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BİRİNCİ CELSE 

Bedi Müzakerat Saat : 1,45 

REİS : Fethi Bey 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Avni Bey (Bozok) 

REÎS — Celseyi açıyorum efendim, 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

RElS — Zaptı sabık hülâsası okunacaktır : 

YİRMİ ÜÇÜNCÜ İÇTİMA 

29 Mart 1340 Cumartesi 

Birinci Celse 

Fethi Beyin tahtı riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık 
hülâsası kıraat ve aynen kabul ve evrakı varide ait olduk
ları mahallere havale edildi, ihtiyat zabitlerinin terfihi 
hakkındaki teklifi kanunî müstacel ruznameye alındı. 
Muhtacini zürraa tavizen verilecek iki milyon liradan 
bir milyon sekiz yüz bin lirasının tohumluğa ve müte
bakisinin çift hayvanatiyle alâtı ziraiyeye tahsisi hak
kındaki lâyihanın müstacelen ve tercihan müzakeresine 
dair Ziraat Vekili Zekaî Beyin teklifi kabul olunarak 
müzakeresine geçildi, Lâyihanın heyeti umum iyesi ay : 

nen kabul olunduktan sonra Askerî Fabrikalar Müdü
riyeti Umumiyesi mülhak bütçesinin müzakeresine ipti-
dar olundu. Heyeti umumiyesi sakkında ceryan eden 
müzakere kâfi görülüp fasılların müzakeresine başlan
dı ve ledelmüzakere aynen kabul edildi. Müteakiben bu 
babtaki lâyihai kanuniyenin mevaddı müzakere oluna
rak dördüncü maddesi tashihen Erzurum Mebusu Rüş
tü Paşanın takriri encümence bittadil dokuzuncu mad
de olarak tesbit ve 12 nci maddede keza tadilen kabul 
ve heyeti umumiyesi tayini esami ile reye vaz olundu. 
Tasnifi arâ neticesinde nisabı ekseriyet olmadığı anla
şıldığından teşkilâtı esasiye lâyihasının müzakeresine 
devam olunmak ve Pazar günü içtima edilmek üzere 
celseye nihayet verildi. 

REÎS — Zabtı sabık hakkında bir itiraz var mı 
efendim? Zabtı sabık hülâsası aynen kabul edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

REİS. : Evrakı varideyi arz ediyorum. 

Lâyihalar 
1. — Muhamat hakkında kanun lâyihası (1/472) 
REİS — Adliye Encümenine havale ediyoruz. 
2. — Mahakimi sedyenin ilgası hakkında kanun lâ

yihası (1/470) 
REİS —Adliye Encümenine havale ediyoruz. 
3. — Mahakimin teşkilâtına mütedair ahkâmı muad-

dil olmak üzere kanun lâyihası (1/471) 
REİS — Adliye Encümenine havale ediyoruz. 

4. — Hükkâm ve mensubini adliyenin kiyafeti res-
miyeleri hakkında kanun lâyihası (1/473) 

REİS — Adliye Encümenine havale edilmiştir. 
Rey istihsali 

1. — Askerî Fabrikalar Müdüriyeti Umumiyesi 1340 
senesi bütçesinin tayini esami ile ikinci defa reye vazı.' 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
Askerî Fabrikalar Müdüriyeti Umumiyesinin 1340 

senesine ait bütçesinin heyeti umumiyesi reye vaz 
edilmeden evvel altıncı maddede ufak bir sehv var
dır. Bunu Heyeti Celilenize arz edeceğim, kabulü 
katiye iktiran etmeden evvel ba pürüzün tashihi lâ
zım gelir ki, Nizamnamemizde buna müsaittir, al
tıncı maddede «Efrat, Jandarma, Polis ve devair 
odacıları ile mekâtip talebesinin elbiselik kumaş • ve 
kunduralarını Askerî fabrikalarında mevcut ve ima
li mümkün bulunduğu surette...» Hükümet hariç
ten mubayia etmesin diyoruz. Yani Askerî fabri
kalarına yüzde on nis'betinde hariçteki fiyattan faz
la bile olsa senayii mahalli ye yi himaye için bir hak,. 
bir rüçhan bahş edilmiş oluyor, Halbuki burada 
«Askerî ve millî fabrikalarından demek lâzım ge
lir. Çünkü yalnız «Askerî fabrikalar-mda» dersek 
memlekette bir kaç yerli tezgâh vardır, bunlar der
hal söner. Maddenin sureti vazı maksadı tamamen 
ifade etmiyor. Binaenaleyh (Milli) kelimesinin ilâ
vesiyle maksat tamamen ifade edilmiş ve bu surem
le senayii mahalliye de himaye edilmiş olur. «As-

— 92 — 



İ : 24 30 . 3 . 1340 C : 1 

kerî ve Millî fabrikalarında mevcut ve imali müm
kün...» Demek lâzım gelir. 

REÎS — Efendim, Heyeti umurniyesi reye vaz 
olunmadan evvel Muvazenei Maliye Encümeni Re
isi Hasan Fehmi Bey maddedeki «Askerî fabrika
larında» yerine «Askerî ve Millî fabrikalarında» 
suretinde tashihini teklif ediyorlar. Bunu reyi âli
nize koyacağım : 

Maddenin bu suretle tashihini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Şu halde madde «Efrad, Jandarma, Polis ve de-
vair odacılariyle mekâtip talebesinin elbiselik ku
maş ve kunduralarını askeri ve millî fabrikalarda 
mevcut ve imali mümkün bulunduğu surette hariç
teki fiyattan yüzde on raddesinde pahalı bile olsa 

tercihan fabrikalardan mubayia ve imâl ettirmeye 
devairi devlet mecburdur.» Şeklinde olacaktır. 

Efendim, bu bütçe ikinci defa tayini esami ile 
reye koyacağım. Kabul edenler beyaz, etmeyenler 
kırmızı rey pusulalarını vereceklerdir. (Artvin Dai-
rei İntihabesinden istihsali araya başlandı) 

REİS — Reylerini henüz istimal etmemiş rüfe-
ka varsa lütfen reylerini istimal etsinler, istihsali 
arâ hitam bulmuştur. 

Efendim, neticei arayı arz ediyorum; ikinci defa 
olarak Askerî Fabrikaları Müdiriyeti Umumiyesinin 
1340 senesi bütçe kanunu için reye iştirak eden 
azanın adedi 160 dır. 143 kabul, 13 red, 4 müsten
kif rey vardır. Bir azanın reyi istihsali aradan son
ra verildiği için ihraç edilmiştir. Binaenaleyh As
keri Fabrikaları Müdiriyeti Umurniyesi Bütçesi ek
seriyetle kabul edilmiştir. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Kanuni Esasi Encümeninin Teşkilatı Esa
siye Kanunu teklifi (2/302 mükerrer) 

REİS — Efendim, bugünkü ruznamemizde Teş
kilâtı Esasiye Kanununun bakiyei müzakeresi var
dır. 26 ncı maddede kalmıştık 26 nci madde 25 nci 
madde olmuştur. Maddeyi okutuyorum. 

Madde 25. — İntihap devresinin hitamından ev
vel intihabat tecdit olunursa yeni içtima eden Mec
lisin intihap devresi ilk teşrinisaniden başlar. 

Teşrinisaniden evvel geçecek olan müddet fev
kalâde bir devre addolunur. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim, bu maddenin sebebi şevki, mebdei içti
ma teşrinisani olarak taayyün ettikten sonra tec
didi intihabat dolayısıyle teşrinisaniden evvel vaki 
olan içtimalarına aittir. Bu maddei kanuniye bu
nun hakkında ahkâm vaz ediyor. Yalnız maddei 
kanuniyenin son fıkrası maksada göre yazılamamış-
tır yani lisanı kanunla ifade edilmemiştir. Son fık
rada : «Teşrinisaniden evvel geçecek olan müddet 
fevkalâde bir devre addolunur.» yerine «Teşrinisa
niden evvel vaki olan içtima bir içtimai fevkalâde 
addolunur» denebilir. Zaten maksat budur. Bu mak
sat bu ibare ile ifade olunabilir. Çünkü o, devre de
ğildir. Yani teşrinisaniden evvel geçen müddet bir 
devre değildir, bir içtimadır. Sonra içtima etmezden 
evvel geçen müddetin zaten hiç hükmü yoktur. İ7-
timadan evvel biraz müddet geçer, o müddetin za
ten hiç hükmü yoktur. Binaenaleyh maksut olan 

içtimadır. Bunu bu suretle ifade etmek lâzımdır. 
Yani teşrinisaniden evvel vaki olan içtima bir içti
mai fevkalâde addolunur. Bunu bu suretle teklif 
ediyorum. Bu suretle tashih etmenizi rica ederim. 

YUNUS NADİ BEY (Menteşe) — Yirmi beşin
ci madde Heyeti umumiyesiyle reddolunmuş addo
lunursa bu yirmi altıncı maddenin manası kalmaz. 
Eğer Meclisi Âli Büyük Millet Meclisinin kendi, 
kendine tecdidi intihabata karar vereceği esasını ka
bulde devam ediyorsa bu hükmün sureti mahsusa-
da tespit edilmesi lâzımdır. Mecalisi Teşriiyede 
müddet zikr olunduktan sonra Meclisin bu müddet 
zarfında içtimai zaruridir. Meclisin ruznamesine 
hâkim olması kabilinden olarak içtimaına da hâ
kim olacağı kabul edilmemelidir. Çünkü eğer su
reti sarihada teşdidi intihabat hakkının Mecliste 
olup olmadığı tasrih edilmeyecek olursa herhangi bir 
gün ekseriyeti mutlaka ile verilecek bir kararı akali-
yette kalan arkadaşlar kabul etmeyebilirler. Hüküm 
olarak tespiti lâzımdır. Binaenaleyh bu esasın evvelâ 
tespiti zaruridir. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Onu yirmi yedinci mad
deye koruz. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendim, 
Meclisi Âliniz talrafından reddedilen 25 nci madde Yu
nus Nadi Bey arkadaşımızın buyurduğu gibi iki hükmü 
ifade ediyor. Bunlardan birisi Meclisin kendiliğinden 
intihabatın tecdidine karar verebilmesi, diğeri aynı 
kararı Reisicumhurun da vermesidir. Bu maddeî ka-
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nuniyeyi sureti mutlâkada heyeti umumiyesine şâmil 
olan bir kararla reddettik ve fakat Âzayi kiramın hat-
rı nişanıdır ve zabıtlarda muharrerdir ki bu madde
yi reddederken ittihaz ettiğimiz kararın saiki, yani 
hâkim olan zihniyet, hâkimiyeti milliye esasına mü-
nafi bir hükmün bu madde içerisine girmiş bulun
ması idi. Yani teşri ve icra salâhiyeti uhdesinde bu
lunan Büyük Millet Meclisinin hukuku hükümrani-
sinden olan ve binnihaye fesh demek olan tecdidi in
tihap salâhiyetinin bir fert, bir şahıs eline verilmiş 
bulunmasından dolayı, bunu ifade etmiştik. Tekra
ra lüzum görmemki, bir meclis herhangi bir vakit is
ter kanunu esasisinde veya teşkilâtı esasiyesinde sa
rahat bulunsun, bulunmasın, kendi kendini bittabi 
daima tecdidi intihabata tabi tutabilir. Binaenaleyh 
Yunus Nadi Bey biraderimizin mütalaalarına iştirak 
ederek derimki, şimdi 25 nci numarayı alan eski 26 
ncı maddeye dahi lüzum kalmamıştır. Meclisin ken
di kendine tecdidi intihabata karar vermesi salâhi
yeti asliyesindendir. Kanunda sarahata dahi lüzum 
yoktur. Nitekim teamülümüz de vardır. Nitekim bi
rinci Büyük Millet Meclisi Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunda böyle bir kayıt ve sarahat olmadığı halde ve 
bir saat zarfında, menafiî âliyei vatan ve milleti gö
rür görmez tecdidi intihabata karar vermiştir ve ve
rebilir. Onun için bu maddenin bittabi lüzumu yok
tur. Ademi kabulünü teklif ederim. Ademi kabul de 
bittabi reddi iltizam eder. 

