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1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

2. — SUALLER 

1. — Çanakkale Möbusu Mehmed Be
yin, İstanbul Hükümeti zailesi tarafın
dan Çanakkale ve anülh'aiIaaJtı Zi'r»aiat Bankası 
şualb atının istanbul'a alman ııükudu mev-
eudesine dair, Ziraat Vekâletinden sual 
takriri (6/2) 521 

3. — EVRAKI VARİDE 521 

Teklifler 521 

1. — Malatya Mebusu Reşid Ağanın, 
aşara zimmeti olan mültezimlerin borçla
rını tamamen tediye ettikleri halde güzeş-
telerinin affı hakkında teklifi kanunisi 
(2/317) 521 

2. — Canik Mebusu Cavid Paşanın, 
maaşı Ferid Hükümeti tarafından kat'edil-
miş olan şehit Resneli Niyazi Bey ailesine 
hidematı vataniye tertibinden 1 500 ku
ruş maaş tahsisine dair teklifi kanunisi 
(2/318) 521 

Mazbatalar 

1. — Antalya Me'busu Ahmed Saki Be
yin, 26 Kânunuevvel 1339 tarihli Affı Umu
mi Kanununa müzeyyel 2/310 numaralı 
teklifi kanunisi ve Adliye Encümeni maz
batası 

Sayfa 
522 

522 

2. — 26 Kânunuevvel 1339 tarihli Af
fı Umumi Kanununda silki askerîden tard 
ile tekaütlük hakkında bir sarahat olma
masından dolayı bu gibi mücazatı müs-
telzim ceraim mürtekipleri hakkında ne 
yolda tahfifi ceza olunacağının tâyini için 
mezkûr kanunun tefsiri hakkında Başve
kâletten mıevrut tezkere ve tefsire lüzum 
olmadığına dair Adliye Encümeni mazba
tası 522:523 

3. — Men'i Müskirat Kanununun dör
düncü maddesinde muharrer (imha) tâ
birinin tefsiri hakkında Başvekâletten mev
rut 3/229 numaralı tezkere ve Adliye 
Encümeni mazbatası 523 
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Sayfa 
4. — Rakı naklinden mahkûm Ürgüp

lü Hüseyin hakkında hatayı adlî vâki ol
duğundan af suretiyle telâfisi hakkında 
Başvekâleten mevrut 3/228 numaralı tez
kere ve Adliye Encümeni mazbatası - 523 

5. Katil maddesinden onbeş sene kü-
reğıe mahkûm Karalbigali Haliloğlu Ah-
med'in müptelâ olduğu illeten dolay ba-
kıyei müddeti cezaiyesinin affı hakkında 
Başvekâleten mevrut 3/227 numaralı tez-
•kere ve Adliye Encümeni mazbatası 523 

6. — SaJbık Halife Vahkleddin'in em
lâkinin müsaderesi hakkında Cebelibere
ket Mebusu Avni Beyin (2/73) numaralı 
teklifi kanunisi ve halen tâyini muame
leye mahal olmadığına dair Adliye Encü
meni mazbatası 523:524 

7. — İstiklâl mahkemelerinin hukuku 
şahsiye hakkında verdikleri , hükümlere' 
dair (3/94) ve istiklâl mahkemelerinin hu
kuku şa'hsiyeye mütaallik mukarreratının 
icra edilip edilmiyeceğinin tefsirine dair 
Adliye Vekâletinden mevrut tezkereler ve 
Adliye Encümeni mazbatası (3/95) 524 

8. — Zonguldak (Mebusu Yusuf Ziya 
Beyle arkadaşlarıınıın, ıBartım ağzında te
raküm eden .kumlanın taranması için 
Nafıa bütçesine kırk biın lira tahsisat 
vaz'ı hakkımda 2/281 mumarıalı teklifi fca-
mumisi ve Nafıa Encümeınıiyle Muvazemei 
Maliye (Emicümeni miaızıbataları. 524 

9. — IMerakibi bahriyeden alınacak 
Rüsum hakkımdaki Kamuma merbut tari
fenin üçüncü ımaddeskLİm ı(ıC) fıkrasıınım 

Sayfa 
ilgası hakkımda Başvekâletten mevrut 
1/425 ınumaralı kanuın lâyihası ve Kava-
miıni 'Maliye ve IMuvazenei 'Maliye Emcü-
menleri mazbataları. 524 

10. — ISefaiıni ticariye fcaptamlariyle 
çarkçılarıma verilen şahadetmamelerdeın 
alıınacak hare hakkında (1/429), sumufu 
muhtelife (kılavuzluk şahadetınameleriın-
den alınacak harçlara (1/436) ve sefaiıni 
ticariyeye ait kramotmeterlerim ve alâtı 
seyriyemkı mukayesesi ve pusula vaız'iyle 
tashihi mukabilimde istifa edilecek ücret
lere (1/435) ve 6 Şubat 1322 tarihli Dam
ga Kamuınıuınaım birimci maddesinim tadili
me dair i (1/437) Başvekâlettem mevrut 
dört kıta kamum lâyihası ve Kavamini (Ma
liye encümenleri maahatalan. 524 

Takrirler 524 

1. — 'Eskişehir [Mebusu Arif Bey ve 
rüfeikasımıın, bilûmum mâlûlinim terfihine 
mütedair olup Muviazenei Maliye Encü
meninde bulumam teklifi kaınıumintin tesrii 
•intacıma dair takriri. 524 

2. — (Bitlis Mebusu Resul Beyim, Bit
lis vilâyeti ımuhtacîmi zürraına 1338 sene
sinde verilen iki bin liramun affı hakkım
da olup IMuvazenei IMaliye 'Emeümemimde 
bulumam teklifi kıamuraimim tesrii dmtacıınıa 
dair takriri. 524:525 

4. — Müzakere edilen nıevad 525 

1. — Kamumu Esasi İEmcümıenimin Teş
kilâtı İEsasiye kanun teklifi ı( 2/302 mü
kerrer) 525 :543,543 :567,568 

— 520 — 
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BİRİNCİ CELSE 
(Bed'i nmzakerat; saat : 1,45 

REİS — Fethi Bey 
KÂTİPLER : HaMa Bey (Van), Kâzım Vehbi Bey (Ergani) 

REİS — Celseyi açıyorum. Zaptı salbık hulasası 'okunacak : 

İ . — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci Celse 

Fethi Beyin tahtı Riyasetlerinde bilinikat 
zaptı sabık hülâsası kıraat ve aynen kabul edil
di ve evrakı varide aidoldukları mahallere ha
vale olundu. Kastamonu'ya tabi Göl nahiyesin
de mevcut Ziraat Mektebinin 1340 senesi büt
çesine ithali hakkında Kastamonu Mebusu 
Mehmed Fuad Bey ve rüfekasının takriri, esas 
itibariyle tasvip ve Muvazenei Maliye Encüme
nine tevdi edildi. Badehu Eminiyeti Umumiye 
bütçesinin müzakeresine ibtidar olundu. He
yeti umumiyesi hakkında müzakere kiişadına 
lüzum görülmiyerek fasılların müzakeresine 
geçildi. Cereyan eden müzakere neticesinde 
152, 153 ncü fasıllar aynen kabul ve 154 ncü 
fasıl, Dahiliye Encümenine tevdi edildi. Müte
baki fasılların; müzakeresi; (mezkûr fasılların 
eneümenlden (vürudüna Italük (ve teneffüs için 
Celse tatil olundu. 

İkinci Celse 
Fethi Bey tarafından Iküşadedilerek Ziraat 

Bütçesinin müzakeresine başlandı. Heyeti Umu-

1. •— Çanakkale Mebusu 'Mehmed Beyin İs
tanbul Hükümeti zailesi tarafından Çanakkale 
ve mülhakatı Ziraat Bankası şuabatının İstan
bul'a alman nukutu 'mevcudesine dair şifahi sual 

Teklifler 

1. — Malatya Mebusu Reşit Ağanın, aşara 
deyni olan mültezimler, iborçlarını 'tamamen te
diye . ettikleri halde güzeştelerinin affı hakkında 
teklifi kanunisi (2/317) (Lâyiha Encümenine) 

uıiyesi (hakkında cereyan «(den-(müzakere neti
cesinde Ibu IbabtaM taıevaiddı (kanuniye, îberayı 
tetkik EMraat Encümenine Ihavale olunarak fa
sılların müzakeresine (geçildi. »Gerek (A) cetve
line Ve jgerek ı(B) cetveline lait fasılların cüm
lesi laynen (kalbul (olundu. 

Baldehu (Posta tyıe (Telgraf Bütçesinin müza
keresine jgeçilerek bu bütçenin (dahi "bütün fa
sılları aynen (kabul edildi. Bu meyanda ®aru-
han (Mebusu (Sabri Bey tarafından verilen ka-
nun teklifi dahi nazarı itibara alınarak Muva
zenei (Maliye Encümenine tevdi «olundu. Pazar 
günü (toplanmak üzere (Celse tatil edildi. 

Reis (Kâtip 
Van 

Fethi Hakkı 

Kâtip 
Ergani 

Kâzım Vehbi 

takriri; (Ziraat Vekâletine havale edilmiştir). 

REİS — Zaptı sabık hakkında (bir itiraz var 
mı efendim? Zaptı sabık -aynen okundu. 

2. — Canik Mebusu Cavit Paşanın Maaşı iFe-
rit Hükümeti tarafından kat'edilmiş olan şehit 
Resneli Niyazi Beyin ailesine hidematı vataniye 
tertibinden (1 500) kuruş maaş tahsisine dair 
teklifi kanunisi (Lâyiha Encümenine) 

2. — ISUALLER, CEVAPLAR 

3. — EVRAKI VARİDE 

— 521 — 
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Mazbatalar 

1. .— Antalya Mebusu Ahmed Saki Beyin 
26 Kânunuevvel 1339 tarihli Affı Umumi Ka
nununa müzeyyel (3/210) numaralı teklifi kanu
nisi ve Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye lalınldı. 

FERİDUN FİKRİ İB. (Dersim) — Encümen 
müstaceliyet teklif etmiştir. IMazIbataya derco-
lunmaimış duralda tasrih ediyoruz. 

REİS — Efendim Ibu (teklifi kanuninin (mü
zakeresinin (encümen (müstaceliyetini (teklif «(di
yor. Bu teklifi kanuninin müstaceliyetini kalbul 
edenler lütfen ıel kaldırsın. Aksini Reye koyu
yorum. Kabul etmiyenler lellerini kaldırsın. 

Efendim, rica ederim. Reylerinizi istimal (bu
yurunuz. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — irtikâbı 
cürmederek onlbeş (seneden fazla 'hapse mahkûm 
olanlar Ihakkmda Affı 'Umumi Kanunu meskût-
tur. Zühul (edilmiştir. Bu adamlar (hakkında (hük
mün veçlhi tahfifini görmek (üzere Antalya (Me-
(busu Afhmed 'Saki Bey 'tarafından verilen îteklifi 
kanuni encümeniımizce tasvilböd'ilmiş. Binaena
leyh bir noksanı Ükmail ettik ve Affı Umumi 
Kanununu imütemmim (olmak nloktai nazarın
dan isimdi müstacelen müzakeresini teklif edi
yoruz. Zaruri (bir keyfiyettir. 

REİS — Bir daha reyi âlilerine koyacağım. 
Bu teklifi kanuninin müstacelen imüzakeresini 
kalbul eldenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen (el kaldır
sın. IKatoul edildi efendini. 

2. — 26 Kânunuevvel 1339 tarihli Affı Umu
mi Kanununda silki askeriden tart ile tekaüt
lük hakkında bir sarahat olmamasından dolayı 
bu gibi mücazatı müstelzim ceraim mürtekip-
leri hakkında ne yolda tahfifi ceza olunacağının 
tâyini için mezkûr kanunun tefsiri hakkında 
Başvekâletten mevrut tezkere ve tefsire lüzum 
olmadığına dair Adliye Encümeni mazbatası 
var okuyoruz : 

T. B. M. M. Riyaseti ÜeHlesine 

Cumhuriyetin tarihi ilânı olan 29 Teşrini
evvel 1339 a İkadar ika edilmiş /bulunan fceraim 
faillerinin Ihiülkmolunmuiş 'veya olunacak cezala
rının nısfının af 've tenzili hakkında 26 Kânunu

evvel 1339 tarih ve 391 numaralı Kanunda înü-
cazatı asliye ve fer'iyeden olarak Askerî ceza 
Kanunnamesinde (mevcut isilki (askerîden tard 
ile tekaütlük (hakkında (bir isaraJhat olmaması 
dolayısiyle bu gibi mücazatı müstelzim ceraim 
miürtekipleri lhakkında ne yolda tahfifi ceza 
olunacağının tâyini için kanunu mezkûrun tef
siri (Müdaf aai (Milliye Vekâletinin 25 . 2 . 1340 
tarih /ve Umuru (Mehakim 'Müdüriyeti 1989 nu
maralı tezkeresinde liş'ar kılınmakla ifayı muk-
tezasına müsaadei Riyaset penahilerin'i istirham 
eylerim efendim. 

27 . 2 . 1340 
Başvekil 

ismet 

Riyaseti Oelileye 

6 Kânunuevvel 1339 tarih Ve 390 numaralı 
Affı Umumi 'Kanununun isilki askerîden tard 
ile tekaütlük (hakkında sarahat (olmamasından 
(bu Igilbi mücazatı müıstelzim iceraim mürtekip-
leri hakkında ne yolda tahfifi ceza olunacağı
nın tâyini için mezkûr kanunim, tefsiri hakkın
da (Başvekâletten mevrut tezkere tetkik "edildi. 
Af Kanununun istihdaf ettiği gaye (hapis, ka
lebentlik, nefi, mücazatı cismaniye ve nakdi-
yeye matuf ve münhasır olmasına ve Askerî ce
za Kararnamesi imucilbince 'gerek asli ve gerek 
fer'i olup silki atekerîden tart giibi ceza işlbu 
kanunun lahkâmı mevcudesinden (haricolmakla 
(beraber mevaddı mühteViyesine nazaran tefsi-
ren de (bu noktaların tetkik Ve (mevkii müza
kereye vaz'ına imkânı (hukukî olmadığından 
(keyfiyet 'Heyeti Umumiyeye arz olunur. 
Adliye (Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Kastamonu 
Necmeddin 

Kâtip 
Sanman 
Kemal 

Âza 
Tokad 
Emin 
Âza 

Ankara 
ihsan 
Âza 

Konya 
Eyülb Sabri 

Dersim 
Feridun Fikri 

Aza 
Konya 

Mustafa Feyzi 
Âza 

Antalya 
Ahmed Saki 

Âza 
Konya 

Musa Kâzım 
Âza 

Ergani 
ihsan 

— 522 
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REİS — Adliye Encümeni Mazbatasını reyi I 
âlinize koyuyorum (Mazbatayı kabul edenler 
lütfen ellerini (kaldırsın. Kabul etmiyenler lût- I 
fen ellerini 'kaldırsın. Mazbata» kabul edildi. 

3. — Men'i Müskirat Kanununun dördüncü I 
maddesinde muharrer (İmha) tâbirinin tefsiri I 
hakkında Başvekâletten mevrut 3/229 numaralı I 
tezkere ve tefsire mahal olmadığına dair Adli- I 
ye Encümeni Mazbatası. 

B. M. M. Riyaset Celilesine 

Dahilî memlekette mevcut müskiratın ih
racı için verilen mühletin İngiltere, Franka ve 
italya mümessilliklerinde bir 'müddeti müna
sibe daiha temdidi talebedildiğmldsn bahsile 
sureti müracaata nazaran bu bapta bir karar 
ittihazını ımutazammın Maliye Vekâleti Celi-
lesinin 9 Kânunuevvel 1339 tarih ve 727/7 nu
maralı tezkeresi icra Vekilleri Heyetinin 
20 . 2 . 1340 tarihli içtimaından ledettezekkür 
iklti'sat Vekili Hasan Beyefendi teanibinden 
Müskirat Kanununun dördüncü 'maddesinde 
muharrer (imiha) tâbirinin yalnız kıymeti mad-
diyesirii imha tarzında telâkki edilmiyerek 
içki suretinde istimaline mâni olacak tedabir 
ile sanayide 'kullanılabilecek bir »şekli ifrağı ile 
de maksadın Ihâsıl 'ola'bilecieği mütalâa kılınmış 
ve Heyeti Vekilece 'de mütalâayı melsrude mu-
sip görülerek keyfiyetin b'erayı tefsir Mec
lisi Âliye arzı takarrür etmiş olmakla muk-
tazaBimn ifasına müsaade buyurulmasmı arz ve 
istirham eylerim efendim. 

20 . 2 . 1340 
Başvekâlet Vekili 

Mustafa Fevzi 

Riyaseti Celüeye 

Men'i Müskirat Kanununun dördüncü mad
desinde muharrer (imha) kelimesinin mutlak 
olmasına ve öteden beri Hükümet tarafından 
icra kılınan tatbikatla mefhumunun tama-
nıiyle takarrür etmh bulunmasına nazaran 
halen tefsiri kanuniyeye mahal olmadığı He
yeti Umumiyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
KaJstamionu Dersim 
Necmettin Feridun Fikri | 

— 523 

Kâtip 
Saruhan 
Kemal 

Âza 
Tokad 
Emin 
Âza 

Ankara 
İhsan 

Âza 
Konya 

Musa Kâzım 

Âza 
Konya 

Mustafa Fevzi 
Âza 

Antalya 
Ahmet Saki 

Âza 
Konya 

Eyüp Salbri 
Âza 

Ergani 
İhsan 

4. — Rakı naklinden mahkûm Ürgüplü Hü
seyin hakkında hatayı adlî vâki olduğundan 
af suretiyle telâfisi hakkında Başvekâletten 
mevrut 2/228 numaralı tezkere ve Adliye En
cümeni mazbatası, 

REİS — Ruznameye alındı. 

5. — Katü maddesinden onbes sene küreğe 
mahkûm Karaftigalı HaUloğlu Ahmedin müp
telâ olduğu illetten dolayı bakıyei müddeti ce-
zaiyesiîiin affı hakkında Başvekâletten mevrut 
3/227 numaralı tezkere ve Adliye Encümeni 
mazbatası (Ruznameye), 

6. — Cebelibereket Mebusu Avni Beyin, sabık 
halife Vahdettin'in emlâkinin müsaderesi hak
kında 2/73 numaralı teklifi kanunisi ve halen 
tâyini muameleye mahal olmadığına dair Adliye 
Encümeni mazbatası 

Riyaseti Gelileye 

Sabık Saruhan ve Lâhik Cebelibereket Me
busu Avni Bey tarafından bir ita encümenimize 
havale kılman ve hali harbde firaren düşmana 
iltica eden sabık Halife Vahdettin Efendinin 
zaptı emvaline mütedair bulunan teklifi kanuni 
ledettetkik ahiren Meclisi Âlice kabul olunan 
Hilâfetin ilgası hakkındaki Kanunla mesele hal 
ve maksut hâsıl olmuş bulunduğundan tâyini 
muameleye mahal olmadığı Heyeti Umumiyeye 
arz olunur. 

Reis Mazbata Muharriri 
Kastamonu Dersim 
Necmettin Feridun Fikri 

Kâtip Âza 
Saruhan Konya 
Kemal Mustafa Fevzi 
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Âza 
Antalya 

Ahmed Saki 
Âza 

Ankara 
İhsan 

Âza 
Bayazıd 

Şefik 

Âza 
Tokad 
Emin 
Âza 

Konya 
Musa Kâzım 

Âza 
Konya 

Eyüp Sabri 

REİS — Adliye Encümeni mazbatasını reyi 
âlinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edildi. 

7. — İstiklâl Mahkemelerinin hukuku şahsiye 
hakkında verdikleri hükümlere dair (3/94) ve 
İstiklâl Mahkemelerinin hukuku §ahsiyeye müta-
allik mukarreratının icra edilip edilmiyeceğinin 
tefsirine dair Adliye Vekâletinden mevrut (3/95) 
numaralı tezekreleri ve Adliye Encümeni maz
bataları (Ruznameye) 

8. — Zonguldak Mebusu Yusuf Ziya Bey ve 
rüfekâsııun Bartın ağzında teraküm eden kumla
rın taranması için Nafıa bütçesine kırkbin lira 
tahsisat vaz'ı hakkında 3/281 numaralı teklifi ka
nunisi ve Nafıa Encümeniyle Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbataları (Ruznameye) 

9. — Merakibi bahriyeden alınacak rüsum 
hakkındaki Kanuna merbut tarifenin üçüncü 
maddesinin (c) fıkrasının ilgası hakkında Baş
vekâletten mevrut 1/425 numaralı kanun lâyiha
sı ve Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye En
cümenleri mazbataları (Ruznameye) 

10. — Sefahini ticariye kaptanları ile çarkçı
larına verilen şahadetnamelerden alınacak harç
lar hakkında (1/429), sünufu muhtelife kıla
vuzluk şadetnarnelerinden alınacak harçlara 
(1/136) ve sefaini ticariyeye ait kronometrelerin 
ve alâtı seyriyenin mukayesesi ve pusula vaz'yle 
tashihi mukabilinde istifa edecek ücretlere 
(1/435) ve 6 Şubat 1322 tarihli Damga Kanu
nunun 71 nci maddesinin tadiline (1/737) dair 
Başvekâletten mevrut dört kıta kanun lâyihası ve 
Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye encümen- I 
leri mazbataları. (Ruznameye) \ 

I Takrirler 

I 1. — Eskişehir Mebusu Arif Bey ve rüfeka-
sının bilûmum mâlûlînin terfihine mütedair olup 
Muvazenei Maliye Encümeninde bulunan teklifi 
kanuninin tesrii intacına dair takriri (Muvaze
ne Encümenine) 

ARİF B. (Eskişehir) — Bütçeye taallûku 
olduğu için müsaade buyurursanız iki kelime 
söyliyeceğim. 

Efendiler, bu mâlûlînin terfihi hakkında 
Heyeti Celilenizi birkaç defa tasdî etmiş idim. 
Ümidederim ki bu taisdiatım son olacaktır. Bi
lûmum mâlûlînin terfihi için sabık (Müdafaai 
Milliye Encümeni tarafından tanzim kılman 
bir teklifi kanuni birbuçuk ay evvel Heyeti 
Celilenize takdim edilmiş ve Heyeti Umumiye-
den de Muvazenei Maliye Encümenine 'havale 
buyurulmuştu. Malûmuâliniz bu malûller 
muhtelif suretleırle teshilât görmediklerinden 
dolayı bunları tayyedetmek ve hepsine aynı 
muameleyi yapmak kesbi zaruret etmişti. Bu 
noktai nazardan teklifi kanuni hazırlanmış ve 
Muvazenei Maliye Encümenine havale kılın
mıştı. Ancak birbuçuk aydan beri bu teklifi 
kanuni hiçbir muamele görmemiş, hattâ mn 
defa mezuniyetten avdetinde gördüm ki bu 
malûllerin terfihi nazarı dikkate alınarak büt
çeye hiçbir zammiyat yapılmamıştır. Tekmil 
bu mâlûlînimizin, gerek Balkan Harbi ve ge-
!rek Harbi Umumi ve gerek İstiklâl Harbi ma
lûllerinin terfihi için lâzım olan meblâğ, ceman 
yekûn yarım milyondan ibarettir. Yüzyirmi 
milyon liralık bir bütçe içerisinde yaırım mil
yon liranın sıkıştırılacağı pek tabiî bir haldir 
ve bunu Maliye Vekili Beyefendi İle Muvaze
nei Maliye Encümeninden pek istirham ve rica 
©derim, biran evvel intacetsinler ve buran evvel 
çıkararak bunu bütçeye ithal ©teinler. 

2. — Bitlis Mebusu Resul Beyin, Bitlis vilâ
yeti muhtaç zürraına 1330 senesinde verilen 
ikibin liranın affı hakkında olup Muvazenei Ma-
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liye Encürnenindo bulunan teklifi kanuninin 
teşrii intacına dair takriri. 

1. — Kanunu Esasasi Encümeninin Teşkilâtı I 
Esasiye kanun teklifi (2/302) mükerrer). 

REİS — Efendim bugün ruznamemizde Teş
kilâtı Esasiye kantin lâyihasının heyeti umu-
miyesi hakkındaki müzakerenin bakiyesi var-

' dır. Söz almış rüfekadan iki kişi kalmıştır. 
Ragıb Bey Kütahya Saraçoğlu Şükrü Bey iz
mir. Buyurun Ragıb Bey. 

RAGIB B. (Kütahya) — Muhterem arka
daşlar, bendenizden evvel söz alan birçok rü-
fekayı muhtereme Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun mühim addolunan bilhassa üç noktasına 
temas buyurmuşlardır. Bunlardan birincisi, 
Teddidi intihap meselesidir, diğeri veto hak
kı, üçüncüsü de Teşkilâtı Esasiye Kanununa 
bir fasıl ilâvesi mahiyetinde olmak üzere ikin
ci bir meclisin teşkil meselesidir. Fakat bü
tün bu meseleler hakikaten 'Teşkilâtı Esasiyemi-
zin en esaslı noktaları olmakla beraber ben
denizin kanaatime göre Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun heyeti umumiyesi meselesi değildir. 
Belki Teşkilâtı Esasiye Kanununun maddelerin
de bu meseleler esaslı bir surette müzakere edi
lebilir. Fakat Heyeti Umumiye meselesi ol- ' 
madığmdan dolayıdır ki bu hususta maddeler ' 
hakkına söz söylemeyi kendimce zait addede- I 
rim. Ancak kısaca noktai nazarımı ifade et
miş olmak için şunu arz edeyim ki; esas itiba
riyle .Meclisi Âlinin keridisi teşdidi intihaba I 
karar vereceği gibi icabında Meclisi Âli hari
cinde de bir heyetin, bir kuvvetin, Meclisi 
Âlinin intihabına karar verebilmesinin esas iti
bariyle kabulü taraftarıyım. Fakat şekil me
selesine ve kararın kime aidolması meselesine 
gelince: Bu husustaki noktai nazarımı madde
de izalh edeceğim ve helr halde bu mesele şekil 
meselesi değil madde meselesidir. 

Veto meselesine gelince : Buna da esas iti
bariyle taraftarım. Belki şekil hakkında mü
zakere icra edilerek Idiğer bir şekil bulunabi
lir. Çünkü Teşkilâtı Esasiye Kanununda bit 
Şûrayı Devlet var, bir de Büyük Millet Mec
lisi var. İkinci bir Meclis olmasına nazaran 
Meclisten belki her kaç binde bir kanunun 
tekjrar müzakeresini talebetmek lüzumu hâsıl 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine 
veriliyor. 

I olur ve bu lüzumu meselâ Reisi Cumhurumuzun 
Meclisi Âlinin nazarı dikkatine vaz'etmesi, tek
rar müzakeresini talebetmesi, memleketimizin 
menfaati âliyesi iktizasındandır. Bu itibarla 
bendeniz taraftarım. Fakat şekli maddelerde 
konuşulabilir. İkinci Meclise gelince: Efendi
ler filhakika İkinci Meclisin fayd&si kabili in
kâr değildir. Hattâ ikinci Meclis talebeden ar
kadaşlarımızın bu talebi, Meclisin haricinde 
bir kuvvet tarafından indellüzum -tecdidi inti-
habettirilmesi için en kuvvetli bir delildir. 
İkinci Meclisin toplanmasına niçin lüzum görü
lüyor? Birinci Meclisin hatalı kanunlar çıkar
ması ihtimali vardır. İkinci Meclis bunu tadil 
eder. İşte bir sebeptir ki Meclisin tecdidi inti
habı için bir sebebi kavi olabilir. Fakat ayrı
ca ikinci Meclise gelince: Efendiler bendeniz 
tamamiyle taraftalr olmakla beraber bunun 
mevsiminin henüz hülûl etmediğine kuvvetle 
kaanüm. Efendiler inkılâbımızı tamam olmuş 
addedenleyiz. Hergün yeni bir hâdise karşı
sında bulunmakhğımız ihtimali elyevm mevcut
tur. Bu mevcudolduğu takdirde âni kararlar 

| ve âni icraat zamanının idalhi bulunabileceği ih-
I timali melhuzdur. İşte bu sebepten dolayıdır 
i ki, ikinci Meclisin daha bir müddet mevzuubah-

sedilmemesi taraftarıyım. Fakat arkadaşları
mız böyle bir teklif dermeyan ettiklerine naza-

I ran bu Teşkilâtı Esasiye Kanununda bir faslı 
I mahsus teşkil edeceği cihetle bunu dermeyan 

eden arkadaşlarımız bittabi encümende redde
dilen tekliflerini tekrar o Mecliste verecekle
rinden ve o esnada dahi bunun madde madde 
müzakeresi kabildir. Meclisi Âlinin ekseriye
tine iktiran ettirilmek mümkünldür. Binaen
aleyh bu mesele dahi kanunun heyeti umumiye
si meselesi değildir. İşte bu itibalrla bendeniz 
bu meseleleri artık uzun uzadıya müzakere ede
rek Meclisi Âlinin çok nazik olan, çok kıymetli 
olan zamanlarını izaa etmesine lüzum görme
dim. Her halde bu Devlete Teşkilâtı Esasiye 
Kanunu lâzımolduğunâ ve bu kanunun müsta
cel olduğuna kaarii olduğum cihetle Heyeti 
Umumiye müzakeresinin kâfi görülerek madde
lere geçilmesini ve maddelerde esaslı surette 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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bu mühim nıkat üzerinde müzakere icra edil
mesi daha muvafıktır. Kıymetli zamanınızı 
zayi etmemenizi rica ederim. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (izmir) — Efen
diler malûm ve muayyen hudutlar içinde ya-
şıyan bir millet var. Türk Milleti, malûm ve 
muayyen hudut içerisinde yaşıyan Türk Mille
ti, malûm ve muayyen bir teşkilâta malik ol
duğu için bir devlet, bir millet teşkil etmiştir. 
Cümlemizin gayesi, hepimizin hedefi bu devle
ti yaşatmak ve her gün biraz daha müterakki, 
biraz daiha mesut ve biraz daha kuvvetli ola
rak yaşatmaktır. Acaba bu müşterek hedefe, 
bu müşterek gayeye vâsıl olabilmek için ne gi
bi bir yol takibetmemiz zaruridir? Beşeriyetin 
bizce malûm olan geçen günlerine şöyle sathi 
bir nazar atfedecek olursak, orada görürüz ki 
her millet bir hükümdarın esiri ve her hükü
met bir kiralın esiri ve her ülke bir kiralın 
malikânesidir. Bunlar millete aidolan hakkı 
hâkimiyeti kendilerinin mülkü addettikleri 
için keyfemayeşa tasarruf etmişler ve kendi 
keyf ve heveslerine baziçe etmişlerdir. Müruru 
zamanla bu haklar da kifayet etmemiş olacak 
ki zamanlarının dalkavuk hukuk âlimleri tara
fından bu müstelbit ve gasiib hükümdarların 
şahıslarına bir de kudsiyet izafe edilmiş. Böy
le hem maddî, hem mânevi kuvvetleri kendi 
ellerinde toplıyan müstebit hükümdarlar ken
di arzu, heveslerine en serbest bir cereyan ve
rebilmişlerdir. Tarih bu Ikabîl hükümetlere, 
hepimizin ıbildiği gibi müstebit hükümet der. 
Fakat milletler bu zulüm ve istibdat karşı
sında kendi haklarının bu suretle gasbedilişi 
karşısında uzun müddet tahammül etmediler. 
Birer birer, memleket memleket, zaman zaman 
isyan ettiler. Kendilerinden gaöbedilerek hü
kümdarların eline geçen hakları tıpkı bir dağ
dan kayalar koparır gibi ihtilâllerle, isyanlar
la birer birer istirdadettiler ve istirdadettiği 
haklan şu memlekette bir Hattı Hümayuna, 
ibir Kanunu Esasiye ve daha ilerde bir muka
velenameye raptettiler. Bu kabil mukavelena
melere raptedilen hakların başlarına birtakım 
teşkilât koymak lâzımgeliyordu. Bildiğimiz Di
vanı muhaseibatlar, şûralar, meclisler, kabine
ler bu suretle teessüs etti ve ayrı ayrı çalış
maya zaruret hisesdildiği için bir nevi tevazü
nü kuva kabul edildi ve hükümetler, şartlara, 
kayıtlara bağlandı. Hakikatte milletin gaabe-
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| dilmiş bir hakkı vardı. Bu hak her hak gibi 
sahibine ve haikiki sahibine rücu ediyordu ve 
rücu ederken kurulmuş olan bu şartlar bu 
ıkudsi hükümetler, bir nevi köprü vazifesi ifa 
ediyordu. Çünkü o hak, hakiki sahibi olan mil-

I lete doğru rücu etmek zaruretinde idi. Çok za
man geçmedi. Meşruti hükümetler namı altın
da tarihin mütalâa ettiği bu milletler de za-

I man zaman, yer yer isyanlar, ihtilâller yaptı
lar ve bu şart ve kuyudu yıktılar. Milletin ida
resini, milletin hâkimiyet idaresini temin eden, 
ve bilâkaydu şart millete doğru götüren yolu 

j tercih ettiler ve bu yolun adına da Cumhuri-
İ yet dediler, işte aziz Türkiye'miz bu üçüncü 

safhaya dâhil olmuş bir hükümettir. İşte bu 
üçüncü safhaya dâhil olan hükümet içindir ki 
bir Teşkilâtı Esasiye Kanunu yapmak istiyo
ruz. Bu tabiî seyirü cereyanı takibettiğimıiz za-

ı man görüyoruz ki hakiki kuvvet milletindir. 
Fakat gasıp bir adamın elinde toplanmıştır. 

