair olan be
yanatları vardır. Bu tabiîdir ve bundan baş
ka bir şekil yoktur, pek doğrudur ve dün 
Malımud Esad Bey biraderimizin buyurduğu 
veçhile eğer bunda istibdadı kuva, bir hâki
miyeti kanuniye varsa, o milletvekillerinin istib-
dadi, milletvekillerinin hâkimiyetidir ve şüp
hesiz ki, nispeten en iyi bir usûldür Hiç ol
mazsa bir hâkimiyeti şahsiye değildir. Efen
dim; bu noktanın kabulünde cümlemiz mütte
fikiz. Bir kere düşününüz ki, vaziyetihazı-
rada tevazünü kuva nedir! Ortada hangi 
hukuk hangi hudutla muayyendir? Hâsılı efen
diler. (12) net madde hakkında encümenin 
'fikri soruluyor! (12) ııci madde hakkında es
babı mucibe ihtimal ki, kâfi dereeede yazıl
mamış. Deminden Durak Beyin ifadelerine 
dikkat etmiştim. Vekillerden her birinin dai
resine ait umurdan mezuniyeti tahtında olan
ları usulüne tevfikan irca olmıyanları Heye
ti Vekileye arz eder. Ve bu gibi mevat He
yeti Vekilede bilmüzakere icabı irca olunur. 
Ancak Devletçe münakit mukavelat, muahedat 
ile tasdiki mucip imtiyazatm Meclis tarafın
dan kabul ve tasdiki şarttır. Efendileri', bu 
demek değildir ki, bu vekilleri mezuniyetler 
tahtında olanları kendileri yapar; mezuni
yetleri olmıyanlai'in hepsini Heyeti Vekile ya
par ve Meclise bir şey sormaz ve ancak nııı-
kavelatı maliye, inhisar gibi imtiyazat, Mec
lise gelir, başka bir şey gelmez. Efeindiler, bu 
şu demektir. 

DURAK B. (Erzurum) — Demektir olur 
imi! Sarihtir. 

SALÂHADDÎN B. (Devamla) — Sarihtir. 
Yani bu demek değildir ki, vekiller münfe
riden ilânı harb ederler, bütçesini aşırır; faz
la para sarf eder; demek değildir. Nereden çı
karıyorsunuz! Hangi mantıktan. 

DURAK! B. (Erzurum — Yazdığınız şey
den çıkanvornz. Yazdığınız şey açıktır. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Rica ederim, 
irfanına inandığınız bir zatla görüşünüz, o ha
kem olsun. 

DURAK B. (Erzurum) — Benim okumaya 
iktidarım vardır. Sözünü geri al : (Hakem ol
sun diyor yahu sesleri) 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Beyefendi, 
iktidarınıza bir ş e y isnadetmek istemiyorum. 
Fakat iyi anlıyamamışlardır diye söyledim. Ge
ri alıyorum. 

DURAK B. (Erzurum) — Sen yazamamış-
sm efendim. 

SALÂHADDÎN B. (Devamla) — Efendi za-
tiâlinize beyefendi diye hitabediyorum; sen di
ye hitabetmiyorum, burası kürsü edeptir. 

TEVFÎ.K Ef. (Kângırı) — Reis Bey, usulü 
müzakere hakkında söyliyeceğim. Selâhattin 
Beyefendi yazdıkları lâyihada birçok noktala
rın kendileri de tashihini kabul buyuruyorlar. 
Nizamnamemiz mucibince o lâyihayı geri alır
lar, tashih ederler, tashih etmek için öncüme- • 
nin istirdat hakkı vardır. Encümene alsınlar 
tashih buyursunlar, ondan sonra buraya-sevk 
etsinler. 

SALÂHADDÎN B. (Devamla) — Bu tevec
cühünüz idrakinizin bir delilidir. Biz eksik olan 
şeyleri istediğiniz gibi düzeltiriz dedik. Rica 
ederim. Ne teklifi müspet yaptınız ki, biz bu
nu geri alalım, icabeden şeyleri anladıktan son
ra ve nelerin değişmesi icabettiğine kaani oldu
ğumuz vakitte geri alacağız. Fakat, geri almak 
için bize müspet deliller gösteriniz. 

HÜSREV B. (Trabzon) — Reis Bey, usulü 
müzakere hakkında bir şey arz edeceğim. 