YUNUS NADÎ BEY (Menteşe) — Efendim, Birin
ci Büyük Millet Meclisinde ittihaz olunan tecdidi inti
habat kararı ittifakla kabul edilmiş olduğu için üze
rinde münakaşa edilmemiştir. Eğer o karar fazla ek
seriyetle kabul edilmiş olsaydı, bir meseleyi huku
kiye karşısında kalacaktık. Akalliyet, Meclisin kendi 
kendine tecdidi intihabata karar verebilmesi caiz ol
madığına karar verebilirdi, iddia edebilirdi. Kaldı -
ki Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi o zamanki 
Teşkilâtı Esasiyede dahi iki sene müddet mevcut ol
duğu hâlde bir maddeyi münferide ile bu müddetin 
davayi millinin husulü neticesine kadar devamını tas
rih etmişti. Tecdidi intihabata karar verildiği zaman 
sulh aktedilmediği cihetle davayi millî nihayet bul
muş addolunamazdı. Binaenaleyh bu maddeî mün-
ferideye muhalif olarak bu kararı vermiş ve ancak 
iki seneden ibaret olan müddeti fazla olarak bir se
ne geçmiş bulunuyordu. Meclislerin kendi kendileri
ne müddetleri üzerinde tasarruf edebilmelerinin em
sali yoktur. Eğer kanunda bir kaydı sarih yoksa, Mec
lislerin, Meclislere gönderilen vekillerin Teşkilâtı Esa
siyede muharrer olan müddet zarfında içtima etmek 

vazifeleridir. Binaenaleyh bu vazifeî esasiye herhangi 
bir suretle yarı yolda kesilebilir. Bunu caiz addede
cek isek, bunu, Meclislerin her şeye hüküm verebi
lir manasına hamletmemeli. Bunun bir Teşkilâtı Esa
siye işi olduğuna şüphe yoktur. O zaman dört sene
lik müddeti Meclisin kendi kendine tecdidi intihaba
ta karar vermek suretiyle üç seneye veya iki seneye 
veya bir seneye tenzil ettiği vâki olacak ki bu Teşki
lâtı Esasiye Kanununa münafi bir hareket teşkil ede
cektir. Teşkilâtı Esasiyeye münafi bir hareket, Teşki
lâtı Esasiye kanununun tadili ile olabilir, belki kanu
nun tadili için şeraiti mahsusa kabul edeceksiniz. 
Şimdi bu bir hükmü esasidir. Eğer Meclisi Âli 25 nci 
maddenin metninde yalnız 2 nci fıkranın tesirini asl-
olarak kabul edecekse bu fikri esas olarak koymak 
lâzım gelir. Sonra bunun yerine intihabat için gelecek 
olan ahkâmı tespit etmek lâzım gelir. Muallâkta bıra
kılamaz. Madem Teşkilâtı Esasiyeyi tespit ve tanzim 
ediyoruz. Gayrı mektup vaziyette ahkâm ile hareket 
caiz olmayacaktır. 

RECEP BEY (Kütahya) — Efendim, Kanunda is
ter maddesi bulunsun, ister bulunmasın, Meclisi Âli 
kendi vücudunun memlekete bir hizmet ifa etmedi
ğini takdir ettiği gün tabiî tecdidi intihabata karar 
verebilir. Bunun aksini tatbika sevk edecek hiç bir 
kuvvet kabili tasavvur değildir. Binaenaleyh - geçen 
Meclisin olduğu gibi kabili tasavvurdur ki - bir gün 
bu Meclis veya bundan sonraki Meclis kendisinin 
mevkiini Kanunu Esaside, Teşkilâtı Esasiye kanunun
da muayyen olan müddetin hitamından evvel şu ve
ya bu sebepten dolayı yeni bir Meclise terketmesi 
daima varidi hatırdır. Bu kanun içerisinde Kanunî 
Esasi Encümeni Reisinin buyurdukları gibi ister bir 
madde ile muharrer bulunsun, ister bulunmasın dai
ma varidi hatır olması muhtemel olan bir neticedir. 
Böyle bir netice varit olduğu takdirde tabiî surette 
meclis, tecdidi intihaba karar verdiği zaman senenin 
şu ayı ve bu ayı veya şu saati ile mukayyet olamaz. 
Herhangi bir gün ve menafiî âliyei vatan emrettiği 
takdirde o günden itibaren yeni meclise tevdiî umur 
etmek kararını verir. Bu karar verildiği takdirde se
nenin herhangi bir ayında burada yeni bir meclisin 
toplanması varit ve muhtemeldir. Bu suretle varit ve 
muayyen olmayan bu zaman zarfında toplanacak 
olan bir Meclis eğer burada böyle bîr madde bulun
mayacak olursa vazifeye mübaşeret ettiği günden iti
baren diğer bir maddede kabulettiğimiz veçihle mü
temadiyen dört sene faaliyette bulunması icab eder. 
Kaçıncı madde olduğunu hatırlayamıyorum, zajınede;-
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rim baş tarafta kabul ettiğimiz bu madde, meclisin 
devreî intihabiyesi dört seneden ibarettir, diyor. Bu 
ibare mutlak surette kabul edilmiştir. Şu halde bu 
suretle meclisin tecdidi intihaba karar verebilmesi ve 
yeni bir meclisin ifayi vazifeye başlaması halinde o 
arz ettiğim maddenin mutlak ifadesi cari olacağın
dan yeni gelecek meclis, geldiği günden itibaren dört 
sene ifayı vazife etmek mecburiyetinde mukayyet ka
lır. Türkiye Büyük Millet Meclisi hayatının intizam
la birbirini velyetmesi için esas olan bir re'si zaman 
elde mevcut bulunmalıdır. Binaenaleyh gerek fevke-
lâde toplanmış olsun, gerek mutat veçhile devreî in-
tihabiyesini bitiren bir meclis yeni içtimaına başla
mış olsun; bundan sonra içtima edecek bütün mec
lislerin muayyen bir re'si zamanı olması yani sene
nin şu zamanının, şu ayından itibaren dört sene ifa
yi vazife edecektir, diye bir kayıt bulunması lâzım
dır. İşte bu mahzurdan tevakki için ve Türkiye Bü
yük Millet Meclislerinin hayatlarının mutat olarak 
daima 1 teşrinisaniden başlayıp dördüncü senenin teş
rinisanisine kadar devamını müstemir kılmak ve fev-
kelâde surette veya tecdidi intihaba verilmiş bir ka
rar neticesinde, gelecek olan meclislerin muayyen 
olan müddet zarfındaki re'si zamandan evvelki müd
detlerini, kanunun gösterdiği dört seneden mahsup 
etmemek zarureti, arz ettiğim mülâhazadan dolayı 
kendi kendisini göstermektedir. 

İşte bu maruzatım sebebiyle bütün Büyük Millet 
Meclislerinin mutat olan hayatlarının 1 teşrinisaniden 
itibaren dört sene sonraki teşrinisaniye kadar idame
sini müemmen kılmak ve arada vuku bulacak tecdidi 
intihabat neticesinde gelecek olan Meclislerin yeni 
re'si zamanlardan ve gayrisabit olan aylardan ve gün
lerden itibaren vazifesine başlayıp yine gayrimuay-
yen zamana kadar vazifeye devam etmesi mahzuru
nu ortadan kaldırmak için böyle bir maddeye lüzum 
vardır. Yalnız Abdullah Azmi Efendi Hazretlerinin 
tekliflerine Bendeniz de iştirak ediyorum. Bu teklif
le beraber bu madde kabul edilmelidir. Çünkü yeni 
gelecek olan meclisin teşrinisaniye kadar geçecek olan 
müddeti içtimaî bir devre değildir. Çünkü devre ta
biri, bu kanunun metninde muayyen olan o içtima 
senelerinden mürekkep olan zamanın heyeti umumi-
yesine ıtlak olunmuştur. Binaenaleyh devre teklifinin 
Efendi Hazretlerinin buyurdukları gibi içtimaa kalb 
edilerek maddenin aynen kabulünü istirham ederim. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Efen
dim, Kanunlarda her madde, bir hükmün ifadesi için 
sevk olunur. Bu maddenin sebebi şevki tecdidi intiha-

j bat değildir. Tecdidi intihabat vaki olduktan sonra vu
ku bulacak içtima ne suretle olacak? Bu maddenin 
sebebi şevki budur. Binaenaleyh tecdidi intihabatm 
yeri - mevzuubahis olacaksa - bu maddeyi velyeden 
27 nci maddedir. O yirmi yedinci maddede bütün Bü
yük Millet Meclisinin hukuku tadat ediliyor^ orada 
mevzuubahis edilir ve konulmak icap ederse oraya 
konulur. Binaenaleyh bu maddenin yegâne sebebi şev
ki, fevkalâde içtima içindir. Burada tecdidi intihabat 
meselesini müzakere etmek doğru değildir. Bundan 
sonraki maddede mevzuubahis ederiz. 

ZİYA EFENDİ (Erzurum) — O zaman aşağıya 
geçirmek lâzımdır. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Aşa
ğıda da olur. Yukarıda da. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 
26 ncı maddede intihabat tecdid olunursa gibi bir 
tabir vardır. Bu tabir bize gösterir ki, behmehal bu
raya fesh, yani tecdidi intihabat meselesinin veçhei 
halini derç etmek lâzımdır. Ya maddeyi kabul etme
meliyiz veyahut maddeyi kabul ettikten sonra «Mec
lis fesholunursa», «intihabat tecdid olunursa» diye 
müphem bir ifade ile geçiştirmemeliyiz. Binaenaleyh 
Abdullah Azmi Efendinin şimdiki mütalâalarına iş
tirak edemeyeceğim. Bunu 27 nci madde olarak mu
harrer bulunan maddede zikredeceğimize burada 26 
ncı madde de şu suretle ifade edebiliriz : «İntihap 
devresinin hitamından evvel Meclis Heyeti Umumi-
yesince intihabatm tecdidine karar verilirse yeni iç
tima eden Meclisin intihap devresi ilk teşrinisaniden 
başlar. Teşrinisaniden evvel geçecek olan müddet 
fevkelâde bir iştima addolunur.» Bu suretle yazdığı
mız takdirde bütün arkadaşlarımızın maksatları ka
milen hasıl olmuş bulunur. Çünkü hakikaten bu su
retle . «intihabat tecdit olunursa» diye metni kanunu 
müphem bırakmamak lâzım gelir. Efendiler! Teşki
lâtı Esasiye Kanununun maddelerinin tekâmülü, te
selsülü bir ittırat tahtında olmalıdır. İntihabat tecdit 
olunursa diye okunduğu zaman ne suretle tecdit olur? 
Suali hemen akla gelir ve bu maddenin 25 nci' mad
de ile hini tanziminde mürtebit olarak tanzim edil
diği burada belli olur. Onun için Süreyya Beyin bu
yurdukları gibi biz zaten geçen gün 25 nci maddeyi 
redderken Meclisin kendiliğinden tecdidi intihabata 
karar verilebileceği mefhumunu reddetmemiştik..Mec
lisi Âli böyle bir karar verebilir. Binaenaleyh bunu 
derçde bir mahzur yoktur, Bendeniz bir takrir veri
yorum. Zannederim ki bütün makasidi camidir. Ka
bulünü rica ederim. (Müzakere kâfi sesleri) 

95 — 
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REİS — Müzakerenin kifayetine dair bazı sesler 
işitiyorum. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Söz verdiğiniz için mü-
sade ederseniz söyliyeyim. 

REİS — Buyurunuz efendim. 
RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim, Bir kısım 

arkadaşlarımız «Tecdidi intihap kararı verebilmesi 
meclisin hukuku tabiîyesindendir.» Buyurdular. Hal
buki Bendeniz böyle telâkki etmiyorum Meclisi Âli
de bir ekseriyet karar verir. Fakat bir de akalliyet 
vardır ki oda o kararın aleyhindedir. O akalliyet der-
seki; Teşkilâtı Esasiye Kanununun esnayı müzake
resinde şöyle bir madde vardı. «Meclis kendi kendi
sine de tecdidi intihabata karar verir» diye bir fıkra 
vardı. Meclis, Teşkilâtı Esasiye Kanununu müzake
re ederken o maddeyi büsbütün tayyetmiştir, derse 
akalliyete verilecek hiç bir hukukî cevap bulunamaz. 
Biz geçen gün 25 nci maddeyi lağvetmekle Meclisin 
hukukî tabiîyesinden addolunan bu hakkı dahi kal
dırmış bulunuyoruz. (Hayır sesleri) Gayet sarihtir. 
Efendiler! 25 nci maddeyi Meclis tayyetmiştir. Binae
naleyh Teşkilâtı Esasiye kanununun esnayi müzakere 
ve kabulünde 25 nci maddeyi kaldırması dolayısıyle 
kendi kendisine tecdidi intihabata karar verebilmesi 
hakkı da reddolunmuştur, kabul olunmamıştır. (Ha
yır sesleri). Bu iddia mevcuttur. Onun için akalliyet 
bu maddeyi dermeyan edebilir ve muhiktir. Binaena
leyh Bendenizce bu 25 nci madde yerine 25 nci mad
denin birinci fıkrasını tasrih edelim. «Meclis kendi 
kendine tecdidi intihabata karar verebilir» diyelim. 
Ondan sonra 26 nci madde gelir. «Tecdidi intihaba 
karar verildiği vakit ahkâm şudur» denilir. 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair takrirler 
var. Reyi âlinize koyacağım. Müzakereyi kâfi gören
ler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Mü
zakereyi kâfi görmeyenler lütfen el kaldırsın... Müza
kere kâfi görülmüştür. 