Bütün kuvvetler orada bâzı teşkilâtlara in-
ı tikal etmiş ve nihayet millet hakiki sahibini 

bulmak için Cumhuriyet yolunu tutmuştur. 
I Bu fiilî, tabiî cereyana, tarihî ceireyana bir 
| kere de ilmî cepheden bakacak olursak görü

rüz ki bidayette her Hükümet, hiç şüphesiz 
onun gasıbı olan hükümdarın elinde idi, ar
zu/suna tabi idi. icraatı, kazai ve sair namlar 
altında bir kuvvet tanımıyorlardı. Her hâdi
se karşısında yeni yeni kararlar alıyorlar. 
Hiçbir kayıt ile mukayyedolmadığını zanne
diyorlardı. Fakat tekerrür eden kararlar ara
sında birtakım müşabehet görüldü ve bu mü
şabehetleri birtakım, adat ve hukuklar yarat-
tn ve bu hukuklaırm kavait ve usule raptı ve 
bu yaratılan hukukların biihakkin tatbik edi
lebilmesi için zekâ ve dirayetten ziyade vuku
fu ilim ve hafızaya istinaden diğer bir* sınıf 
yaratıldı ki kazai kuvvet bu sınıflar tarafından 
görülmeye başlandı. Fakat hiçbir kuvvet ka
zai kuvvetlerin diğer kuvvetlerden ayrı bir 
kuvvet mânasını tazammun etmiyordu, etme
mesi lâzımdı. Yer yer isyanları yer yer ihti
lâllerden sonra Meşruti hükümetler kurul
maya başlandığı zaman zannedildi ki kuv
vetler parça parça taksim edilmiştir. Çünkü 
efendiler, o zamanın âlimleri korktular. Hü
kümetlerin, hükümdarların müstebidane bir ta-

I vır almasına mâni olabilmek ve hükümetler-
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den istdrdadedilmiş olan şu veya bu hakla
rın yeniden Hükümete ve hükümdara inti
kal etmesini temin edebilmek ve kezalik bâ
zı hükümetlerin diğerlerinden niçjba daha iyi 
idare edilebildiğini izah edebilmek zaruretle
ri, âlimleri şaşırttı, Onlar zannettiler İd dev
letin muhtelif kuvvetleri vardır. Kuvvetler, 
tevazün, halinde, tefrik halinde bulundurula
cak olursa daha iyi, daha ilmî idare edilmiş 
olur. Efendiler buradan doğan tefriki kuva, te
vazünü kuva nazariyeleri bütün beşeriyet ta
rafından kemali samimiyetle, kemali ciddi
yetle, kemali taassupla tatbik edilmek iste
nildi. işte bu arzudur ki bu gösterilen taassup
tur ki bu nazariyenin çürüklüğünü ispat etti. 
Fiilen tatbikata kalkışıldığı zaman bütün meş
ruti hükümetler iflâs etti, nazariye- iflâs etti, 
çünkü gösterilen cehde, gösterilen taassuba, 
gösteriler, gayrete rağmen bunu tatbik et
mek imkânı hâsıl olamadı. O kadar ki şu ve
ya, bu hükümetler de gösterilen büyük taas
suba rağmen şu veya bu hükümetler de di
ğerini yendi. Hattâ hukuku esasiye âlimleri
min birçoğu hükümeleri, Meşrutiyeti istibdat 
nâmları altında ifade etmekten ise onları bu 
galip gelen kuvvetlerle tesmiye etmenin daha 
doğru ve daha ciddî ve hakiki olacağını iddia, 
ettiler. Dediler ki, en kuvvetli en hakisi taas
supla bu Cumhuriyet Hükümeti nazariyesini 
tatbik etmek istiyen Amerika Hükümeti bir 
Cumhuriyet olmasına rağmen prezidantal bir 
hükümettir dediler. Çünkü muhtelif kuvvet
ler halinde cidal vukubulduğu zamanlarda 
alelekser görülüyordu ki Reisicumhur, diğer
lerini. yıkıyor. Keza Fransa Hükümeti bir Cum-
hurreisi olduğu halde Meclisi bir hükümet de
diler. Çünkü Meclisin kuvveti karşısında di
ğer kuvvetler, nazariyeye rağmen tatbik husu
sundaki. arzuya rağmen çekilip gidiyordu. Ke-
zalik İsviçre Hükümeti Cumhuhrî bir hükü
mettir. Fakat orada ne hükümetin bir kıymeti 
vardır. Ne de Meclisin büyük bir kıymeti var
dır. 

ister Meclis yapsın, ister Hükümet yapsın, 
milletin büyük eli gelir, bozar ve hiç kimse 
ses çıkaramaz. Binaenaleyh anlaşılıyor ki ha
kikatte bu nazariyelerin tatbikatına kalkışıl-
ma'31 nazariyasi bizzat (iflâs etmiştir. (Devam 
sesleri). 
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AĞAOĞLU AHMET B. (Kars) — Tevhidi 
kuVaya bir mi&al gösterir misiniz? 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (Devamla) — 
Müsaade Ibuyurun, sizi memnun edecek cihet
leri de çjoktur. (Handeler) Efendim saniyen 
bu nazariyelerin tatbika kalkışılması meşruti
yetleri de iflâs etlfcirdi. Çünkü bu muhtelif kuv
vetlerin 'başında kalan insanlar 'zannettiler ki, 
tıpkı müstebitler gibi ve tıpkı (hükümdarlar 
gilbi kendileri o (kuvvetin 'sahibidirler. Kendileri 
Devletin efendisidirler ve binnetice bu kuv
vetler arasında bir müsabaka, birer rekabet 
ve haJttâ bir cidal başladı. Efendiler bu re
kabet, bu müisalbaka ve bu cidal yekdiğerine 
karşı muihasım devletlerin pek tabiî yollar
dan iyi neticeye variıriak için başlıyan işleri aka
mete mahkum 'oldu, yürüıyemedi. Yekdiğerinin 
işini taJmamlamak için bu anaisır yekdiğeriyle 
ıboğaz boğaza gelirken Kalbine ile Meclis bir 
araya ıgeldiikçe yarın ihdas edilecek kuıvvei 
adliye veya her hangi bir kuvvet boğaz boğaza 
geldikçe milletin işleri yürümedi, mille/tin iş
leri perişan 'oldu. Nazariyenin 'sükutiyle bera
ber 'Meşruti hükümetler de iflâs etti. Biltitabi 
iflâs eedcekti. iflâs etmemek imkânı yoktu. 
Çünkü efendiler, tefriki kuva taksimi kuva 
yoktur, halta tevhidi kuva da yoktur. Yalnız 
bir tek kuvvet vardır ki, o da valhdeti kuvvet
tir. 'Bir tek millet vardır. Onun bir tek hâki
miyeti milliyesi vardır. ıO da Valhdeti kuvvettir. 
Yegâne 'âmil, yegâne masdar, yegâne memba 
milMtltir. (Bravo seisleri) Millet, cumhur demek 
olduğu için (hiç şüphe yok ki millet için en 
uyigun tarzı idare Cümlhuriyeltltir. Cumhuriyetin 
diğer Hükümete karşı iolan eölbabı tefevvuk ve 
rlüchaniyetini bir bir tadıadetmek ve her halde 
bütün dünyaya ve fbütün millete karşı yazılmış 
olan şu ösbabı mucibe maızlbatasında bu esba
bı tevsik ötmek, Kanunu Esaisi Encümeninin 
bir vazifesi idi. Pek (büyük boşluk bırakmıştır 
ve bu iboşluk 'biliyorum çok şeref Ibaihiiş midir 
ve bu fiilî Ve ilmî ve Maızari tarih karşısında 
üçüncü (bir nazariye daha vardır ki. Bir Kanu
nu Esasi, Bir Teşküâltı Esaisiye Kanunu yap-

. mak istiyen (bir millet için bunu nazarı itibara 
almamak lonu hlatalara sevk edebilir. O da efen
diler, Hükümetlerin hiçbirisi ilmin fennin mah
sulü değildir. Hükümetler tarihin vakayım, hâ-
disatın mahsulüdür. Eğer ilmin mahsulü ol-
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saydı ona ilmî 2 - 3 'maddelik bir kanunu 
esatei yaplmak çok kolay iş olurdu, Biraz evvel 
arz etltiğim gibi bu, tarihin Ihâdiatın vekayiin 
mahsulüdür Ve bilhaJssa tarihin vakayiin, hâ-
disaJtın hatalarından taJhaddlüs etmiştir. Birçok 
milletler bu hataları bir ihtilâl ile bir inkı
lâp ile tashih ediyorlar. Bizim yaptığımız gibi, 
bir ihtilâl ile hatalarını melhmaemken taishih 
etmiş ve 'her hangi 'bir devlete verüecek Teş
kilâtı Esasiye Kanunu, bendenizin kanaatimce 
her şeyden evvel ihtilâlin prensiplerini hâdi-
sata tesbit etmektir. Her şeyden evvel ihtilâ
lin aramızda yaşattığı, yazılı ve yazısız ah
kâmını teisbit 'etmektir. Her şeyden evvel 'ma
ziye rücu ve avdet ihtimalini bütün kuvvetiyle 
kapatmak (Çok doğru sesleri) ve nihayet efen
diler, milletin doğrudan doğruya hakkını iş
gal ederken hakkı meclisten millete doğru 
olan yolları mümkün olduğu kadar açık bırak
mak ve milletin hâkimiyet fiiliyeisine doğru 
yürümektir. Zannediyorum ki, bizim Kanunu 
Esasi Encümenimiz bu hususta lâzı'mgeldiği 
kadar etraflı ve ihatalı 'hareket ederek bize bir 
lâyiha getirmiş değildir. Efendiler biz hu-
lâsai tarihiyemizi göz önüne (getirecek olursak 
görürüz ki bir hükümdarın, bir sultanın, bir 
müşirin elinde toplanmış olan tekmil haklar, 
bu ellerden çıkarak peyderpey millete doğru 
yürümüştür. Bir itek şahıstan bir kaJç şahsa, 
bir kaç teşkilâta intikal ettikten sonra o hak 
bugün Büyük Millet Meclisinde tekasüf et
miştir. Bu dahi efendiler, en meşru bir hak de
ğildir. En doğru en meşru bir vaziyet mille
tin bizzaît b'ilfiil kendi kendisine hükümet et
mesidir. Fakat efendiler, bu hak Büyüik Mil
let Meclisinde bir kere tekasüf ettikten sonra 
bizim bilhassa tetkik edeceğimiz şeyler, bu 
hatlar ne tarafa doğru gidebilir. Hiç şüphe 
yok ki, müstebit bir hükümdardan başlıyarak 
derece derece Büyük Millet Meclisinin şahsiye
tine kadar gelmiş olan bu hat yalnız doğru
dan doğruya millet yolunda ve istikametinde 
yürüyebilir. (Bravo sesleri). 

Efendiler millet bilfiil icrayı hükümet ede
bilir mi? Bendeniz öyle zannediyorum ki mil
letin bizzat, bilfiil icrayı hükümet etmesi yo
lunu bulacaktır. Nitekim şu veya bu demokrat 
memleketlerde mecliste yapılmış olan her hangi 
bir kanun millötin iade ettiği, kabul etmediği, 
tatbikini istemediği ender duyulmuş olmadığı 

gibi milletlerin ve 'hükümetlerin yapmak iste
mediği kanunları «ebren yaptıran metaıleket-
ler mevcuttur ve pek zannediyorum ki, beşeri
yet bu terakki yolunda yürüyerek er geç bizzat 
milletin âzami derecede icrayı Hükümet etme
si yolunu bulacaktır. 

Bize tarih, ilmî hukuk, ihtilâl sarahaten 
gösteriyor ki; bugün Millet Meclisinin şahsi
yetinde toplanmış olan haklarından hiçbir şey 
geriye doğru dönemez. Bunlar yalnız millet 
tarafından ve yalnız millete gitmek şartiyle 
Büyük Millet Meclisinin elinden alınabilir, 
yalnız millet tarafından doğrudan doğruya 
millete intikal etmek şartiyle olabilir. Böyle 
olduğu halde veto, tecdidi intihabat kelimesi 
altımda saklanan fesih hakkını büyük milletten 
başka her hangi bir başa veya bir kaç başa 
vermek - kendi kanaatimce söylüyorum ve en
cümen azasının affına miağruren diyorum ki -
bu bir irticadır efendiler. (Bravo (sesleri) Bun
dan maada beyefendiler, bâzı arkadaşlarımızın 
iddia ettiği gibi zannediliyor ki, Büyük Mil
let Meclisi bütün hakları keyfemayeşa İstediği 
gilbi tasarruf eder. Hayır efendiler, aldanıyor
lar. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Mil
letinin bütün haklarını bilâkaydu şart keyfe-
mayeşa istimal etmek hakkını haiz değildir. 
Eğer bunu kabul edecek olursak bâzı arkadaş
larımızın zannettiği gibi Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Türk Milletini ingiltere tacına dahi 
hediye edebilir. Hiç şüphe yok ki, böyle bir 
tasavvur yoktur ve 'böyle bir tasavvur kimse
nin aklından geçmez. Madem ki Türkiye Bü
yük Millet İVEeclisi dahi mukayyettir, bu kay
dın en dar çerçevesi acaba ne olabilir? Ne gibi 
bir hakkı Türkiye Büyük Millet Meclisi ken
disinden başka hiçbir kimseye veremez? Ben
denizin kanaatime göre ıbunun en dar çerçe
vesi Büyük Millet Meclisinin iradesi karşısın
da o iradeye mütefevvik her hangi bir hakkın 
tanınmasıdır. Binaenialeyh her hangi bir ka
rar ki, Büyük Millet Meclisinin haricinde, Bü
yük Millet Meclisinm kudretine müsavidir ve 
bunu biran için olsun yaratıyor. Eğer bunu Bü
yük Millet Meclisi verecek olursa l>endenizin 
kanaatimce kendi hakkı olmıyan bir hakkı, 
hakkı tasarrufu olmıyan bir şeyi başka birisi
ne vermiş oluyor demektir. (Doğru sesleri) 
Çünkü beyefendiler, verdiğimiz veto hakkı, 
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meclisin sülüsan ekseriyetini yenen har hangi 
bir hakkı, karşımızda tanıyor. Halbuki dev
letin alelekser en mühim kanunları Meclisin 
Ekseriyetiyle buradan çıkıyor. Ve'bo hakkı 
kabulde ise - Meclisin (kuvvetlerini yenebilen -
her hangi İnak ve kuvveti - Meclis haricinde -
tanımak mânası çıkıyor. Efendiler diyorlar ki, 
bu hakkı fesih zannedildiği kadar büyük ve 
tehlikeli bir şey değildir. Eğer büyük ve teh
likeli bir şıey olsaydı bu şekildeki Hükümeti, 
dünya milletlerinin hiçbirisi kabul etmezdi. 

Efendiler bu zatlar ibize haber veriyorlar, 
diyorlar ki, falan ve filân hükümetler müstes
na olmak üzere dünyanın her yerinde hakkı 
fesih vardır. Bendeniz, müsaadenizle bu zatlara 
haber vereceğim ve ^diyeceğim ki, Türkiye Bü
yük Milleti bilhassa son inkılâbında, Kanunu 
Esasi yollarında, hukuku Esasiye yollarında 
o kadar Çok yollar kat etmiştir ki, bulgun dün
ya yüzünde bulunan (hükümetlerin birçoğundan 
her halde çok ileride bulunuyoruz ve bu yoldan 
geri dönmiyeceğiz. 

Efendiler bu ison iddiaları da taanamryle 
doğru değildir. Yani kamilen noktası nokta
sına doğru değildir. Yer yüzünde görülen cum
huriyetleri gözümüzün (önüne getirdiğimiz za
man görlürüz ki, bu hak Amerika'da da mev
cut değildir, isviçre'de de katiyen mevcut de
ğildir. Bilhassa İsviçre'de iyi tetkik edilirse 
görülür ki, vükelâ ve vükelâ reisleri alelade* 
memurdan ıbaşka bir şey değildir. Filhakika 
Fransa'da vâkıdır. Fakat iki müsavi kuvveti 
haiz iki meclisin Reisicumhura iltihakı suretiy
le vâki olmuştur. Şu halde tam meclisin karşı
sında bizde tanırimiak istenen şey çok gariptir 
ve biz bu şekli de istemiyoruz. Çünkü bu daM 
bizim şekli idaremiızden geridir. Ve nihayet 
işin garip ciheti, bu hakkı müdafaa eden adam
ların memlekette sükûn ve huzur yaratmak 
gayeleri olduğu hUsulsundaki iddialiarıdır. Hiç 
şüphe yok ki, bu iddialarında çok samimidir
ler. Fakat yapmak istedikleri şey ile, memle
kete bir sükûn ve huzur getirmek şöyle dur
sun (bilâkis memleket, ihtilâller, ihtiyaçlar ve 
anarşi içimde boğulacaktır. 'Çünkü bir dakika 
için farz edelim ki, Kanunu Esasi Encümeni
nin teklifi tarafımızdan kabul edilmiş ve 
Hükümet hakkı fesih ve tecdidi intihabı haiz 
bulunmuştur. Acaba hu tecdidi intihap hakkını 
Hükümet ne vakit istimal edecektir? 

Hiç şüphe yoktur ki Büyük Millet Mecli
siyle hükümet arasında büyük bir mesele ta-
haddüs ettiği zaman, veyahut uzun ve müte-
vali bir geçimsizlik hâsıl olduğu zaman bu 
hakkım istimal edecektir. Her ikisinde de farz 
ediniz iki hükümet, reisicumhurun reyini, 
muvafakatim alarak, Meclise gelerek fesih ka
rarım tebliğ etmiştir. Ve aynı zamanda da in
tihabat emrini vermiştir. Teklifi kanuni muci
bince Meclis müstemirdir. Diğer Meclise ge
linceye kadar her türlü hukuk ve salâhiyeti 
haizdir. 

Soruyorum beyefendiler, hiç şüphe yok ki 
hükümet şurada gördüğü ekseriyeti, eşhas teb
dil etmek emeliyle tecdidi intihabat kararım 
vermiştir ve hiç şüphe yoktur ki bu tehlike 
karşısında bulunacak olan Meclis derhal bunu 
anlıyacak ve buna karşı tedbir alacaktır, tik 
işi bu hükümeti Meclise davet ederek âdemi 
itimatla ıskat etmiş olacaktır. Netice nedir? 
Ya aynı mânada yeni bir hükümet gelecek ve
ya aynı şeyi düşünen diğer hükümet avdet 
edecek veya üçüncü bir şık ki Meclisin arzu 
ettiği eşhastan mürekkep bir hükümet gele
cektir. Eğer Meclisin arzu ettiği eşhastan iba
ret bir Hükümet kurulacaksa soruyorum, fes
he ne lüzum vardır? Madem ki Meclisle yürü
yecektir. Şu halde Meclisin arzusiyle beraber 
yürüyecek demektir. Fakat öyle bir hüküme
tin gelmesi ihtimali bu gibi dakikalarda çok 
baidolaoaktır. Çünkü ya aynı eşhas üzerinde 
ısrar edilecek veyahut mütemadiyen aynı fik
ri taşıyan eşhas mevkii iktidara getirilecek
tir. 

Bu hâdise karşısında hiç şüphe yok ki aynı 
eşhas üzerinde Meclis de mütemadiyen âde-
mütimat beyan edecek ve aynı esasta ısrar edil
diğini görecek olursa o vakit Meclisin kudre
tine, kuvvetine tecavüz etmiş telâkki ederek 
o da ikinci bir hükümet ilân edecektir. 

Efendiler, pek tabiîdir ki bu netayice göre 
işin içinden çıkılması ihtimali yoktur. Soruyo
rum, Kanunu Esasi Encümeni bizden bunumu 
istiyor? 

Bundan maada encümen, yaptıkları Teşki
lâtı Esasiye Kanununun beşinci maddesinde 
vahdeti kuvveti prensibolarak kabul ettiğini 
söylüyorlar. Fakat derhal yaptıklarım unutu
yorlar. Altıncı maddede bir kuvvei teşriîye te-
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cessüm ettiriyorlar, tahayyül ediyorlar ve o 
vekâlet kabul etmez. Yalnız bu Meclis tara
fından yapılır diyorlar. Unutuyorlar ki daha 
biraz aşağıda nizamnameler aynı mahiyettedir, 
teşriî vazife demektir. Binaenaleyh onları baş
ka bir heyete devrediyorlar. 

Sonra yedinci madde ile de icrai bir kuv
vet tahayyül ediyorlar ve bu icrai kuvvete ay
rıca bir kaza hakkı veriyorlar. 

Sekizinci madde ile kazai kuvvetlerini baş
ka başka kuvvetlere bırakıyorlar. Biraz evve
lâ vahdeti kuvacı olanlar bilâhara devletin 
milletin hakkını tıpkı bir karpuz gibi dilim 
dilim taksime kalkışan bir heyetin evvelki id-
diasiyle yaptıkları iş anasında büyük bir te
zat hâsıl oluyor. Binaenaleyh bendenizin kana
atimce altıncı, yedinci, sekizinci maddelere lü
zum yoktur. Çünkü vahdeti kuva yoktur. 
Kendi prensipleri doğrudur ve bunda başitan 
nihayete kadar sadık kalsınlar. 

Hattâ efendiler, yaptıklarının o kadar farkı
na varmıyorlar ki bugün her hangi bir huku
ku esasiye müellifi bizim Kanunu Esasimizi, 
bizim Teşkilâtı Esasiyemizi tetkik edecek olsa 
muvazenei kuva veya tefriki kuya esasını 
prensibolarak kabul etmiş bir hükümetin encü
meninden çıkan bu lâyihayı nasıl telakki ede
cektir? Çünkü biraz evvel yok dedikleri şey 
kuvai kazaiye, vazifei icraiye ve 'salâhiyeti 
icraiye, vazaifi teşriîye... ilâh. gibi serlevha
larla fasılara ayırıyorlar. Halbuki bu fasıllar, 
Meclis Heyeti Vekile, hâkim ve saire gibi çok 
daha tabiî ve çok daha doğru isimlerle ıtevsim 
edilerek taksim edilebilir. Bu münasebetle He
yeti Celilenmn küçük bir nokta üzerinde na
zarı dikkatinizi bir lâhza tevkif edeceğim. O 
da na'sılsa bizzat taksimi kuvacı olmadığımı
zı, muvazenei kuvaya taraftar olmadığımızı 
her vakit iddia ettiğimiz halde ufak bir mese
lede derhal bir kabine, bir Meclis yani bir ic
rai kuvvetle bir teşriî (kuvvet arasında muva
zeneyi düşünüyoruz. 

Efendiler, yarın Büyük Millet Meclisinden 
çıkacak herhangi bir kanunun, bizzat millet 
tarafından yırtılıp atılrverilmesi ne kadar ta
biî görüleoekse ve bunun Millet Meclisi için 
hakareti tazamnıun etmediği ne kadar doğru 
olacak ise, bugün de Meclisi Âliden bilfarz yir
mi, otuz arkadaşın imzasiyle falan veya filân 

vekâlette bir-anket parlmanter istemek bu 
kadar tabiî bir hak telâkki edilmek lâzımgelir-
di. Muvazenei kuvacı bir hükümette olabilece
ği gibi derakap bu bizde bir izzeti nefis mese
lesi telâkki ediliyor. Hülâsa vahdeti kuva esa
sından çıkılarak tevazünü kuvaya doğru bil-
miyerek adım atılmış olur. Bundan maada bey
efendiler, Teşkilâta Esasiye Kanunumuzda bir 
kaç madde vardır ki : Onlara da işaret etme
me müsaade buyurunuz. Kırk beşinci madde
de, Kabine Meclise arz olunur, diyor. Halbuki 
burada Millet Meclisinin tahakkuk etmi§ bir 
hakkı ve ahkâmı dahiliyeye girmiş bir prensibi 
vardır. O da, Kabine Meclise berayı tasvip arz 
olunuyordu. Saniyen, bizim Cumhuriyetimiz 
için yapılan ve bir cumhurî hükümet için yapı
lan bir Teşkilâtı Esasiye Kanunu lâyihasında 
aşağı yukarı mesuliyetsiz bir vazife kabul etti
riyoruz. Nihayet efendiler, aynı lâyihanın için
de Cumhurreisinin her memlekette olduğu gi
bi tekrar inxihabedileceği söyleniyor. Fakat bu 
tekrarın kaça kadar şümulü olduğu sarahaten 
söylenmiyor. Hafi celseler akdolunaoağı söy
leniyor. Bu pek tabiî bir haktır. Ve pek lüzum
lu olabilir. Fakat hafi kararlar almak doğru 
bir şey değildir. Hafi celselerin neticesinde 
alınan kararlar bütün millete ilân edilmek za
ruretindedir. Bu, aynı suretle ihmal edilmiştir. 
Bütün bunları söyledikten sonra arkadaşlar-

*dan Bursa Mebusu Muhteremi Refet Beyin bir 
teklifi vardır. Onun hakkında da bir iki kelime 
söyliyeceğim. Diyorlar ki, ikinci Meclise bir 
zaruret ve ihtiyaç vardır, çünkü diyorlar ve 
bizzat kendileri cevap veriyorlar, bütün dün
yada Almanya, ingiltere, italya, Prusya... ilâh. 
Her hükümetite ikinci Meclis mevcut. Saniyen 
muaddillik vazifesini yapabilir, salisen, daha 
müteenniyane hareket etmek esbabını hazırlı-
yabilir diyorlar. Efendiler, bu milletin bilhas
sa bu Meclisin büyük bir şiarı vardır. O da en 
samimî duygulara, en samimî hislere, en sarih 
bir ifade ile mâkes olmaktadır. Onun için ben
deniz bu baptaki fikirlerimi, bu husustaki ka
naatimi vazıban ve sarahaten söyliyeceğim. 
Refet Beyefendi, hiç şüphe yoktur bendenizden 
daha fazla bilirler ki, Ayan veya daha başka 
bir isim taşıyan bu ikinci Meclislerin hepsi 
baştan aşağı tarihî birer yadigârlardır. 
öyle bir yadigâr ki her hangi bir ihtilâl onu 
yakasından alıp atmazsa zamanın haşin törpü-
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leri pek yakın bir anda yok edecektir. Bunla
ra en büyük misal ikinci bir Meclis nazarıiti-
bara alırsanız göreceksiniz ki onun yüz sene 
evvelki kudretiyle bu seneki kudreti arasın
da azîm bir fark vardır ve bu kendisinin aley
hinedir. ikinci Meclisin bir faidesi de müte-
enniyane kararlar almak esbabını hazırlarmış. 
Hiç şüphe yoktur ki bu varittir. Fakat beye
fendiler ikinci bir Meclisi müteenniyane ka
rarlar almak için yaratmak ve istemek demek 
her hangi küçük bir iyiliği başka hiçbir yol
dan halletmenin yolunu bulamamak demektir. 
Efendiler eğer müteenniyane kararlar almak 
istiyorsak ki - telâşımızla, heyecanımızla bir
çok hatalar yapalbiliriz - bundan »kolay bir şey 
yoktur. O da o zaman Meclis kendi kendini 
bağlar ve der ki : Bütün müstacel müzakere 
edilen kanunlar meclisten İM defa geçer. Müs
tacel müzakerat arasında lâakal bir hafta, gay-
rimüstaceller arasında da, lâakal bir ay geçe
cek olursa ikinci Mecliste yaratılacak olan fai-
de temin edilmiş olur. Efendiler bendeniz sa
rih ve samimî olarak söylüyorum, ikinci Mec
lis milletlerin üzerinde bir «Ur» dur. Bunla
rın ne ilim ve ne de fen de yeri vardır. Hiçbir 
yerde yerleri yoktur ve ne de ihtiyaç böyle bir 
şey istiyor. Fakat efendiler, milletler, bazan 
bilmiyerek büyük bir hata yaparlar ve bu yap
tıkları hatadan geri dönemezler ve geri dön
mek ihtimalini göremezler. O hatayı tamir et
mek için ikinci bir hata yapmak mecburiyetin
de kalırlar. Biz burada bendeniz da dahil ol
mak şartiyle ikinci bir meclis istiyoruz. Şu 
şart ile ki hakkı fesih her ne şekilde olursa ol
sun bu meclisin elinden çıkarsa, ikinci bir ha
ta ile bu İhatanın önüne geçmek için çalışıyo
ruz. Fakat efendiler, millet şuurludur. Millet 
Meclisi şuurludur. Bendeniz hakkı feshin aley
hinde olduğum kadar ikinci bir meclisin de 
aleyhindeyim. Binaenaleyh Kanunu Esasi En
cümeni tarafından hazırlanmış olan Teşkilâtı 
Esasiye Kanunu lâyihasını bendenizin kanaa
timce kâfi derecede ahenk ve insicam altımda 
değildir ve ihtilâlimizin prensiplerini bütün 
şümuliyle kuoaıklıyamamıştır. Lüzumsuz birçok 
maddeler ilâve edilmiş ve pek çok lüzumlu ka
yıtlar tayyedilmiştir. 

Fakat bütün bunlara rağmen kemâli sami
miyetle itiraf ederim ki bu lâyiha reddedile
cek bir lâyiha da değildir. Müzakere ve mü

nakaşa edilebilecek bir lâyihadır, onun için He
yeti Oelilenizin nazarı dikkatini celbederim ve 
bilhassa yaptığımız işte bizim hakkımıza tecavüz 
eden maddelerin tayyı suretiyle biran evvel mil
letin ihtiyacı olan şu Kanunu Esasi meydana 
atılmalıdır. 

EMİN B. (Eskişehir) — Meclisin müddeti
ne ne diyorsun Şükrü Bey? 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (Devamla) — 
Meclisin müddeti... Kimdir onu soran?.. (Mad
delerde, sesleri) Kanaatimi arz edeyim. (Madde
lerde sesleri.) 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetine 
dair bir takrir aldım. (Kâfi sesleri) 

Riyaseti Celileye 

Müzakere edilen kanunun heyeti umumiye-
si hakkındaki, müzakere kâfidir. Maddelere ge
çilmesini teklif eylerim. 