SALÂHADDÎN B. (Devamla) — Efendim, 
eğer Heyeti Aliyenizi rahatsız ediyorsam ki, 
encümenin bu kadar mühim olan kanun hak
kında söz söylemeye hakkı vardır. (Gürültü
ler) 

HÜSREV B. (Trabzon) — Reis Bey, usulü 
müzakere hakkında bir şey söyliyeceğim. Be
nim bu hususta arz etmek istediğim şey bunu 
zaten ikiye ayrılmış olan encümen namına mı! 
Yoksa Selâhattin Beyin şahsı namına rai din
lemek lâzımdır? Onun için bendenizce Meclisi 
Âli bunun müzakeresine devamına lüzum görü
yorsa söylesin, görmüyorsa encümen meselesi 
mevzuubahsolsun. 

SALÂHADDÎN B. (Devamla) — Şurada arz 
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ettiğim nukat üzerinde müttehidolmıyan varsa 
söylesinler. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Hepsi 
müttehitdirler. 

SALÂHADDİN B. (Devamla) — Arkadaş
lar, yalnız arz ettiğim ihtilâf noktası bir mese-
lei iptidaiyedir. Ondan başka arz etmiştim ki, 
kimse muhalefet etmemiştir. Daha sonra bâzı 
arkadaşlarımızın bu hususta söyliyeceği sözler 
vardır. Onlar da söylesinler. Şimdilik cevap 
vermiyorum. Çünkü Heyeti Âliyenizin de yo
rulduğunu görüyorum. Zaten daha birçok isti
fade edeceğimiz zevatın mütalâatı vardır. On
dan sonra arz ederim. Bu kadarla sözlerime hi
tam veriyorum. 

REİS — Müzakere bitmedi, eğer arzu eder
seniz devam edebilirsiniz. 

SALÂHADDİN B. (Devamla) — Hissiyati 
umumiye arzu ederse devam edebilirim. Bu
gün olmazsa yarın da devam olunabilir. 

Muhterem arkadaşlar; yalnız şimdiye kadar 
serd ettiğim mâruzâtımın esasları üzerinde ara
mızda hiçbir fark olmadığından, bu esaslardan 
bir tanesi k i ; kabine şekli diyorsunuz; biz mev
cut Heyeti Vekilenin tarzı intihabında, evvelâ 
mecmuundan mesul olacak zatı tâyin ettikten 
sonra, diğerlerini yapmak lâzımdır, diyoruz. Bu 
veya şu şekilden [hangisini isterseniz arzu etti
ğiniz şekle ait temayülâtmızı sarahaten ve mü-
dellen izhar buyurursanız ve nikatı sairesi 
hakkındaki kanaatinizi anladıktan sonra icabı 
A^eçhile muamelenin ifası tabiî borcumuzdur. 

SIRRI B. (İzmit) — Müsaade buyurursanız 
hakkımda söyledikleri söze cevap vereceğim. 

RElS — Sözünüzü kaydettim. Diğer rüfeka-
dan sonra size de söz veririm. Sıranız geldiği va
kit söylersiniz. 

SIRRI B. (İzmit) — Efendim sıra ile söz is
temiyorum. Sualine cevap vereceğim. Müsaade 
buyurunuz. Kısa olarak arz edeyim. 

REİS — Sıranız geldiği zamanda söylersiniz 
efendim. 

SIRRI B. (İzmit) — Kısa söyliyeyim. 
REİS — Efendim, bir suale cevap vereceğim, 

diyor. Bendeniz de oradan veriniz, diyorum. 
MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Reis Bey, bendeni

zin de mahfuz hukukum vardır. İstediğim zaman 
onu istimal edebilirim. 

DURAK B. (Erzurum) — Reis Bey, müsaade 
buyurunuz bir şey arz edeceğim. 

REİS — Tertibi kelâmı bozmıyacağız efendim. 
DURAK B. (Erzurum ) — Şahsıma ait bir 

söz vardır. Ondan bahsedeceğim. 
REİS — Çok rica ederim, şahsınız için söz 

yoktur. Ve öyle bir şey olmamıştır efendim. 
SALÂHADDİN B. (Mersin) — Sen gibi tâ-

biratm Meclisi Âlide iradedümemesini rica ede
rim. Çünkü benim hitabım beyefendi suretiyledir. 
Sizden de böyle söylenmesini rica ediyorum ve 
böyle mukabele etmenizi rica ederim. 

DURAK B. (Erzurum) — Bu sizi tahkir mâ
nasında söylenmemiştir. Belki bir sürçü lisandan 
ileri gelmiştir. 

REİS — Susunuz rica ederim. 
DURAK B. (Erzurum) — Burası mektep mi 

susacaksın"? 
. ESAD Ef. (Aydın) -— Mektepte nezaket var

dır. 
REİS — Hakkı kelâmınız vardır. Gelir söy

lersiniz efendim. (Gürültüler) (Müzakere kâfi ses
leri) 

Efendim tensip buyurursanız Perşembe günü 
müzakereye devam etmek üzere tatil ediyorum. 
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