Takrirler okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Son fıkranın berveçhiati tadilini teklif ederim : 

(Teşrinisaniden evvel vaki olan içtima, bir içtimaî 
fevkelâde addolunur). 

Eskişehir 
Abdullah Azmi 

Riyaseti Celileye 
Yirmi beşinci maddenin ilk fıkrasının şekli atide • 

tadidilini teklif eylerim : 
Madde 25. — intihabat devresinin hitamından ev

vel (Meclisçe verilen bir karar üzerine) İntihabat tec- \ 

dit olunursa yeni içtima eden Meclisin intihap devre
si ilk teşrinisaniden başlar... llh. 

Zonguldak 
Halil 

Riyaseti Celileye 
Maddenin berveçhiati kabulünü teklif ederim : 
İntihabat devresinin hitamından evvel Meclis He

yeti Umumiyesince Intihabatın tecdidine karar veri
lirse yeni içtima eden meclisin intihap devresi ilk teş
rinisaniden başlar. Teşrinisaniden evvelce geçecek 
olan müddet fevkelâde bir içtima addolunur. 

Dersim 
Feridun Fikri 

Riyaseti Celileye 
25 nci maddenin berveçhiati tadilini teklif eylerim : 
Madde 25. — İntihabat devresinin hitamından ev

vel meclisin adedi mürettebinin ekseriyeti mutlakası-
nın kararıyla intihabat tecdit olunursa yeni içtima 
eden meclisin intihabat devresi ilk teşrisaniden baş
lar. Teşrinisaniden evvel geçecek olan müddet fev
kalâde bir içtima addolunur. 

Erzurum 
Raif 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Yeni yirmi beşinci maddenin 

şekli atiye ifrağını teklif eylerim : 
Madde 25. — İntihap devresinin hitamından ev

vel meclis adedi mürettebinin ekseriyeti mutlakasiyle 
intihabat tecdit olunursa yeni içtima ilh... 

Sivas Mebusu. 
Halis Turgut 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Efendim, müsaade 
ederseniz takririmi izah edeyim, efendim! Meclisin 
kendi kendine tecdidi intihaba karar vermek suretiy
le bu cihetin tasrihine bendeniz de taraftarım. Tek
lifimin bir noktası bu idi. İkincisi, mutlak olarak 
söylenecek olursa nisabı müzakere kanunu mucibin
ce meclis nısfından bir fazla ile içtima ediyor. Nısfın
dan bir fazla ile de tecdidi intihabata karar vermek 
herhalde bana zaif gibi geliyor. Onun için Bendeniz 
adedi mürettebin ekseriyeti mutlakasiyle olmasını tek
lif ediyorum ve bu suretle kabulünü rica ediyorum. 

REİS — Sivas Mebusu Halis Turgut Beyin tak
riri ile şimdi izah olunan takrir aynı mahiyettedir ve 
şu suretle teklif olunuyor : «İntihap devresinin hita
mından evvel meclis adedi mürettebinin ekseriyeti 
mutlakası kararı ile intihabat tecdit olunursa... İlh» 
Bu bir. Bir de Zonguldak Mebusu Halil Beyle Der
sim Mebusu Feridun Fikri Beylerin takrirleri vardır. 
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HALİL BEY (Zonguldak) — Bendeniz takririmi 
geri alıyorum. 

REİS — Fakat kâfi değildir. Feridun Fikri Be
yin de takriri vardır. «İntihabat devresinin hitamından 
evvel Meclis Heyeti Umumiyesince intihabatın tecdi
dine karar verilirse... İlh» Binaenaleyh evvelemirde 
«intihabat devresinin hitamından evvel meclis adedi 
mürettebinin ekseriyeti mutlakası kararıyla intihabat 
tecdit olunursa» teklifini reye koyacağım. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Na
zarı itibara almak suretiyle reye koyunuz! 

REİS — Nazarı itibara alınmak suretiyle. reye 
koyacağım. Sonra maddeyi burada tesbit ederiz. Bu 
fikri nazarı itibara alanlar lütfen el kaldırsın.. .Aksi
ni reyi âlinize koyacağım. Nazarı itibara almayan
lar lütfen el kaldırsın... Bu fikir nazarı itibara alın
mıştır. 

ALİ. SAİP BEY (Kozan) — O halde Meclis hiç 
dağılmaz. Dört sene değil, sekiz sene yapın. 

REİS — Maddenin ilk fıkrası şu şekli alıyor: 
(İntihap devresinin hitamından evvel meclis âdedi 
mürettebinin ekseriyeti mutlakasıyla intihabat tec
dit olunursa yeni intihap edilen Meclisin içtima dev
resi teşrinisaniden başlar.) Birinci fıkra budur. Ev
velâ bu fıkrayı reyinize koyacağım. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Teklifi re
ye koymak lâzımdır. 

REİS — O teklifi nazarı itibara almaya imkân 
kalmamıştır. Bu suretle fıkrayı kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum, kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın.. Kabul olundu, efendim. 

İkinci fıkra hakkında Abdullah Azmi Efendinin 
takrirlerinde (Teşrinisaniden evvel vaki olan içtima 
bir içtimai fevkalâde addolunur) diye teklif olunu
yor. 

. YUNUS NADİ BEY (Menteşe) — «İçtimai fev
kalâde» yerine «Fevkalâde içtima»- tabiri konsun. 

REİS — «İçtimai Fevkalâde» yerine «Fevkalâ
de içtima» tabirini koyarak • bu tadil olunan şekli ka
bul edenler lütfen el kaldırsın.. Aksini reye koyuyo
rum, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın:. Kabul 
olundu, efendim. O halde maddeyi tadil veçhile oku
yorum. Reyi âlinize koyacağım: 

«Madde 25. — İntihap devresinin hitamından 
evvel meclis adedi mürettebinin ekseriyeti mutlakâ-

* siyle intihabat tecdit olunursa yeni içtima eden mec
lisin intihap devresi ilk teşrinisaniden başlar. Teşri-
rinisaniden evvel vaki olan içtima, fevkalâde bir iç
tima addolunur.» ' • ' . . : 

REİS — Madde bu şekli almıştır.' Maddeyi bu 
suretle kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini re
ye koyuyorum, kabul etmeyenler lütfen el • kaldır
sın... Kabul olundu efendim. 

Madde 26. — Büyük Millet Meclisi ahkâmı seri-
yenin tenfizi, 'kavaninin vazı, tadili, fesh ve ilgası, 
devletlerle mukavele, muahede ve sulh akdi, harp 
ilânı, Muvazenei Umumiyei Maliye kanununun tet
kik ve tasdiki, meskukât darbı, inhisar ve malî taah
hüdü mutazammın mukavelât ve imtiyazatın tasdik 
ve feshi, umumi ve hususi af ilânı, cezaların tahfif 
veya -tahvili, tahkikat veya rhücazatı kanuniyenin 

, tescili, mahkemelerden sâdır olup katiyet kesbetmiş 
olan idam hükümlerinin infazı gibi vezaifi bizzat 
kendi ifa eder. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — ,26 
ncı maddenin bazı fıkaratının ihtiva ettiği ahkâm ile 
müttefikan kabul ettiğimiz 6 ncı ve 7 nci madde-

[ lerin tearuz hasıl ettiğini görüyorum. 6 ncı madde 
de, «Meclis, teşri salâhiyetini bizzat istimal eder» 

: 7 nci madde de «Meclis icra salâhiyetini kendi tara
fından müntehip Reisicumhur ve onun tayin edece
ği icra vekilleri heyeti marifetiyle istimal eder. Teş
rii hakkını doğrudan doğruya icra eder. Fakat icra 
vazifesini, mevkii iktidara getirmiş olduğu, Hükümet 
marifetiyle icra eder» deniyor. Şimdi bu maddede 
Meclis fiilen mümteni ve mümkün olmayan icra hak
kını da kendisi bizzat deruhte ettiğini natıktır. Mese
lâ burada deniyor ki, katiyet kespetmiş olan idam 
hükümlerinin infazı, idânf hükümlerinin tasdiki ol
malıdır, infaz malûmu âliniz fiildir. Doğrudan doğ
ruya' o vazifeyi ifa etmektir. İdam hükmünü tasdik 
etmek, muvafıktır demekth ve Meclisin maksadı bu
dur, zannederim. Binaenaleyh «infazı» denilirse ic-

: raya. taallûk eden bir vazifedir. Bu ise hükümete ait-
1 tir. Yani Meclisin itimadına mazhâr olan hüküme

tin vezaifi. cümlesindendir. Binaenaleyh bendenizce 
bu bir tearuzdur. Sonra efendim* (Kavaninin vazı, 
tadili) doğru, (fesh ve ilgası) bu da doğru, devletler
le mukavele, muahede ve sulh akdi, harp ilânı doğ
ru,, Muvazenei Umumiyei Maliye Kanununun tetkik 
ve tasdiki doğru, hatta meskukât dâr%ı, bu da doğ
ru, bendeniz diyorum ki, meskukât darbı, bu da 
doğru, bendeniz diyorum ki meskukat darbına mü: 

saade itası... (O demektir sesleri) 
FERİT BEY (Çorum) — O demektir, kendi darp 

etmez ya makine başında... 
HASAN FEHMİ EFENDİ (Devamla) -^ Sonra 

' mukavelâtrh tasdik ve feshi doğru. Pakat icraya ta-
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alluk eden vazifeyi zannedersem, yukarıda yedinci 
madde ile. Hükümete tevdi etmiş bulunuyoruz. Ah
kâmı şeriyenin tenfizi demek bilfiil kendisini, doğ
rudan doğruya tenfiz ve içi a edecektir demektir. Bi
naenaleyh iki, üç nokta ihtiva ettiği ahkâm itibariyle i 
yedinci madde ile bir tearuz teşkil ediyor. Bendeniz 
«Temini tenfizi» sonra «Meskukât darbına müsaade , 
itası» daha sonra daha aşağıda «idam hükümlerinin 
tasdiki» şeklinde tadilini teklif ediyorum, eğer tas- ' 
vip buyurulursa. 

FERİDUN FİKRİ BEY CDersim) — Efendim, • 
bu madde yüz altıncı -madde ile mürtebittir. 106 ncı 
maddede şöyle bir şey görüyoruz. «Teşkilâtı Esasiye 
Kanununu tefsir etmek hakkı Türkiye Büyük Millet 
Meclisine aittir. Kavanini Adliyeyi Mahkemei tem
yizin, kavanini saireyi Şurayi Devletin Heyeti Umu-
miyeleri tefsir eder» 

Eski kanunu Esasinin 117 nci maddesinde şunu i 
okuruz. «Bir maddei kanuniyenin tefsiri lâzım gel- , 
dikte umuru adliyeye mütallik ise layini manası 
Mahkemei Temyize ve idarei mülkiyeye dair ise Şu
rayı Devlete ve işbu Kanunu Esasiden ise Heyeti 
Ayana aittir.» 