Malatya Mebusu 
Reşid 

REİS — Efendim evvelemirde müzakerenin 
kifayetini reyi âlilerine koyacağım. Heyeti umu-
ıniyesi hakkındaki müzakereyi kâfi görenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Aksini reye koyuyo
rum. Kâfi görmiyenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kâfi görülmüştür efendim. Maddelere geçilmez
den evvel diğer bir takrir vardır. 

Riyaseti Celileye 

Âzası müntahap ve vazifesi müddet ile mu-
kayyedolmak üzere ikinci meclisin teşkilini ve 
lâyihanın buna göre tadil edilmek üzere encü
mene iadesini teklif ederiz. 

Bursa 
Refet 

istanbul. 
Abdürrahman Şeref 

Diyarbakır 
Zülfü 
Niğde 
Galip 

Burs?, 
Mustafa Fehmi 

Gasiantep 
Ali Oenani 

izmit 
Ahmed Şükrü 

Eskişehir 
Abdullah Azmi 

Kars 
Ağaoğlu Ahmed 

Çanakkale 
Şükrü 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü 

Elâziz 
Hüseyin 

(Ret sesleri.) 
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REİS — Efendim Bursa Mebusu Refet Bey 
ve rüfekâsmın, âzası müntahap ve vazifesi müd
det ile mukayyedolmak üzere, ikinci bir meclis 
teşkili ve lâyihanın buna göre tadil edilmek 
üzere encümene iadesi hakkında teklifleri var
dır. 

ZAMİR B. (Adana) — Reis Bey! Usûl hak
kında söyliyeceğim. Bu takriri şimdi reye ko
yamazsınız. Yirmibeşinci madde, reye konulduk
tan sonra bu teklifi reye koyarsınız. Şimdi cef
felkalem bu lâyihayı reddetmek doğru değildir 
zannederim. 

REİS — Esas itibariyle Kanunu Esasi lâyi
hasının encümene iadesini teklif ediyorlar, na
sıl reye koyamam? 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim 
reye koymak doğru değildir. Çünkü takrir iki 
kısma ayrılıyor. Bir kısmı esbabı mucibedir. 
Bir kısmı kanunun encümene iadesine dairdir. 
Zamir Beyefendinin buyurdukları çok doğru
dur. O esbabı mucibeyi, 25 nci maddeden son
ra tezekkür edeceğimiz için, ancak yirmibeşin
ci maddenin müzakeresi sırasında bunu reye 
koyabiliriz efendim. 

RECEP B. (Kütahya) — Efendim, müsaade 
buyurulur mu? Burada bir mesele düşünülme
den kabul edilmiş gibi bir mâna çıkar. Bu mev
zu hakkında görüşülüp ondan sonra gönderile
bilir. 

REİS — Efendim iki cihet vardır. Evvelâ 
encümene iadesini reye koyuyorum. 

RECEP B. (Kütahya) — Fakat Ayan teşki
li suretini de teklif ediyorlar. 

REİS — Efendim Bursa Mebusu Refet Bey 
ve rüfekâsı, tekliflerini geri alırlarsa ona diye
ceğim yok. Geri almadıkları takdirde, reye 
koymak mecburiyetindeyim. (Alsınlar, sesleri.) 
(Geri alıyoruz sesleri.) 

REFET B. (Bursa) — izah edeyim. 
REİS — Bu noktai nazarı evvelce izah etti

niz, yirmibeşinci madde müzakere olunduğu 
zamanda... 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — Geri alıyorum. 
REİS — Efendim 25 nci madde müzakere 

olunduğu zamanda, reye konulmak üzere imza 
sahipleri takrirlerini geri alıyorlar. Rüfekânın 
fikri bu yoldadır. Zatıâliniz ise İsrar ediyorsu
nuz. Şimdi reye koyunuz diyorsunuz. Arzu edi
lirse takriri reye koyalım efendim. 

RECEP B. (Kütahya) —• istirham ederim 
Reis Beyefendi. Müzakere açalım, ondan sonra 
(Hepsi geri alıyor, sesleri.) 

REİS — Takrir sizindir, geri alıyor musu
nuz? 

REFET B. (Bursa) — Geri alıyorum. 

REİS — O halde maddelere geçilmesini reyi 
âlinize koyacağım. Maddelere geçilmesini ka
bul edenler lütfen ellerim kaldırsın... Aksini re
ye koyuyorum. Maddelere geçilmemesini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın.,. Maddelere ge
çilmesi takarrür etti. Efendim maddelerin mü
zakeresine geçilmezden evvel, evvelemirde yok
lama yapacağım. Ona göre nisabı ekseriyetin 
bulunup bulunmadığı anlaşıldıktan sonra müza
kere edilip edilemiyeceği anlaşılacak. 

ALİ SAİB B. (Kozan) — Reis Bey! Nisabı 
ekseriyet maddelerde değil, lâyihanın heyeti 
umumiyesinde aranılacaktır. Sahibi takrir çık
sın, meseleyi izah etsin. (Hayır, hayır sesleri.) 

REİS — Efendim burada bulunanlar «mev
cut» yahut «burada» diyecekler. 

(Yoklama icra edildi.) 
— Efendim maddelere geçilmesi Heyeti Ce-

lilenizce takarrür ettirilmiştir. Ekseriyetimiz 
vardır. Maddelere geçiyoruz. 

KANUNU ESASİ ENCÜMENİ MAZBATA 
MUHARRİRİ CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — 
Kaç kişi vardır? 

REİS — 181 mevcudumuz vardır. 

Teşkilâtı Esasiye Kanunu 
Birinsi fasıl 

Ahkâmı esasiye 

Madde 1. — Türkiye Devleti bir Cumhuri
yettir. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Efendim; 
birinci madde Türkiye Devleti bir Cumhuri
yettir, şeklinde yazılmış. Bendenim bu ibareye 
çok kısaltılmış, çok teksif edilmiş bir mahiyet
te buluyorum. Devlet cumhuriyetle izah edile
mez. Malûmuâlinizdir ki arazi, millet ve kuv-
vei siyasiye mefhumlarına istinadetmek lâ-
zımgelir. Binaenaleyh «Türkiye Devletinin Hü
kümet şekli Cumhuriyettir.» demek lâzımdır. 
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Cumhuriyet, ancak hükümetle izah edilebilir. 
Binaenaleyh bu ibarenin tashihi lâzımdır. 

REİS — Nasıl tadili lâzımgeldiğine dair 
takririnizi verir misiniz? 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Takririmi 
veriyorum. 

KANUNU ESASİ ENCÜMENİ MAZBATA 
MUHARRİRİ CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — 
Efendim, Devletin tarifi hukukisi şudur: Dev
let, milletin ifadei hukukiyesidir. Bütün ule
maca son kabul olunan devlet mefhumunun 
tarifi resmîsi budur. Hükümetin tarifi şudur: 
Hükümet, devletin vazaifi icraiyesini gören 
[heyettir. Binaenaleyh devlet, âmdır. Hükümet 
hâstır. Cumhuriyet olan, yalnız hükümet de
ğildir. Hepsi cumhuriyettir, binaenaleyh, ama 
izafe ediyoruz. Devlet cumhuriyettir. Bittabi 
hükümeti de cumhuriyettir. Fakat âm ve şâ
mil olan kelimeyi devlette istimal etmek lâ-
zımgelir. Cumhuriyet olan, yalnız hükümet de
ğildir, bütün millet ve onun ifadei hukukiye-
si olan devlet de cumhuriyettir. Yeni kavani-
ni esasiyeyi iyice tatbik ettik. Meselâ- En son 
yapılan Kanunu esasilerden biri de Almanya 
Kanunu Esasdsidir. Bunda: «Almanya Devleti, 
"bir Cumhuriyettir» denmiştir. Kezalik Lehis
tan Kanunu esasisi, son yapılan kanunlardan
dır. Onda da «Lehistan Devleti bir Cumhuri
yettir» denmiştir. Bunu encümende iyice tet
kik ve müzakere ettik. Binaenaleyh, Devlet 
âmdır. Maksudolan odur. Her şeyi Devlete dâ
hildir. Binaenaleyh, Cumhuriyet olan odur. 
Hükümet de bittabi Cumhuriyettir. Binaenaleyh 
aynen ipkasını teklif ediyorum. 

NİYAZİ B. (Mersin) — Efendim bendeniz 
Hakkı Tarik Bey arkadaşımızın fikrine bir 
ınoktada iştirak etmiyorum. Türkiye Devleti
nin şekli, Cumhuriyet olmaz. Türk Devletinin 
şekli Cumhuriyet olur. 

ikinci nokta, gerek Teşkilâtı Esasiye Ka
nununda ve gerekse diğer kanunlarda ve sair 
yerlerde mevzuubahsoldu. Burada bendeniz 
tekrar etmek isterim. Türkiye tâbiri yerine 
Türk kelimesini kullanmak doğrudur. Esas iti
bariyle arazinin ismini de «Türkili» diye tev-
sim etmeli ve Hükümet ismini de «Türk Devleti» 
diye tevsim etmelidir. «Türkiye» demenin mâ
nası yoktur. Bendenûsce şöyle olmalı : Türk 
Devletinin şekli Hükümeti Cumhuriyettir. 

REİS — Başka söz istiyen yoktur. Takrir
ler okunacaktır. 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
(Türkiye Cumhuriyeti), îıe eskilerden me

selâ (Aristo Cumhuriyeti) ne, yahut varlığını 
prensiplerden alan (Venedik Cumhuriyeti) ne, 
ne de yenilerden meselâ (Meksika Cumhuri
yeti) ne, hattâ hem saltanatlı, şatafatlı, hem 
de var mânasiyle merkeziyetçi (Fransa Cum
huriyeti) ne bile benzetüemez. Şimdi, (Türki
ye Cumhuriyetinin) ruhu ifade edilmiş ola
bilmek için (Türkiye Devleti, bir Cumhuriyet
tir) yerine (Türkiye Devleti, bir Halk Cum
huriyetidir) denilmesini teklif ederim. 

Zonguldak Mebusu 
Tunalı Hilmi 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin şu suretle tadilini teklif 

ederim : 
Madde 1. — Türkiye Devletinin Hükümet 

şekli Cumhuriyettir. 
Giresun 

Hakkı Tarik 
Riyaseti Celileye 

Türk Devletinin şekli Hükümeti Cumhuri-
y ettir. 

Mersin Mebusu 
Niyazi 

REİS — Efendim Tunalı Hilmi Bey, «Tür
kiye Devleti, bir Cumhuriyettir» yerine «Tür
kiye Devleti bir Halk Cumhuriyetidir» şeklin
de tadilini teklif ediyor. Tunalı Hilmi Beyin 
bu teklifini nazarı itibara alanlar lütfen el 
kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Nazara al-
mıyanlar el kaldırsın. Nazarı itibara alınma
mıştır. 

(Giresun Mebusu Hakkı Tarik Beyin tak
riri tekrar okundu) 

HAKKI TARİK B. (Giresun) — Bendeniz 
Niyazi, Beyin takririne iştirak ediyorum. 

REİS — Takririnizi geri alıyorsunuz öyle 
mi? 

HAKKI TARİK B. (Giresun) — Evet! 
(Mersin Mebusu Niyazi Beyin takriri tek

rar okundu) 
EYÜP SABRi Ef. (Konya) — Hükümet şek

li densin. 
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REİS — «Türk Devletinin Hükümet şekli 
Cumhuriyettir» öyle mi efendim? 

NİYAZİ B. (Mersin) — Öyle olsun efen
dim. * 

REİS — Encümen ne diyor? 

KANUNU ESASİ ENCÜMENİ MAZBATA 
MUHARRİRİ CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — 
Encümen kabul etmiyor efendim. 

REİS — Cumhuriyet, yalnız şekli Hükümet 
değildir. Aynı zamanda Devlet mefhumunu da 
ihtiva ettiği için encümen kabul etmiyor. «Türk 
Devletinin: Hükümet şekli Cumhuriyettir» tek
lifini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksi
ni reye koyuyorum. Kabul etmiyenler el kal
dırsın. Hiçbir tarafta sülüsan ekseriyet yok
tur efendim. 

ALİ SAİB B. (Kozan) — Efendim esasen 
Hasan Fehmi Efendinin teklifinde her madde 
hakkında sülüsan ekseriyet yoktur. Heyeti 
umumiyesi hakkındadır. Hasan Fehmi Efendi 
takririni izah etsin. Ona göre belli olur. 

REİS — Hasan Fehmi Efendinin nasıl tek
lif ettiklerini bilmiyorum. Takrir müzakere
yi. davet etti. Müzakere kâfi görüldü. Müza
kere hitam bulduktan sonra reye konan mad
delerin muteber olabilmesi için muteber olan 
ekseriyet, sülüsan ekseriyettir diye söylen
di. 

ALİ SAİB B. (Kozan) — Takrirde öyle bir 
şey yoktu. Maahaza Hasan Fehmi Efendi tek
lif sahibidir. Kendisinin izah etmesi lâzım
dı/. 

REİS — Hasan Fehmi Efendinin teklifi yok
tur. Süleyman Sırrı Beyin teklifidir. 

ALİ SAİB B. (Kozan) — O da reddedildi. 

REİS — Yalnız birinci maddesi reddedil
di. 

HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI B, (Bozok) -r- Bendeni
zin teklifim reddedilmekle beraber neticei ka
tiye hakkında idi. Maddeler hakkında değil
di. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Müsaade 
buyurunuz. 

REİS — Reye koyacağım efendim. 

HALİS TURGUT B. (Sivas) — «Maddele
rim kabulü sülüsan ekseriyetledir» demiştik. 
Buna karşı neye itiraz ediliyor? Söz verme
yiniz efendim. 

REİS — Usul hakkında söz istediler. Bu
yurunuz efendim. 

HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Efen
dim Heyeti Aliyenizin enzan dikkatine arz 
ettiğim takrir, katiyeti ifadeyi muhtevi bir 
takrjir değildi. Bir nevi istizah ve istifta ma
hiyetinde bir takrirdi. Arz edeyim. Şu ana göv
de Kanununun müzakeresinde Heyeti Aliye
nizin istihsali ara hususunda takibedeceği hat
tı. hareketin ne olacağı sorulmuştu. O da şöyle 
idi: Adedi mürettebin sülüsan arası ile mi ka
rara iktiran edecek, yoksa Meclisteki nisabı 
ekseriyetin sülüsan ekseriyetiyle mi karara 
iktiran edecek, yoksa diğer kavanin gibi ek
seriyeti mevcudendn ekseriyeti mutlakası ile 
mi. olacaktır şeklinden ibaretti. Bendeniz hiç
bir şıkkı kabul edecek şekilde beyanatta bu
lunmadım. Birinci şıkkı reye kondu, reddedil
di. Süleyman Sırrı Bey, takririni vermişti. 
İkinci şıkkı ki Mecliste hazır olan nisabı ek
seriyetin sülüsanının hâkim olması meselesi 
idi. Yalnız burada yine ıtlak mevcuttur. Affı
nıza mağruren arz ediyorum. Şahsi kanaatim 
budur. Her madde hakkında Heyeti Celileniz 
sülüsan araya müracaat edecek ise ve yokla
ma suretiyle olacak ise böyle ikiyüz madde. 
lik kanunlar çıkmaz. Bendeniz diyorum ki bu, 
ya heyeti umumiyesinde veyahut Meclis aza
sının mütalâat itibariyle böyle teşettüt ve inkı-
isama uğrıyacağı bir iki mesele de olabilir. Yok
sa bütün mevaddı hakkında zannederim çayı tat
bik bulamaz. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Meclisin 
hamiyet ve vatanperverliği kâfidir, söz isti
yorum. 

HASAN FEHMİ Ef. (Devamla) — Binaen
aleyh bendenizin takririm, bundan ibarettir. 
Her madde hakkında olacak olursa Meclisin 
mesaisini müsmir kılacak yerde belki birçok 
mesaiyi akim bırakır. 

VEHBİ B. (Karesi) — Reis Bey! Zabıt elde 
olsa da okunsa. 

REİS — Efendim mesele, Hasan Fehmi 
Efendi ne için takrir vermiştir,, meselesi de
ğildir. Hasan Fehmi Efendi takririni verdik-
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ten sonra birçok hatipler söz almışlardır ve 
bu sözler hakkında müzakere cereyan etmiş
tir. Ve bir karara iktiran etmiştir, hatipler de 
mevcuttur. Aynen ve harfiyen benim hatırım
da kaldığına göre Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun maddelerinin reye konulduğu zaman mu
teber olabilmesi için lâzımgelen ekseriyetin, 
mevcudun sülüsan ekseriyeti olacağına dair 
teklifi reye koydum. Bu ekseriyetle kabul 
edildi. (Sürekli alkışlar) Şimdi böyle olacak 
demek zait bir şeydir. 

ALİ SAİB B. (Kozan) — O halde bu, tâyi
ni esami ile reye konsun. 

REİS — Şüphe hâsıl olduğu zaman her 
maddeyi tâyini esami ile reye koyacağım. (Sü
rekli alkışlar) Verilmiş olan tadil takrirleri 
sülüsan ekseriyete iktiran etmemiştir. Madde
nin aslını tâyini esami ile reye koyuyorum. 
Kabul edenler beyaz, kabul etmiyenler karmı-
z». rey puslası vereceklerdir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Reis Bey 
bir defa daha reye konsa.. 

REİS — Efendim maddenin ittifakla ka
bul edileceğini zanneden bâzı rüfeka vardır. 
Onun için maddeyi reyi işari ile reyinize vaz'-
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın. Madde müttefikan kabul edil
miştir. (Sürekli alkışlar). 

Madde 2. — Türkiye Devletinin dini, dini 
İslâmdır, resmî dili Türkçedir, makarri Anka
ra şehridir. (Kabul sesleri) 

REİS — Efendim bu madde hakkında ve
rilmiş olan takriri okuyacağım. 

Riyaseti Gelileye 

ikinci maddenin birinci fakrasmın «Türki
ye Devletlinin dini resmîsi dini islâmdır» tar
zında tadilini teklif ederiz. 

Bolu Mardin 
Falih Rıfkı Yakup Kadri 

REİS — Bu takriri reyinize koyacağım 
efendim. Nazan itibara alanlar lütfen el kal
dırsın. Aksini reye koyuyorum. Nazan itiba
ra almıyanlar lütfen el kaldırsın. Nazarı iti
bara alınmamıştır efendim. Maddeyi aynen 
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reyi âlinize koyuyorum. Madde kabul edilme
miştir. 

Madde 3. — Hâkimiyet bilâkaydü şart mil
letindir. 

REİS — Bu madde hakkında söz istiyen var 
mı? (Kabul sesleri) Efendim bu madde hak
kında tadil takriri vardır. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim müsaade 
buyurursanız bir şey soracağım. Maddenin es
ki şeklinde mabadı vardı. Encümen niçin ta
dil etmiş, öğrenebilir" miyim? 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — üçüncü 
madde kabul edilmemiştir. 

REİS — Efendim üçüncü madde hakkında 
bir tadil takriri vardır. 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin berveçhi âti tadilen ka

bulünü arz ve teklif eylerim. 
Mal&de 3. — Hâkimiyet bilâkaydü şart ve 

gayrikabili terk ve tecezzi ve ferağı milletin
di!». 

Yozgat 
Ahmed Hamdi 

REİS — Efendim Karesi Mebusu Vehbi Ber 
yin, encümenden bir suali vardır. 

KANUNU ESASİ ENCÜMENİ MAZBATA 
MUHARRİRİ CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — 
Efendim oradaki ibarede evvelâ bir düşüldük 
vardır, (idare usulü şu şekildedir) denmiş. 
insafınıza müracaat ederim, iptida idare,, ida
redir diye tarif olunur mu? ikincisi, bizzat ve 
bilfiil kelimeleri vardır. Halbuki aşağıdaki 
maddelerde yani eski Teşkilâtı Esasiye ka
nunlarında Hükümetin ne suretle idare edile
ceği 8 nci maddede bilhassa icra Vekilleri ma
rifetiyle idare edileceği sarahaten gösterilmiş
tir. Biz bu kelimeleri hâkimiyeti milliyenin 
tarifi şeklinde görmedik, münakkah ve mü-
vecciz olarak kalan kısım Vehbi Beyefendi
nin maksadını da ifadeye kâfidir. 

MEHMED VEHBİ B. (Karesi) — Bunun 
zapta geçmesini istiyorum. 

CELÂL NURİ B. •— Zaten geçecektir efen
dim. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim 
Mazbata Muharriri Bey, sorulan suale ceva
ben buyurdular ki maddeden tayyedilen ku-
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yudat ile sekizinci maddedeki vazaifin tarifi 
arasında tezat ve mübayenet bulunmasın için 
yani gayrikabili terk ve tecezzi olmak üzere.. 

YUNUS NÂDi B. (Menteşe) — O değil, baş
kadır. 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — O değil 
efendim, Vehbi Beyin suali başkadır, tdare 
usulü bizzat ve bilfiil halkın kendisini idare 
etmesidir diye idare, idare ile tarif olunur 
ki bir mâna ifade etmiyor. Bundan ibarettir. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Bu şekilde 
de olsun, bunun kabiliyeti tatbiMyesi olma
dığından dolayı bu tayyedildi, demek istiyorlar. 
Mevaiddı âtiyede de hâkimiyeit bilâkaydıü şart 
milletindir dedikten sonra mevaddı âtiye ile 
bâzı hukukun milletten alınması arasında en
cümen hiçbir tezat görmüyor mu? Bunu so
ruyorum. 

CELÂL NURİ B. (Bolu) — Milletten alın
mış hiçbir hak yoktur. Bunu sureti katiyede 
iddia ediyorum. Hattâ Devletin, Hükümetin 
muhtelif şuabatını idare etmek için aramız
dan ayırdığımız zevatı da hep kendimiz inti
hap ve tâyin ediyoruz. Bunda hiçbir surette 
münafat yoktur. Eskiden de sekizinci madde 
mucibince İcra Vekilleri marifetiyle idare edi
yorduk. Bütün hak milletindir. Hâkimiyet 
milletindir ve ona izafeten Heyeti Celileniz ta
raf ından idare olunur. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Efendi
ler Hâkimiyeti milliyenin pek hâr ve şedit ta
raftan olan bendeniz, (Hâkimiyeti bilâkaydu 
şart milletindir) sözünde hâkimiyetin milletin 
uhdesinde bulunduğu bilâkaydu şart vasıflariy-
le dahi tavzih edilmiş bulunmasına nazaran bu 
ibarenin milletin uhdesindeki hâkimiyetin gay-
rikabili terk ve tecezzi bulunduğunu dahi ihti
va ettiği kanaatindeyim. Çünkü efendiler bilâ
kaydu şart vasıflariyfle tavsif edilen hâkimiyet, 
kabili tecezzidir, falan zaman şu kısmı alınır ve 
eısasen milletin. uhdesinde mevcudiyeti mürtefi 
ve mütenezzi olmak üzere munkazi olarak fa
lan yere gider mânasını mütehammildir zanne-
diliyorsa bilâkaydu şartın mânası ve hikmeti 
nedir? (Çok doğru sesleri) Bilâkaydu şart de
mek, bunun kabili tecezzi olup olmamak ihti-
maJlâtını, zihinlere tebadür eden ihtimalâtı me-
neden bir kayıt demektir. Yalnız fazla evham 
olursa bu kayıt konulduğu gibi bunu teyid edi- \ 

ci mütetabii birçok kuyut konulur. Fakat o za
man da iş münakkah, mucezi bir maddei kanu
niye ve bilhassa bir teşkilâtı esasiye kanunu 
maddesi olmaktan çok tebaüdeder. Encümeni
niz, ancak bu noktai nazara ittibaan maddeyi 
şu şekilde tesbit 'etmiştir. Ancak zabıtlara ge
çeceği ve şu maddei kanuniyenin tarzı telâkki
sinde hâkim olacağı münahazasiyle arz edeyim 
ki, eski Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun buna 
muadil maddesinin aharında bir kayıt vardı. O 
kayıt da idare usulü bizzat ve bilfiil halkın mu
kadderatına hâkim olması ve bilfiil idare etmesi 
şeklinde idi. Biz bunu da aynı mülâhazatı müte-
kaddimeden dolayı mahzurlu görmedik, fakat 
fazla gördüğümüz için tayyettik. Zannederim 
ki, madde, bunları camidir. 

REİS — Hamdi Bey, teklifinizde ısrar edi
yor musunuz efendim? 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Efendim 
ısrar ediyorum. Müsaade buyurursanız takriri
mi izah edeyim. 

(Bozok Mebusu Hamdi Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

HAMDÎ B. (Bozok) — Efendim müsaade bu
yurur musunuz? Takririmi izah edeyim. 

REİS — Efendim sordum, ki okudum. Bu 
tadil şeklini nazarı dikkate alanlar lütfen el 
kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Nazarı dik
kate almıyanlar lütfen el kaldırsın. Nazarı dik
kate alınmamıştır. Binaenaleyh maddeyi aynen 
reye koyuyorum. Maddeyi aynen kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Ka
bul etmiyenler lütfen el. kaldırsın. Madde aynen 
kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

Madde 4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Milletin yegâne ve hakiki mümessili olup millet 
namına hakkı hâkimiyeti istimal eder. 

NİYAZİ B. (Mersin) — Efendim kanunun 
birçok yerinde (Türkiye) kelimesi vardır. Ka
nunu Esasi Encümeni ile de görüştük. Onlar da 
bunu kabul ediyorlar. Tebaaya (Türk) dedik
ten sonra (Türkiye) demek doğru değildir. Esa
sen (Türkiye) tâbiri İtalyancadan alınmıştır ve 
Arapça bir kelimedir. Buna hiç mahal yoktur 
Türk Devleti : Türk tebaası : Türk Büyük Mil
let Meclisi, hepsi Türk, hepsi müsavidir. Bina
enaleyh (Türkili) suretinde tashihini teklif edi
yorum. 
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REİS — Efendim bu teklifi reyiâlinize ko- | 
yacağım. Bu teklifi nazarı itibara alanlar lütfen 
el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Nazarı iti
bara almıyanlar lütfen el kaldırsın. Kabul edil
memiştir. Sülüsan ekseriyet vardır. 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Efendim yu
karda kabul etmiştik. Fakat yukarı tarafı baş
ka türlü kabul edildi. Aşağısı da başka türlü ka
bul edilecek, nasıl olur? 

REİS — Efendim Mersin Mebusu Niyazi 
Bey, kanunda mevcudolan (Türkiye) kelime
lerinin (Türk) şeklinde olmasını teklif ediyor
lar. Bu teklifi nazarı dikkate alanlar lütfen el 
kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Nazarı j 
dikkate almıyanlar lütfen el kaldırsın. Sülüsan 
ekseriyet vardır. Nazan dikkate alınmamıştır. 
Binaenaleyh maddeyi aynen reyi âlinize, vaz'e
diyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmiyenllen lütfen 
el kaldırsın. Müttefikan kabul edilmiştir. J 

Madde 5. — Teşri' salâhiyeti ve icra kudreti 
Büyük Millet Meclisinde tecelli ve temerküz 
eder. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Hayır 
sesleri) Maddeyi aynen reyinize koyuyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın. Müttefikan kabul edilmiştir. 

Rica ederim, kabul etmiyenler ellerini kal
dırsınlar. Çünkü hiçbir el kalkmıyacak olursa 
müttefikan kabul edilmiş diyeceğim. 

Madde 6. — Meclis,, teşriî salâhiyetini bizzat 
istimal eder. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Hayır 
sesleri) Maddeyi aynen reyinize koyuyorum. Ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Aksini 
reye koyacağım. Kabul etmiyenler el kaldırsın. 
Madde müttefikan kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Meclis, icra salâhiyetini, kendi 
tarafından müntehap Reisicumhur ve onun tâ
yin edeceği bir îcra Vekilleri Heyeti marifetiy
le istimal eder. Meclis, Hükümeti her vakit mu
rakabe ve ıskat edebilir. 

ŞEFÎK B. (Bayezid) — Bendeniz madde
nin ikinci fıkrası hakkında söyliyeceğim. Bi
rinci fıkra muvafıktır. İkinci fıkrada diyor M, 
«Meclis, Hükümeti her vakit murakabe ve ıskat 
edebilir.» Hükümetten maksat îcra Vekilleri
ndir. Binaenaleyh, «Hükümet» bir lâfzı mutlak- | 

i tır. 'Tabiîdir ki, ıskadedilecek İcra Vekilleri 
Heyetidir. Bendeniz o yolda bir takrir veriyo
rum. flYEecls icra Vekilleri Heyetini müctemian 
veya münferiden (her vakit murakabe ve ıskat' 
edebilir şeklinde, Hükümet yerine İcra Vekil
leri Idenilmelidir. 

NİYAZİ B. (Mersin) — Efendim bendeniz 
bu maddeyi teşkilâtımızın ruhu ile pek kabili 
telif görmüyorum. Biz öteden beri icra ve teş
ri salâhiyetlerini nefsinde cem eden (bir Mecli
siz. Bu madde ile icra salâhiyetinin İstimalini 
tamamen Hükümete veriyoruz. Filhakika Avru
pa Kanunu esasilerinde icra salâhiyeti hükü-

I metlere mevdudur. Ancak bizim meclisimizin 
ve bizim teşkilâtımızın bir ayrılığı vardır. Ben-
denizce bütün Meclisin icrai salâhiyetinin Hü
kümete ve Cumhuriyete verilmesi Avrupa teş
kilâtına Itevafuk ediyor. Bizim teşkilâtımız ile 
gayrflkabili teliftir. Ondan dolayı îben kabul 

I edemem. 

ENCÜMEN MAZBATA MUHARRİRİ CE
LÂL NURİ B. (Gelibolu) — Jpfendim icra sa
lâhiyetini Meclisi Âliniz vermiyor. Fıkranın so
nundaki kelimeye bakarsanız, «İcra salâhiyeti
ni icra Vekilleri Heyeti marifetiyle istimal 
öder.» deniyor. İcra Heyetinin değil, Meclisi 
Âlinindir. Bu madde eski Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 8 nci maddesinin ruhundan mülhem 
olmuş bir maddedir. «Meclis, icra salâhiyetini 
kendi tarafından müntehap Reisicumhur ve 
onun tâyin edeceği icra vekilleri marifetiyle 
istimal eder deniliyor. Nitekim bundan evvel 
de, bugün ide bu suretle istimal edilmektedir, 
Bugünkü vaziyetin tesbitinden ibarettir. Başka 
bir şey değildir. (Doğru, sesleri) 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Celâl Nuri 
Beyefendinin söylemiş olduğu sözlerle maksat 
•hâsıl olmuştur. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Efendi
ler, «Meclis, icra salâhiyetini kendi tarafından 
müntehap Reisicumhur ve onun tâyin edeceği 
icra Vekilleri Heyeti marifetiyle istimal eder. 
Meclis, Hükümeti her vakit murakabe ve ıskat 
edebilir.» tarzında muharrer olan yedinci mad
dede hâkimiyeti milliye esasatı ve icra ve teşrî 
salâhiyetlerinin yegâne ve temerküzü olan Bü
yük Millet Meclisi salâhiyetine münafi hiçbir 
şey giörmüyorum. Çünkü müttefikan mazharı 

I kabulünüz olan beşinci madde ve ondan evvel 

— 537 — 



İ : 13 16 . 3 . 1340 O : 1 

bulunan 'dördüncü madde Büyük Millet Mecli
sini, milletin yegâne ve hakikî mümessili ola
rak tesbit ettikten ve onun millet namına hak
kı hâkimiyetini istimal edeceğini vâzıhan tâ
yin ettikten ve beşinci maiddede teşri ve icra 
kuvvetinin Büyük Millet Meclisinde tecemmu 
ve temerküz ettiğini bildirdikten sonra altıncı 
madde, «Meclis teşri salâhiyetini bizzat istimal 
eder.» diyor. Yani Meclis, beşinci maJdde ile 
tesbit edilen ve kendi uhdesinde bulunan teşri 
ve icra salâhiyetlerinden, bu kül halindeki sa
lâhiyetlerden teşri işini bizzat kendi yapacak
tır ve yedinci maddede Meclisin aslen uhdesin
de bulunan icra ve teşri' salâhiyetlerinden icra 
salâhiyetlerini şu suretle istimal ettireceğini 
tesbit ediyor.- Mademki vâzih ve sarih bir ifa
de vardır. Beşinci madde ile bu hak, önden 
katî olarak, pek aşikâr olarak tesbit edilmiş
tir. Şu halde mucibi tereddüdolacak, mucibi en
dişe olacak bir cihet yoktur. Bu maddeye ta
kaddüm eden dördüncü, beşinci, altıncı madde
ler sarahati hükmiye, delâleti hüfemiyesi ile sa
rih ve zımni bir surette mükerreren ve müebbe-
den bunu tesbit etmiştir. Bumdan sonra gelen 
yedinci maddede icra salâhiyetinin, yani Mec
lisin uhdesinde bulunduğu bu maddelerle tes
bit ve teyidedilen icra salâhiyetinin bir îcra 
Vekilleri Heyeti mâriyetiyle istimal edileceği 
musarrah bulunmasından ne hâsıl olur? Bun
dan evvelki Teşkilâtı Esasiye 'Kanunumuzda da 
idare usulü şöyledir. Hattâ bizzat millet tara
fından şiöyle idare olunur diye söylendikten son
ra yine şuabatı idarede icra Vekilleri marife
tiyle idare umurunun yaptırılacağı tesbit edil
miştir. Ve o vakit böyle bir endişe vâridolma-
mıştır. Binaenaleyh burası da mucibi endişe 
değildir. Maddenin aynen kabulünü teklif ede
rim. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetini re
ye koyacağım. 