Efendiler! Öyle zannediyorumki, tefsir hakkının 
son tadilâtta yapıldığı şekil üzerine Şurayi Devlete 
tevdi suretiyle eski şeklin kabul «dilmesi hiç bir veç- ] 
hile caiz değildir. Malûmu âliniz Şurayi Devlet meş
rutiyetten evvel, yani 93 Meşrutiyetinden evvel dahi 
mevcut olan bir müesseseydi. Binaenaleyh onun bir 
çok vazaifi meyanında lâyihai kanuniye tanzim et
mek ve tasdiki hükümdariye arz etmek hakkı vardı. , 
93 Kanunu Esasisi de bu suretle tanzim olunmuş ve 
Teşkilâtı Esasiyenin gayri >kavaninin tadil ve tefsir 
hakkı Şurayi Devlete verilmişti. Halbuki böyle bir 
hakkın Şurayi Devlete verilmesi mümkün olamaz. 
Zira kavaninin tefsiri demek doğrudan doğruya ka
nunların esasatını, ruhunu ifade «tmek demektir. Ka- j 
nunu kim yaparsa, onun manasını, mefhumunu, ru
hunu ifade etmek de onun uhdesine terettüp eden 
bir vazifedir. Bu hak, o kadar mühimdir ki; tefsirat ; 
yüzünden Heyeti Celileniz şimdiye kadar bir çok 
tefsiratın ne kadar ehemmiyeti tazammun ettiğini ve 
tatbikatta bazı kere icra makinesinin, bir kanunun : 

hükmü üzerinde ne kadar tereddütler ettiğini ve ona 
şu veya bu manayı vermekle ne kadar garip vaziyet
ler husule gelebileceği»! bizzat görmüş ve takdir bu-
yurmuşsunuzdur. Binaenaleyh tefsir hakkı nazarım
da kanun tanzim etmek hakkı kadar mühim ve o 
hakka tamamiyle muadil bir haktır. Bugün Fransa' 
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da olsun, düveli sairede olsun, kanunun tefsiri hak
kı doğrudan doğruya Meclisi Mebusana ait bir hak
tır. Binâenaleyh telkinatı maziyeden kalma bir şekli 
Teşkilâtı Esasiyemizin hini tedvininde kabul etmek 
bendenizce doğru olmayan bir şeydir. Onun için He
yeti Celile her halde bu madde ile diğer maddeyi 
yekdeğerine raptederek burada «Büyük Millet Mec
lisi ahkâmı şeriyenin tenfizi ve kavaninin vaz ve ta
dil ve tefsiri» demek lâzımdır. (Gürültüler) Bina
enaleyh efendiler, o fikirdeyim ki buraya (Tefsiri) 
kelimesinin de ilâvesi lâzımdır. Binaenaleyh müdev-
venat, bu vechüzeredir. Tefsirin, tanzimden tefriki 
imkânı ve hukuken farkı yoktur. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — 
Mahkemeyi Temyiz ne olacak? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Molla 
Beyefendinin suallerine gelince : Mahkemei Temyiz, 
içtihadî olarak hadise üzerinde, bir dava üzerinde 
ittihazı karar ettiği zaman ona içtihat derizki, bilâ-
hara o mahiyette ikinci bir meseleyi tetkik ederken, 
o içtihadın ve ekseriyetin tahavvülü ile akalliyetin 
noktai nazarının galebesine de imkân vardır. Bina
enaleyh o tefsir içtimadîdir. Bendeniz alelıtlak bütün 
kavaninin, kavanini adliyenin dahi Meclisi Âlinize 
tetkikini gayrı kabili ret bir kaidei hukukiye olarak 
telâkki ediyorum. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efendim, 
ben de arkadaşım Feridun Fikri Beyin mütâatına ta
mamiyle iştirak ediyorum. Çünkü kanunun vazı, tat
biki ve tefsiri yekdiğeri ile tevem ahkâmdan madut-
tur. Vaz edilen bir kanun ile ne gibi ahkâmı cedide 
vaz ediliyorsa kanunun tefsiri ile de birçok ahkâm icat 
edilebilir. Binaenaleyh vaz ile tefisr arasında ehem
miyeti tatbikiye itibariyle büyük bir fark yoktur. An
cak kanunun vazında yeni yeni ahkâm tesis edilir. 
Tefsirde müphem kalan fakat kanunun vazından 
maksut olan mana izhar edilir. Fakat tatbikat itiba
riyle aynı sahayı teşkil eder ve sonra tefsir ile şu dâ
hildir, şu hariçtir demekle bir çok mükellefiyetle teza-
yüt eder ve bir çok mükellefiyetler de tenakus edebilir. 
Binanaleyh kavanini Adliyenin olsun, mülkiyenin ol
sun tefsiri, doğrudan doğruya vazu kanun olan ve ka
nun vaz ederken ne gibi hadisatı içtimaiye nazarı iti-
bare alınmış ise bu hadisatı içtimaiyeyi nazarı itiba-
re alan Meclisin hakkı sarihi olmak lâzım ve lâbüttür. 
Mahkemei Temyiz mukarreratı, kavaninin tatbikinden * 
mütevellit hadisatta bir içtihat olabilir ve bu mesele, 
müçtehidi baha mahkeme temyiz kararı tekerrür etti
ği takdirde adeta teamül olur. O kanuna mahsus bir 
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tefsir olabilir. Yoksa herhangi kanundan mütevellit ı 
bir çok tefsir olamaz. İçtihat ettiği mesail tekerrür I 
ettiği takdirde temaül derecesinde mahkemelerce zaru
ri bir kaide ittihaz edilebilir. Fakat hüküm kanun fev
kinde olamaz. 

Kavanini mülkiyenin Şûrayı Devlete verilmesi 
meselesine gelince: bir defa halen Şûrayı Devlet mev
cut değildir. Şûrayı Devletin lüzumu var mıdır, yok 
mudur, gibi sabık Mecliste pek çok müzakerat cere
yan etmiş ve Şûrayı Devlet ihya edilmek istenilmiştir, 
ihya edilememiştir. Şûrayı Devletin vazaifini Meclis 
taksim etmek suretiyle ve Heyeti Vekilenin doğrudan 
doğruya lüzumu muhakemesin karar verdikten sonra 
artık o heyetin vazifesi yoktur, diye mütalâat derme-

,yan edildi. Belki tahkikatı adliye lüzumuna ben de 
kaaniim. Memurini mülkiyenin bundan faide temini 
mevzubahis değildir ve mahkemeye gittiği takdirde | 
daha seri dalete mazhar olacağına da kaaniim. Şu hal- « 
de teşkil edilmemiş olan veyahut teşkil edilirken de 
vezaifinin şu veya buraya taksim edilmemesi ihtimali i 
olan Şûrayı Devlete Kanunu Esaside bir hakkı tefsir 
bırakmak, doğru olamaz. Sonra aşağıdaki madde zait ı 
kalmış olur. Oraya geldiğinde tefsir ve izah ederiz, 
tayyederiz ve bu çok iyi bir şey olur. 

REİS — Müzakerenin kâfi olduğuna dair takrirler "| 
var. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Ademi kifaye hak
kında söyleyeceğim. I 

REFET BEY (Bursa) — Efendim, bazı arkadaş
lar tarafından bu tefsir hakkının da Mecliste kalma
sına dair mütalâa beyan edildi. Bilhassa Feridun Fik
ri Bey buyurdular ki Fransada böyledir. Hayır böyle | 
değildir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Hayır efen
dim, böyledir. Kitapları açıp okuyabilirsiniz. 

REFET BEY (Bursa) — Müsaade buyurunuz 
efendim. Tefsir bir vazifeî teşriiye olmaktan ziyade 
ilmî bir vazifedir. J 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Mec- j 
lisin tefsir etmesi ilmî değil mi? 

REFET BEY (Bursa) — Efendim, bir kanun | 
mevkii tatbike konulur, efradın hukukuna taallûk I 
eder. Ona bir mâna verir ve ona muamelesini tev-
fik eder.. Hükümet başka türlü mâna verebilir, bun
dan dolayı bir hata vuku bulur, müracaat edilir. 
Halbuki Meclisi Âliniz gayet vasi salâhiyeti haiz, yani 
kanun vaz ve tadidili salâhiyetini haiz bir Meclistir. 
Halbuki bittecrübe sabit olduki Meclis bazen kanunu 
tefsir edeyim derken salâhiyeti vasıasına binaen ta

dile gidiyor, bununla da hukuku efrat payimal olabi; 
lir. Nitekim size bir kaç misal de arz edebilirim: 

Adana Fransızlar tarafından işgal edildiği zaman 
cephe teşkil etmek üzere Adanadan iftirak eden bazı 
zevatın emvali menkule ve gayri menkulesine Fran
sızlar vaziyedederek bu emvali idare ettiler, hasılatını, 
komisyon tertip ederek bu komisyona tevdi ettiler. Bu 
hasılatı bir taraftan da belediye umuruna, umuru 
nafiaya hasrettiler. Yani bilâhare Kuvayi Milliyeye 
iltiha keden bu zevatın, emvalinin kâffesini iade et
mek imkânı, vaki bir tefsirden dolayı hâsıl olmadı. 
O tefsir mucibince bu emvalin kamilen zaptına ve 
ziraat mektebine tahsisine karar verildi. İşte bu mu
amele tefsir dolayısiyle yapılmıştır. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya )— Tefsir de
ğil o. (Gürültüler). 

REFET BEY (Devamla) — Bundan dolayıdır ki, 
efendim; diğer hadisattada tatbikat nekesinde - çün
kü tatbikatta müşkülâta mâruz kaldığı zaman buraya 
gelecektir. Bu vaziyet de Meclisin salâhiyeti vasi ol
duğu için münakaşat öyle bir safhaya intikal ediyor 
ki bu müzakeratm nihayetinde kanunun tadiline varı
yoruz - Mutlaka ilmî bir şekilde mahdut salahiyetli 
bir heyeti ilmiyenin bunu halletmesi lâzım gelir. 
Aşağıda Şûrayıdevlet maddesi vardır. Orada mev-
zubahsolabilir ki, ö madde 106 ncı maddedir, bu 
maddenin esnayi müzakeresinde bunu mevzubahs 
ederiz. Onun için Şûrayıdevlet meselesini hallettikten 
sonra bunu o maddei mahsusta halletmek lâzımdır. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Reis Be
yefendi, Refet Beyefendiden bir sual soracağım. Şim
diye kadar Kanunî Esasi merî olduğu müddetçe tef
sir hakkı Şûrayıdevlete aitti. Şûrayıdevlet yaptığı 
tefsirlerin her halde nısfından fazlasını tadil mahi
yetinde yaptığına Encümen kail değil midir? Hattâ 
bir defa Kanunî Esasi ile tearuz teşkil edecek suret
te tefsir yaptığından dolayı İstanbul Meclisi Mebu-
sanmda uzun müzakerat ve münakaşat vukua geldi-
ğini'Encümen derhatır buyurmadı mı? 

REFET BEY (Bursa) — Efendim, eski Şûrayı
devlet verdiği yüzlerce karar içerisinden* birisinde 
hata etmiş olabilir. Fakat Şûrayıdevlet mütehassıs 
zevattan mürekkeptir ve ilmî bir heyettir. Fakat va
si salahiyetli bir heyette hata ihtimalleri daha fazla
dır. Nitekim misallerini de arz ettim Hasan Beyefendi. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Reis Bey, mü
saade buyurunuz: bir -sual soracağım efendim, Meek'-
sin yazıî kanun olmak sıfatını tanıyor musunuz? 

REFET BEY (Bursa) — Tabiî!. 
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ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — O halde bir ki- . 
tabın müellifi sağ iken o kitabın bir yeri anlaşılmaz
sa, o anlaşılmayan maalli sahibi müellife mi, yoksa o 
mahallenin imamına mı sorarsınız?. (Kahkahalar). 

REFET BEY (Bursa) — Efendim, gayet basit bir 
mantıkla bu neticeye varılabilir. Encümende de söy
lenmiştir ve her vakit söylenebilir bir sözdür. Bunu 
evvelec de arz ettim ki ,kanunun tatbikinde hukuku 
efrat içtihat neticesine taallûk etmiştir. Bu maddeye 
istinaden hareketim şudur demiştir ona göre hareket 
etmiştir. Yani hukuku efrat, içtihat neticesine taalluk 
etmiştir. Çünkü memurini aidesi onu öyle anlama
mıştır. Arada hukuku efrat vardır. Binaenaleyh onu 
tadil etmek artık mevzubahis olamaz. Mutlaka ilmi 
suretle onu düşüneceğiz, ona mana vereceğiz, kanunu 
biz vazettik. Meclis değiştikçe içtihatlar değişebilir. 
Binaenaleyh biz içtihadımıza göre kanunu tadil cihe
tine gidiyoruz. Halbuki mutlaka, salâhiyeti gayet mah
dut ve ilmî esasata istinaden ona mana verecek ilmî 
bir heyet olmalıdır ki, adle muvafık bir karar çıka
bilsin. Ekseri hükümetlerde olduğu gibi, biz de bunu 
Şûrayıdevlette bulduk. 