HALİS TURGUT B. (Sivas) — Kifayet 
aleyhinde söyliyeceğim. 

REİS — Buyurun. 
HALİS TURGUT B. (Sivas) — Efendim mü

zakere kâfi değildir. Çünkü maddede tavzih ve 
tasrih edilmemiş nıkat varıdır. Çünkü madde, 
doğrudan doğruya okunduğu zaman akla gelen 
ilk şey icra Vekilleri Heyetini doğrudan doğ
ruya Reisicumhurun tâyin etmesi esası hatıra 
tevarüdeder. Halbuki böyle değildir. Başvekili 

Reisicumhur tâyin eder. Başvekil de Meclisin 
içerisinden seçeceği arkadaşları Meclisin He-

. yeti Umumiyesine arz eder. Heyeti Umumiyeye 
arz ettikten sonra ifayı vazife eder. Buna İcra 
Vekilleri Heyeti denir, Onun için yukarda, «Re
isicumhurun tâyin edeceği bir îcra Vekilleri 
Heyeti marifetiyle istimal eder» kaydı mutlak
tır. Bunun yerine başka bir tâbir koymak za
rureti vardır. Çünkü Heyeti Başvekil intihabe-
der. 

REOEB B- (Kütahya) — Ona dair aşağıda 
madde var. 

HALİS TURGUDB. (Sivas) — Yoksa diğer 
hususatta Niyazi Beyin mütalâası varit değil
dir. Çünkü, «kudreti» kelimesi vardır. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetini 
reyi âlinize koyuyorum. Müzakerenin kifayeti
ni kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kâfi gör-
miyenler ellerini kaldırsın. Müzakere kâfi gö
rülmüştür. Yedinci madde hakkında Bayezid 
Mebusu Şefik Beyin tadil teklifi şudur : 

Riyaseti Celileye 

Yedinci maddenin berveçhi âti tadilini tek
lif ederim : 

MaJdde 7. — Meclis icra Vekilleri Heyetini 
müçtemian veya münferiden her vaMt muraka
be ve ıskat edebilir. 

Beyaızıd Mebusu 
Şefik 

REİS — Encümen bu şekle muvafakat edi
yor mu? Efendim, encümen bu şekle iltihak 
ettiğini söylemiştir. 

MAZBATA MUHARRİRİ CELÂL NURİ B. 
(Gelibolu) — Yalnız «Hükümeti» yerine «İcra 
Vekilleri» denilsin. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Hayır 
madde bozulur tamamen, Hükümet denince İc
ra Vekilleri. Heyeti değildir. Çünkü Hüküme
tin Reisi, Reisi tabiîsi ve icranın başı Reisicum
hurdur. 

MAZBATA MUHARRİRİ CELÂL NURİ B. 
(Gelibolu) — Hayır bizim fikrimiz o değildir. 
Bizim dediğimiz icra Vekilleri Heyetidir. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Aynen 
efendim. 

REİS — Sonra yedinci madde hakkında 
diğer bir takrir var, Erzincan Mebusu Sabit 
Beyin.. 
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Riyaseti Celileye 
Yedinci maddenin birinci fıkrasının âtide

ki suretle tadilini teklif eylerim: 
Madde 7. — Meclis icra salâhiyetini kendi 

tarafından mjintehap Reisicumhur tarafından 
tâyin ve Meclisçe tasvibedilecek icra Vekille
ri marifetiyle istimal eder. 

Erzincan Mebusu 
Sabit 

REİS — Maddeye ait diğer takrirleri de 
okuyoruz. 

Riyaseti CeMleye 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun yedinci mad

desinin berveçhi zir tadilini arz ve teklif eyle
rim. 

16 Mart 1340 
Erzurum 

Halet 

«Müntahap» kelimesinden sonra «Reisi
cumhur tarafından intihap ve Meclisçe tasvi
bedilecek olan tcra Vekilleri... 

Riyaseti Celileye 
Yedinci maddenin berveçhi âti tadilini tek

lif eylerim: 
Meclis icra salâhiyetini kendi tarafından 

müntahap reis ve onun tâyin ve Meclisin tas
vibedeceği ilâh. 

Erzurum 
Cazım 

Riyaseti Celileye 
Yedinci maddenin berveçhi zir tadilini tek

lif eylerim:. 
Madde 7. — Meclis icra salâhiyetini kendi 

tarafından müntahap Reisicumhur onun tâyin 
ledeceği ve Meclisin tasvibeyliyeceği bir icra 
vekilleri heyeti marifetiyle istimal eder. 

Çanakkale 
Şükrü 

REİS — Evvelemirde Şefik Beyin takririni 
reye vaz'edeceğim. 

ŞEFİK B. (Beyaızıd) — Müsaade ederseniz 
iki kelime söyHyeceğim. 

REİS — Söylediniz efendim. Müzakerenin 
kifayeti kabul edilmiştir. Esasen zatıâlinizin 
takriri, ikinci fıkraya aittir. 

(Şefik Beyin takriri tekrar okundu) 

Mu teklifi kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Aksini, reye koyacağım. Kabul etmiyenler 
el kaldırsın. Kabul olunmadı efendim. Diğer 
takrirler hemen hemen yek diğerinin aynıdır. 
Yani hepsi Meclis icra salâhiyetini kendi tara
fımdan müntahap Reisicumhur ve onun inti
hap veya tâyin bâzı - takrirler tâyin diyor - in
tihap veya tâyin ve Meclisin tasvibedeceği tcra 
Vekilleri vasıtasiyle istimal eder diyor. 

RECEP B. (Kütahya) — Hacet yok efen
dim. Aşağıda vardır. Bu doğrudan doğruya 
45 nci maddeye aittir. Burada yalnız esasat 
tesbit edilmiştir. Bu tasvip ve saire ve saire 
meselesi 45 nci maddenin müzakeresine mual
lâktır. 

İSMAİL CANBOLAT B. (istanbul) — Maz
bata muharririnden bir sual sormak istiyorum. 
Tasvip tâbiri kabul edilirse bu maddede ki tâ
yin tâbiri ile bir tezat teşkil etmez mi? 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Etmez efen
dim. Çünkü bu, mutlak bir prensibolarak ka
bul edilmiştir. Tâyinin tasvip ile, arz ile mi 
olacağı, orada görülür. Binaenaleyh hiç tezat 
teşkil etmez. 

İSMAİL SAFA B. (Adana) — Meclis icra 
salâhiyetini kendi tarafından müntahap Reisi
cumhur ve onun tâyin edeceği bir icra Vekil
leri marifetiyle istimal eder) altında da - Mec
lis Hükümeti her vakit murakabe ve ıskat ede
bilir) diyor, icra salâhiyetini hem Reisicum
hur ve hem icra Vekilleri icra ediyor demek
tir. Maddenin ifadesi budur. Binaenaleyh icra 
salâhiyetini yapan Hükümettir. Meclis Hükü
meti ıskat edeceğine göre burada Reisicum
huru da iskat edebilmesi gibi bir mâna çıkabi
lir. 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Hayır, va-
zifei icraiye faslında bunun ne suretle icra 
edileceği ayrıca bir madde ile vâzıhan tafsil 
olunmuştur. 

REİS — Efendim, tadil tekliflerini ayrıca 
reyi âlinize koyuyorum. Meclis icra salâhiye
tini kendi tarafından müntahap Reisicumhur 
tarafından tâyin ve Meclisçe tasvibedilecek 
icra Vekilleri marifetiyle istimal eder. Şek
linde olan bu tadil tekliflerini nazarı dikkate 
alanlar lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'-
ediyorum, nazarı dikkate almıyanlar lütfen 
el kaldırsın. Nazan dikkate ahnmamıştır. Mad-
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deyi aynen reyinize vaz'ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyo
rum, kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Hakkı kaza, millet namına, usu
lü ve kanunu dairesinde müstakil mahakim 
tarafından istimal olunur. 

REİS — Söz istiyen var mı? (Hayır sesle
ri) Maddeyi aynen reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Maddeyi aynen kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyen
ler lütfen el kaldırsın. Madde müttefikan ka
bul edilmiştir. 

ikinci fasıl 

Vazif ei teşriiye 

Madde 9. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
kanunu mahsusuna tefikan millet tarafın
dan müntalhap mebuslardan müteşekkildir. 

REİS — Söz istiyen var mı? 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (izmir) — Bu 
madde ikinci fasıl dahilindedir. Bu faslın 
bahis olduğu mesaile vazifei teşriiye denilmiş
tir. (Vazif ei teşriiye) yerine Büyük Millet Mec
lisi konmalı. 

REİS — Efendim sernamedeki (Vazifei teş
riiye) yerine (Büyük Millet Meclisi) kelimesi
nin ikamesini teklif ediyorlar. 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Efendim, 
bu yalnız Meclisin teşkilâtından ve saireden 
ibaret değildir. Meclisin teşkilâtından ve sai-
Ireden bahis fıkralar vardır. O fıkralar oku
nacak olursa görülür ki birçok vazaiften bah-
solunuyor, yalnız Meclisten değildir. 

REİS — Efendim, Şükrü Beyin teklifini re
yinize vaz'ediyorum. Bu teklifi nazan dikkate 
alanlar lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'edi
yorum. Nazarı ıdikkate almıyanlar lütfen el 
kaldırsın. Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi aynen meyinize vaz'ödiyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın. Müttefikan kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Onsekiz yaşını ikmal eden her 
Türk mebusan intihabına iştirak etmek hak
kını haizdir. 

REİS — Maddeyi aynen reyinize vaz'ediyo
rum. Aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın. Madde müttefikan kabul 
edilmiştir. 

Madde 11. — Otuz yaşını ikmal eden her 
Türk mebus intihabedilmek salâhiyetine haiz
dir. 

REİS — Söz istiyen var mı? 
ŞEFİK B. (Bayezid) — Şimdi onuncu mad

deyle kabul eidilen esasa güre, her Türk mebus 
intihabına iştirak hakkını haizdir. (Türk) lâf
zının içinde kadınlar da mevcuttur. 

REFİK B. (Konya) — Onlar da olacaktır. 
ŞEFİK B. (Devamla) — Şu halde bunun 

için istisnai bir şey koymazsanız tabiî kaidınlar 
iştirak eder. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) ^- Zaten 
maksadımız oduir, kadınlar da rey verecektir. 
(Alkışlar) 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Arka
daşlar (Otuz yaşını ikmal eden her Türk me
bus intilhabeidilmek hakkını haizdir) deyince, 
Şefik Bey biraderimizin buyurdukları (otuz 
yaşını ikmal eden her Türk) kelimesi içerisin
de kadın da dâhil bulunduğundan bizde de bir 
Türk kadınının mebus intihabedilebilmesi mâna
sı çıkar ve bu; memleket ve milletimiz için çok 
şayanı arzu ve çok şayanı temennidir. Ancak 
bu maddenin katiyeti ifadesine göre bu madde 
kabul edildikten sonra meselâ üçüncü devrei 
intihabiye için otuz yaşında Türk sıfatını taşı
yan kadınların dahi intihabedileceklermin kati
yen tahakkuk etiği mânası bu maddeyle çıka
rılamaz. Zira ekseri Teşkilâtı Esasiye Kanunun
da intihap hakkı, onun anahattını gösteren me-
vad Teşkilâtı Esasiye ve mevadı esasiye meya-
nma ithal edilmesi âdet olduğu halde bizde yok
tur ve tafsilâta girilmemiştir. Halbuki bâzı ar
kadaşlarla - bendeniz de dâhil olduğum halde -
bunun taraftarlığını etmişiz ve fakat ekalliyet
te kalmışızdır. Encümen ekseriyeti demiştir ki, 
intihap meselesi gayet mühimdir ve cidden hu
kuku esasiye mesailinden, mühim bir meseledir 
ve İntihabı Mebusan Kanununa bütün kavanini 
esasiye gibi bir kanunu mahsusla bütün ahkâ
mının tedvin edilmiş bir küllü vahit halinde bu 
kanunlax vücut verilmesi lâzımdır demiştir. Bi
naenaleyh vazifei teşriiye faslı altında yazılan 
mevaddan onbirinci maddeyi teşkil eden bu 
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madde ve âtiyen yapılacak olan ve dokuzuncu I 
maddede, (Kanunu mahsusuna tevfikan) kaydı I 
ile işaret edilen kanunu mahsus ahkâmı içeri- I 
sinde bertafsil tavzih edilecektir. îşte o zaman 
bizim memleketimizde de otuz yaşındaki bir ka- I 
dınm da bir mebus intihabedilebileceğini ve in- I 
tihap için rey vermek suretiyle iştirak edebile
ceğini - bugün edememektedir - o kanun tasrih I 
edecektir. Binaenaleyh bu maddeyle kadınla- I 
rın da 30 yaşında bulunduktan ve Türk sıfatını I 
haiz olduktan sonra mebus intihabına iştirak I 
edeceklerini ve buraya mebus olarak gelebile- I 
çeklerini kabul etmemiş olduğumuzu buraya I 
kayıt ve tesbit ve işaret ediyorum. I 

RECEP B. (Kütahya) — Efendim, Süreyya 
Beyefendinin ifadelerinden (Türk tâbirinin şü- I 
mulü dâhilinde kadınların olmadığı anlaşılıyor. 
ve bu suretle nevama kadınların dâhil olmadığı 
gibi bir vaziyetin zapta geçmesi hâsıl oluyor. I 
Bundan evvelki maddede de bendeniz elimi kal- I 
dınrken kadınlar intihaba iştirak etmek hak- I 
kını haizdir kanaati mevcudolarak kabul etmiş I 
ve ona göre reyimi vermiştim. (Gürültüler) Mü- I 
saade buyurunuz kanaati âcizanemi sükûnetle I 
arz edeyim. Hattâ bu maddede dahi her Türk I 
tâbirindeki mutlakiyet mânayı, intihabedilmek I 
mevkiinde dahi Türk kadınlarının da bulunabi
leceği kanaati âcizasinde bulunuyorum. Memle
ketimizde mevcut bütün kadınların mebus 
olmak veyahut ona müşabih vazifede ça
lışmak için icabedecek derecede yüksel
miş olmalarına tamamen kaani olmamak
la beraber, nüfusu zükûrun da aşağı - yukarı 
müsavi vaziyette olduğunu zannediyorum. Bi
naenaleyh meselede hak vermek hukuku siya
siye vermek noktai nazarından değil, alelıtlak I 
dünyada mevcut hukukun en basiti ve en birin
cisi olan intihabetmek ve edilmek şıklarında I 
Türk kadınının da hakkı olduğunu ve bu hak- I 
kın Heyeti Oelilenizce teslim buyurulmak lâ- I 
zımgeldiği kanaatindeyim. Muhterem arkadaşı
mızdan Zeki Bey demin ifade buyurdular ki, 
İntihap Kanununun buna dair ahkâmı değişme
lidir. Bendenizce, diğer mevcudolan bütün ka-
vaninin ihtiva ettiği mevad, kanunlar aslî ve 
anası olan Kanunu Esasiye göre tadil edilmesi 
lâzımgelir. Yoksa Kanunu Esasinin bu maddesi 
kabul edildiği zaman ondan kasdedildiği mâna 
diğer bir kanunla tenakuz teşkil ederse o ka- | 
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nun asıl imiş gibi bu kanunun bu mânasını tağ
yir etmek doğru değildir. Bendeniz Türk kadı
nını son mücadeleye ve bütün fikrî hareketlere 
asilâne; necibane iştirak etmiş olarak telâkki 
ediyorum. Bendenizce Türk kadını; kadınlık ha
yatının teferruatına ait nıkatı nazarın serdin-
den sarfınazar ederek ifade ediyorum ki, biz er
kekler için yapmak imkânı olan her şeyi yapa
bilecek kabiliyeti tabiîyede ve kabiliyeti fıtri
yede bir unsurdur. Bunların içerisinde yetişmi-
yen tabaka mevcudolmakla beraber bu tabaka
nın tabiî tekâmülünün icabedeceği neticeler üze
rinde bunların da bir gün diğerleri gibi her işi 
görmek kabiliyetine gelebileceklerini ümidedi-
yorum. Elimizdeki projede en.asaslı bir nokta 
mevzuubahistir. Biz diyoruz ki, Türkiye bir 
halk devletidir, bir halk cumhuriyetidir. Efen
diler, Türk kadını bu Türk halkının hiç olmaz
sa yarısı değil midir? Bendeniz bu noktai na
zardan Süreyya Beyefendinin ifadelerine muha
lif olarak bu - her Türk - kelimesi içinde otuz 
yaşını ikmal etmiş kadınları da dâhil addede
rek el kaldırdım Süreyya Bey; yine İntihap Ka
nununda ısrar buyuruyorlar. İntihap Kanunu 
ancak bunun noksanını ikmal eden tâli bir ka
nundur. Asıl kanun, anakanun Teşkilâtı Esasiye 
Kanunudur. 

FERÎD B. (Çorum) — Dokuzuncu maddeyi 
kabul ettiniz. 

RECEP B. (Devamla) — Buradaki her Türk 
tâbirinden (her Fransız) tâbirinden Fransız ka
dınının istisna edilmiyeceği gibi (Türk) tâbirin
den de Türk kadını istisna edilmez. Eğer Heyeti 
Celileniz Türk tâbirinin yanına (Zükûr nüfusu) 
tâbirini ekseriyeti âzimenin sülüsanı ile buraya 
korsa ancak o zaman olabilir. Yoksa Süreyya 
Beyefendinin tefsiren vukubulan ifadeleri ile 
(Nüfusu zükûr) tâbiri olmadan bu madde ka
bul edilirse onun şümulünde kadınlar dâhildir. 
Bendeniz dâhil olması fikrindeyim. Aksi olursa 
o zaman onu reyi âlileriniz halleder. (Nüfusu 
zükûr) tâbiri konmadıkça bu maddenin şümu
lüne kadınlar dâhildir. 

REİS — Efendim, maddenin tashihi için bir 
iki takrir vardır : 

Riyaseti Celileye 
Maddenin (Kadın, erkek her Türk) şeklinde 

tadilini teklif ederim. 
Afyon Karahisar 

tzzet Ulvi 
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Riyaseti Celileye 
Onbirinci maddenin berveçhi âti tadilini tek

lif ederim. 
Otuz yaşını ikmal eden her Türk beş seneden 

beri tevatun ettiği ve nüfusuna mukayyet bu
lunduğu bir daireden mebus intihabedilmek sa
lâhiyetine haizdir. 

Gümüşane Mebusu 
Zeki 

REİS — Bu takriri reyi âlinize arz edece
ğim. 

HAFIZ İBRAHİM Ef. (İsparta) — Efen
dim; Mazbata Muharriri tenvir etsin. 

MAZBATA MUHARRİRİ CELÂL NURİ B. 
(Gelibolu) — Efendim, encümenin noktai na
zarını arz edeyim. Kabul edilen dokuzuncu 
maddede (kanunu mahsusuna tevfikan) tâbiri 
vardır. Kanunu mahsusunda yani intihabı Me-
busan Kanununda yalnız nüfusu zükûrdan bah
sediliyor. Binaenaleyh kasdımız nüfusu zükûr-
dur. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Burada 
tasrihi lâzımgelir. 

MAZBATA MUHARRİRİ CELÂL NURİ B. 
(Devamla) — Pek arzu ederiz ki kadınlar da 
âtide bu hukukunu istimal etsin. 

RECEP B. (Kütahya) — Kadınlar; Türk 
değil mi beyefendi? 

MAZBATA MUHARRİRİ CELÂL NURİ B. 
(Devamla) — Türktür. 

RECEP B. (Kütahya) — Madem ki Türk 
dediniz. Maddenin şümulü dâhilinde Türk ka
dını da vardır. 

ZEKİ B. (GÜMÜŞANE) — Celâl Nuri Bey 
kadınların aleyhinde. 

MAZBATA MUHARRİRİ CELÂL NURİ B. 
(Gelibolu) — Aleyhinde bulunmuyorum, icabı 
arz ediyorum. Böyle bir şey varsa geri alırım. 
Kadınların bu hukuktan istifade ve iştiraklerini 
istikbalde arzu ediyoruz. Eğer Recep Beye
fendinin buyurduğu gibi bâzı tereddütler var
sa encümen teklif ediyor. (Otuz yaşını ikmal 
eden her erkek Türk) şeklinde olsun. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Doğru, 
iltibas vardır. 

RECEP B. (Kütahya) — iltibas yoktur. 
Tâbiri mutlaktır. 

REİS — Efendim, kadın ve erkek tâbirinin 
ilâvesi tâdil suretinde teklif olunduğu için bu

nu reyi âlinize vaz'edeceğim. Bu teklif kabul 
edilmezse o vakit encümenin noktai nazarı baM 
kalmış olur. Yalnız evvelâ bunu reye koyaca
ğım. Belki tâyini esami ile reyinize koyacağım. 

(Gümüşane Zeki Beyin takriri tekrar okun
du) 

REİS — Efendim, Gümüşane Mebusu Zeki 
Beyin takririni kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Aksini reye vaz'edeceğim. Kabul etmi-
yenler lütfen el kaldırsın. Kabul olunmamış
tır. 

REİS — Efendim, şimdi diğer takrir de 
vardır : 

Riyaseti Celileye 
Maddenin : 
(Otuz yaşını ikmal eden, kadın ve erkek 

her Türk mebus intihabedilmek salâhiyetini ha
izdir) şeklinde tasrihini teklif ederim. 

Urfa Mubusu 
Yahya Kemal 

REİS — (Kadın ve erkek her Türk mebus 
intihabedilmek hakkına haizdir) bu teklifi re
yi âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler... Lüt
fen el kaldırsın, aksini reye vaz'ediyorum. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul olun
mamıştır. (Alkışlar) 

RECEB B. (Kütahya) — KaJdına hak ver
mediniz. Bari alkışlamayın yalhu! 

ZEKİ B. (Gümüşhane) — Sülüsan ekseri
yet yoktur. Tâyini esami ile reye vazedilme
sini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim, ekseriyet vardı mesele 
bitmiştir. Hiç şüphe ve tereddüde mahal kal
madığı zaman tâyini esamiye hacet görmüyo
rum. 

Riyaseti Celileye 
Onbirinci maddenin son fıkrasına (münte-

hap ve müntaJhipler) erkektir fıkîrasının ilâve
sini teklif ederim. 

16 . 3 . 1340 
IBayezM 

Semi 
REİS Efendim, maddeyi aynen reyi âlinize 

vaz'ediyorum. 
FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim, 

Kanunu Esasi Encümeninin teklifi dairesinde 
reye koyunuz. 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — iltibasa ma
hal varsa (Erkek) kelimesi ilâve edilsin. 
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FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — iltibas 
varadır efendim kadın Türk ıdeğil mi? 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — ilâve edil
sin efendim. 

REİS Maddedeki (her Türk) yerine (her er
kek Türk) şeklinin konulmasını kabul edenler 
lütfen el kaldırsın, aksini reye vez'ddiyorum. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul 

edilmiştir. Binaenaleyh (her erkek Türk) tâ
biri konacaktır. (Alkışlar) 

REFİK B. (Konya) — Reis Beyefendi bun
da sülüsan ekseriyet yoktuir. (Vardır sesleri) 
(Gürültüler) 

REİS — On dakika teneffüs için celseyi ta
til ediyorum. 

Hitamı Celse; Saat : 3,00 

İKİNCİ CELSE 
Bed'i Müzakerat; iSaat : 4,25 

REİS — Fethi Bey 
KÂTİPLER : Hakkı B. (Van), Talât B. (Kângın) 

REİS — Efendim, Celseyi açıyorum. Teşki
lâtı Esasiye Kanununun bakıyei müzakeratma 
devam ediyoruz. 

Madde 11. — (Otuz yaşını ikmal eden 
her erkek Türk mebus intihabedilmek salâhi
yetini haizdir) şeklinde tadil edilmişti. Ondan 
sonra celseyi tatil etmiştim. Maddeyi bu şe
kilde reyinize koymamıştım. (Yalnız her er
kek Türk kelimesini) reye koymuştum. Bu iti
barla şimdi maddeyi bu tadil ile reyi âlinize 
koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın, 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın. Bu tadil ile maJdde kabul edil
miştir. 

Madde 12. — Ecnebi hizmeti resmiyesinde 
bulunanlar, mücazaatı terhibiye veya sirkat, 
sahtekârlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal 
hileli iflâs cürümlerinden biriyle malhkûm olan
lar, mahcurlar, tabiiyeti ecnebiye iddiasında 
bulunanlar, hukuku medeniyeden îskat edil
miş olanlar mebus intilhabolunamazlar. 

NAİM HAZIM Ef. (Konya) — Bir takrir 
var Reis Beyefendi. 

BESİM B. (Mersin) — Gayet kısa arz ede
ceğim efendim. Burada mebusluğa mâni ah
val serd edilirken (sahtekârlık, dolandırıcılık, 
emniyeti suiistimal ve hileli iflâs gibi cürümler
den mahkûm olanlar) deniliyor. Bunlara lü
zum yoktur. Malûmuâlileri kanunlarımızda; 

zebanzet ve mâruf bir tarif vardır. O da (cina
yet ve muhilli haysiyet cünha) bu kâfidir, ci
nayet ve muhilli haysiyet cünha denilirse kâfi
dir. Sahtekârlık da dolandırıcılılk da, iflâs 
da hepsi de bunun içerisindedir. Cinayet mut
lak olarak kullanılır. Muhilli haysiyet cünha
larda kullanılırsa mesele şâmil olur. 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Onu kim 
takdir edecek? 

BESİM B. (Mersin) — Bu malûmdur. Bü
tün kanunlarda vardır. 

KANUNİ ESASİ ENCÜMENİ MAZBATA 
MUHARRİRİ CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — 
Efendim, muhilli haysiyet ve cünha kelime
sinden ne kasdedildiği malûm değildir. Encü-
menimizee uzun uzaıdıya müzakere edildi. Şu 
acaba muhilli haysiyet midir, değil midir diye. 
Binaenaleyh guyrisarih ve guyrimutlak bir ke
lime kullanmaktan ise şunları saymak mecbu
riyeti hâsıl oldu. 

EYÜP SABRI Ef. (Konya) — Maddede 
(ecnebi hizmeti resmiyesinde bulunanlar) tâbi
ri vardır. Bu kayıttan maksat intihap zaman
larında bulunmuş olanlar mıdır, evvelce bu
lunmuş olanlar da dâhil midir? Bir. ikincisi; 
(tâbiiyeti ecnebiye iddiasında bulunanlar) de
niliyor. Yine bunları da tavzih lâzımg'eliyor. 
İntihap zamanında bu iddiayı idelrmeyan eden
ler midir? Hayatında bir defa bu iddiayı der-
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meyan etmiş olanlar da mebusluk hakkından 
mahrum mudur? Bunların tavzihi lâzımdır. Bu 
hususta encümen bizi tenvir etsin. 

KANUNU ESASİ ENCÜMENİ MAZBATA 
MUHARRİRİ CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — 
Efendim, bu mesail, encümende mevzuubalh-
soldu. Bu ta'lil esnasında nazarı dikkate alı
nacak mevaddır. Ta'lil esnasında bunlar düşü
nülür. Bu gibi eşhasın ta'lüi lâzımgeldiği tak
dirde ta'lil edilir. Bunun için bir kayıt, bir 
yer bulamadım. 

NAÎM HAZIM Ef. (Konya) — Meclisin 
kati karar veremediği şeye ta'lil encümenleri, 
komisyonları heyeti teftişiyeler bir §ey yapa
mazlar. (Mutlaktır sesleri) 

REİS — Efendim, Mersin Mebusu Besim 
Bey, (dolandırıcılık ve emniyeti suiistimal, hi
leli iflâs) yerine (muhilli haysiyet) tâbirinin 
ikmamesini teklif ediyorlar; teklifi kabul 
edenler lütfen el kaldırsınlar. Aksini reye ko
yuyorum. Kabul etmiyenler. Lütfen el kaldır
sın. Kabul olunmadı. Maddeyi aynen reyi âli
nize vaz'ediyorum. Maddeyi aynen kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyo
rum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edildi. 

NAİM HAZIM EF. (Konya) — Reis Bey, 
om ikinci madde hakkında benim bir tadil /tek
lifim vardır, okunmadı. 

REİS — Affedersiniz efendim, zühul oldu. 
Takrir (maddeye Türkçe okuyup yazmak bil-
miyenler) kaydının ilâvesini teklif ediyor. 
(Doğru sesleri) 

MAZBATA MUHARRİRİ CELÂL NURİ B. 
(Gelibolu) — Biz de kabul ediyoruz. 

REİS — Efendim, encümen de kabul edi
yor. Binaenaleyh maddede (hukuku medeniye-
den iskat edilmiş olanlar) kaydından sonra 
(Türkçe okuyup yazmak bilmiyenler) kaydının 
da kabulünü ve ilâvesini ıkabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın. Kabul olumdu. Tadile göre madde şöyle 
oluyor : 

Madde 12. — Ecnebi hizmeti resmiyesinde 
bulunanlar, mücazatı terhibiye veya sirkat, 
sahtekârlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, 
hileli iflâs cürümlerinden biriyle mahkûm olan
lar, mahcurlar, tâbiiyeti ecnebiye iddiasında 

. 1340 C : 2 

bulunanlar, hukuku medeniyeden ıskat edil
miş olanlar, Türkçe okuyup yazma bilmiyen
ler mebus intihabolunamazlar. 

Madde 13. — Büyük Millet Meclisinin in
tihabı dört senede bir kere icra olunur. 

Müddeti biten mebusların tekrar intihabo-
lunmaları caizdir. 

Sabık heyet lâhık heyetin içtimaına kadar 
devam eder. 

Yeni intihabatın icrasına imkân görülmedi
ği takdirde içtima devresinin bir sene temdidi 
caizdir. Her mebus yalnız kendini intihabeden 
dairenin değil, umum milletin vekilidir. 

HAYDAR RÜŞDÜ B. (Denizli) — Efen
dim, bu on üçüncü madde Millet Meclisinin 
müddeti devamına laittdr. Dört senede bir kere 
icra olunur diyor. Gerçi bunu tamamiyle kabul 
ederiz. Fakat bu kayıttan bizim Meçlisi istisna 
etmek lâzımdır. (Bravo sesleri) Çünkü biz bu
raya İM sene ifayı vazife etmek üzere gelmi-
«şizdir. İsparta Mebusu Mükerrem Beyle buna 
dair bir takririmiz vardır. Bunun kabulünü ri
ca ederiz. 

EMİN B. (Eskişehir) — Efendim, milletin 
maaliftihar görebileceği veçhile Meclisi Âli 
Hâkimiyeti Milliye de kıskançtır. Binaenaleyh 
bu kıskançlığımızı evvelâ; kendi nefsimizde 
tatbik etmeliyiz ki hakiki ve ciddî olduğumuz 
anlaşılsın. Biz milletten iki sene için vekâlet 
aldık. İki seneyi dört sene yaparsak doğrudan 
doğruya Hâkimiyeti Milliyeye tecavüz demek 
değil midir? Son iki senesi fuzuli vekâlet ol
maz mı? (Değildir sesleri) Evet fuzulü vekâ
lettir. Rica ederim efendim, müsaadenizle İma
mı Âzamin bir hitabesini arz edeceğim. (Hikâ
yeyi dinlemeyiz Emin Bey sesleri) (Gürültü
ler) 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Alkışla
nıyorsunuz Emin Bey. 

EMİN B. (Devamla) — Efendim, onu mil
letin kalbi alkışlar rica ederim. Bu müddetlin 
İM sene olmasında belki mahzurlar olabilir. 
Memleketimizin vesaiti nakliyesinin azlığın
dan dolayı belM dört sene lâzımdır. Fakat 
beyefendiler, görüyoruz ki her mesele için ye
niden intihaba müracaat ediyorlar. (Nerede 
sesleri) Avrupada ticareti himaye diyerek bir 
kanaat çıkıyor. Yeniden milletin arasına mü
racaat ediyorlar. Biz, bir çok inkılâplar geçir
dik. Bir çok inkılâplar yapmaktayız. İnşallah 
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mübarek ve mesut olacaktır. Temenni ederiz. 
Eğer arkadaşlar, bu maddeyi böyle olduğu gi
bi hem de kendimize teşmil ederek kabul eder
sek bundan sonra Hâkimiyeti MUliyenin aley
hine de mevad varsa - M bence vardır - bun
ları da kabul etmiyeceğinizi ben zannetmiyo
rum. (Reddederiz sesleri) Kendi hakkında ah
kamı kanuniyeyi, insafı, adaleti her türlü dü
şünceyi takdir edemiyen, aharın hakkında tat
bik ederse gülünç olur, ayıp olur. Geçen Mec
liste Karesi Mebusu Vehbi Bey; bu iki sene 
hakkındaki noktai nazarını müdafaa etmişlerdi 
ve muvaffakiyetin çok kısmı onlarındır. Rica 
ederim kendisinden, her halde bu dört sene 
meselesini müdafaa etsinler. Kanunlarımız da; 
alelade kanunların makabline teşmil edilme
sindeki hata ve mahzurlar görüldüğünden He
yeti Âliyeniz makabline teşmil, (Makabli yok 
sesleri) mabadına efendim. Müsaade buyurun 
efendim, yani bu kanunun, dört sene müddetin 
bizim hakkımızda tatbik edilmesi doğru ol
maz. Bir çok kanunlar evveline tatbik edildi
ğinden dolayı çok kanunları böyle yapnııyalım 
dedik ve bir karar da verdik ki böyle emniyet 
olmaz. İstiklâl olmaz, bu mahzurludur dedik. 
Böyle mühim bir Teşkilâtı Esasiye Kanunun 
da ve kendi hakkımız olmıyarak milletten 
böyle salâhiyet almadığımız halde, iki sene için 
geldiğimiz halde bunu nasıl olur da tezyidede-
biliriz? Bu dört sene müddetin bu Meclisi Âli
ye teşmil edilmemesini rica ederim. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Usul 
hakkında arz edeceğim, müsaade buyurunuz 
efendim, bendenizce bu madde prensibi tesbit 
ediyor. Büyük Millet Meclisinin müddetini tâ
yin eden bir maddedir. Bu maddeye - Emin 
Beyefendinin ve diğer arkadaşların fikirleri 
kabul edildiği takdirde - böyle bir fıkranın ilâ
vesi lâzımgelmez. Bu, olsa olsa bir maddei mu
vakkate olacak kanunun nihayetinde mevzuu-
bahsolabilir. Burada prensibi tesbit edeceğiz. 
Dört sene mi olsun, üç sene mi olsun, beş sene 
mi olsun? Bu prensip tesbit edildikten sonra 
bu noktai nazarı kanunun nihayetinde tesbit 
ederiz. Bir defa prensibi tesbit edelim. Bize 
şâmil olacak mıdır, ohnıyacak mıdır? Müsaa
denizle bu maddenin ikinci fıkrasındaki bir 
kelimenin tadilini rica edeceğim. (Usul hak
kında söyle sesleri) Efendim (Olunmaları) ke

limesini (edilmeleri) şeklinde tadil etmekten 
ibarettir. Çünkü sahih ibare odur. Bir mebus 
kendini intihabettiremez, millet intihabeder. 
(Doğru sesleri) 

MAZBATA MUHARRİRİ CELÂL NURİ 
B. (Gelibolu) — Efendim, Hasan Beyefendinin 
ikinci fıkrada beyan buyurdukları (olunmala
rı) kelimesinin (edilmeleri) şeklinde tadilini 
Encümen de kabul ediyor. Diğer cihete gelin
ce : Büyük Millet Meclisinin intihabı dört se
nede bir icra olunur meselesi prensibidir. Ya
ni bundan sonra tevali edecek olan meclisle
rin müddeti intibahı dört senedir. Bizim Mec
lisimize gelince; eğer bu kaydolduğu gibi ka
bul edilirse ve bir maddei münferide veya ze
yil ilâve edilmezse tabiî bdse de şâmil olur. Fa
kat bu hususta encümen; Heyeti Celilenizi ha
kem bırakmıştır. Arzu buyurduğunuz gibi bir 
maddei münferide ilâve edilir' veya edilmez. 
Ondan başka böyle kaldığı halde tecdidi inti
habat salâhiyeti Meclisin olduğu için iki sene 
sonra da Meclis tecdidi intihaba karar vere
bilir. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Efendim, bende
niz burada bir kelime noksan görüyorum. (Bü
yük Millet Meclisinin intibahı dört senede bir 
icra olunur) diyor. Halbuki ara yerde ferdî 
intihaplar oluyor. (O ikmaldir sesleri) (Millet 
Meclisinin intihabı umumisi dört senede bir 
icra olunur) suretinde yazılması lâzımdır, (ik
maldir sesleri) 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — (Yeni in* 
tihabatın icrasına imkân görülmediği takdirde 
bir sene temdidi caizdir) deniyor. 

REİS — Efendim, Musa Kâzım Efendiye 
söz verdik. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Peki efen
dim. 

MUSA KÂZIM EF. (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, intihabı Mebusan Kanununun Bi
rinci Büyük Millet Meclisinde nasıl müzakere 
edildiğini hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar, 
o müzakerede : (Mebusan intihabının dört se
nede bir olması doğru değildir. Dört sene uzun
dur, fazla bir zamandır, efkâr ve hissiyat te-
ceddüdediyor. intihap müddetinin pek çok ol
ması Meclisin feshi ile veyahut tecdidi intihap 
ile nihayetlenmesine sebeboluyor. Yeni inti
hapta iki sene olsun) demişlerdi. Hattâ o za-
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mam üç sene müddetle rulb'u asır gibi telâkki 
edilerek üç sene müddet de kabul edilmedi. 
İM seneye tenzil edildi, ben şahsan iki sene 
müddetin azlığına kaaniim. Çünkü, intihap 
için millet ve hükümet bir çok masraflara gi
rer bir çok külfet ve meşakkat çeker. Bir çok 
masarif ihtiyar eder. Ne olursa olsun dâhilde 
birtakım infiale, iğbirare sebebolur. Bunların 
izalesi lâzım ve lâbüttür ve bu müddetin tez
yidine ihtiyaç vardır. Fakat bu müddetin 
dört sene olmasına da hadisatın inkişafı ve te-
kâmülâtın temadisi mânidir. Dört sene fazla
dır. BelM o zaman bunun bir derece lehinde 
idim. Fakat halen bir çok efkâr ve hissiyattan 
sonra bu dört seneyi biraz fazla görüyorum. 
Binaenaleyh bunun hattı vasatisi üç senedir. 
Dört zaittir ve çok zaittir. Zabıtları işhadede-
rim. Birinci Büyük Millet Meclisinde muhte
lif zamanda bu bahse temas edildiği vakit yal
nız Hâkimiyeti Milliye kelimesi üzerinde, mil
letin arasına arz edilmek meselesi mevzubah-
solmuş ve hatipler daima tenkis müddeti ilti
zam etmişler ve onun içindir ki İM sene müd
det kabul edilmiştir. Bundan nükûl ederek yi
ne Hâkimiyeti Milliye esasını aynı meclisin 
bu müddeti dört seneye çıkarmasında hikmet 
ve mâna yoktur. Bu hadisat mıdır, Hâkimiyeti 
Milliyeye tenakuz mu arız oldu? Hayır. O hal
de efendiler, hem maslahatı nazarı dikkate ala
rak ve hem de efkârı ümmete hürmet ederek 
üç senenin kabulünü rica ediyorum ve bu hu
susta bir takrir de takdim ediyorum. 

Bu müddetin bu Meclise şâmil olması key
fiyetine gelince : Bittarikı evlâ aklen, mantı-
kan, hukukan bu müddet bize şâmil olmamak 
lâzımgelir. 

REİS — Efendim, Gümüşane Mebusu Ha
san Fehmi Beyefendinin usul hakkındaki tek
lifi şudur : (Bu madde esası ihtiva ediyor ve 
mutlak olarak Büyük Millet Meclisinin müd
detini tâyin ediyor.) Madde hakkında tadil 
teklifleri vardır. Encümen dört sene olmasını 
teklif etmiştir. İM sene olmasını teklif edenler 
var. 3 sene olmasını teklif eden arkadaşlarımız 
var. Bu esaslar kabul edildikten sonra elyevm 
ifayı vazife eden meclisin bundan istisnası ica-
bedip etmiyeoeği hakkında bir maddei mün
feride ile tesbiti keyfiyet edilmesine dair tak
rirler vardır. (SonraM mesele sesleri) efen

dim, müsaade buyurursanız müzakereyi evvelâ 
şekle inhisar ettirelim. Ondan sonra Meclisi
mizin bu maddeye tabi olup oknıyacağım ay
rı maddei münferide ile tesbit edelim. 

KANUNU ESASİ MAZBATA MUHARRİ
Rİ CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Efendim 
Encümen dört sene üzerinde musirdir. Müsaa
de buyurursanız şerh edeyim. (Hacet yok ses
leri) 

REİS — Efendim, müzakereye devam ede
cek isek bir çok söz alan arkadaşlar vardır. 
(Müzakere kâfidir sesleri) Müzakerenin kifa
yetine dair takrir de vardır. Binaenaleyh mü
zakerenin kifayetini reye koyuyorum. Kaibul 
edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaze
diyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Müzakere kâfi görüldü. Madde hakkında veri
len takrirleri birer birer okuyacağım efen
dim. 

Riyaseti Celileye 

İkinci devrei intihabiye mebusları hariç 
kalmak üzere Büyük Millet Meclisinin intihabı 
dört senede bir kere icra olunur. 

Gümüşane Mebusu 
ZeM 

Riyaseti Celileye 
Onüçüncü maddenin berveçhiâti tadilini 

teklif ederim : 
Büyük Millet Mecisinin intihabı üç senedir 

ve bu müddet Meclisi hazıra şâmil değildir. 
Konya 

Musa Kâzım 

Riyaseti Celileye 

Onüçüncü maddenin şekli âtide tadilini tek
lif ederim : 

Büyük Millet Meclisinin intihabı üç senede 
bir kere icra olunur. 

Konya 
Refik 

Riyaseti Celileye 

13 ncü maddede bir sene temdide mütaallik 
fıkranın şu suretle tadilini teklif ederim. (Yeni 
intihabatın icrasma harb gibi bir sebeple imkân 
görülmediği takdirde içtima devresinin bir se
ne temdidi caizdir.) 

Giresun 
HakM Tarık 
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Riyaseti Oelileye 
13 ncü maddeye fıkrai atiyenin ilâvesini 

teklif eylerim : 
Birinci fıkranın hükmü halihazır Meclise şâ

mil olamaz. 
Erzurum 

Cazim 

Riyaseti Oelileye 
13 ncü maddede mezkûr dört senenin bize 

teşmil edilmemesini teklif ederim. 
Karesi 

Haydar Âdil 

Riyaseti Oelileye 

Onüçüncü maddenin birinci fıkrasından son
ra bir fıkrai muvakkatenin ilâvesini arz ve tek
lif ederiz. 

Fıkrai muvakkata (işbu madde hükmü ge
lecek devrei intihabiyeden itibaren mer'idir.) 

İsparta Denizli 
Mükerrem Haydar Rüşdü 

Riyaseti Oelileye 
Kanunların makabline teşmilinin pek çok 

mahzurları görülmüştür. Bilhassa kendimize 
taallûku olan ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
Meclisi Âlinin müddetine ait onüçüncü madde
deki dört sene müddetin Meclisi Âliye teşmili 
her veçhile şayanı kabul ve muvafıkı nasafet 
değildir. Binaenaleyh maddenin nihayetine (iş
bu dört sene müddet gelecek intihaptan mute
berdir.) kaydının ilâvesini arz ve teklif eyle
rim. 

Eskişehir 
Emin 

Riyaseti Oelileye 
Onüçüncü maddenin berveçhiâti tadilini tek

lif ederim : 
Büyük Millet Meclisinin umumi intihabı dört 

senede bir kere icra olunur. 
Edirne 

Hüseyin Rıfkı 

Riyaseti Oelileye 
13 ncü maddenin birinci fıkrasının berveçhi-

zir tadilini teklif ederim : 
Büyük Millet Meclisinin intihabı iki senede 

bir icra olunur. 
Ordu 

Hamdi 

Riyaseti Oelileye 
(Onüçüncü maddedeki dört sene müddet 

ikinci Büyük Millet Meclisine şâmil değildir.) 
(Bâlâda muharrer maddenin maddei muvak

kate ve müzeyyele olarak kabulünü teklif eyle
rim. 

Gaziantep Diyarbakır 
Ali Oenani Fevzi 

Canik Çorum 
Necmi Münir 

Riyaseti Oelileye 
13 ncü maddenin üçüncü fıkrasındaki heyet 

kelimeleri yerine (Meclis) kelimesinin ikamesini 
teklif ederim. 

Edirne 
Hüseyin Rıfkı 

Riyaseti Oelileye 
Onüçüncü maddedeki müddetin elyevm mü-

nakid Meclise şümulü olmadığının bir fıkrai mu
vakkate ile tasrihini teklif ederiz. 

Giresun Saruhan 
Hakkı Tarık Kemal 

Sivas 
Halis Turgut 

REİS — Efendim, Edirne Mebusu Rıfkı Bey 
13 ncü maddenin 3 ncü fıkrasındaki (heyet) ke
limeleri yerine (Meclis) kelimesinin vaz'ını tek
lif ediyor. (Sabık heyet) yerine (Sabık Meclis), 
lâyik heyet) yerine (lâyik Meclis) konmasını 
teklif ediyor. Bundan evvel verilen takrir var 
ki, Reşid Ağanın takriri kifayeti müzakereye 
aittir. 

REŞİD AĞA (Malatya) — Takririm madde
nin aynen reye konması hakkındadır. 

REİS — O tabiîdir zaten. Efendim, Edirne 
Mebusu Hüseyin Rıfkı Bey birinci takririnde 
(Büyük Millet Meclisinin intihabı yerine (Bü
yük Millet Meclisinin umumi intihabı) yani 
(umumi) kelimesinin ikamesini teklif ediyor. Bu 
teklifi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul olunmadı. 

ikinci takriri ki, 3 ncü fıkrada (sabık heyet) 
yerine (sabık Meclis), (lâyik heyet) yerine (lâ
yik Meclis) suretinde tadilini yani (heyet) keli
mesi yerine (Meclis) kelimesinin ikamesini tek

lif ediyor. Bu teklifi reyi âlinize vaz'ediyo
rum. Bu teklifi muvafık görenler lütfen el kal-
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dırsın... Aksini reye vaz'ediyorum. Muvafık gör- | 
miyenler lütfen el kaldırsın... Muvafık görülmüş
tür. Efendim (sabık heyet) yerine (sabık Mec
lis), (lâyik heyet) yerine (lâyik Meclis) denil- I 
di. Yani (heyet) kelimeleri yerine (Meclis) ke
limeleri konuldu. 

— Efendim Ordu Mebusu Hamdi Bey 
13. ncü maddenin birinci fırkasının şu suretle 
tadilini teklif ediyor. (Büyük Millet Mecisi-
nin intihabı iki senede bir icra olunur). Yani 
dört seneyi iki seneye indiriyor. Evvelâ bu 
teklifi reyi âlinize vaz'edeceğim, bu teklifi ka
bul edenler lütfen el kaldırışın... Aksini reye 
vaz'ediyorum. Bu teklifi kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırışın... Kabul edilmedi efendim. 

Efendim Konya Mebusu Musa Kâzım Efendi 
13 ncü maddenin şu suretle tadilini teklif edi
yor. (Büyük Millet Meclisinin intihabı üç sene
dir. Ve bu müddet Meclisi hazıra şâmil değil
dir.) Bu teklifi reyi âlinize vaz'edeceğim. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye 
vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmemiştir. 

Efendim, Giresun Mebusu Hakkı Tarık Bey 
onüçüncü maddede bir sene temdide dair olan 
fıkranın şu suretle tadilini teklif ediyor. (Yeni 
intihabatın icrasına harb gibi bir sebeple imkân 
görülmediği takdirde içtima devresinin bir se
ne temdidi caizdir) yani bu maddeye (yeni in
tihabatın icrasına harb gibi bir sebeple imkân 
görülmediği takdirde) fıkrasının ilâvesini tek
lif ediyor. Böyle bir fırkanın ilâvesini muvafık 
görenler lütfen el kaldırsın... Bu fıkranın ilâ
vesini muvafık görmiyenler lütfen el kaldırsın... 
Muvafık görülmedi efendim. 

Efendim, diğer takrirler vardır. Bunların 
cümlesi Karesi Mebusu Süreyya Bey, Gaziantep 
Mebusu Ali Cenani Bey ve rüfekâsı, Hakkı Ta
nk Bey Giresun, Emin Bey Eskişehir, İsparta 
Mebusu Mükerrem Bey, Karesi Mebusu Hay
dar Adil Bey, Erzurum Mebusu Cazim Efendi, 
Gümüşane Mebusu Zeki Beyin takrirleridir. 
Bir maddei münferide ile elyevm ifayı vazife 
eden Meclisin bu dört sene hükmünden istisna 
edilmesini teklif ediyorlar. Reyinize koyaca- I 
ğım. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Bir ke
lime ile takririmi izah edeyim. 

HAYDAR RÜŞDÜ B. (Denizli) — Müzakere 
edilmeden reye konamaz ki, Reis Beyefendi... | 
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AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Efendim, 
lâyihai kanuniyenin sonuna dikkat buyurursa
nız muvakkat bir madde vardır. O muvakkat 
maddenin ihtiva ettiği hüküm; çok zaman ev
vel yazılmış, intihabata taallûk eden bir mad
dei muvakkatedir. Şimdi 13 ncü veyahut 14 ncü 
madde burada tesbit edildikten sonra bunun 
ikinci Meclise şâmil olup olmamasının da bu 
kanunun en sonunda yazılması ve orada müna
kaşa edilmesi lâzımdır. Binaenaleyh şimdiden 
bu teklifler reye konmamalıdır. Oraya talik 
edilmelidir. Bunu teklif ediyorum. 

* REİS — Efendim, Süreyya Beyin teklifi şu
dur : 

Riyaseti Celileye 
Onüçüncü madde hükmünün Meclisimize 

şâmil olmamasına müteferri maddei muvakka-
tenin lâyihai kanuniyede münderiç diğer bir 
maddei muvakkate gibi kanunun sonuna ko
nulmasını ve binaenaleyh müzakeresinin tehirini 
teklif eylerim. 

Karesi 
Ahmed Süreyya 

REÎS — Efendim, bu teklifi reyi âlinize 
koyacağım. Esas itibariyle nazarı itibara alınıp 
alınmıyacağı hususunda reyinize müracaat ede
ceğim. Nazarı mütalâaya alanlar... 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Tehiri 
müzakereyi kabul edenler suretinde olması lâ
zımdır. 

REÎS — Efendim, tehiri müzakereyi teklif 
ediyorlar. Esbabı mucibe de olmak üzere 13 ncü 
madde hükmünün Meclisimize şâmil olmasına 
dair münferit maddei muvakkatenin lâyihai ka
nuniyede münderiç diğer maddei muvakkate 
gibi kanunun sonuna konması suretindedir ve 
binaenaleyh müzakerenin tehirini teklif ediyor
lar. 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Yalnız tehi
rini kabul ediyoruz. 

REİS — Evvelâ böyle bir maddei muvakka-
tenin müzakeresinin tehirini reyi âlinize vaz'e-
deceğim. Böyle bir maddei muvakkatenin mü
zakeresinin tehirini kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyen
ler lütfen el kaldırsın. Nisabı müzakerede şüp
hem vardır. Binaenaleyh maddenin tehiri müza
keresini kabul edenler beyaz, kabull etmiyenler 
'kırmızı rey varakası vereceklerdir. 
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HACİM MUH1DD1N B. (Giresun) — Yalnız 
müzakeresini değil mi? 

ZAMİR B. (Adana) — Sülüsanla konamaz, 
ortada maldlde yok M.. (Gürültüler) 

BEİS — Efendim, müsaade buyurunuz, me
sele anlaşılmamıştır. Evvelemirde maddeyi ay
nen reyinize koyayım. Maddeyi kabul ettikten 
sonra bu maddenin hükmünden Meclisimizin 
müstef idolup olmıyacağına dair bir maddenin lü
zumu olup olmadığı yani şimdi müzakeresi mi 
lâzımdır veyahut tehiri müzakeresi mi lâzımge-
lir veyahut hiç mi derci lâzımgelmez yolunda 
ayrı ayrı, reyinize vaiz'edeceğim. Binaenaleyh 
evvel emirde maddeyi bu şekilde reyinize koyu
yorum. Yani (heyet) yerine (Meclis) tâbiri ika
me olunmak şartiyle maddeyi aynen kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyo
rum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Ka-
bun olundu. Efendim, şimdi madde kabul olun
duktan sonra bu madde hükmünden elyevm ifa
yı vazife etmekte olan Meclisimizin bundan 
müstefidolup olamıyacağına dair bir maddei 
muvakkatenin derci lâzımgelit) gelnıiyeceğini 
esas itibariyle reyinize koyacağım. Böylle bir 
mJaiddei muvakkatenin dercini muvafık gören
ler lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyo
rum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Efen
dim, tereddüt hâsıl olduğu için tâyini esami ile 
reye koyacağım. Efendim, böyle bir maddeyle 
Meclisimizin müstefidolmıyacağma dair bir 
madde dercini muvafık görenler beyaz, muva
fık ğörmiyenler kırmızı rey vereceklerdir. (An
laşılmadı sesleri.) 

RECEP B. (Kütahya) — Reis Bey istisna tâ
birini reye koyunuz. 

REİS — Efendim Meclisimizin bu maddeden 
istisnasına dair maddeyi "kabul edenler beyaz, 
kabul etmiyenler, yani Meclisimizin de bu mad
de hükmüne tabi olmasını kabul edenler kırmızı 
rey varakası vereceklerdir. Yani dört sene Mec
lisimizin ifayı vazife etmesini kabul edenler 
kırmızı, etmiyenler beyaz vereceklerdir. 

(Tâyini esami ile reye vaz'olunmuştur) 

REİS — Efendim, henüz reylerini istimal 
etmemiş rüfeka varsa lütfen biran evvel istimal 
buyursunlar. İstihsali ara hitam bulmuştur. 
Efendim, neticei arayı arz ediyorum. Reye işti
rak eden âzanm adedi yüzyetmiştir. Bir kişinin 
reyi; ara istihsalinden sonra verildiği için ih-

racedilmiştir; altmışdokuz beyaz rey vardır. 
Doksan sekiz kırmızı rey vardır. İki rey de müs
tenkiftir. Sülüsan ekseriyetimiz yüz oniki oldu
ğu için Meclisimizin bu madde hükmünden istis
nasına dair bir madde ilâvesi kabul olunmamış
tır. Efendim, ondördüncü maddenin müzakere
sine başlıyoruz. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Ne oldu Hâkimiyeti 
Milliye yahu! 

Madde 14. — Büyük Millet Meclisi her sene 
Teşrinisani iptidasında davetsiz toplanır. 

Meclis, azasının memleket dâhilinde devir, 
tetkik ve murakabe vazifelerinin ihzarı ve te
neffüs ve istirahatları için senede altı aydan 
fazla tatili faaliyet edemez. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efen
dim, ondördüncü maddenin birinci fıkrasında 
(Büyük Millet Meclisi her sene Teşrinisani ipti
dasında davetsiz toplanır) deniyor. Meclis her 
sene dağılır. Teşrinisani iptidasında davetsiz 
toplanır gibi anlaşılıyor. Halbuki bizim Mecli
simiz müstemirdir. Yalnız aşağıki ikinci fıkrada 
bir tatil müddeti kabul edersek bu tatil müdde
tine nazaran Teşrinisanide içtima ederiz deni
lirse bendeniz derim M; Meclis; tatilini Teşri
nisaniden sonra yapması lâzımgelir ve müddeti 
tatiliye de gelecek Teşrinievvelde biter. O hal
de gelecek Teşrinisaniye kadar kararsız vakit 
geçecek ve ancak Teşrinisani iptidasında topla
nacak mânası anlaşılır. Binaenaleyh bendenizce 
bu Teşrinisani iptidasında toplanmak kaydı, bir 
Meclisi istihlâf edecek diğer bir meclis için ol
malıdır ve hakikat de budur. Binaenaleyh ben 
bu maddenin tadilini teklif ediyorum. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendi
ler, bendenizce en mühim bir maddeye gelmiş 
bulunuyoruz. Malûmuâliniz Meclisi Âli; büyük 
birtakım esasları kabul buyurdu ve aşağı - yu
karı şimdiye kadar kabul edilen maddelerle 
teşriî ve icra salâhiyeti, tatbikatına ait cihet
lerden sarfınazar Heyeti Celilenizin uhdesin
de temerküz ve tekessüf - tâbiri caizse - tekes-
süf etmiş bulunuyor. Binaenaleyh efendiler, 
burada bir madde var. (Tatil müddeti altı ay
dır) diyor. Haddi nihaiyi gösteriyor. Efendiler, 
bendeniz o kanaatteyim ki, bunu kabul etmek 
matlubu temin edemez, yani haddi âzami altı 
aydır. Fakat Meclisi Âli bunu üç ay da yapa
bilir. İki ay da yapabilir. Bendeniz altı ay kay-
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dini koymakta mahzur görüyorum. Çünkü altı 
ay dersek daima altı ay olur. Yani bu Meclisi 
Âlinin mesaisinin müddeti altı aydır diyerek 
tesbit etmek demektir. Heyeti Celile; altı ay 
müddetle tatili faaliyet ederse bu memleketin 
hayatı umumiyesini sekteye ve müşkülâta du
çar eder. (Asla sesleri) Efendiler, müsaade bu
yurunuz, cevap vereceğim. Asla değil sureti 
katiyede müşkülâta duçar eder. (Asla sesleri) 
Müsaade buyurunuz, tasavvur buyurunuz, me
selâ tefsir hakkını ele alalım. Bugün kuvvei 
kanuniye olan kanunları tanzim eden Heyeti 
Celileniz görmüştür ki kavanin birçok defa
lar tefsire mâruz kalmak mecburiyetindedir. 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Şûrayı 
Devlet gelecek. 

FERİDUN FİKEİ B. (Devamla) — Efen
diler, Şûrayı Devlete hakkı tefsiri vermek He
yeti Oelilenizin Hâkimiyeti Milliyeye göstermiş 
olduğu merbutiyetle kıyas kabul edemez. 

SABRİ B. (Saruhan) — Asla!... 
FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Bir kere 

beyefendi zatıâliniz... Kimdir o asla diyen? 
(Handeler) Efendim, Sabri Beyefendiye hiç 
hayret etmem, iki kanaat, iki noktai nazar, iki 
içtihat çarpışıyor. Sabri Beyefendinin kanaat
lerine hürmet ederim. Nizamnamei Dahilî mü
zakeresi esnasındaki mütalâalarını unutmadım. 
Kendileri tanzimi hakkının Hükümete verilme
si mütalâasında bulunmuşlardır. Hasmı tâbirim-
dir. Binaenaleyh kendilerinin mütalâalarını da 
bedihi addederim. 

BİR SES — Hüseyin Beyinki? 
FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Hüse

yin Bey hakkında mütalâam yoktur. Bina
enaleyh muhterem arkadaşlar, altı ay mesele
sini güzelce tesbit etmek lâzımgelir, eğer altı 
ay yapacaksanız mesalihi milliyenin hüsnü halli 
için usuller, tedbirler; çareler göstermek ve 
Meclisi Âlinizin hukukunun bir kısmını almak 
lâzımgelir. Memleketin mesalihini başka türlü 
tedvire imkân yoktur. Eğer müddeti mesaimiz 
altı ay olacaksa tefsir hakkı, affı hususi hak
kı - çünkü bir adamın maluliyetinden dolayı 
hapishanede kalması Meclisi Âliye şeref tah
mil edemez - şimdi efendim, Heyeti Oelileni
zin kanunları saatte yüz kilometre mesafe 
kat'eden sürat gibi kabul edilmektedir ve şa
yanı tebcildir. Bendeniz de o sürate iştirak 
edenlerdenim. Fakat bu madde sürat göstere

cek bir madde değildir. Onun için bendeniz 
müddeti nihaiyenin dört ay olmasını teklif edi
yorum. 

AHMED FİKRİ B. (Bozok) — İmzanız 
var. 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Bende
niz bâzı maddelere muazırım ve kendi hattı 
destimle bunu yazmışımdır. Fakat mazbataya 
ilâvesini encümen kabul etmemiştir. 

AHMET HAMDİ B. (Bozok) — Yoktur bu
rada.. 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Encü
menimizin azalan bâzı kere bâzı encümende 
görüldüğü veçhile falan şeye muarızım diye 
yazılmasını doğru göstermemişler ve bu usulü 
iltizam ederek maddelerde muhalif bulunan
ları tasrih etmemişlerdir. Fakat hakkı kelâm
ları mahfuzdur. Encümenin bu maddesinin mü
zakeresinde hazır bulunmadım. 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Hangisinde 
bulundun? 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Yalnız 
mazbatayı imzaladım Müşkülâtı mucibolmamak 
için. (Handeler) Meseleyi teshil ettim. Ak
silik göstermek istemedim. Hüsnüniyet göster
dim. Bu hüsnüniytimizin bir burhanı bahiridir. 