MEHMET BEY (Biga) — Maddedeki «Malî taah
hüdü mutazammın» tabirinin idarei hususiyelerce ak-
tedilecek mukavelâta şümulü olup olmadığını soruyo
rum. 

REFE TBEY (Bursa) — Efendim, bir maruzatta 
daha bulunacağım bu maddenin her fıkrası müstakil 
bir meseeldir. Her fıkrası ayrı ayrı reye konacak, tet
kik olunacak mesailden ibarettir. Müsaade buyurur
sanız her fıkrayı ayrı ayrı münakaşa edelim. (Kâfi 
sesleri.) 

REİS — Refet Beyefendi: Mehmet Bey sual sor
muşlardı, idarei hususiyelere ait mukavelât da bunda 
dahil mi? diye. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Onun ayrı ka
nunu vardır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — En son hu
kuku esasiye kitaplarında hakkı tefsir kime veril
miştir, Şûrayı Devlete mi verilmiştir? 

REFET BEY (Bursa) — Şûrayı Devlet teşkilâtı 
olan memleketlerde oraya verilmiştir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Yoksa doğ
rudan doğruya Meclislere mi verilmiştir? Size en son 
basılmış olan Dugni'nin eserinin en son sayfalarını 
okumanızı rica ederim. Şûrayı Devlete verilmesi ka
dim bir nazariyedir. Bilâkis tefsir hakkının meclis
lerde tecelli etmesi en son desatiri hukukiyedendir. En 
sahih bir kaidedir. En hakiki bir esası hukukidir. 
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REFET BEY (Bursa) — Hayır efendim, her dev
letin teşkilâtına göre yapılmış bir şeydir. Umumî ola
rak yapılmış bir şey yoktur. (Kâfi, kâfi sesleri.) 

REİS — Efendim, kifayet hakkında teklifler işi
tiyorum. 

REŞİT AĞA (Malatya) — Usulü, müzakere hak
kında söyleyeceğim. Efendiler, Feridun Fikri Bey bi
raderimizin ve Musa Kâzım Bey biraderimizin söyle
dikleri sözler' gayet doğrudur, varittir. Her halde bu 
tefsir hakkının-mecliste kalması lâzımdır. 

REİS — Usulü müzakere hakkında söyleyiniz 
efendim! 

REŞİT AĞA (Malatya) — Usulü müzakere hak
kında söylüyorum efendim. (Handeler.) 

REİS — Doğrudan doğruya usulü müzakere hak
kında söyleyiniz. 

REŞİT AĞA (Malatya) — Doğrudan doğruya es
babı. mucibesiyle beraber usulü müzakere hakkında 
söylüyorum. 

Efendiler! Bu maddeye bunun şumülü yoktur. 
116 ncı madde Şûrayı Devlete aittir. Onu tayyederek, 
tefsir de meclise aittir, deriz. Bu maddeye katiyen 
şümulü yoktur. Benim arz edeceğim hususat, bundan 
ibarettir. Tefsir hakkının mecliste kalması lâzımdır. 
Tefsir içtihat meselesidir. Kanunda içtihada ait bir 
hükmü başka bir yere verecek olursanız emin olu
nuz kanunların hiçbir kıymeti kalmamıştır. Çünkü is
tediği. gibi içtihat ederler, istedikleri gibi tefsir eder
ler, istedikleri gibi icra ederler. 

REİS — Rica ederim, usulü müzakere hakkında 
söyleyiniz. Usulü müzakere diyerek buraya gelip mad
denin esası hakkında söz söylerseniz diğer arkadaşla
rınızın hakkına tecavüz etmiş olursunuz. 

REŞÎT AĞA (Malatya) — Efendim, usul hak
kında söylüyorum. (Handeler.) Bu maddeye şümulü 
yoktur. 106 ncı madde filhakika aynen kabul edilme
lidir yani 116 ncı maddede müzakere edilmelidir. Ora
daki Şûrayı Devlet reddedilmelidir. Tefsir maddesi ora
ya ait denilmeli, bitmelidir. (Müzakere kâfi sesleri.) 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar, bu 26 
ncı maddede «Meskukat darbı, inhisar ve malî ta
ahhüdü mutazammın hususat» diyor. Halbuki efendi
ler, burada «inhisar» kelimesini ipka edecek olursa
nız belediyeler imtiyaz veremez. İdarei husu.siyei vilâ-
yat bile imtiyaz veremez. Hattâ Hükümet bile ufak 
tefek mukavelât ve imtiyazatı veremez. Onun için 
bendeniz istirham ediyorum. Bu inhisar kelimesini 
kaldıralım. Yahut Maliyeye müteallik mukavelât var
dır. (Gürültüler.) Müsaade buyurunuz efendim! Rica 
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ederim, memlekette zaten bir imtiyaz kanunu var
dır. Zaten Hükümet Meclise gelmezden evvel herhan
gi bir imtiyazı verebilir, herhangi bir mukaveleyi ya
pabilir. Buna dair imtiyazat kanununda sarahat var
dır. Şimdi burada imtiyazatı korsak, peki Belediye ka-: 
sabasına su getirecek... (Gürültüler.) (Onun ayrıca ka
nunu var sesleri.) Müsaade buyurun efendim! Idarei 
hususiye küçük bir göl kurutacak bunu ne yapaca
ğız? Eğer o muvafık değilse o kanunu tadil ederiz, 
tashih ederiz. Bu kuvveti birtakım küyut ve şuruta ta
bi tutarız. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Idarei Umu-
nıiyeye ait olanlardır. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Beyefendi, benim 
hakkım yok mu söylemeğe? Rica ederim, efendim; 
bu inhisar kelimesini buraya korsak, sonra bir mad
dede kabul ettik ki, Meclis altı ay tatildir, işte bu ta
til esnasında Hükümetin elini ayağım bağlayarak bek
leteceğiz. tmtiyazat Kanununda sarahat vardır. O sa
rahat). kâfi görmezsek o kanunu tadil ederiz. Lâkin o 
Kanunu Esaside inhisarı mutazammın mukavelât ve 
imtiyazatın tasdiki mutlaka meclisin tasdikine müte-
vekkif olduğu anlaşıldıktan sonra hiçbir şey yapıla
mayacağım arz ederim. Onun için bu inhisar kelime
sinin buradan kaldırılmasını rica ederim, tmtiyazat 
Kanununda hükümete istediğimiz gibi kayıt ve şart 
koruz. Lâkin Kanuni Esaside bu kelimeyi koymak 
memlekette iş görmemek demektir. Bunu Heyete arz 
ediyorum karar sizindir. 

MAZBATA MUHARRİRt CELÂL NURİ BEY 
(Gelibolu) — «Devlet namına olan inhisar ve imti
yazlar» demek kâfi midir? 

MUHTAR BEY (Devamla) — Hayır efendim, 
Devlet namına olan inhisar ve imtiyazlar demek de 
doğru değildir. Ankara etrafında bir şey yapılmak 
icabetse demek meclisin reyini mi almak lâzım ge
lecek? Bendeniz bu hususta çok tecrübe görmüş bir ar
kadaşınız sıfatıyle nazarı dikkatinizi celp ediyorum. 
Kabul veya reddi size aittir. 

CELÂL NURt BEY (Gelibolu) — Muhtar Beyin 
mütalaatma iştirak ediyoruz. (Hayır sesleri.) 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Efen
dim, arkadaşlarımızdan Hasan Fehmi Beyefendi ga
yet mühim bir meseleden bahsettiler. Dediler ki, 27 
nci madde birtakım ahkâmı havidir. Halbuki meclis 
icra vazifesini, İcra Vekillerine vermiştir. Binaenaleyh 
bu madde yukarıdaki maddelerle tenakuz teşkil edi
yor. Bu itiraza ne Encümen cevap verdi, ne de bir kim
se. Bu sual cevapsız kalmamalıdır. İlmî bir mesele-
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dir. İlmî bir şekilde halledilmelidir. Bendeniz beşinci 
maddeyi okuyarak nazarı dikkatinizi celp edeceğim. 
Beşinci madde diyor ki; «Teşri salâhiyeti ve icra kuv
veti Büyük Millet Meclisinde tecelli ve temerküz eder» 
binaenaleyh meclis icra salâhiyetini vekilleri marifetiy
le ifa ediyor. Fakat meclisin vezaifi icradan bazılarını, 
istisna ve takyit etmesi, kendisi salâhiyettâr olduğu 
bir işde, memrtu mudur? Binaenaleyh yedinci madde 
ile beşinci madde tefsir edilmiş oluyor. Zaten Kanu
nu. Esasinin maddeleri yekdiğerini müfessir ve müey-
yittir. Binaenaleyh tenakuz değil tamamıyle tevafuk 
vardır. Bu iki madde arasından, yani icradan bir kıs
mım vekilleri marifetiyle yapmıştır, bir kısmını da yir
mi yedinci madde mucibince istisna etmiştir. Bunun 
neresinde tenakuz vardır? Bazı vezaifi icraiyeyi nef
sine hasretmiştir. Binaenaleyh mütalaaları katiyen va
rit değildir. 27 nci madde tamamen ilmî bir şekilde 
yazılmıştır. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) —. Bir 
sual sormaya* müsaade eder misiniz? 

REİS — Mebusun mebusa sual sormaya hakkı 
yoktur. Müzakerenin kifayetine dair takrir vardır. Mü
zakerenin kifayetini reyinize koyacağım. 

FERİT BEY (Çorum) — Reis Bey, bendeniz fıkra
ların ayrı ayrı reye konmasını teklif ediyorum. 

REİS — Hangi fıkranın reye konulmasını istiyor
sanız lütfen onu işaret buyurunuz. Yoksa her bir fık-" 
ranın ayrı ayrı reye konmasına imkân yoktur efen
dim. 

Riyaseti Celileye 
27 nci maddenin (tadil) kelimesinden sonra (ve 

tefsiri) kelimesinin ilâvesini teklif ederim. 
Dersim 

Feridun Fikri 

Riyaseti Celileye 
Yirmi altıncı maddeden (inhisar) kelimesinin tay-

yını teklif ederim. 
Trabzon Mebusu 
Ahmet Muhtar 

Riyaseti Celileye 
26 ncı maddedeki (ahkâmı şeriyyenin tenfizi) fıkra

sının «ahkâmı şeriyyenin temini tenfizi», «meskukât 
darbı» fıkrasının, «meskukât darbına müsaade itası» 
«kesbi katiyet etmiş olan idam hükümlerinin infazı» 
fıkrasının «katiyet kesbetmiş olan idam hükümlerinin 
tasdiki» suretinde tadilini teklif eylerim efendim. 

Kastamonu 
Hasan Fehmi 
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Riyaseti Celileye 
26 ncı maddedeki (Muvazenei Umumiyei Maliye 

Kanununun tetkik ve tasdiki) cümlesi millet hâkimi
yeti namına kâfi değildir. Bunun (Muvazenei Umumi
yei Maliye ve Devletin umum hesabı kâtî kanunla
rının tetkik ve tasdiki) şeklinde tasrihen kabulünü 
teklif ederim. 

Saruhan 
Reşat 

Riyaseti Celileye 
Yirmi altıncı maddenin ilk fıkrasına «ahkâmı şe-

riyyenin» terkibinden sonra «temin» kelimesinin ilâ
vesiyle fıkranın âtideki şekle ifrağını teklif ederim: 

Madde 26. — Büyük Millet Meclisi ahkâmı şeriy-
yenin tenfizi ilh... 