HÜSEYİN B. (Elâzığ) — Bir mazbatanın 
müzakeresinde bulunmadan nasıl imza etti
niz? Hata etmişiniz. 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Hata 
olup olmadığı bana racidir. Arkadaşlar, bina
enaleyh Heyeti Celilenizden istirham ederim. 
Dört ay müddet esasını kabul ediniz. Dört ay; 
eğer nihai müddet olursa dört &y müntahipte-
rimizle temasa kâfidir. Dört ay zarfında dairei 
intihabiyemizi görebiliriz. Uzak dairei intiha-
biyeliler de görebilirler. Hükümet, Heyeti Ve
kile ve sair mesai yüzüstü kalmamalıdır. Eğer 
biz altı ay gidecek olursak «f endiler (muraka
be ve sairce hiçe müncer olur. Efendiler, bu 
memleket onbeş senedir meclis hayatı yaşıyor. 
Onbeş seneden beri meclislerin bulunmadığı 
zamanlarda Heyeti Vekilenin murakabe edildi
ği görülmemiştir. Cumhuriyet Hükümetinin 
kendisinden matlubalan semereleri istihsal et
mesi, mefkuresine vâsıl olması, Heyeti Veki-
leyi teşkil eden bir kaç muhterm şahsiyete 
mühim bütün külfeti yükleterek Heyeti Oeli
lenizin mesaii milletten uzun müddet keffiyed 
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etmesiyle 'kabili tahassul değildir. Efendiler 
mukadderatı millet uhdenize mevdudur. Heyeti 
Vekile sizin namınıza icrayı hükmeder. Bina
enaleyh siz milletin işlerini bırakıp giderseniz 
uzun müddet şuna buna tevdi ederseniz, altı ay 
buradan ayrılırsanız efendiler, o zaman mu
rakabemiz belki tamamıiye't arz öder. Fakat 
fiiliyat 'sahasında müspet zeminde katiyen iş-
liyemez. işlememiştir. Meşrutiyet devre'sinin 
tarihçesi cümlemizce malûmlur. Kuvvei teşriiye 
uzan müddet ayrıldığı zaman vazifei muraka
besini katiyen ifa edememiştir. Binaenaleyh 
altı ay kadar vâsi bir mühlet • verilmemesine 
taraftarım. Nazarı dikkati âlinizi bu noktaya 
celbederim. Dört ay olması Hâkimiyeti Millî-
yenin muhafazai hayatı ve vazifei muraka
benin bihakkin ifası için lâzımedendir. Aksi 
takdirde Heyeti Celilenizin istimrarı mefhum 
ve mânasının katiyen hükmü kalamaz. Efendi
ler, Heyeti Celileniz; buraya istimrar noktası 
üzerinde gelmiş ve bütün kurduğu binayı me
saisini bütün istimrar kaidesi üzerine istina-
dettirmiştir. Siz istimrarı altı ay suretinde 
takyidedecek olursanız o zaman Cumhuriyetin 
millete temin etmiş olduğu mevaidi nizamna
melerle, kararnamelerle mi yapacağız efendiler? 
Altı ay bu memleketin hayatı kanuniyesi felce 
mi uğrıyacak? Uğratmamâlıyız efendiler. Mem
leketin yeni mesaiye muhtaoolduğu şu zamanda 
bizim bütün kuvvetimizle istimrar esasına mer
but vkalmaklığımız ve mesaiyi bir noktada tek
sif etmekliğimiz lâzımgelir. Başka sözüm yok
tur. 

KANUNU ESASİ ENCÜMENİ REİSİ YU
NUS NADİ B. (Menteşe) — Efendim, Feridun 
Fikri Bey mahalli olmıyan bir yerde pek fazla 
söz söylemiştir. Biz Meclisi Âlinin devir, istira
hatı mesaili için altı aydan fazla tatil edeme
mesini tesbit ile meşgulüz. Bu, meclisin müs-
temirren içtima etmesine mâni olmıyan bir 
ifadedir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Fiiliyat
ta o mâni olur. 

YUNUS NADi B. (Devamla) — Meselâ 
önümüzde Ramazan gelmektedir. Eğer Meclisi 
Âli Ramazanda tatil edecekse o vakit bir bu
çuk -ay tatil edebilir; Böyle sıc&k zamanda ve 
sair zamanlarda tatil yaparsa 'heyeti mecmusı 
altı ayı tecavüz etmiyecektir diyoruz, Meclisi 

Âlinin on iki ay içtima etmesine bu mâni de
ğildir. istimrar 'hakkı tamamen mahfuzdur. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Kaç defa 
harcırah verilecektir »beyefendi? (Gürültüler) 
(Bir defa sesleri). 

YUNUS NADi B. (Devamla) — Eğer Mec
lisi Âli böyle müteferrik tatiller yaparak mec
muu dört ayı tecavüz ederse o zaman Feridun 
Fikri Bey şimdi fazla söylediği bu sözleri o 
zaman Büyüyebilir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Olmama
sını temin içindir, zararı yok.. 

YUNUS NADi B. (Devamla) — Eğer Mec
lisi Âli;1 altı ay için karar verecek olursa o 
zaman yeridir. Sözlerinizin hepsini söylersiniz. 
Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinde is
tikrar esası kemali saraihatle merkûz idi. Aynı 
sarahati esas 'itibariyle burada tekrar etmek
teyiz. Fakat Birinci Büyük Millet Meclisinde 
malûmuâliniz Meclisi Âlinin bütün efardiyle 
yıl oniki ay içtima edemiyeceği nazarı dikkat
te tutularak bir Nisabı Müzakere Kanunu ya
pılmıştır. O kanuna nazaran her mebus üç ay 
mezuniyet almak hakkını haizdir. O suretle ki 
mevcudolan Nisabı Müzakere Kanununun tat
bikatı neticesi olarak daimî meclis mütebeddil 
âza ile içtima etmiş ve kanunların çıkarılma-

•smda ahenk ve intizam muhafaza edilmemiştir. 
işte bunu muhafaza etmek maksadiyle altı ay 
tatil koyuyoruz. Binaenaleyh on iki ay içtima 
etmesi esasına muhalif bir şey yoktur. Feri
dun Fikri Bey de buna iştirak ederler. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Encümen
den bir sualim var. Efendim, maddenin başın
da bir fıkra var. Büyük Millet Meclisi her 
sene Teşrinisani iptidasında davetsiz toplanır 
deniliyor. Bu fıkradan encümen ne anlamak
tadır? Davetsiz toplanalbilmeik için daiha evvel 
boş olmak, tadil edilmiş bulunmak lâzımgelir. 
O halde acaba maddeye bir fıkra ilâvesi lâ-
zımgelir mi? Tatil müddetine tesadüf ettiği hal
de her sene «Büyük Millet Meclisi Teşrinisani 
iptidasında içtima eder» demek icabetmiyor 
mu? 

YUNUS NADi B. (Menteşe) — Efendim, 
Teşrinisani iptidasında Meclis davetsiz içtima 
eder demek eğer, yeniden intihabat yaparsa ve
yahut tatil ve teneffüs halinde bulunursa, bu-

~m ~. 
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nu kaydetmekten maksadımız sene başının Teş
rinisani olacağını beyan ©fcmektir. 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Sualim var 
efendim, Meclisi Âli; teşrii ve icrai kuvvetleri 
uhdesinde cami olmak münasebetiyle istimrar 
hakkı encümeni Âlinizoe musaddaktrr. Esas iti
bariyle kabul edilmiştir. O halde bu, maddede 
tasrih edilse daıha iyi değil mi, niçin tasrih 
edilmedi? 

YUNUS NADi B. (Menteşe) — Nasıl efen
dim? 

KÂZIM VEHBİ B. (Devamla) — Meselâ 
Meclis müstemirdir. Saniyen ibarenin ve son 
fıkranın revşine nazaran 'meclisin her sene 
altı ay tatili faaliyet etmesi zaruri gtibi görü
nüyor. (Hayır sesleri) BinaJenaleyh bu madde 
böyle mutlakıyetten kurtulmak için Meclisi Âli 
müteakiben lüzum görürse memleket dahilinde 
devir ve tetkik ve murakabe vazifelerinin ih
zarı ve teneffüs ve istirahatleri için senede altı 
aydan fazla tatili faaliyet edemez şeklinde ol
malıdır. 

YUNUS NADi B. (Menteşe) — Bu lüzum 
fiiliyatla müfcfcehık olana bir lüzumdur ve biz 
o lüzumun (suiistiınal edilmemesi için bu had
di kâfi görüyoruz. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, bendeniz 
fiiliyat ve tatbikatta olacak tearuzları müşki-
lâtları sayıp dökmayeceğim. Yalnız burada ka
bul ettiğimiz üçüncü maddede «Hâkimiyet bi-
lâkaydü şart Milletin» dördüncü miaddede de 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletin yegâ
ne ve hakiki mümessili olup millet namına hak
kı hâkimiyeti istimal eder» beşinci maddede 
«Teşri 'salâhiyeti ve icra kudreti Büyük Millet 
Meclisinde tecelli ve temerküz eder» dedikten 
sonra Meclisin buradan altı ay bırakıp gitme
sine akıl erdiremiyorum. Bu kadar söyliye-
ceğim. Bu maddeleri kabul ettikten sonra bu
nun telif ve teviline imkân bulamaidım ve hiç
bir suretle kanaalt getiremedim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozick) — Geçen 
devrede töcrübeisi de mesfbuktur. 

VEHBİ B. (Devamla) — Sonra Kanunu 
Esaisi Encümeni Reisi Muhteremi, müteferrik 
surette altı ayı tecavüz ettiremez bu;vurdular 
ki; bunun kabiliyeti tâtbikıyesi yoktur. Çün
kü haftada bir gün içtima edersek Isenenin 
belki nısfından fazlası tatil olacak demektir. 
Yani bunun tatbikatını defter tutupta mı ta-

kJbedeceğiz? Ben beyanatından bunu anladım 
ki, bu demektir. «Mütevaîiyen altı aydan fazla 
tatil edemez» bu demektir. 

YUNUS NADi B. (Menteşe) — «Müteva
îiyen» demek efendim. 

VEHBİ B. (Devamla) — Bu demektir. 
Madde, tehiriniz gibi değildir. Burada öyledir. 

HAYDAR RÜŞTÜ B. (Denizli) — Müte
vaîiyen değildir diye tasrih ediyorlar. 

VEHBİ B. (Devamla) — Değildir, yani 
şimdi burada ihtilâf ediyoruz maddeye bakı
nız, sarihtir. Bunun kabiliyeti tatibükıyesi yok
tur. Binaenaleyh mütevaîiyen bu demektir. 
Diğerinin kabiliyeti tatbiıkıye'si yoktur. Sonra 
tefsir hakkını da Şûrayı Devlete vermek ki, 
netice böyle geliyor. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Kanunu 
muvakkat hakkında. 

VEHBİ B. (Devamla) — Evet güzel ya, 
fakat fevkalâde vaiziyetlerde nasıl olacak? Bi
zim Meclis bir kere dağıldımı bunu bir defa 
tecrübe ettik - dört, beş ayda ancak toplıya-
biliyor. Araya intihabın girmesi değil ancak 
arkadaşların dairei intihabiyelerine gidip gel
mesi iki ayda olabilir. Binaenaleyh arkadaşlar, 
bu, memleket hesabına ben Hâkimiyeti Milliye 
nam ve hesabına memleketin bütün vaziyetle
rini tam mânasiyle göz önünde tutarak bu mad
de burada kaldıkça hâkimiyeti millîye kelime
sinin burada zait kaldığına kaaniim. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine 
dair takrir var, müzakerenin kifayetini reyini
ze Tsoyuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Aksini reye koyuyorum. Müzakereyi kâfi 
görmiyenler lütfen el kaldırsın. Müzakere kâfi 
görüîmüşür. Takrirler okunacak: 

Riyaseti Oelileye 

14 ncü maddenin son fıkrasının bervechi 
ati tadilini teklif ederim: 

Meclis, azasının memleket dâhilinde devir, 
tetkik ve murakabe vazifelerinin ihzarı ve te
neffüs ve istirahatleri için senede bir müddet 
tatili faaliyete karar verebilir. Ancak bu müd
det hiçbir vakit altı ayı tecavüz edemez.» 

Zonguldak 
Halil 

— 552 — 
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Riyaseti Gelileye 
On dördüncü maddenin ikinci fıkrasının 

bervechi zir 'tadilini teklif ederim : 
Meclis, azasının m'emleket 'dahilinde devir, 

tetkik icraisiyle murakabe vazifelerinin ihzarı 
teneffüs ve isitirahatleri için bir müddet tatili 
faaliyet edebilirsede tatil müddeti altı ayı te
cavüz ödemez. 

16 Mart 1340 
Konya 

Eyüp Sabri 

Riyaseti Gelileye 
On dördüncü maddenin sekili atide yazıl-

maSsmı teklif ederiz : 
Madde 14. — Büyük Millet Meclisinin sene

lik içtimainin mebdei her sene Teşrinisani ip-
tidasıdır. Meclis, bir ve müteaddit defalarda 
senede altı aydan ıfazla tatili faaliyet ödemez. 

Gazianteb Çorum 
Ali Cenani Münir 

Riyaseti Gelileye 

On dördüncü maddenin i ikinci fıkrasının 
âtideki şekilde tadilini teklif eylerim. 

Büyük Millet Meclisi müstamirren müna-
kittir. Devrei intihabiyenin hitamında i yoni-
den intihabedilerek Meclisin l heyeti umumiyesi 
Teşrinisani iptidasında davetsiz içtima eder. 
Ancak Meclis azasının memleket dâhilinde 
devir, tetkik ve murakabe vazifelerini ifa ve 
teneffüs ve istirahat için senede dört aydan 
fazla tatili faaliyet edemez. 

'Yozlgad 
Süleyman Sim 

Riyaseti Gelileye 
Altı ay yerine dört ay teklif ederim. 

Dersim 
Feridun Fikri 

Riyaseti Gelileye 
Meclis azasının mezuniyetleri kemafissabık 

devam edeceğine mazaran ;16 ncı maddenin 
son fıkrasının âtideki tarzda tadilini teklif 
eylerim : 

Meclis azasının1 memleket dâhilinde de
vir, tetkik ve murakabe vaz'felerinin ihzarı 
teneffüs v ve istirahatleri için (senede üç (aydan 
fazla tatili faaliyeti edemez. 

Erzurum 
Rüşdü 

Riyasete 
(Toplanır ve içtimai daimidir) tarzında ta

dil ile balriyei fıkranın tayyını teklif eyle
rim. 

. Karesi 
Vehbi 

REİS — Efendim, Vehbi Beyin teklifi; 
en ziyade tadili havi olan taikrir olduğu için 
evvelâ bunu reyi âlinize vaz'edeceğirn. Diyor 
ki, (her sene Büyük Millet Meclisi Teşrini
sani iptidasında davetsiz toplanır ve içtimai 
daimidir. (Evvelemirde bu teklifi reyi âlinize 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın. (Anlamadık sesleri.) 

Efendim Meclisin içtimai daimîdir. Yani bü
tün sene kaimdir. Tatil yapmaz diyor. 

VEHBÎ B. (Karesi) — isterse kendisi ka
rar verir ve teamül mucibince tatil olunur. 

Fakat böyle altı ay suretiyle temdidedil-
mez. 

REİS — Efendim Vehbi Beyin teklifi; Teş-
rinasani iptidasında davetsiz toplanır ve içti
mai daimidir diye tadil edilerek bakıyei fık
ranın tayyından ibarettir. Anlaşıldı mı efen
dim? (Anladık sesleri.) 

FUAD B. (Kırkkilise) — Toplanmak için 
dağılmak lâzımdır. 

REİS ı— Bu teklifi reyinize 'koyuyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el 'kaldır
sın. Kabul edilmemiştir efendim. 

Efendim evvelâ bu madde hakkında tadil 
takriri vardır. Evvelâ tatili faaliyet müddetini 
reye koyacağım yani üç aydan fazla, dört ay
dan, altı iaydan fazla tatili faaliyet edemi-
yeceğine dair teklifler vardır. 

(Erzurum Mebusu Rüştü Paşanın takriri 
tekrar okundu.) 

REİS — Efendim, bu takriri kabul edenler 
lûtfe el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. 
Kabul (etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmemiştir. 

Şimdi dört ayı reyinize koyacağım. Altı 
ay yerine dört ay müddeti kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
memiştir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Altı 
ay için sül'dsan lâzımdır. Aksi takdirde esası 
kalır. 
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REİS — Efendim maddeyi aynen... (Ha
yır sesleri) altı ayı evvelâ, (maddeyi sesleri) 

ALİ CENANİ B. (Gazianteflb) — Mad
de hakkında takririm var Reis Bey. 

REİS — Evvelâ altı ayı tesbit edelim. 
Ötekiler şekle ait ufak tefek tadilâttır. Her 
şeyi reye koyacağız. O halde altı ayı kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. (Kabul ses
leri.) 

ALİ SAİB B. (Urfa) — İttifakla... 
FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — İtti

fakla değil (Handeler.) 
REİS — Aksini reye koyuyorum. Altı ayı 

kabul etmiyenler lütfen ellerini {kaldırsın. 
FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Tâyini 

esami lâzımdır. 
REİS — (120) rey kafibul etmiştir. (41) 

kabul etmemiştir. Binaenaleyh altı ay sülü-
sani ekseriyetle kalbul edilmiştir. 

Efendim Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı 
Beyin teklifini reyi âFnize koyacağım. 

(Süleyman Sırrı Beyin takriri tekrar okun
du.) 

EEİS — Diğer fıkraları esasen reye kon
muştur. Yalnız Ibirinci fıkrasını reye koya
cağım, o da sudur. (Büyük Millet Meclisi 
müstemirren münaklttir) bu teklifi kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın, i Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen elle
rini kaldırsın kabul edilmemiştir. 

Konya Mebusu 'Eyüp Sabri Efendinin tak
ririni okuyorum. 

(Konya Mebusu Eyüp 'Sabri Efendinin tak
riri tekrar okundu) 

REİS — Bunda ne gibi tadilât vardır? Bir 
şey anlıyamadım. Maddenin tadilini fmutazam-
mm !bir şey göremiyorum. 

EYÜP SABRİ Ef. (Konya) — Mânayı tadil 
etmiyor, ibare meselesidir. 

REİS — Efendim kezalik bendenizce hiçbir 
tadili tazammun etmez Igibi görünen bir takri
ri okuyacağım. 

(Zonguldak Mebusu Halil ÎBeyin takriri tek
rar okundu) 

REİS — Zaten madde bunun aynıdır. 
HALİL B. (Zonguldak) — Karar muallâk

tır. Yani Meclis karar verir. 
REİS — Efendim tadili mutazammm olma

lıdır. Mutazammın değil ki. Efendim, Zongul-

I dak Mebusu Halil Beyin tadilini reyyi âlinize 
koyacağım. Bu tadili kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Aksini reye koyuyorum, Kabul 
etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul olun
madı. 

Riyaseti Celileye 
Tatil hakkındaki fıkra şu suretle tadil olun

malıdır. 
Meclis azasının memleket dâhilinde devir, 

tetkik, murakabe vazifelerinin ihzarı ve tenef
füs ve istirâhatleri için tatili faaliyeti senede 
altı aydan fazla bir müddeti geçemez. 

Giresun 
Hakkı Tarık 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Efendim 
müsaade buyurunuz, maddenin bu şeklinden şu 
mâna çıkıyor. Altı aydan fazla tatili faaliyet 
edemez dersek üç ayda bir Ikere, dört ayda bir 
kere tatili faaliyet eder gibi bir mâna çıkıyor, 
Vehbi Beyin izahatı da bunu tamamiyle göster
miştir. Binaenaleyh daha sarih olmak için se
nede altı ayı geçemez diyelim. Sarahatten zan
nederim ki bir zarar gelmez. 

REİS — Zaten maddede senede kelimesi 
vardır efendim. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Mütevali-
yen mânası çıkıyor. 

REİS !— Efendim Giresun Mebusu Hakkı 
Tank Beyin takririni reye koyuyorum. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul etmi
yenler lütfen ellerini kaldırsın. (Kendi de el 
kaldırıyor sesleri) (Handeler) (Alkışlar) ka
bul olunmadı. 

Efendim Anteb Mebusu Ali Cenani ve Ço
rum Mebusu Münir beylerin teklifi. 

(Ali Cenani ve Münir beylerin takriri tek
rar okundu) 

REİS — Takriri reyi âlilerine koyuyorum. 
KaJbul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen elle
rini kaldırsın. Kabul edilmedi efendim. 

Riyaseti Celileye 

(14) ncü maddenin aşağıdaki şekilde tadi
lini teklif ederim : 

Büyüjk "Millet Meclisi müstsmirdir. Yalnız 
azasının memleket dâhilinde devir, tetkik ve 
murakabe vazifelerinin ihzarı, teneffüs ve isti-

I rahatleri için senede dört aydan fazla faaliyeti-
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ni tatil edemez. Tatil etmek ve davetsiz top
lanmak zamanını tâyin, Meclisin kararına tabi
dir. 

Konya 
Naim Hazim 

(Ret sesleri) 
REİS — Efendim dört ay kelimesi Meclisin 

kararma iktiran etmemiştir. Altı ay olmuştur. 
Binaenaleyh birinci fıkra vardır. Büyük Millet 
Meclisi Müstemirdir. Onu da evvelce Süleyman 
Sırrı Beyin takriri münasebetiyle reye koydum. 
Kabul edilmedi. O halde bu fıkra da kabul 
edilmedi demektir. Sonucu fıkrada; «Tatil 
etmek zamanı Meclisin kararma tâbidir» diyor. 
Yalnız, bunu reye koyacağım. 

NAİM HAZİM Ef. (Konya) — Geri alıyo
rum. 

REİS — O halde bir şey kalmadı. (Mad
deyi sesleri) Maddeyi aynen reyinize koyuyo
rum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

KÂZIM B. (Ergani) — Reis Bey bendeni
zin de bir takririm var. Kâtip bey maalesef 
gözümün önünde yırttı. 

REİS — Yırtmaz efendim, yanlışlık olmuş
tur. Bendeniz de o takriri okumuştum. Müs-
temirren devam eder buyurmuştunuz. Bunu 
evvelce bir takrir münasebetiyle reye koymuş
tum. Kabul olunmadı. 

KÂZIM B. (Ergani) — Evet, müstemirdir 
demiştim, fakat «BU kadar ki» ibaresi vardı. 
(handeler) 

REİS — Onbeşinci maddenin müzakeresine 
geçiyoruz. 

Madde 15. — Kanun teklif etmek hakkı 
Meclis azasına ve Hükümete aittir. 

RF.C3SB B. (Kütahya) — Efendim bendeniz 
Heyeti Celilenize yeni bir onbeşinci madde tek
lif edeceğim. Şimdi kabul edilen madde muci
bince Meclis Heyeti Umumiyetinin mesai devri 
olarak senenin muayyen ayları, nevama ayrıl
mış bulunuyor. Heyeti Gelile bütün sene me
saiye devam ederse tabiî mesele yoktur. Fakat 
Meclis, senenin muayyen aylarında hali içti-
mada olarak mesaisine devam ettiği takdirde 
mesainin devam etmiyeceği tatil ayları vardır. 
Bu aylar zarfında Heyeti Celileyi teşkil eden 
azayı kiram kanunun metninde yazıldığı gibi 
dairei intihabiyesini gezmek, murakabe etmek 

veyahut istirahat etmek hususunda istifade 
edecektir. Halbuki şimdi bu mevcut ve ma-
bihüttatbik Nisabı Müzakere Kanunu muci
bince mâlûmuâliniz Heyeti Celileyi teşkil eden 
azayı kiramdan her biri senede üç ay mezu
niyet almak hakkını haizdir. Gerçi kabul edil
miş olan maddenin müfadma göre öteki madde 
mühmel kalıyor gibi bir şeydir. Fakat ben
deniz böyle Meclis Heyeti Umumiyesini teşkil 
eden azayı kiramın hiç olmazsa heyeti mecmu
asının burada bulunmasının ehemmiyeti mahsu-
sası vardır. Çünkü millet, bizi birer birer inti-
habederken 285 mebus olarak intihabetmiştir. 
İki yüz seksenbeşiniz bir arada bulunarak, iki 
yüz seksen beşinizin ekseriyeti neye karar ve
rirse benim için muta olacak odur, demiştir 
zımmen... tabiîdir ki, iki yüz seksen küsur zat 
içerisinde hayati birtakım mazeretlerden do
layı bâzı içtimalarda bulunamıyacak ve Anka
ra'da ispatı vücut edemiyecek rüfeka da bulu
nabilir. Fakat bu mezuniyet yüzde muayyen 
bir nisbette temdidedilmezse bu namütenahi de
vam eder. Ve Ankara'da ekseriyeti mutlaka 
yani mevcudun nısfından bir fazlası bulundukça 
işler görülmekte devam eder. Halbuki muhte
rem arkadaşlarımız iki yüz seksen kişilik bir 
Meclisin bir zaman burada yüz altmış kişilik 
mevcudu bulunuyor. Fakat altı ıay evvel mev-
cudolan ve ifayı vazife eden ve bir kanunu ka
bul ©den yüz altmış azanın hüviyeti mâneviye-
si yekûnu umumisi dimağının ve düşünceleri
nin yekûnu başkadır. Altı ay sonra yine yüz 
altmış zat burada mevcut ise de fakat aynı 
zevattan mürekkebolnuadığı, aynı kanaat ve 
aynı seciyede bulunmadıkları için onların va
sıl olacakları karar başkadır. Binaenaleyh ne-
vanma başka başka ve temevvüceden ve yek
diğerine müşabih olmıyan birtakım zihniyet
lerle milletin idaresine doğru bir hareket ta-
kibedilmiş olur. Buna mâni olmak için ma
dem ki kanunda muayyen bir tatil müddeti, 
muayyen bir istirahat müddeti kabul ettik. Bu 
istirahat müddetinde herkesin etmesi ve husu
si işlerini görmesi imkânı vardır. Binaenaleyh 
ayrı bir madde koyup yalnız Meclisin mesai 
aylarında bütün azasının burada ispatı vücu-
detraıesini ve etmedikleri takdirde nihayet yüz
de on azanın fevkalâde hayati sebep ve zaru
retlerle ve Meclisi Âli karariyle istisnaen me
zun addedilmesi ve diğerlerinin burada müç-
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temi bulunarak ifayı vazifeye mecbur olduk
larını bu kanunun metnine ilâve edelim ve bu
nun en muvafık yeri burasıdır. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Çok muvafık. 
RECEB B. (Kütahya) — Maddeden sonra 

gelen yerdir. 
FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Maddeyi 

okuyunuz efendim. 
RECEB B. (Kütahya) — Peki okuyorum 

efendim. 
Âtideki maddenin onbeşinci madde olarak 

ilâvesini arz ve teklif eylerim. 
Madde 15. — Meclisin mesai devrinde an

cak mecburiyeti hayatiyesi olan azaya aidol-
mak ve adedi mürettebin yüzde onunu tecavüz 
etmemek şartiyle ve Heyeti Umumiye kararı 
ile mezuniyet verilebilir. 

Yani bizim Meclisten «25» kişiyi tecavüz 
etmemek şartiyle ve Heyeti Umumiye karariy-
le mezuniyet verilebilir tarzında teklif ediyo
rum efendim. 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Efendim 
Receb Beyefendinin bu mütalâalarını varit gör
müyorum. Çünkü esbabı mucibe sarihtir. Şim
diki usul ise yukarıdaki makasıtla azaya üç 
ay mezuniyet veriliyor deniliyor. Halbuki bu 
mezuniyet usulü meclisin az çok mesaisine 
halel getirmektedir. Bir mebus büıztırar ispatı 
vücudedemiyor. Onun için bu. kuyudun vaz'ı-
na lüzum gördük. Bu madde kabul edildikten 
sonra esbabı mucibenıin truihundan istifade edil
mek tabiîdir. Ondan sonraki 107 nci madde 
lâyihamızda da - Teşkilâtı Esasiye Kanuniyle 
mevaddı muaddele ve müzeyyeleyi de redde
diyorum. Binaenaleyh Nizamnamei Dahilî asıl 
olarak kalır. Nizamnamei Dahilîde ise Receb 
Beyefendinin arzuları hâsıl olmuştur, (doğru 
sesleri) Binaeanaleyh bendeniz fazla mezuni
yet verilmesini zait görüyorum. 

REİS — Efendim Kütahya Mebusu Receb 
Bey; 15 nci madde makamına kaim olmak üze
re bir madde teklif ediyorlar. Esas itibariyle 
nazarı itibara alınıp alınmıyacağını reyi âlini
ze koyacağım. Nazarı itibara alınmadığı tak
dirde madde olduğu gibi Encümene gidecektir. 
Encümen muvafık gördüğü takdirde madde 
olarak tesbit edecektir İM tabiî Heyeti Celile-
niz muvafık gördüğü takdirde encümen de 
muvafık görür. Onun için takriri okuyorum 
efendim : 

Riyaseti Oelileye 

Âtideki maddenin on beşinci madde olarak 
ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Madde 15. — Meclisin mesai devrinde an
cak mecburiyeti hayatiyesi olan azaya aidol-
mak üzere ve adedi mürettebin yüzde onunu 
tecavüz etmemek şartiyle ve heyeti Umumiye 
karariyle mezuniyet verilebilir. 

Kütahya Mebusu 
Receb 

REİS — Efendim bu takriri nazarı itibara 
alanlar lütfen elerini kaldırsınlar. Aksini reye 
koyacağım. Nazarı itibara almıyanlar ellerini 
kaldırsınlar. Nazarı itibara alınmamıştır. 

Mamafih şunu da istitrat kabilinde arz ede
yim ki mezuniyetler hakkında divanı riyaset 
yarın bâzı maruzatta bulunacaktır. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efen
dim onbeşinci maddede bendeniz ufak bir şey 
arz edeceğim. Malumuâ/Mleri kanun teklif et
mek hakkı Meclis azasına ve hükümete aittir 
denilmiştir. Burada hükümet kelimesi yerine 
icra Vekilleri Heyeti denilmesi lâzımdır. «Doğ
ru sesleri» Çünkü mesul bir heyettir. Kanunu 
teklif eden hükümetin şahsiyeti mâneviyesi de
ğildir. Onun için madde şu şekli almalıdır. 
Kanun teklif etmek hakkı icra Vekilleri He
yetine ve Meclis azasına aittir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Evvelen 
Meclis azasını zikretmek lâzımdır. Yani (Mec
lis azasına ve icra Vekileri Heyetine aittir) 
demelidir. 

OSMAN NURİ B. (Bursa) — Evet, meclis 
mukaddem olmalıdır. Sonra icra Vekilleri He
yeti denilmelidir. 

HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Onu da 
arz edeyim, icra Vekilleri Heyeti, münferiden 
teklif yapmaklar. Kendileri de Meclis âzasın-
dandır. Fakat heyet halinde teklif ederler. O 
teklifler, doğrudan doğruya ihtisas encümeni
ne gider. 

OSMAN NURİ B. (Bursa) — Hayır. 

HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Müsaa
de buyurunuz efendim, esbabını arz ediyo
rum. Bendeniz bir teklifi kanuni arz edersem 
Lâyiha Encümenine verirsiniz. Bir heyetten 
geçirirsiniz, icra Vekilleri Heyetinden gelen 
teklifleri ise bir heyet halinde teklif edildiği 
için doğrudan doğruya ihtisas encümenlerine 
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verirsiniz. Binaenaleyh nizamnameı dahilimiz
de bu ruh ve esası muhafaza etmek lüzumu 
vardır. Mesul bir heyetin, mesul vaziyetuıdeki 
teklifleri ile bendenizin münferiden veya diğer 
bir arkadaşın vâki olan teklifimiz arasındaki 
fark da bu tenazura tesir eder. Binaenaleyh 
mâruzâtımın doğrudan doğruya bu şekilde ka
bulünü rica ederim. 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Hasan Feh
mi Beyin tekliflerini encümen kabul^ ediyor 
efendim. 