Antalya 
Ahmet Saki 

REŞAT BEY (Saruhan) — Reis Beyefendi, tak
ririmi izah edeceğim. Efendiler! Meclisin başlıca ve-
zaifini gösteren. bu maddede (Muvazenei Umumiyei 
Maliye Kanununun tetkik ve tasdiki) cümlesi vardır. 
Malumuâliniz bu cümle Muvazenei Umumiye Kanu-
nu ile Hükümete verilen tahsisatın tetkik ve tasdiki 
meselesinden ibarettir. Halbuki milletin ve Meclisin 
vazifesi, yalnız bundan ibaret değildir. Meclisin Hü
kümete verdiği bu tahsisatın bilançosunu da istemek 
hakkıdır. Meclisin verdiği bu tahsisat, kimin emriyle, 
nerede, ne iş için ve neden dolayı sarfedilmiştir? Bu 
hususta millete vazıh ve sarih hesabı kâtî verilmek lâ
zım gelir. Bunun şekli ve sureti itası da Muvazenei 
Umumiye Kanunu ile tarif edilmiştir. Binaenaleyh 
yalnız tahsisat vermek kelimesi kâfi değildir. Veri
len o tahsisatın neticesi ne olmuştur ve ne suretle, 
ne iş için, kimin emriyle verilmiştir? 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Meclis na
mına deniyor. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Bu, Meclisin vezaifi 
asliyesindendir. Buraya geçmek lâzım gelir. 

KANUNU ESASİ ENCÜMENİ REİSİ YUNUS 
NADİ ®EY (Menteşe) — Vardır. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Yunus Nadi Beyefen
di vardır, buyuruyor. Halbuki bütçede vardır. 

YUNUS NADİ BEY — Burada da var. 
REŞAT BEY (Saruhan) — Hayır! Burada Muva

zenei Umumiyei Maliye deniliyor. Bu 98 nci maddede 
vardır. Fakat bütçeden ve tahsisattan bahsediyor. Aynı 
fasılda hesabı kâtîden de bahsediliyor. Fakat Mecli
sin başlıca kanununda, Muvazenei Umumiye Kanu
nunda da derç ve tasrih edilmiş ise hesabı katı mese

lesi, yani milletin bilanço istemesi meselesi burada 
da tasrih edilmek lâzım gelir ye bunu istemek mille
tin hakkıdır. Bunun bu maddeye sureti sarihada derci 
lâzım gelir. 

KANUNU ESASİ ENCÜMENİ MAZBATA 
MUHARRİRİ CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — 
Efendim, münderiçtir. Arzu buyurulursa buraya da 
geçebilir. 

REİS — Efendim, takrirleri ayrı ayrı reyi âlile
rine koyuyorum. 

(Trabzon Mebusu Muhtar Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

REİS — Bu teklifi kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Encümen de 
kabul ediyor efendim. 

REİS — Encümen de kabul ediyor. Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldır
sın... Kabul olunmadı. 

(Kastamonu Mebusu Hasan Fehmi Efendinin tak
riri tekrar okundu.) 

REİS — Efendim, bu teklifi kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın... (Ret sadaları.) Reddolunmuştur. 

(Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin takriri tek
rar okundu.) 

REİS — Yani kanunların vaz ve tadil ve tefsirini 
teklif ediyorlar. Bu teklifi kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Aksini reye 
koymadınız efendim. 

REİS — Aksini reye koymaya imkân yoktur. Çün
kü bir madde sülüsanî ekseriyetle kabul edildikten 
sonra aksi reye konamaz. Bir Mecliste iki tane sülüsanî 
ekseriyet olamaz. (Handeler, bravo sesleri, alkışlar.) 

Efendim! Yirmi altıncı maddeye ait Saruhan Me
busu Reşat Beyin takririni tekrar okuyorum. 

(Reşat Beyin takriri tekrar okundu.) 

REİS — Bu teklifi kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. Antalya Mebu
su Ahmet Saki Beyin teklifi bundan evvel reye vaz 
edildiği için, tekrar reye konamaz. Binaenaleyh mad
de şu şekli alıyor : 

«Madde 26. — Büyük Millet Meclisi ahkâmı se
dyenin tenfizi, kavaninin vazı, tadili, tefsiri, fesih ve 
ilgası, devletlerle mukavele, muahede ve sulh akdi, 
harp ilânı, Mucazeni Umumiyei maliye ve Devletin 
umum hesabı katî kanunlarının tetkik ve tasdiki, mes-
kûât darbı, inhisar ve malî taahhüdü mutazammın 
mukavelat ve imtiyazatın tasdik ve feshi, umumî ve 
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hususî af ilânı, cezaların tahfif veya tahvili, tahki
kat ve mücazatı kanuniyenin tecili, mahkemelerden 
sâdır olup katiyetdetmiş olan idam hükümlerinin in
fazı gibi vezaifi bizzat kendi ifa eder.» Maddeler bu 
suretle tadil edilmiştir. Maddeyi bu suretle reyi âlini

ze arz ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın... Kabul edilmitşir efendim. 

Efendim; on dakika teneffüs için celseyi tatil edi
yorum. 

Hitamı Celse Saat : 03,25 

- « O » » 

İKİNCİ CELSE 

Bedi Müzakere* Saat : 04,00 

REİS : Fethi Bey 

KÂTİPLER : Avni Bey (Bozok), Ragıp Bey (Zonguldak) 

REİS — Celseyi açıyorum efendiler. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Teşkilâtı Esasiye Kanun lâyihası (2/302 Mü
kerrer) 

REÎS — Teşkilâtı Esasiye Kanununun Bakiyei 
müzakeratına devam edeceğiz. 

Madde 27. — Bir Mebusun vatana hiyanet ve 
Mebusluğu zamanında irtikâp töhmetlerinden biriyle 
müttehem olduğuna Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Heyeti Umumiyesi azayı mevcudesinin sülüsanı ek
seriyeti arasiyla karar verilir veyahut onikinci madde 
de münderiç ceraimden biriyle mahkûm olursa Me
busluk sıfatı zail olur. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
RAÎF EFENDİ (Erzurum) — Efendim, ceraim

den biriyle mahkûm olursa diyor. Bu mahkûmiyet 
üzerine bendeniz bir katiyet tabiri ilâvesini teklif 
ederim. Derecei katiyede mahkûmiyet olmalıdır. 
Yani Mahkemei istinaftan geçerek kaziyei muhake
me halini almalıdır. İptidaen sebebi mahkûmiyet 
Mebusluğun izalesine sebep olmasın! 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendim, 
Erzurum Mebusu Muhteremi Hoca Efendi Hazret 
lerinin endişeleri mahalline masruftur. Ancak ceraim
den mahkûm olursa demek, sureti katiyede ve niha-
iyede mahkûm demektir. Kaziyei Muhakeme halini 
almayan bir hükme «katî hüküm» denilemez. Ka
nun nazarında mahkûm denilemez. Onun için bu 

mahkûm değildir. Bütün arkadaşlar bunu bilirler. 
Binaenaleyh müsterih olmaları lâzımgelir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 
(katiyen) tâbirini istimal etmekte mahzur vardır 
Efendi Hazretlerinin fikrine iştirak ediyorum. Yani 
nihayet mahkûm olursa kaziyei muhkeme hâsıl olur 
sa demektir. (Katiyen) deniyorsa lisanı kanunumuz 
da (katiyen) demek istinafen demektir. Çünkü ola 
bilir ki tereddüdü mucip olur. Olabilir ki Gazeteci 3 
sene mahkûm olabiliyor ve istinaf mahkemesinde 3 
sene mahkûm olur. İşte (katiyen) bu demektir, (ka
tiyen) tabiri buna masruftur. Teşkilâtı Adliye Kanu
numuz da böyledir. 

REİS — «Mahkûm olur ve mahkûmiyeti kaziyei 
muhkeme halini alırsa» fıkrasının ilâvesini teklif edi
yorlar. Reyi âlilerine koyacağım kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. Binaenaleyh madde şu 
şekli alıyor: 

Madde 27. -—'Bir mebusun vatana hiyanet ve 
mebusluğu zamanında irtikâp töhmetlerinden biriy-. 
le müttehem olduğuna Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Heyeti Umumiyesi azayı mevcudesinin sülüsanı 
ekseriyet ârâsiyle karar verilir veyahut onikinci mad
dede münderiç ceraimden biriyle mahkûm olur ve 
mahkûmiyeti kaziyei muhkeme halini alırsa mebus* 
luk sıfatı zail olur. 
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REİS — Binaenaleyh maddeyi bu şekilde reyi 
âlilerine koyuyorum; Kabul edenler lütfen el kal
dırsınlar... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 28. .— îstifa, esbabı meşrua dolayısiyle 
mahcuriyeti, bilâ mezuniyet ve mazeret iki ay Mec
lise ademi devam veyahut memuriyet kabulü halle
rinde mebusluk sakıt olur. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) Maddeyi aynen reyi âlilerine koyuyorum. Ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul edildi 
efendim. 

Madde 29. — Yukarıdaki maddeler mucibince 
mebusluk sıfatı zail veya sakıt olan veyahut 
vefat eden mebusun yerine bir diğeri intihap olunur. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 

Efendi, bu suretle sakıt olan veya istifa veya vefat 
eden Mebusun bakiyesi müddetini ikmal etmek için 
diğeri gelecektir. Binaenaleyh bu manayı ifade etmek 
için yukarıda mebusluk müddeti şu kadar senedir 
denmişti. Binanenaleyh teşevvüşe mahal vermemek 
için vefat eden veyahut şu suretle mebusluğu sakıt 
olan mebusun «bakiyesi müddetini ikmal etmek üze
re başka birisi intihap olunur» demek lâzımdır. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, bu
na hacet yoktur. Mebusun yerine bir diğeri intihab 
olunur demek de o manâyı ifade eder. 

REİS — Efendim, Abdullah Azmi Efendi «ba-
kıyei müddetini» teklif ediyorlar. Bu teklifi kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul edilmedi 
efendim. O halde maddeyi aynen reyi âlilerine ko
yuyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum, kabul etmeyenler lütfen 
ellerini kaldırsınlar... Kabul edilmiştir. 

Efendim! Şimdi bitirdiğimiz vazifeî teşriye kıs
mına bir madde ilâvesini Giresun Mebusu Hakkı 
Tarık Bey teklif ediyorlar. 

Riyaseti Celiliye 
Teşri vazifesine ait olan fasla, Meclisin inzibatı 

dahilîsini kendi-reisi vasıtasiyle tanzim ve idare ede
ceği hakkında bir maddenin ilâvesine lüzum vardır. 
Her ne kadar Meclis icra salâhiyetini de nefsinde 
cem etmekte ise de bu vazifeyi yedinci madde hük
münce İcra vekilleri vasıtasiyle istimal edeceğine göre 
böyle bir madde bulunmadığı takdirde meclise ait 
inzibat umurunun da hükümete tevdi ve iadesi ica-
beder. Halbuki her memlekette meclislerin inzibatı 
umuru kendisine mevdudur ve bu tabiîdir. Nitekim 
eski Kanunu Esaside böyle bir madde vardır. Binae-

nalyh 30 uncu madde olarak. atideki fıkranın kabu
lünü teklif ve rica ederim : 

Madde 30. — Büyük Millet Meclisi, kendi zabıta
sını Reisi marifetiyle tanzim ve idare eder. 

Giresun Mebusu 
Hakkı Tarık 

HAKKI TARİK BEY (Giresun) — Efendim, 
müsaade buyurulursa izah edeyim. Kabul ettiğimiz 
yedinci madde vardır ki bu yedinci madde icra salâ
hiyetini İcra Vekilleri Heyeti marifetiyle istimal ede
ceğini tasrih ediyor. Eğer teklif ettiğim madde ka
bul edilmeyecek olursa bizim Meclisimize ait olan 
inzibat vazifesi İcra Heyetine verilmesini istilzam et
tirir. (Nizamnamei Dahilîde vardır sesleri) Eferîdim! 
Nizamnamei Dahilîde vardır seslerini işitiyorum. 
Halbuki bu Nizamnamei Dahilî, Kanunu Esasî ah
kâmından hariç olamaz. Binaenaleyh bu Kanunu Esa
sî ile tayin olunmamalıdır. (Doğru sesleri) çünkü 
Nizamnamei Dahilîde bu esas gösterilmelidir (Encü
meni dinleyelim sesleri) bunun kabulünü rica edi- ! 
yorum. 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, En
cümen de kabul ediyor. Yalnız orada bir «kendi»* ke
limesi vardır. Haşivdir. Tayyını rica ederim. Buna 
Encümen de iştirak eder. 

REİS — Efendim, Encümen de iştirak ediyor. 
30 uncu madde olmak üzere Hakkı Tarık Bey şöyle 
bir madde teklif ediyorlar «Büyük Millet Meclisi, 
kendi zabıtasını Reis marifetiyle tanzim ve idare 
eder.» 