REİS — Efendim Gümüşane Mebusu Hasan 
Bay; maddedeki (Hükümet) yerine «İcra Vekil
leri Heyeti» şeklinde tadilini teklif ediyorlar. 
Bu tadili kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın
lar. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler 
lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul olunmuştur 
efendim. 

Binaenaleyh Hükümet yerine icra Vekilleri 
Heyeti denecektir. Ondan başka takdim ve te
hir teklifi vardır. Onu reye koyuyorum. «Ka
nun teklif etmek hakkı İcra Vekilleri Heyetine 
ve Meclis asasına aittir.» Bu suretle tadilini ka
bul edenler lütfen ellerini kadirsınlar... Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen elle
rini kaldırsınlar... Kabul edilmedi. Binaenaleyh 
madde şu şekli alıyor: «Kanun teklif etmek hak
kı Meclis asasına ve icra Vekilleri Heyetine ait
tir.» Maddeyi bu şekilde kabul edenler lütfen 
ellerini kadırsmlar... Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsınlar... 
Kabul edildi.. 

Madde 16. — Mebuslar Meclise iltihak ettik
lerinde şu şekilde tahlif olunurlar: (Vatan ve 
milletin saadet ve selâmetine mugayir bir ga
ye takibetmiyeeeğime ve Cumhuriyet esaslarına 
sadakatten ayrılmıyacağıma «vallahi») 

REİS — Madde baklanda söz istiyen var 
m?, efendim? (Hayır sesleri.) 

Efendim, şimdi madde hakkında bir tadil 
teklifi aldım okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 

16 ncı maddedeki «Cumhuriyet» kelimesin
den sonra «Millî hâkimiyet terkibinin ilâvesini 
teklif ederim. 

Konya Mebusu 
Naim Hazim 
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REİS — Bozok Mebusu Ahmed Hamdi Be
yin de bir tadil teklifi vardır, okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
16 ncı maddenin berveçhi âti tadilini arz ve 

teklif eylerim : 
Madde 16. — Mebuslar Meclise iltihak ettik

lerinde şu şekilde tahlif olunurlar: [Vatan ve 
milletin saadet ve selâmetine ve milletin bilâ-
kaydüşart hâkimiyetine mugayir bir gaye taki
betmiyeceğime ve Cumhuriyet esaslarına sada
katten ayrılmıyacağıma (Vallahi) 

Bozok 
Ahmed Hamdi 

REİS — Binaenaleyh Naim Hazim Efendi 
ile birleşiyorlar. (Bu iyi sesleri) 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Efendim 
millî hâkimiyetin en yüksek noktası Cumhuri
yettir. Binaenaleyh zait gibi görünüyor. Bunun
la beraber ilâvesini de kabul ederiz. 

REÎS — O halde kabul edildi efendim. Ya
ni Naim Hazım Efendi ile Hamdi Beyin teklif
leri hemen hemen bir gibidir. Yalnız Hamdi Be
yin teklifinde «Bilâkaydüşart» kaydı vardır. 

FERİDUN FtKRl B. (Dersim) — Hamdi Be
yin teklifi iyidir. Onu reye koyunuz efendim. 

NAİM HAZIM Ef. (Konya) — Bendeniz de 
aynı teklifi kabul ediyorum efendim. 

REİS — O halde Hamdi Beyin takririni oku
yorum efendim. 

(Hamdi Beyin takriri tekrar okundu.) 
REİS — Bu şekilde maddenin tadilini kabul 

edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Aksini reye 
koyauağım. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kal
dırsınlar... Hamdi Beyin tadil teklifi kabul edil
miştir efendim. 

Efendim yarın vakti muayyende içtima et
mek üzere celseyi... (Hayır, hayır efendim. De
vam, devam sesleri.) 

Peki efendim; 17 nei madde okunacaktır. 
Madde 17. — Hiçbir mebus Meclis dâhilinde 

ve haricindeki rey ve mütalâasından dolayı me
sul olamaz. Gerek intihabından evvel ve gerek 
sonra aleyhine cürüm isnadolunan bir mebusun 
maznunen isticvabı veya tevkifi veyahut mu
hakemesinin icrası Heyeti Umumiyenin kararı
na menuttur. Cinai cürmümeşhut bundan müs
tesnadır. Ancak bu takdirde makamı aidi Mec
lisi derhal haberdar etmekle mükelleftir. Bir 
mebusun intihabından evvel aleyhine sâdır ol-
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muş cezai bir hükmün infazı mebusluk müddeti
nin hitamına talik olunur. Mebusluk müddeti 
esnasında müruru zaman cereyan etmez. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? 
REŞİT AĞA (Malatya) — Beyefendiler bu 

maddenin fıkrai ahireşinde mebus intihabolun-
mazdan evvel aleyhinde verilen hükümden dola
yı hükmün infazı talik olunur deniyor. Müruru 
zaman cereyan etmez fıkrası vardır. Malûmuâli-
nizdir ki müruru zaman kanunu bir maznun is
terse cünha ile, isterse cinayet ile mahkûm ol
sun o müruru zaman müddeti munkazi oluncaya 
kadar vadii firarda bulunduğu halde hukuku 
umumiye sakıt olur. Tatbikatı kanuniyede sar
fınazar edilir. 

Beyefendiler, bu maddei kanuniyenin esası 
ahkâmı umumiyede kavaidi cezaiyede cari olan 
bir kanun ile firarilere teşmil edilmiştir ve bu 
noktai nazardan kabul edilmiştir. Hem ef'ali ci-
naiyeyi icra etsin, hem de vadii firarda bulun
sun, Hükümete itaat etmesin. Hükümete itaat 
etmemek de bir cürümdür. Onun hakkında da 
kabiliyeti tatbikıyesi olsun da mebuslar için ka
bili tatbik olmasın ve mebuslar hakkında müru
ru zaman cereyan etmesin. Bu adaletle kabili te
lif değildir. Efkârı umumiyeye mugayir olur. 
Onun için bu fıkranın tayymı teklif ederim. 

ESAT Ef. (Menteşe) — Yaşa Reşit Ağa, Ya
şa. 

REŞİT AĞA (Devamla) — Evet kavanini 
umumiyeye ve ahkâmı umumiyeye mugayir 
olduğu için tayymı teklif ederim. 

ALİ CENANİ B. (Gaziantep) — (Muhterem 
arkadaşlar masuniyeti şahsiye meselesi gayet 
mühim bir şeydir. Mebusların masuniyeti şah-
r:iyeyi haiz olmasının esbabı nedir? Evvelemir
de bu noktayı müsaadenizle bir parça izaih ede
yim. 

MAZBATA MUHARRİRİ CELÂL NURİ 
B. (Gelibolu) — Malûm olan şeyler. 

ALİ CENANİ B. (Devamla) — Hiç de ma
lûm olan şeyler değil beyefendi. 

Efendim mebuslara masuniyeti şahsiye ver
mekten maksat ihakkı teşriiyelerine halel gel
memektir. Meclisi mebusa, muhtelif memleket
lerde teşekkül etmeye başladığı zaman muhte
lif milletlerde mebusların vazife! te^riîysleriııi 
ifa ettikleri zaman başlarında bulunan müstebit 
hükümetlerin o vazifelerini ifaJdai men için me
buslar hakkında takibatı kanuniye, hapis ve 

| tevkif esbabına tevessül ettikleri görüldüğü 
içindir ki böyle hukuku esasiyede masuniyeti 
teşriîye meselesi ihdas edilmiştir. Fakat efen
diler, masuniyeti teşriîyenin hukuku umumi-
yeyi ihlâl etmemesi şarttır. Masuniyeti teşriî
yenin fazla bir surette tatbiki, hukuku umumi-
yeyi, hukuku esasiyi, hukuku felrdiyi ihlâl eder 
Bilhassa encümenin tanzim etmiş olduğu şu 
maddenin, tahkikatı evveliyeyi de men edecek 
şekilde tertibedilmiş olması, bir mebus hak
kında vukubulacak dâvanın da takibini inen 
edecek bir şekle koymuştur. Efendiler tahki
katı evveliye tutulmazsa istiçvabedilmezse,. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Aman 
efendim, kaidei külliyedir bu. 

ALİ CENANİ B. (Devamla) — Memuriyeti 
adliye, vazaifi adliyesini, bidayeten yapılacak 
olan tahkikatı iptidaiyeyi yapmazsa, Heyeti 
Celilenize bilâhara masuniyeti şahsiyenm ref'i 
için vâki olacak müracaatin ne kıymeti kalır ve 
bunun tatbiki nasıl mümkün olur? Bir dâva 
talhaddüs ettiği zaman Heyeti Celilenize masu
niyeti şahsiyenin ref'i için bir müracaat vâki 
olacaktır. Heyeti Celileniz, onun (hakkında ya
pılmış olan tahkikatın derecesini, cülrmiin sa
bit olup olmadığını -masuniyeti şalhsiyesinin 
ref'i lâzım olup olmadığına karar verebilmesi 
için - evvelemirde bilmesi lâzımdır. Heyeti 
Celilenize geçen devrei intihabiyeye aidolan ve 
bugün Meclisin dosyasında mevcud olan 30 - 40 
pare evrakı işihadedarek arz ederim ki, bir me
busun masuniyeti şahsiyesmi refetmek ve efrat
tan birisinin mahkemede vâki olan dâvasını ta-

ı kibederek hakkını ihkak etmek için, çare ve 
imkân kalmamıştır. Bizden evvelki birinci Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde, zannedelim ki 
bir tek dâvadan dolayı bir mebusun masuniyeti 
şahsiyesi refedilmiştir. 30 - 35 evrak şubelerde 
kalmıştır. Masuniyeti şahsiye ref edilmemişti iv 
Delâili cürmiye vâki olmuştur. O vazaifi adli
ye ifa edilmemesinden hukuku efrat ihkak edil
memiş, izaa edilmiştir. 

OSMAN NURİ B, (Bursa) — Zaruridir. 
I ALİ CENANİ B. (Devamla) — Binaenaleyh 

bendeniz maddenin bu şekilde tanziminde belki 
I şahsımız için bir fayda görürüm. Fakat hım-
j da efradın hukukuna sarih bir tecavüz görüyo

rum. Halk Hükümeti ve Cumhuriyet esasları 
I tâyin ve tesbit edildikten sonra milîetvekilîe-
| rinin şahıslarına tecavüz vukubıılacağmı bende-
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niz pek az bir ihtimal dâhilinde görürüm. Ma
suniyeti teşriiye ile beraber, tahkikatı adliye
nin cereyan etmesini ve bir mebusun hakkında 
tahkikatı adliye ile bir cürüm sabit olursa Mil
let Meclisine arz ederek tahkikat icra etmesi 
için, Millet Meclisine müracaat ederek bir ka
rar alınmasını daha muvafık görüyorum. Bi
naenaleyh maddenin bu şekilde tadili için, bir 
takrir veriyorum. Kabulünü rica ederim. 

SABİT B. (Erzincan) — Hiçbir mebus, Mec
lis dâhilinde ve haricinde rey ve mütalâasından 
dolayı mesul olamaz. Bu «mütalâasından» kay
dına neşriyat da dâhil midir? 

MAZBATA MUHARRİRİ CELÂL l^URi B. 
(Gelibolu) — Dâhildir. 

SABİT B. (Erzincan) — Ha, onun tasrihi
ni istiyorum. 

REİS — Neşriyat, Meclis dâhilinde olamaz; 
haricinde olur. 

ZEKİ B. (Gümüşhane) — Hariçteki neşriya
tı değil mi? 

ŞEFİK B. (Bayezid) — Efendim. Ali Cena-
ni Beyefendi, mebuslar tarafında ika edilmiş 
olan ceraimin tahkiki için bir şey yapılmamış 
olduğundan bahsettiler. Maddede görüyoruz 
ki" bir mebusun g*erek intihabından evvel ve ge
rek sonra aleyOıme cürüm isnadolunatn bir me
busun maznunen isticvabı, takibi, tevkif ve 
muhakemesinin icrası Meclis Heyeti Umumiye-
sinin kararına menuttur. Bu, bir emir tabiî
dir. Nitekim şimdi bütün devairi devlette, bir 
adliye memulrunun tahtı muhakemeye alınması. 
mensubolduğu Adliye Vekâletinin emrine tabi
dir. Meselâ bir mülkiye memurunun veya baş
ka bir memurun isticvabı mensubolduğu daire
nin Ve Şûrayı Devletin kararına mütevakkıf
tır. ;Bir mebus da kendisinin mensubolduğu 
Meclisi Mebusan Heyetinden sâdır olacak bir 
karara tâbi olmak lâzımgelir. Eğer bir mebus, 
bir cürüm ika ederse eşhası âdiye gibi mahaki-
ms sevk olunmaz. Sonra Reşid Ağa biraderi
miz, mebusluk müddeti esnasında, müruru za
man müddeti irikıza etmek denildiğine itiraz 
buyurdular. Evet; çünkü bu mebusun lehine 
değildir, aleyhinedir ve aleyhinde de olmak 
lâzımgelir.. Mebus olan bir zat, ikaı cürüm et
miş. Fakat mebus olmak dolayısiyle o cürüm
den bütün IhaıÜc mi kalsın? Hayır.. Meclisi Me
busan dâhilinde bulunduğu müddetçe takibatı 

kanuniyeden vârevtedir. Fakat mebusluktan 
çıktıktan sonra görmelidir ki, maddei kanuni-
yedeki kayıt bumdan ibarettir. Mebusluk müd
deti esnasında müruru zaman cereyan etmesin. 
Çünkü cereyan ederse cezadan kurtulur. Bir
kaç cürüm ika ederse müruru zamanla kurtul- ^ 
muş olur. Sonra gıyabi mahkûmlardan bahset
ti idiler. Evst, gıyabi mahkûmlar için 20 sene 
gibi bir müruru zaman müddeti vazedilmiştir 
fakat bu, öyle değildri. Her bir müruru zama
nın bir takyidi de varadır. Binaenaleyh madde 
muvafıktır. Maddenin aynen kabulünü rica 
ederim. (Reye sesleri) 

SEYİD B. (izmir) — Bendeniz, birinci 
fıkranın birinci şıkkı ihakkmda beyanı müta
lâa edeecğim. Bir mebus, Meclisi dâhilnde veya 
haricindeki rey ve mütalâasından dolayı me-
ısul olamaz deniliyor kavanini sairei esasiyede 
böyle haricinde, dâhilinde mesul olamaz diye 
bir kayıt yoktur. Bu defa Encümen bunu ilâve 
etmiş. Malûmuâliniiz, meclisler dâhilinde, es
nayı müzakerede bir mebus, her ne suretle olur
sa olsun her hangi bir meselede bulunursa bu
lunsun, o meselenin lehinde ve aleyhinde beya
nı mütalâa etmek hakkını haiz bulunuyor. 

ZEKİ B. (GümüŞane) — ise de.. 

SEYÎD B. (Devamla) — Bundan dolayıdır 
ki mesul olmaz. Hattâ Meclis daMümde kendi 
fikir ve reyini kabul ettirmek için, bütün Mec
lisin ekseriyetini kazanmak İçin, io, ekseriyetin 
hissiyatına müracaat ederek tahrikatta buluna
bilir. Kendi noktai nazarını kabul ettirmek is
ter ve bu onun hakkidir. Bundan dolayı bu, 
her Kanunu Esaside sarahaten zikrolunur. Mec
lisi Mebusanda, esnayı müzâkere de mebuslar
dan 'sâdır olan fikirler, reyler, sözler hiçbir 
suretle mucubi mesuliyet olmaz. Yahut Meclis 
haricinde bir mebu's eline kalemi alır ve beyanı 
mütalâa öder. Bu ikiden hali değildir. Malû
mu ihsanınız, ya ilmî, kemali ncEaretle, terbiye 
dairesinde ilim ve fenne ait bir mesele hakkın
da mütalâatmı yürütür. Âlimane, vâkrfane, 
ihtıisası dairelinde yazı yazar. Bunda herkes 
müsavidir. Neden bumdan mebus istisna olunu
yor? Diğer bir zat da yazarsa onun mesul ol
maması lâzımgelir. Aksi takdirde eğer o me
bus, o kalemi eline alıp.yazı yazan mebus, hal
kı tahrik edecek tarzda, bir takım mütalâat 
serdiyle makalât yazarsa nasıl mesul olmaz? 
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Binaenaleyh şimdi bu maddenin fıkrai ulâsın-
daki «hariçte bir mebus alelıtlak rey ve mü
talâasından ne veçhile olursa olsun mesul ol-
mıyacak, denildiği halde eşhası saire neden me
sul oluyor, niçin bu ona veriliyor? Meclis dâ
hilinde o imtiyaz ona verilir. Çünkü Meclis 
dâhilinde vazif ei tesmiyesini ifa ediyor ve onun 
için millet, Ibu hakkı kendisine vermiştir. Fa
kat ona gitte gazete ile istediğin gibi ifadetda 
bulun dememiştir ve o hak ona verilmemiştir. O 
itibarla hariçte, tahrik âmiz, ifsad âmiz müta-
lâat, makalât yazacak olursa mesul olması lâ-
zımgelir. Zannederim ki, bu mütalâamı encü
meni ali de kalbul etti. Çünkü encümenin fik
ri de benim fikrime mübayin düşmüyor. Yalnız 
ibareyi yazarlarken, bu cihet hasırlarına gel
memiş >o!Isa gerektir. Onun için bunun tadilini 
encümene terk ediyorum. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Arkadaş
lar. Seyid Bıöyefendi.. (Kısa 'sesleri) kısa değil 
bunun son derece usun söylemeye tahammülü 
vardır efendiler. Seyid Beyefendi, Meclisi Âli
nizi yanlış bir istikamete sevk edecektir. Efen
diler, masuniyeti teşriiye şahsidir. Fiilî değil
dir. Kaidei külliye budur. Bütün devletlerin 
hukuku e'sasiyes'indie, mebuslara temin edilen 
masuniyet doğrudan doğruya şahıslarına taal
lûk ©der. Binaenaleyh bir mebusun gazetesin
deki neşriyatından dolayı hodbehod hakkında 
takibatta bulunulacak olursa, bu baptaki hak
ki takdiri müddei umumilere verecek 
olursak mebusların hukuku siyaısiyelerini feita-
mamiıha istimali hürriyeti mefkurenin tahak
kuku noktai nazarından mühim ve esalslı müş
külâta mâruz kalır. Masuniyeti şahsiye lâfzı 
bimâna olur. 

SEYİD B. (izmir) — Müsaade buyurur mu
sunuz aramızda ihtilâf yoktur, müsaade buyu
rur musunuz? Mesul olmaz yazılıyor. Madde 
öyle yazılı değildir yoksa heyetin karariyle 
yine mesul olmak başkadır. Mesul olmaz deyin
ce heyet de karar vermez. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Heyet 
karar verebilir. 

SEYİD B. (Devamla) — Olamaz. Mesul ol
maz yazılıdır. 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Efen
dim, Seyid Beyefendi Hazretlerinin mütalâa
ları mesul olmak fıkrasına hasrolunursa bu na

zarı itibara alınarak tetkik olunabilir. Fakat 
bu karar her hangi bir cürmü eğer dedikleri 
maddenin son noktasına kadar kabul olunacak 
olursa her hangi bir fasıldan dolayı bir mebus 
hakkında müddei umuminin doğrudan doğru
ya takibatı kanuniyede bulunması lâzımgelir. 
Yoksa bir mebusun diğer şahısların irtikâbın
dan memnu oldukları fiil ve cürmü irtikâbet-
mesine bizde müsaade etmeyiz. Yalnız şu var 
ki tamamiyle tasrih edilmek lâzımgelir. Yoksa 
bir mebus gazeteci hakkında, yahut mebusun 
bir içtimada iradedeceği bir nutuktan dolayı 
Meclise sorulmadan takibatı kanuniyede bu
lunursa (nasıl olur sesleri) mesele budur. 

REFİK B. (Konya) — Efendim bendeniz
den evvel muhterem Seyid Beyefendi noktai 
nazarımı tamamiyle ve çok kuvvetli bir su
retle ifade buyurdukları için Heyeti Celilenizi 
izaç etmiyeceğim. Yalnız Feridun Fikri Bey 
biraderimize müsaadenizle diyeceğim ki madde 
arasındaki münasebetleri tamamiyle tetkik bu
yurmadan buradan beyanı mütalâa ettiler. Hat
tâ encümende noktai nazarını bu maddede te
lif etmiş değildir. Birinci fıkrada hiçbir me
bus Meclis dahil ve haricindeki rey ve mütalâ
asından dolayı mesul olamaz. Bunu söyledik
ten sonra encümen ikinci fıkra ile gerek inti
habından evvel gerek intihabından sonra «aley
hine cürüm isnadolunan bir mebusun» denili
yor. Ne demek istiyorlar? Yukarda lâyuhti ol
duğumuzu kabul ediyor. Dahilde hariçte her 
hangi suretle bir arkadaşımızın sualine de ce
vaben tasrih ettikleri gibi - hattâ tahriren 
makale suretiyle, vaiz suretiyle, hitabet sure
tiyle bir mebus çıkıp da esası kanuniye hilâfına 
ve milletin menafi umumiyesi aleyhine olarak 
alenî bir mahalde, umumi bir mahalde, iradı 
hutbe ederse Meclis azasının hiç birisi mesul 
olmıyacak mânası çıkıyor. 

OSMAN NURİ B. (Bursa) — O vakit hıya
neti vataniyedir. 

REFİK B. (Devamla) — öyle bir bahis üze
rindesiniz ki eğer bir gaflet gösterilecek olur
sa atiyen tevlidedeceği ihtilâtatın önüne geçi
lemez. Namütenahi ihtilâtat tevlidedebilir. Bir 
defa encümen birinci fıkra ile dahilde ve ha
riçte mesul olamaz, esasını kabul ettikten son
ra aşağıda bu noktai nazarını âdeta cerh edi
yor yani gerek mebus olmadan evvel gerek 
sonra aleyhine isnadolunacak cürümden dola-
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yi Meclisin heyeti umumiyesinden karar al
mak lâzımgeliyor diyor. Esasını kabul ettik
ten sonra aşağıda bu noktai nazarını âdeta 
cerhediyor. Yani gerek mebus olmadan evvel 
ve gerek sonra aleyhine iscnadolunacak cürüm
den dolayı Meclisin heyeti umumiyesinden ka
rar almak lâzımgeMr diyor. Rey ve mütalâası 
alınmadan mesul addetmedikten sonra intiha
bından sonra onun aleyhine isnadı cürüm olun
masının mânası ne demektir? Binaenaleyh 
arkadaşlar, zaruretler kendi miktarınca takdir 
olunur. Bu kaidei esasiyedir. Bir mebusun ma
suniyeti teşriiyeden istifade etmesi kaydı ancak 
bu kürsüi muallâda söyliyeceği söze münhasırdır. 
Yoksa hiçbir vakitte mebusum diye çıkıp da 
milletin menafii âliyesine.. 

KANUNU ESASİ ENCÜMENİ REİSİ YU
NUS NADİ B. (Menteşe) — Haricinde kelime
sinin tayymı kabul ediyoruz. 

REFİK B, (Konya) — Şayanı şükrandır. 
Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yoktur. 
Mademki teklif ediyorlar ve haricinde kelimesi 
tayyediliyor, o vakit mesele yoktur. 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Haricinde 
kelimesinin tayymı teklif ediyorum. 

BEİS — Efendim; «Haricinde» kelimesinin 
tayymı, kabul ve teklif ediyorum. Buna dair 
sekiz* âza da söz almıştır. Eğer söz alan aza
lar haricinde kelimesinin tayyı için söz söyli-
yeceklerse bunu encümen kabul ediyor. Onu re
ye koyacağım. 

AHMET SÜREYYA B. (Karesi) — Kifaye
ti müzakerenin aleyhinde söyliyeceğim. 

REİS — Eaten kifayeti müzakere için tak
rir yoktur. Söz alan rüfekâya sordum: (hari
cinde) kelimesi için söyliyeceklerse bu kelime
nin tayyına encümen muvafakat etti. Binaena
leyh mesele yoktur dedim. 

Buyurun Sabri Bey. 
SABRi B. (Saruhan) — (Haricinde) keli

mesi için söyliyecektim. Hacet kalmadı. 
REİS — Buyurun Hakkı Tarık Bey. 
HAKKI TARÎK B. (Giresun) — Vazgeç

tim, 
REİS — Buyurun Abdullah Azmi Efendi. 
ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Efen

dim; ınaddci kanuniye iki hükmü haizdir. Biri
si âdömimosııliyeti, diğeri mesuliyetin tehiri. Bi
linci fıkra, bir mebusun dâhil ve hariçteki mü
talâasından katiyen ademi mesuliyetini natık ve 

mutazammmdır. Diğeri de mesuliyetlerin tehi
rini, yani müddeti masuniyetini temdit etmiş 
oluyor. Ademi mesuliyet meselesinde bir işten 
maksat ne ise hüküm ona göredir. Ademime-
suliyet ne içindir? Çünkü bu kürsüde bir adam 
serbest söz söyliyemezse tabiî bihakkin mille-

' tin hâkimiyetini temsil edemez. Binaenaleyh 
serbest söz söylemek ancak bu kürsüye mah
sustur. Dışarıya çıkıp da heyecanâmiz nutuk
lar iradı ile memleketi ihtilâle sürükliyebilir. 
(Kabul olundu, sesleri,) Efendim, aleyhinde söz 
söyliyecekler vardır. Onun için tevsik etmek 
istiyorum. Binaenaleyh hariçteki mütalâasından 
dolayı mesul olamamak şeklini saten kavanini 
esasiyeler de kabul etmez. Çünkü kabul oluna
cak kaideler, mutlaka aklî ve mantıkî olmak lâ-
zımgelir. O kaideyi niçin kabul ediyor? Müta
lâasını serbest beyan etmek için,.. Mütalâasını 
serbest beyan edecek ve hükme iktiran edecek 
bir adamın sözü nerede olabilir? Ancak Mec
liste olur. Meclisin haricinde olanlar sözler 
hiçbir zaman karara iktiran etmek için değildir. 
Binaenaleyh indî ve şahsî mütalâasıdır ve ken
di kanaatidir. Bundan dolayı Kanunu Esasiye 
«masuniyet» kaydı koymak akıl ve mantıkin ha
ricindedir. Bu hiçbir kanunu esasiye giremez. 
Binaenaleyh Seyid Beyefendiyi, nazarı dikkati 
celbettiklerinden dolayı takdir ederim. 

REİS — Buyurun Musa Kâzım Efendi. 
MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim 

ben de aynı noktai nazarı müdafaa edecektim. 
Hacet kalmadı. 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair teklif 
vardır. 

ÂHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Aley
hinde söyliyeceğim. 

REİS — Buyurun. 
AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Efendi

ler üzerinde dûrudiraz mütalâa serd edilen mad
de her hangi bir Millet Meclisinin hâkimiyetini, 
müessiriyetini ve memleket ve rülletin menafi
me muvafık şekilde hizmet edebilmesini teklif 
eden yegâne bir maddedir. Eğer efendiler, bu 
maddenin milletvekillerine bihakkin temin etti
ği mesuliyeti teşriiyenin hududu ne kadar bü
yük olursa, ne kadar vâsi olursa, mebuslar o ka
dar büyük bir ehemmiyet ve nüfus ve salâhiyet
le ve emniyet ve itimatla iş göreceklerdir. 

REFİK B. (Konya) — Yani lâyuktidirler öy
le mi? 
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AHMED SÜREYYA B. (Devamla) — Em
niyeti şahsiyesi mefkudolan bir mebus reyinde 
de sözünde de, muhakemesinde de daima tesir 
altındadır ve biz bunun dâhilde ve hariçte her 
gün bin çeşit eserlerini görmekteyiz. Efendiler, 
Hükkâm lâyenazildir diyoruz, hükkâm gayrimc-
suldür diyoruz. Sebebi nedir? Verdiğim yeni 
hükümden dolayı acaba muaheze edilir miyim? 
Diye zihnine bir ukde, bir tereddüt târi olma
sın. Lâalettâyin hâkim dediğimiz ve bunun için 
muhterem tanıdığımız insanlar hakkında dün
yanın her tarafında bilittifak kabul edilen bu 
kaidei esasiyeyi yine dünyanın her tarafında 
daha büyük bir vüsatle kabul edilmiş olan ay
nı maddeyi - ki mebuslara şâmildir - niye ver
mekten esirgiyoruz, neden bundan tehagi ediyo
ruz? Diyorlar ki, «Eğer madde, bir mebus Mec
lis dâhilinde ve haricinde» ki mütalâasından 
mesul değildir tarzında kalırsa meselâ gazeteci 
olan bir mebus gazetesiyle birçok makalât neş
reder ve bu makalât belki menaubolduğu Mec
lisin ekseriyeti azîmesinin prensiplerine, mille
tin, memleketin menafii hakikiyesins nıünafi ya
zıları teşkil eder. Memlekette bir ihtilâl ruhu 
körükler ve bu mesuliyetten muarra kalırsa 
memlekette ejderha olur. Doğrudur. Fakat bun
da aklandıkları, eğri olan bir cihet vardır. Bü
tün rey ve mütalâa makalât demek değildir. 

SEYİD B. (izmir) — Bütün mütalât da dâ
hildir. Mutlak, ıtlakı üzerine.câri olur. 

AHMED SÜREYYA B. (Devamla) — Eğer, 
efendiler, mütalâa sözü makale demekse, kon
ferans demekse... 

SEYİD B. (izmir) — Hepsine şâmildir. 

AHMED SÜREYYA B. (Devamla) — Kati
yen değildir. 

SEYİD B. (izmir) — Mutlak, ıtlakı üzerine 
caridir. 

AHMED SÜREYYA B. (Devamla) — Türk'
ün bunda mefhumu mutlakı vardı. Teamülü 
vardı. Rey ve mütalâa ve sözünden bir Türk'ün 
lisanına hâkim, benliğine hâkim, hissiyatı mil
liyetine malik bir Türk'ün anladığı şey; (kısaca 
herhangi bir meselei muayyene altında ireyim 
izhar etmek ve yine bir veya mahdud birkaç 
adama reyini dilemek demektir. Yoksa bir me
busun gazete 'başına geçip de günlerle ardı sıra 
yazdığı makalâttır mânası katiyen çıkmaz. îrn-
kânı yoktur. 

SEYÎD B. (İzmir) — O vakit bütün efrad 
müsavidir. 

AHMED SÜREYYA B. (Devamla) — Rey 
ve mütalâa sözünün buna tahammülü mevcut 
değildir ve bilhassa benim lisana, Türk lisanı
nın ruhiyetine mutabık mütalâam encümen ta
rafından dahi aynı surette tesbit edilir ve bu 
maddedeki rey ve mütalâanın ancak bunlara 
münhasır olduğu ve yoksa meselâ konferans 
vermek gibi, mütemadiyen istediği gibi makalât 
yazmak gibi şeylerin (rey ve mütalâa) ların 
cümlesi dâhiline girmediğini tesbit ederse bü
tün tehlikeler mürtefi olmuş olur ve şunu da 
arz edeyim ki bu madde encümeni âlinizin itti
fakına mazhar olmuş ittifakla çıkmış en kuv
vetli maddedir. Hattâ bu maddenin müzakere
si, ( Rey ve mütalâa) sözünü gazetelerle neşri 
makalâta teşmil etmek cüretinde hulunan eski 
Adliye Vekilimiz Muhterem Seyid Beyefendi
nin dâhi huzurlarında cereyan etmiştir, kendi 
fikirlerinden de istifade olunmuştur. Encümeni 
âlinize hâkim olan zihniyet, şimdi huzurunuzda 
kemali safvet ve samimiyetle arz ettiğim fikir
lerden ibarettir. Hayret ediyorum. Encümen 
bu maddeyi kabul ederken kendisinden hu zih-
niyat hâkim olduğu ha>lde niçin (hariçte) keli
mesinin tayyına muvafakat etmiştir? Niçin ken
disinin koyduğu ve kendisine hâkim olan zih
niyeti bendenizin arz ettiğim gibi Mazbata Mu
habirimiz burada söylememiştir, Heyeti Celi-
lenizi tenvir etmemiştir? 

SEYÎD B. (İzmir) — Reis Bey; kendilerine 
bir «nal soracağım. 

ZBKİ B. (Gümüşane) — Vekil olduğu za
man.. 

AHMED SÜREYYA B. (Devamla) — Efen
diler; Ali Cenani Beyefendi; mebuslara bahşe
dilen masuniyeti teşriiyenin... 

REFİK B. (Konya) — Kifayet aleyhinde 
midir bu? 

AHMED SÜREYYA B. (Devamla) — Kifa
yet aleyhindedir. Bu esbabı mucibesidir, ve da
ha yarım saat sürecektir. 

Efendiler; Ali Cenani OBeyefendi, mebuslara 
bahşedilen masuniyeti teşriiyenin hikmet ve se
bebi ihtasınm pek güzel teşrih etmişlerdir. 
Onun üzerine bir söz söyliyecek değilim. Encü
meniniz de /müzakerat esnasında aynı mütalâatı 
kabul ederek demişti ki eğer bir mebus Meclis 
dâhilinde ve- haricinde arz ettiğim gibi rey ve 
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mütalâasından dolayı mesul addedilecek olursa 
bir ekalliyet fırkasının teessüsüne imkân yok
tur. Ekseriyet fırkası her vakit ekalliyete ka
lacak bir zümreyi istediği girdaba, istediği 
cüraıe sevk vs îsal edebilir. (Pek doğru sesle
ri) Halbuki bu doğrudan doğruya memlekette 
hürriyeti içtihada, hürriyeti kelâma, hürriyeti 
tefekkürce tamamen münafi olan bir iştir. Mem
lekette hâkimiyeti milliye ile beraber hürriyeti 
mutlâkayı te'sis etmek gayei mülbeccelesi ile bu 
kayıt buraya konmalıdır. Eğer 'encümeniniz 
bugün arz ettiğim bu zihniyetten, bu noktadan 
feragat etmişjte rey ve mütalâa kelimellerini hiç 
muhtemel olmadığı halde mütalâa, konferans 
kelimeleri ile karıştırarak ve aynı zamanda 
bu tafsilen arz ettiğim rey ve mütalâa sözleri
ne konferans ve gazete makalelerinin dâhil ol-
doğu surette bu mahzuru ref'ederek bu mad
deyi arz etiğim miibeccel gayelere hadim ol
duğu için kabulünü mümkün kılmamak gara
betini gösterdiği için diyeceğim ki, efendiler, 
bundan sonra Türkiye'de mebusların da hürri
yeti. efkârı, emniyeti istikbali, emniyeti efkârı 
kalmıyacaktır ve Meclisten de hiçbir faide hâ
sıl olmıyacaktır. Onun için efendim işte biti
yor. Refik Beyefendiye müjde, bu kadar. Çok 
tesirler ika eden bu maddei mühimme üzerinde 
daha bir çok arkadaşların, daha beş on arka
daşın bilhassa kemali tehalükle ve kemali he
yecanla ve belki biraz da endişe ile bu kür
süden isöyliyecekleri 802160 dinlemek ve benim 
sık sık sözlerimi kesen arkadaşlarımın da söz 
söylemelerini mümkün kılabilmek için müzake
renin kâfi olmadığını arz ©diyorum. Kifayeti 
müzakere aleyhinde karar vermenizi rica ede
rim. Maydan skin (efendiler. 

SEYÎD B. (izmir) — Bir mesele mübhem 
kalmıştır Reis Bey. (Reye, reye sesleri) Efen
dim şimdi kısa, gayet kısa.. 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Reis Bey, 
kifayet aleyhinde (birden fazla kimse söyliye-
mez. 

SEYİD B. (izmir) — Efendiler bendenize 
itiraz etti. Cevap vermek hakkımdır. (Gürül
tüler) O halde benim hürriyeti kelâmımı kes
mek istiyorsunuz. Şimdi hürriyeti kelâmdan 
bahseden adam, benim sözümü nasıl kesebilir? 
Nasıl keesbilirsiniz? Demek ki istibtat yapmak 
istiyorsunuz. Çünkü sözünü söyliyen adam, si
zin kadar bilir ne söylediğini... Efendiler. Eğer, 
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rey ve mütalâa meselesi Süreyya Beyin dediği 
gibi birden bir mesele hakkında istifsar olun
muş, mütalâan nedir? Diye sorulmuş, o da 
benim reyim budur, mütalâam şudur, demekten 
ibaret ise ve encümenin ide maksadı bu ise ef
radı 'saireyi ne için istisna ediyorsunuz? Efradı 
saire mesul mü olacaktır? Neden? 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Mebus 
olmadığı için... 

SEYİD B. (izmir) — Neden? Hakkı kelâmı 
yok mu, hürriyeti kelâmı yok mu? mebusa mı 
mahsustur hakkı kelâm? Mebusa mı mahsustur 
hürriyeti mütalâa? Eğer maksadınız ilmî ise, 
hukuku esasiye&en bahsetmek ise, bütün me
deni devletlerin kavanini esasiyesinde mevcu-
dolan es'asatı kabul ise hariçte ilmî mütalâadan 
kimse mesul olmaz. Efendiler mesuliyet ancak 
tahrik ve ifsatta olur. Açın, diğer 'devletlerin 
Kanunu Esasilerini bu madde böyle yazılmaz. 
Bu maddede her türlü mütalâattan masundur, 
mesul değildir der. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Aşağı 
madde var, Beyefendi okumamışlar. 

SEYİD B. (izmir) — Masundur. Ne vakit? 
Kürsüde, kürsüi hitabette her nevi sözlerinden 
gayrimesüldürler. Hattâ orada her türlü rey 
ve mütalâa der. Yoksa böyle rey ve mütalâ 
demez. Maksat nedir, burada Masundur, is
tediğini söyliyecek. Ve istediği gibi kendi iti-
kadınca milletin, memleketin saadetine ait 
gördüğü meseleyi istediği derecede teşvik ve 
tergibedecek ve kendi meramını istihsal için 
her nevi vesaiti meşruaya müracaat edecektir. 
Dövemez, kıramaz, sebbü şetmedemez. Ederse 
o da Meclisin Nizamnamei Dâhilisine aidolur. 
Kanunu esaside yazılmaz o. Bu maddenin 
matmaı nazarı budur. Bu madde mebuslar ha
riçte mesuliyeti dair bir cürüm irtikabettikleri 
zaman onların sureti isticvabını, sulreti tevki
fini beyandır. Bu maddeye tutulmuş bir fıkra 
ilâve oltınmuş (mebus dâhilde ve hariçte rey 
ve mütalâalardan masundur.) denmiş. {Mesul 
değildir diyor. Mesul gösterip de sureti muiha-
kemesini alt taraftaki maddelere tâbi tutsa idi 
söz yoktu. Hayır, gayrimesul tutuyor. Demek 
ki istediği mütalâayı dermeyan edebilir. De
mek ki bu ikiden hali değildi, dedim. Benim 
iptidayi kelâmıma dikkat etseydi ıSüreyya Bey, 
mütâlâatını serd etmeye lüzum kalmazdı. Hep
si zaittir. Ne dedik, bu ikiden hâli değildir* 
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Ya öbürü, ilim dairesinde, edep dairesinde, mü
talâasını, kanaati şahsiyesini beyan etmesidir. 
Bunda herkes müsavidir. Mebusa mahsus de
ğildir bu. Bir muktezayı hürriyet. EfraJdı mil
let bu meselede müsavidir. Hürriyetin esası 
buduir. Cumhuriyetin ica;bı budur. Bunun ak
si istibtat olur. Efendiler demek ki, siz başka
sına mütalâa beyan ettirmiyeceksiniz. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Hayır 
öyle değil. 

SEYİD B. (Devamla) — O halde ibareyi 
doğru yaz. İbare böyle yapılmaz. Bu ibare 
tayyolunur buradan, O efraldm hepsine. şâmil
dir. O hukuku âmmede zikrolunur. O vakit 
o 'madde her mebusa bütün efrada şâmil olur, 
feurada mebusun imtiyazından toaihsolunuir. Bu 
istisnai tok muameledir. İstisnai ve imtiyazi 
havi olan bu madde mefhumu muhalifi 
bütün zıt bir mâna ifade ©der bir madde ya
zılmaz. Onun içinir ki bu sözü, bu mütalâayı 
söyliyen adam tekmil devletlerin ve milletlerin 
Hukuku Esasiyesini düşünerek söylemiştir. Bi
lerek söylemiştir, bilmiyerek değil!.. Rey ve mü
talâanın ne demek olduğunu ben de sizin kadar 
bilirim. İbarenin şevki o değildir, ibare onun 
için yazılmamıştır. Burada gaflet edilmiştir. 
Zannolunmuş ki sair kanunu esasilerde böyle 
bir şey var, hayır yoktur. «Hiçbir mebus Mec
lis dâhilinde ve haricindeki rey ve mütalâala
rından dolayı mesul olamaz» diye yazılıdır. 
Halbuki bir mebus dâhilde ister tahrik âmiz 
olsun, ister olmasın, mesul olmaz. Çünkü onun 
vazifesidir, onun için buraya gelmiştir. Kim
senin ona nazaran imtiyazı yoktujr, hiçbir fert 
ondan daha mümtaz bir mevkide değildir. On
dan dolayı muaftır, mesul değildir. Fakat ha
riçte avamı nasa hitabederken öyle değildir, 
Orası, münakaşa, mücadele mevkii değildir. 
Orada halkı tahrik ederse neticesinde ihtilâl 
olur ve defaten o ihtilâli bastırmak için kan 
dökülür. Bunlar her devlette ister mebus ol
sun, istejr olmasın bir cürüm teşkil eder. Bir 
mebus birine bir tokat atsa mesul değil midir, 
bir mebus birini cerhederse mesul değil midir? 
Mesuldür. Bundan mesul olursa koca bir mil
leti tahrik ederse neden mesul olmuyor, bunu 
kim demiş Bu, hangi hürriyete taallûk edi
yor Hiçbir mebusun bu şekilde hakkı hürriyeti 
yoktur ve olamaz. Hiçbir devlet, hiçbir âlim, 

hiçjbir mütefekkir, (hiçbir zaman bunu kabul et
mez. Ama ilmî imiş, bir rey ve mütalâa, bir 
kanaat beyanı imiş, onda herkes müsavidir. 
Onda mebusun bir imtiyazı olmadığı gibi diğer 
fertlerden farkı yoktujr. Halbuki bu ibare öyle 
değildir. Bu ibare efradı saireyi miesul, yalnız 
mebusu gayrimesul gösteriyor. Gerçi efradı 
saireden bahsetmiyor. Fakat mefhumu muha
lifi odur. Mânayi düşünün, taşının da ona gö
re beyan ve rey mütalâa edin. 

REİS — Kifayeti müzakereyi reyi âlinize 
vaz'ediydrum. Müzakereyi kâfi gerenler lüt
fen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. 
Kâfi görmiyenler lütfen el kaldırsın. Müzakere 
kâfi görülmüştür. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim 
tadil teklifleri encümene gitmek lâzımdır. (Ha
yır sesleri) 

REİS — Takrirler okunacak: 

Riyaseti Celileye 

17 nci maddenin ikinci fıkrasının (muhake
mesinin icrası) kelimesinden sonra (ikamet
gâhına da taharriyat icrası) cümlesinin ilâve-

- sini teklif ederim. 
Trabzon 
Rahmi 

Riyaseti Celileye 

17 nci maddenin ilk fıkrası şu suretle tadil 
olunmalıdır : (Hiçbir Mebus Meclis dahilinde
ki rey ve mütalâasından ve Meclisteki rey ve 
mütalâasının Meclis haricinde irad ve izharın
dan dolayı mesul değildir.) 

Giresun 
Hakkı Tarık 

Riyaseti Celileye 

Onyedinci maddenin birinci fıkrasının ber-
veçhi. zir tadilini teklif ederiz : 

(Hiçbir Mebus Meclis dahilindeki rey ve 
mütalâasından mesul olamaz.) 

Konya Konya 
Musa Kâzım Eyüp Sabri 

Riya seti Celileye 
17 nci maddenin birinci fıkrasındaki (hari

cinde) kaydının tayyını teklif ederiz. 
Konya Gaziantep 
Refik Ali Kılıç 
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Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir, maddenin reye konma
sını teklif ederim. 

Malatya 
Reşit 

Riyaseti Celileye 

17 nci maddenin birinci fıkrasının berveçhi 
ati tadilini teklif eylerim: 

Madde 17. — Hiçbir mebus Meclis dâhilin
de vazifei teşriiyesine aidolmak üzere Meclis ha
ricindeki rey ve mütalâasından dolayı mesul ola
maz. 

Çanakkale 
Şükrü 

Riyaseti Celileye 

Onyedinci maddenin berveçhi ati tadilini tek
lif ederiz. 

Gazianteb Çorum 
Ali Cenani Münir 

Saruhan 
Kemal 

Madde 17. — Hiçbir mebus Meclis dâhilinde 
ve haricindeki rey ve mütalâasından dolayı me
sul olamaz. Gerek intihabından evvel ve gerek 
sonra aleyhine cürüm isnadolunan bir mebus 
hakkında tahkikat cereyan edilebilirse de tev
kifi veya muhakemesinin icrası Heyeti Umumi-
yenin kararına mütevakkıftır. Cinai cürmümeş-
hut bundan müstesnadır. Ancak bu takdirde 
makamı aidi Meclisi derhal haberdar etmekle 
mükelleftir. Bir mebus aleyhindeki cezai hük
mün infazı mebusluk müddetinin hitamına talik 
olunur. Mebusluk müddeti esnasında müruru 
zaman cereyan etmez. 

Riyaseti Celileye 

Cünha hükümlerinde müruru zaman müdde
tinin beş sene olmasına ve müddeti içtimain dört 
sene kabul edilmiş olmasına binaen bu madde
deki cezai hükmün müruru zamanı yalnız ka
bahatlere inhisar etmektedir. Milletin bir içtima 
müddetince kuvvei teşriiye ve icraiyeyi haiz 
Meclisinde ifayı vazife eder bir zatın evvelce 
kabahat cürmünden dolayı hakkında ita edil
miş olan hükmün müruru zamanı nazarı itibara 

almmıyarak ikmali müddetinde icra edilmesi 
muvafık olamıyacağından son fıkranın tayyını 
teklif eylerim. 

Bozok 
Ahmed Hamdi 

Riyaseti Celileye 

HAKKI TARIK B. (Giresun) _ Tay, evvelâ 
reye konursa çok müşkül bir vaziyet hâsıl ola
caktır. Takririmi izah için söz istiyorum. 

REİS — Siz ^birinci fıkraya dair bir tak
rir verdiniz. 

HAKKI TARIK B. — Evet birinci fıkra 
hakkında takririmi izah için ®ös istiyorum. 

REİS — Efendim buradan evvel söz istemiş
tiniz, kaydettim, vaz geçtiniz, yani beyhude 
yere vakti izaa ediyorsunuz. 

HAKKI TÂRİK E. (Giresun) — Efendim. 
Haricinde kelimesi tayyahınduğu takdirde ga
ye! feci bir vaziyet hâsıl olacaktır, nazarı 
dikkatinizi celbederi'm. Burada her han^i bir 
mesele hakkında bir rey ve bir mütalâa izhar 
edersiniz, bunu hariçte izhar etmek acaba 
mümkün <olmıyaeaik mıdır. Fıkrayı tayyettiği
niz takdirlde mebuslar fikrini hariçte izhar 
edemeyecektir. Binaenaleyh bendeniz bir tek
lif arz ediyorum ki burada n'e rey ve mütalâa 
beyan ederlsek onu hariçte de aynen beyanı mü
talâa etmekte salâhiyettar olmalıyız ve orada 
beyan ve izhar olunan rey ve mütalâayı hariçte 
söylediğimiz takdirde mesul olmamalıyız. Tek
lifi bundan ibarettir ve <buna münhasırdır. Bun
dan başka bir surette (beyanı mütalâa edersek 
o zaman mesul olabiliriz. Binaenaleyh (Hariç
te) kelimesi tayyolunmamalıdır. 

Birinci fıkranın şu (Hiçbir mebus Meclis dâ
hilinde her türlü rey ve efkâr ve mütalâatın-
dan mesul değildir) şeklinde ıslahını teklif ey
lerim. 

Sivas 
Halis Turgut 

REİS — Efendim evvelemirde Konya Mebu
su Musa Kâzım ve Eyüp Sabri efendilerle Kon
ya Mebusu Refik ve Gazianteb Mebusu Kılıç 
Ali beylerin kezalik Sivas Mebusu Halis Turgut 
Beyin teklifleri (hariç) kelimesinin tayyını tek
lif ediyorlar. 
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REİS — Efendim, Evvel emirde (hariçte) I 
kelimesinin tayyına dair olan takriri reye ko-
yaöağim. 

HARKI TÂRİK B. (Giresun) — Efendim. 
O tayyedilirse.. 

REİS — Müsaade buyurun. Kabul edil
mezse sonra sizin teklifi reye vaz'ederim. 

(Konya Mebusu Refik Beyin takriri tek
rar okundu). 

Riyalseti Oelileye 
Meclis dahilindeki rey ve mütalâa ve beya* 

natından dolayı mesul olamaz. 
Karesi 
Vehbi 

REİS — Efendim, /takrirler hariçte kelime
sinin tayyına dairdir. Reyyi âlilerine vaz'ediyo-
rum. Tayyı kabul edenler lütfen el kaldırsın 
Aksini reye vaz'ediyorum. 

RIZA B. (Muş) — Ânlaşıllmadı efendim. 
REİS — Anlaşıldı efendim. Herkes reyini 

veriyor. Şimdi aksini reye kokuyorum. Tay tek
lifini kabul etmiyenler, yarii (hariçte) kelime
sinin ipkalsma taraftar olanlar lütfen el kal
dırsın. iSülüsan ekseriyete iktiran etmemiştir. 
Binaenaleyh kalmış olacaktır. 

SEYİD B. (izmir) — Asıl maddeyi reye 
koyunuz. 

REİS — Maddeyi reye koyacağım; evvelâ 
tadil tekliflerini reye koyuyorum, ondan son
ra da madde reyi âlilerine arz edilecektir. Bey
hude telâş buyuruyorsunuz. Efendim. Çanak
kale Mebusu Şükrü Beyin takriri vardır. 

(Şükrü Beyin takriri tekrar okundu.) 

REFİK B. (Konya) — Reis Bey, bendeniz 
usul hakkında söyliyeceğim. 

REİS — Ne usulü efendim. 
REFİK B. (Konya) — Reye vaz'ı usulüne 

dair söyliyeceğim. 
REİS — Efendim usule dair bir şey yok

tur. Tay teklifinin kabulü için sülüsan ekse
riyet lâzımdır. 

REFİK B. (Konya) — Efendim esas; Teş
kilâta Esasiye Kanununun maddeleri reye ko
nulduğu zaman sülüsan ekseriyetin aranması 
şeklindedir. Yoksa her hangi bir maddenin 
bir fıkrasının tayyı veya ibkası hakkındaki 
teklifin kabul veya ademi kabulü hakkında 
araya müracaat edildiği zaman sülüsan ekse
riyetin aranılmasına Meclis bir karar verme- | 
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mistir. Maddenin esası reye konduğu zaman 
sülüsan ekseriyet lâzımdır. 

REİS — Efendim, Konya Mebusu Refik Bey 
gibi usul hakkındaki mütalâa ve malûmatiyle 
bir dereceye kadar Meclisimizde şöhret bula
mış olan bir zatan böyle mütalâatta bulunma
sına hayret ediyorum. (Alkışlar) Eğer tadil 
hakkındaki teklif karargir olursa tadil tekli
fi maddei asliye makamına kaimolacağı için 
böyle maddeiasliye makamına kaimolacak bir 
meselenin sülüsan ekseriyetle reye vaz'edil
memesi nasıl kabul olunur? 

REFİK B. (Konya) — Makamı Riyasetin 
teveccühüne teşekkür ederim. Ancak şu mad
de yüzelli kelimeden ibarettir. Şu halde yüz-
elli kelimenin de tayyı için ayrı ayrı takrir 
vereceğiz. O halde yüzelli defa tâyini esami 
ile ve sülüsan ekseriyetle rey istihsal buyuru-
lacak mı? 

REİS — Zatiâliniz Meclisin evkatını böy
le beyhude yere izaa edecek boş şeylerle uğraş
mazsanız zannederim. 

(Çanakkale Mebusu Şükrü Beyin takriri 
tekrar okundu) 

REİS — Bu teklifi reyiâlinize koyacağım. 
Çanakkale Mebusu Şükrü Beyin teklifini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmedi. 

(Giresun Mebusu Hakkı Tarik Beyin takri
ri tekrar okundu.) 

REİS — Bu teklifi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul et
miyenler lütfen el kaldırsın. Kabul olunmuş
tur. Binaenaleyh birinci fıkra şu şekli alıyor-
«Hiçbir mebus Meclis dahilindeki rey ve mü
talâasından ve Meclisteki rey ve mütalâası
nın Meclis haricinde irat ve izhanndan dolayı 
mesul değildir.» 

VEHBİ B. (Karesi) — Bendenizin teklifim
de «Beyanat» kelimesi vardır, onun da ilâvesini 
teklif ediyorum. 

REİS — Efendim, Karesi Mebusu Vehbi 
Bey birinci fıkraya bir kelime ilâvesini tek
lif ediyorlar. «Meclis» dahilindeki «rey ve mü
talâa ve beyanat» kelimesini ilâve ©diyor. Bu 
teklifi reye koyuyorum. Efendim; «Beyanatın
dan» kelimesinin ilâvesini kabul edenler lüt
fen e! kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Ka-
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bul etmiyenler el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
O halde efendim maddenin birinci fıkrası şu 
şekli almıştır:. 

Madde 17. — Hiçbir mebus Meclis dahilin
deki rey ve beyanatından Meclisteki rey ve mü
talâasının ve beyanatının Meclis haricinde irat 
ve izharından dolayı mesul değildir. 

«Ve beyanatından» kelimesi ilâve olunmuş
tur. Zapta geçsin diye birinci fıkrayı bir de
fa daha okuyorum. «Hiçbir mebus Meclis da
hilindeki rey ve mütalâasından ve beyanatın
dan ve Meclisteki rey ve mütalâasının ve be
yanatınım Meclis haricinde irat ve izharların
dan dolayı mesul değildir.» 

Riyaseti Celileye 

17 nci maddenin «Bir mebusun intihabm-
dan evvel» liye başhyan dördüncü fıkrasına 
(Evvel) kelimesinden sonra (veya sonra) ke
limesinin ilâvesini teklif ederim. 

Mersin 
Besim 

BESİM B. (Mersin) — Reis Bey; izah etme
me müsaade buyururmusunuz? 

REİS — Buyurun efendim.. 

BESİM B. (Mersin) — Efendim; bu mad
de masuniyeti teşriiyeden bahsederken inti
haptan evvel veya sonra ika edilen cürümden 
de bahsediyor, intihaptan evvel ikaı cürmeden 
bir mebus aleyhine bilâhara hüküm sâdır olur
sa dördüncü fıkra mucibince hükmü cezai me
busluk müddetinin hitamına talik olunuyor. Hal
buki intihap esasında ika ettiği bir cürüm do-
layısiyle Heyeti Umumiye karariyle mahkeme
ye sevkedildiği takdirde ve mahkemeden de 
bir hüküm lâhik olduğu takdirde ne vaziyet 
hâsıl olacağı hakkında kanun sâkittir. Yani o 
vakit intihaptan sonra Heyeti Umumiye kara
riyle mahkemeye tevdi edilen bir mebusun 
aleyhine mahkemeden hüküm lâhik olduğu tak
dirde o mebus hakkındaki hüküm ne olacak? 
Maddede meskûtünnanhtır. Onun için «inti
haptan evvel» fıkrasına «Veya sonra aleyhine 
hüküm sâdır olan» kaydının ilâvesini bende
niz lüzumlu görüyorum. Rica ederim kabul bu
yurunuz. 

REİS — Efendim. Takrirlerini izah ettiler. 
Şimdi bu, dördüncü fıkraya aittir. (Gaziantep) 
Ali Cenanı, (Çorum) Münir, (Saruhan) Kemal 
beylerin teklifi daha evvelki fıkraya adidol-
duğu için daha evvel reye koyacağım. 

(Gaziantep Mebusu Ali Cenani Bey ve rü-
fekasınm takriri tekrar okundu.) 

REİS — Bu teklifi reyiâlinize koyuyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmiyenler el kaldorsım. Ka
bul olunmadı efendim. 

Mersin Mebusu Besim Beyin takriri tekrar ~~ 
okundu.) 

REİS — Şimdi Besim Bey; dördüncü fık
radaki «Gerek intihabından evvel» kelimesin
den sonra «Ve gerek sonra» kelimesinin ilâve
sini teklif ediyorlar. Bu teklifi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmiyenler el kaldırsın. Kabul edildi 
efendim. Efendim Malatya Mebusu Reşit Ağa
nın takririni reye koyacağım. 

(Malatya Mebusu Reşit Ağanın takriri tek
rar okundu.) 

REİS — Efendim bu teklifi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul olun
madı» 

(Trabzon Mebusu Rahmi Beyin takriri tek
rar okundu) 

REİS — Efendim Trabzon Mebusu Rahmi 
Beyin bu teklifini kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyen
ler el kaldırsın. Kabul olunmadı efendim. 

Kezalik Bozok Mebusu Ahmed Hamdi Be
yin takriri; son fıkranın tayyım teklif ettiği 
için kabul olunmamıştı. 

Binaenaleyh fıkranın evvelce arz ettiğim şe
kilde tashihinden ve dördüncü fıkraya «Ve ge
rek sonra» kelimesinin ilâvesinden sonra 17 nci 
maddeyi reyinize koyuyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmiyenler el kaldırsın. 17 nci madde 
kabul edilmiştir efendim. 

Yarın saat birbuçukta içtima etmek ve rü
sumat, tapu ve muhassesatı zatiye bütçelerini 
müzakere etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı celse saat : 07,00 
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(Kabul edenler) 

Safa B. (Adana), Mustafa Vehbi B. (Aksa
ray), Esat B., Ali Rıza Ef. (Amasya), Murat 
B. (Antalya), İhsan B., Hilmi B. (Ankara), 
Hüseyin Rıfkı B., Faile B. (Edirne), Faik B. 
(Ordu), Sabit B. (Erzincan), Cazim Ef., Rüş
tü Pş., Refet E l , Ziya Ef., Haled B. (Erzurum), 
Halil B. (Ertuğrul), İhsan Hamit B. (Ergani), 

Mustafa Rahmi B., Seyit B. (İzmir), Ha
fız İbrahim Ef., Hüseyin Hüsnü Ef., Mükerrem 
B. (İsparta), İsmail Canbulat B., Abdürrahman 
Şeref B. (İstanbul), Emin B., Arif B., Abdul
lah Azmi Ef. (Eskişehir), Mustafa. B. (İzmir), 
Necati B., Refet B. (Bursa), Şükrü B. (Biga), 
Süleyman Necini B. (Canik), Şükrü B. (Çatal
ca), Münir B., Dr. Mustafa B., İsmet B. (Ço

rum), Haydar Rüştü B., (Denizli) Zülfi B., Fey
zi B. (Diyarbekir), Yusuf Ziya B , Halil B. 
(Zonguldak), Halis Turgut B. (Sivas), Kemal 
B., Mehmet Sabri B. (Saruhan), Ali Cenani 
B. (Gaziantep), Ömer Ef. (Kars), Dr. Fuad 
B. (Kırkkilise), Hu 1 isi B., Osman Niyazi B., 
Mehmet Cavid B., Mehmed Vehbi B., Haydar 
Âdil B. (Karesi), İsmail B. (Karahisarı Şar
ki), Hal.it 11 (Kastamonu), Musa Kâzım E l , 
Eyüp Sabri B., Refik B., Naim Hazini Ef. (Kon
ya), Ahmet Hilmi B., Nuh Naci B., Dr. Halit 
B. (Kayseri), Hasan Fehmi B , Zeki B. (Gümü-
şane), Niyazi B., Besim B. (Mersin), Abdül-
kadir B., Hacı M-ehmet Ef. (Maraş), Ata B. 
(Niğde). 

(Reddedenler) 

Hilmi B. (Artvin), Talât B. (Ardahan), 
Neşet B., Besim Atalay B. (Aksaray), Nafiz B. 
(Amasya), Hasan B., Ahmet Saki B. (Antalya), 
Şakir B. (Ankara), Reeai B. (Ordu), İbra
him B., Rasim B., Ahmet B. (Ertuğrul), Kâzım 
Vehbi B., İhsan B. (Ergani), Osmanzade Ha/mdi 
B. (İzmir), Naci B., Hüseyin B., Mustafa B. 
(Elâziz), Yahya Komal B. Şeyh Safvet Ef., 
Ali Ef. (Urfa), İbrahim B. (İzmit), Şefik B. 
(Bayazit), Mustafa Fehmi E l , Osman Nuri B. 
(Bursa), Hüseyin Baki B. (Burdur), Haindi B., 
Salih B. (Zozok), Falih Rıfkı B., Şükrü B., 
Emin Cemal B. (Bolu), Mehmet B. (Biga), 
Mustafa B. (Tokad), Cavit Pş. (Canik), İhsan 
B. (Cebelibereket), İsmail Kemal B., Ferid B. 
(Çorum), Nazmi B. (Hakkâri), Ahmet Şükrü 
B. (Dersim), Yusuf B., Mazhar Müfid B., Ne
cip Ali B., Kâzım B. (Denizli), Şeref B. (Diyar
bekir), Fuad B. (Rize), Mahmud B., Halil Hul-
ki B. (Siird), Ziya B., Dr. Ömer Şevki B., Rah

mi B. (Sivas), Mahmud B., Kadri Ahmed B. 
(Siverek), Rahmi E., Nehizade Hamdi B. (Trab
zon), Hafız Şahin Ef., Ferid B., Kılıç, Ali B. 
(Gaziantep), Ağaoğlu Ahmet B. (Kars), Mu
sa Kâzım B., İzzet Ulvi B., Ruşen Eşref B. (Ka
rahisarı Sahib), Mchraed Fuad B., Ali Rıza B., 
Ahmed M/ahir Ef. (Kastamonu), Ali Saip B., 
Ali Sadi B. (Kozan), Mustafa Feyzi Ef., Mus
tafa Ef.,*Tevfik Fikret B. (Konya) Mahbıtb Ef., 
Yahya Galip B. (Kırşehir), Sabit B. (Kayseri), 
Celâl Nuri B. (Gelibolu), Veysel Rıza B. (Gü
müşime), Ziya B., Talât B., Rıfat B. (Kângırı), 
Cevdet B., Ragıp B., Nuri B., Recep B. (Kütah
ya), Şevket E l , Kâzım B., Hacim Muhittin B. 
(Giresun), Yakup Kadri B,, Abdülgani B., Der
viş B. (Mardin), Mithat B. (Maraş) Reşit Ağa, 
Dr. Hilmi B. (Malatya), Yunus Nadi B. (Men
teşe), Rıza B., Osman Kadri B. (Muş), Halit 
B., Galip B. (Niğde), Hakkı B., İbrahim B., Mü
nih B. (Van). 

(Müstenkifler) 

Süleyman Sırrı B. (Bozok), Ahmed B. (Diyarbekir). 

•»>•'-

http://Hal.it