ARİF BEY (Eskişehir) — Meclis Reisi vasıta
siyle... 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Meclis Rei
si vasıtasiyle denilmelidir. (Kendi reisi sesleri), (Ha
cet yok sesleri), (Reye sesleri.) 

REİS — 30 uncu madde olmak üzere böyle bir 
maddeyi kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Ka
bul edildi efendim. Şimdi vazifei icraiye kısmına ge
çiyoruz. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Vazifeli İcraiye 

Madde 31. — Türkiye Reisicumhuru Büyük Mil
let Meclisi Heyeti Umumiyesi tarafından yedi sene 
için intihap olunur. Tekrar intihap olunmak caizdir.; 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendim, 
Reisicumhurun keyfiyeti intihabına ve müddeti inti
habına talluk eden 31 inci madde, riyaseticumhur 
müddetini yedi sene için tespit etmektedir. Halbuki 
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Meclisi hazırın veyahut Türkiye Büyük Millet Mec- I 
lisinin müddeti sureti mutlakada d'Jrt senedir. Bunu 
takip eden 32 nci madde mebus olan yani Büyük I 
Millet Meclisi Azası içinden Riyaseticumhura intihap 
edilecek olan zatın mebusluk sıfatını da taşıyacağını 
göstermektedir. Bu takdirde devreî intihabiyenin hi- I 
tamını müteakip Reisicumhur, tekrar Mebus intihap 
edilmezse ne olacaktır? I 

Yine müteakip maddenin bir sarahati bunu dü
şünmüştür. Meclis haricinden ve millet efradı içe
risinden mebus intihap edilmek hakkını haiz olan 
her hangi bir şahsın da Reisicumhur intihap edile
bileceğine nazaran şu mülâhaza bu suretle ref edil
miş bulunuyor. Halbuki arkadaşlar, elimizde bu
lunan ve el'an hükmü mer'î ve muhterem olan Teş- j 
kilâtı Esasiye Kanununda şekli hükümetimizin Cum
huriyet olduğunu ifade ettiği zaman tespit edilmiş I 
olan bir maddesinde şöyle yazılmıştır, O zaman Mec- I 
lisin devrei intihabiyesi iki sene idi. Madde şudur: I 
«Türkiye Reisicumhuru, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Heyeti Umumiyesi tarafından ve kendi âzası me-
yanından bir intihap devresi için intihap olunur.» | 
Biz şekli idare ve hükümetimizin hukukî vaziyetini 
tayin eden maddei kanuniyeyi kabul ettiğimiz zaman I 
bu kaydı da kabul etmiş bulunuyorduk. Yani Ri- I 
yaseticumhur makamının müddetini tespit etmiş olu
yoruz. Burada bir prensip şeması var o, Meclisin I 
devrei intihabiyesine maksur bir müddet olmak üze- I 
re tespit edilmiştir. Şimdi bunu tecavüz ederek dev
rei intihabiyenin fevkine, iki devrei intihabiyeye ya- I 
kın bir müddete isal etmenin manası yoktur. (Doğ- I 
ru sesleri) filhakika esasen kabul edilmiş ve hükmü I 
mer'i bulunan şu maddei kanuniye,, öteden beri 
Reisi Millîmiz bulunan ve ilelebet Reisi Millîmiz ka- I 
lacak olan Zatı Muhteremin reyi, fikri, kanaati, tak
riri idi. Bu maddeyi şu suretle kabul edersek hem 
bir esası salimi temin etmiş ve hem de Reisi Millîmi- I 
zin noktai nazarı esasisine muvafık bir karar ittihaz 
etmiş oluruz. Binaenaleyh bu hususu nazarı dikka- I 
ti âlinize arz ediyorum. Müzekeraün bu aslı temin 
edecek surette cereyan etmesini ve bu gayeyi temin I 
etmesini istirham ediyorum. 

YUNUS NADİ BEY (Menteşe) — Efendim, Sü
reyya Beyefendi, izahatında mütenakız noktaları ve 
mütenakız görülebilecek olan noktaları Heyeti Ce- I 
lilenize izah ettiler. Yalnız müddet meselesi kalıyor, I 
evvelce kabul ettiğimiz maddede Reisicumhur Büyük I 
Millet Meclisi Heyeti Umumiyesi tarafından ve ken
di arasında intihap olunacak ve müddeti, Meclis | 
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müddetiyle müsavi olacaktı. Fakat Encümen, Riya-
seticumhur Makamının ve Devlet Riyaseti Makamı
nın ehemmiyetini derpiş ederek Meclisin müddetini 
dört seneye çıkarırken tecdidi intihap vesair mesaili 
de düşünmüştür. Velevki Meclisi Âlinin kendi ka-
rariyle yapılacak intihaplarda, Meclisin hayatiyle 
merbut bir Riyaseti cumhur Makamının gerek Mec
lis müddetinin hitamında ve gerek tecdidi intihabat 
avanında az çok mütereddit bir vaziyette kalabilece
ğini düşünerek yedi seneye iblâğ etmiştir. Halbuki 
devlet esasatı müstakil ve her türlü şekli zaaftan arî 
vuzuh ve sarahati haiz olmak lâzım gelir. Onun için 
müddeti tefrik ettik ve yine bu sabit ve istikrar mâ
nasını müfit olmak üzere müddeti yedi sene olarak 
tespit eyledik, Heyeti Celilenin de vereceği karara 
tabidir. 

EBUBEKİR HAZIM BEY (Niğde) — Muhterem. 
efendiler, Encümen mazbatasının nihayetinde bazı 
maddeler de akalliyette kalan rüfeka, nokta'i nazar
larını Heyeti Umumiyeye arz edecekler deniyor. Bu 
akalliyette kalanlardan birisi de bendenizim. Bun
dan evvel geçen maddelerde muhalif kaldığım cihet
ler vardı. Fakat sıra gelmedi, arz edemedim. Mu
halif kaldığım maddelerden birisi de şimdi okunan 
31 nci maddedir. Daha bazı mâruzâtta bulunacak
tım. Fakat Süreyya Beyefendi, söylediler. Onun 
için sarfınazar ediyorum. Malûmuâlileridir ki dün
yada en çok ve en seri tahavvülâta, tadilâta maruz 
kalan kanunlar, Kanunu Esasilerdir. Bu, böyle ol
makla beraber ebediyetle devam edebilecek itina ile, 
basiret ile yapılan ve yapılması lâzımgelen kanunlar 
da yine Kanunu Esasilerdir. Hattâ ahiren teşekkül 
eden hükümetlerin gördüğümüz Kanunu esasilerin
de, bir kere yapılmış olan Kanunu Esasilerin ufak te
fek tadilât imkânını da iskat etmek için, on sene, on 
beş sene, yirmi sene bu kanunların bir harfine ilişile-
mez, diye kayıt konuyor. Onun için yapılacak Kanunu 
Esasilere çok dikkat etmek lâzımdır. Çok düşünmeli
yiz. Meselâ Fransızlar; bunlarla bizim aramızdaki 
tekamül ve terekkiyatı fikriye pek zahir, bunu bili
yoruz. Yani bunu bir kere ölçmek için düşünmek 
lâzımdır ki Fransa'da bütün dünyayı alâkadar eden 
inkilâbı fikrîyi vücuda getiren mühim adamlar, alim
ler yetiştiği bir zamanda biz İstanbul'da kitapların 
tab'ma cevazı şerîi var mıdır, yok mudur? Diye uğ
raşıyorduk. tşte fark bundan anlaşılır. Bunların 
böyle hemen bu hâdisat ve ahvali mümasile netice
sinde tesis ettikleri bir Cumhuriyet vardır. 1848 ta
rihinde, yani elli altmış sene evvel... 
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CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — İkinci Cumhu
riyet. 

EBUBEKÎR HAZIM BEY (Devamla) — Birin
cisi zannediyorum. İsterse ikinci olsun, zararı yok. 
Yani 50 - 60 senelik bir meseledir. Bunların Reisi
cumhura verdikleri salâhiyetler şayanı dikkattir. 
Bunlar zaten malumaliniz, ona şüphe yok. Fakat in
san bildiği bir şeyi başkasından işitmesindende başka 
bir tesir vardır. Ben bunları aynen kopya edelim 
fikrinde değilim. Hâşa, katiyen, her zaman o kop
yacılığın aleyhtarıyım. Zaten Adliye kanunlarını 
filân, tuttuk, aynen kopya ettik. Hiç birisi bir işe 
yaramadı. Fakat bir kere bilelim o zaman onlar 
ne demişler, nasıl düşünmüşler? Reisicumhur, dört 
sene müddetle intihap olunur. 

Bu bir; iki, Reisicumhur ancak döıt sent fasıla
dan sonra tekrar intihap olunabilir. 

Üç, Reisicumhur, Şurayı Devletin mütalaasını al
dıktan sonra affı hususîde bulunabilir. Affı Umumî 
tabiî kanunu mahsusa muhtaç. 
A Dört, Reisicumhur orduya bizzat kurnanda ede

mez. 
Beş, Reisicumhur hiç bir suretle kuvvei teşriiye-

ye iştirak edemez. 
Altı, Reisicumhur kanunları müddeti muayyene-

si zarfında neşreder. Yalnız Meclise ikinci defa mü
zakeresini teklif edebilir. 

Reisucumhur, kanunların tasd.'ki hakkını haiz 
değildir, 

Dokuz, Reisicumhur, Meclisi Millîyi feshedeme-
diği gibi müddetini de tahdit edemez. Yani ahvali 
mümasilede tecrübeten, ilmen bizden daha müterek-
ki olan akvamın ne yaptığını bilmekten bize bir za
rar yoktur. Belki fayda vardır. İstersek istifade ede
riz. istersek istifade etmeyiz, o bize ait bir şeydir. 
Yalnız Gazi Paşa Hazretlerinin bütün dünyaca ve 
bizce müsellem fıtratı nadiranelerini göz önüne ala
rak tabiî ona göre Kanunu Esası yapılmaz. Binaena
leyh ona kemali hürmetimiz, kemali emniyetimiz ol-
makla beraber biz de düşünürüz. Çünkü maalesef 
kendilerine hayati ebediye vermek bizim elimizde 
değildir. Binaenaleyh her türKi ihtimalâtı düşünerek 
Kanunu Esasimizi tanzim etmekliğimiz lâzım gelir. 
Zaten Kanunfer, mutlaka vukuu mutlak olan şeyler 
üzerine olmaz. Beşeriyetten suduru melhuz olan şey
ler üzerine yapılır. Böyle bir hilkatin nadiren vücuda 
getirdiği zevatı mümtazei her vakit bulmak ihtimali 
pek yakın olmadığına nazaran kanunlara bizim gibi 
adamlardan da, böyle fevkalâde yaradılmamış olan 

[ adamlardan da bir Reisicumhur gelmek ihtimalini 
I - mademki içimizden olacak - düşünerek ona göre 
I ahkâm koymak lâzımdır. Binaenaleyh evvelce ken-
I dilerince, kendi taraflarından teklif edilen yapılmış 
I bir şey vardır. Bunun yedi seneye çıkarılmasına ben-
I deniz taraftar değilim. 

KANUNU ESASI ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Hâ-

I zım Beyefendi, 1848 tarihli ikinci Fransız Cumhuri-
I yeti Kanunundan bahsettiler. Bir kaç numara tahtın-
I da ifade buyurdukları sözler serapa doğrudur. Fa-
I kat Hazım Beyefendi, bilmelidirler ki, 1871 de bir 
I üçüncü Fransız Cumhuriyeti teşekkül etti ve o esa-
I satı bırakarak fenni hukukun tekâmülâtına ittiba 
I ederek daha başka esasat kabul etti ki, fenni hukuk-
I da da kabul edilen onlardır ve bizim buraya aldığı-
I mız yedi sene; ikinci değil üçüncü Fransız Cumhuri-
I yetinin tekâmül etmiş şeklindeki Kanunu Esasidir. 

Bunu iyi bilmeleri lâzımdır. Filvaki şurası biraz sa-
I detten uzak olmakla beraber başkumandanlık vesa-
I ire gibi ifade buyurdukları şeyleri ikinci Fransız 
I Cumhuriyeti Kanunu Esasisinden çıkarmış, üçüncü 
T Fransız Cumhuriyeti Kanunu Esasisine ithal etmiştir. 
I Onlar katiyen bu suretle girmiştir. Ötekiler, mensuh-
j dur, mefsuhtur, hiçbiı hükmü kalmamıştır. Zaten 
I ulamaca da itibardan sakıttır. 

I Şurasını da bilmiş olalım ki, Gazi Paşa Hazret-
I lerinin ismi, şahsiyetleri, kendileri katiyen burada 
| mevzuubahis değildir. Bu kanun; ebedi olmak üze-
I re ve muhtelif kimselerin makamatı cumhuriyeyi 
I işgal edebilmeleri noktai nazarından yapılmıştır. Bi-
I naenaleyh Hazım Beyefendinin mütalaaları merdud-
I tur. 
I RElS — Başka söz isteyen var mı? 
[ HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Usul hak-
I kında söyliyeceğim Reis Bey! Efendim, bendeniz 
I 31 nci madde ile 32 nci maddenin tevhiden müza-
I keresi lâzım geldiği fikrindeyim. Burada bir madde

den bahsolunuyor. Bundan sonraki maddede de me-
[ bus olan veyahut mebus olmak salâhiyetini haiz bu-
I lunan her Türk, Reisicumhur intihap olunabilir, de-
I niyor. Bendenizin fikrim, mutlaka mebus olması 
I noktasındadır. Eğer bu cihet kabul edilecek olursa 
I buradaki müddet meselesi de o cihetten haizi itibar 
I olmak lâzım gelir. Binaenaleyh eğer tensip buyurur-
I sanız bu iki maddeyi birleştirelim. Mutlaka mebus 
I mu olması lâzım gelir veyahut her bir zatın Reisi

cumhur olması tecavüz edilebilir mi? Bu noktayı 
I halledelim. Ondan sonra da müddet meselesi ile meş-
I gul olalım! 

— 106 — 



İ : 24 30 . 3 . 1340 C : 2 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Efendiler, Malumu âli
leridir ki, yedinci maddede icra salâhiyetini Reisi
cumhura verdik ve onun tayin edeceği bir icra vekil
leri heyetine tevdi ettik. Lâkin Reisicumhur; icra 
mesuliyetine doğrudan doğruya iştirak etmiyor. Di
ğer bir maddede Reisicumhur, yalnız hiyaneti vata
niye cürmünden dolayı muhakeme edilebilecektir 
ve ondan dolayı mesul olabilir. Fakat hakikatte icra 
salâhiyeti, icra vekillerine mevdudur. Reisicumhur, 
hükümet reisi demektir. Bunun kuvvei teşriiye ile hiç 
bir alâkası kalmamış demektir. 

32 nci maddede mebus olan veyahut mebus ol
mak salâhiyetini haiz bulunan her Türk, Reisicum
hur intihap olunur. Bundan da behemehal Reisicum
hurun mebuslar arasından intihabı meşrut olur ma
nası çıkmaz. Reisicumhuru da, hükümeti de böyle 
mebusluk müddetiyle mukayyet kılmak veyahut me
busların kendi kendilerine verecekleri tecdidi inti
hap kararlarıyle indirip bindirmek hiç bir vakit doğ
ru olamaz. Yani dört senede bir defa Reisicumhur 
intihap etmek epey dağdağalı bir iştir. Onun için 
maddenin aynen kabulü bendenizce çok muvafıktır. 

REŞİT AĞA (Malatya) — Efendiler, bendeniz 
de bir iki söz ve maruzatta bulunacağım. En büyük 
maddenin müzakeresi esnafında «Fransa'da, İngilte
re'de, Avrupa'da kanunlar böyledir. Usuller böyle
dir» deniliyor. Evet, Avrupa devletlerine iktisaden, 
sınaeten ticareten tebaiyet etmek lâzımdır. Onların 
gittiği yoldan gitmek lâzımdır. Yoksa biz her kanun 
yaparken onlara uyduracak sak burada hi^ bir kanun 
müzakeresine lüzum yoktur. Doğrudan doğruya Av
rupa'dan, Fransa'dan kanunlar getirtelim. Tercüme 
ettirir, tabettirir, kabul ederiz. (Alkışlar) 

Rica ederim her şey, ingiltere'de, Fransa'da şöy
le yapılmıştır diye aynen kabul etmek icabetmez, bu 
gayrı varittir. 

REİS — Efendim, başka söz isteyen yoktur. 
Hakkı Tarık Beyin teklifi, usule müteallik bir tek
liftir. İki maddenin tevhiden müzakeresine ait bir 
tekliftir. Halbuki iki maddenin tevhiden müzakeresi, 
esasen gayri mümkün olan bir tekliftir. Bu nasıl hal
lolur? Yani ne demek istiyorsunuz, 32 nci maddeyi 
müzakere edelim, ondan sonra da otuzbirinci mad
deyi mi müzakere edelim? O, makul bir teklif ola
bilir, başka türlü olamaz. Efendim! Evvel emirde 
32 nci maddenin müzakere edilerek karar altına alın
masını ondan sonra da 31 nci maddenin müzakeresi
ni teklif ediyorlar. Bu teklifi nazarı itibare alanlar 
lütfen el kaldırsın... Nazarı itibara alınmamıştır. O 

halde, 31 nci maddenin müzakeresine devam edece
ğiz. Bu hususta verilmiş olan takrirleri okuyacağız: 

Riyaseti Celileye 
Otuz birinci maddenin, kürsüden arz ettiğim es

baba binaen berveçhi ati tadilen kabulünü arz ve 
teklif ederim: 

Madde 31. — Türkiye Reisicumhuru, Büyük Mil
let Meclisi heyeti umumiyesi tarafından bir intihap 
devresi için intihap olunur. Tekrar intihap olunmak 
caizdir. 

30 . 3 . 1340 
Karasi 

Ahmet Süreyya 

Makamı Riyasete 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun kabul edilen 13 ün

cü maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları mucibin
ce devrei içtimaiye indelhace beş sene imtidat edece
ğine göre Reisicumhura da aynı müddetle muhafazai 
riyaset hakkının verilmesini arz ve teklif ederim. 

30 Mart 1340 
İzmit 

İbrahim 

REİS — Efendim, İzmit Mebusu İbrahim Bey, 
Reisicumhurun beş • şene müddetle intihap olunma
sını teklif ediyor. Hulâsası bu mudur? Yani Meclis 
beş sene vazife ifa ederse o zaman mı beş sene ola
caktır? 

İBRAHİM BEY (İzmit) — Hayır efendim, ale
lıtlak beş sene... 

REİS — Reisicumhurun beş sene müddetle in
tihap olunmasının teklif ediyorsun? 

İBRAHİM Bey (İzmit) — Evet! 

REİS — Evvelemirde İbrahim Beyin teklifini re
yi âlinize koyacağım. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Reis Bey, en çok 
tadili ihtiva eden takrir Süreyya Beyin takriridir. Bi
naenaleyh evvelemirde onun reye konulması lâzım
dır. 

REİS — Süreyya Beyin teklif ettiği madde esa
sen mevcut olan maddedir. Tadilât ona göre olmak 
lâzımdır. Süreyya Bey tarafından teklif edilen mad
de budur. 

«Madde 31. — Türkiye Reisicumhuru, Büyük 
Millet Meclisi Heyeti Umumiyesi tarafından bir inti
hap devresi için intihap olunur. Tekrar intihap olun
mak caizdir.» 

Zaten carî olan da budur. Binaenaleyh Encüme
nin getirdiği maddeyi mevzuubahis etmek lâzımdır. 
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AHMET SÜREYYA BEY (Karası) — Filvaki ! 
buyurduğunuz gibi mevcut maddei asliyeye göre ya
pılmış bir maddedir. Encümence teklif edilen madde 
başka ahkâmı muhtevi olduğu için bu takrir veril
mişti. Mademki öyledir, geri alıyorum. Maddeyi as
liye mevcuttur. 

REİS — Efendim, bir takrir daha vardır : 

Riyaseti Celileye 
Cumhuriyet Riyaseti müddeti ne kadar uzun olur

sa memleketin siyaseti dahiliye ve hariciyesi, umuru 
devletin hüsnü tedvir ve tanzimi nokai nazarından 
o kadar nafi bulunacağından müddeti Riyasetin 9 
seneye iblağını teklif ederiz. 

30 Mart 1340 
Çorum Maraş Saruhan 

Ferit Mithat Mehmet Sabri 

(On sene sesleri.) 
REÎS — Evvel emirde İzmit Mebusu İbrahim Be

yin teklifini reyi âlinize koyacağım. İbrahim Beyin tek
lifi beş senedir. Beş seneyi reyi âlinize koyuyorum ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... 

İBRAHİM BEY (İzmit) — Takririni lütfen okur-
musunuz? 

REİS — Okunmuştur efendim. Beş sene kabul 
olunmadı. Saruhan Mebusu Sabri Bey ve rüfekasının 
takriri 9 seneye iblağını teklif ediyor. Bunu reyi âli
nize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmedi efendim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Reis Beye
fendi, o halde reye konacak olan nedir? Eski dördün
cü madde şu şekildedir. 

«Türkiye Reisicumhuru, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Heyeti Umumivesi tarafından ve kendi azası 
meyanından bir intihap devresi için intihap olunur. 
Vazifei riyaset yeni Reisicumhurun intihabına kadar 
devam eder. Tekrar intihap olunmak caizdir.» Eski 
şekil böyledir. 

REİS — Eski şekil malûm efendim, şimdi encüme
nin teklif ettiği şekli reyinize koyacağım. Maddeyi 
aynen reyi âlinize koyuyorum, kabu edenler lütfen el 
kaldırsın.., Aksini reyi âlinize koyuyorum. (Aski ola
maz sesleri) 66 rey vardır. Binaenaleyh sülüsanı ek
seriyet yoktur, kabul edilmemiştir. 

RECEP BEY (Kütahya) — Reis Beyefendi, müs- i 
tenkifler olabilir, rica ederim, aksini reye koyunuz, i 
(Tabiî sesleri). 

REİS — Efendim, 66 rey vardır. Akisini reyi âlini
ze kovuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. 

. 1340 C : 2 

Kabul edilmemiştir efendim. O halde maddei asliyeyi 
reye koymaya lüzum var mı? (Yok sesleri). Madde ka
bul edilmeyince bundan evvelki mevcut olan ahkâm 
bakidir. 

RECEP BEY (Kütahya) — Müsaade buyurunuz 
efendim, bu mesele biraz muhtacı tetkiktir. 

Efendim! Bu kanunun nihayetinde tabiî mevcut 
kanunun ilgası teklif olunacaktır veyahut bu bir şek
li kanunîye rapt' edilecektir. Aynı zamanda hem es
ki kanun, hem bu kanun mevkii meriyette bulunamaz. 
Binaenaleyh eski kanunda mevcut olan yalnız o mad
de müstesna olmak üzere diğer maddeler lâğv oluna
caktır, gibi bir teklif vaki olacaksa o teklif reye vaz 
olunmak lâzımdır. 

REİS — Efendim; o, bu maddenin ahkâmına 
mugayir olan ahkâma aittir. Bu madde sülüsanı ek
seriyetle kabul edilmeyince eski maddenin cari ol
masından başka çare yoktur. 

RECEP BEY (Kütahya) — Reis Beyefendi, eski 
madde sülüsanı ekseriyetle kabul edilmemiştir. O da 
ayrı bir meseledir. Rica ederim, belki maksadımı 
arz edemiyorum. Efendim! Bir devreyi intihabiye 
için Reisicumhurun ifayı vazife etmesinden bahis 
olan madde, sülüsan ile müzakeresi meşrut olmayan 
bir kanunun bir maddesidir. Şimdi müzakere edilen 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu ise başından nihayetine ka
dar bütün mevaddı sülüsanla kabuledilmek şartiyle 
müzakeresi kabul edilen bir kanundur. Muhalif fikir
de olanlar varsa görüşelim, halledelim efendim! 

REŞAT BEY (Saruhan) — Reis Beyefendi, za
bıtlar meydandadır, evvelki kanun 160 kişilik bir mev
cutla müttefikan kabul edilmişti. 

RECEP BEY (Kütahya) — Müttefikan kabul 
edilmiş olsa dahi sülüsan ile müzakeresi meşrut ol
maksızın müzakere edilmiştir. Bu kanunun kendine 
göre hususiyeti vardır. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Recep Beyefendi, 
bunda nazarı dikkati âlinizi celb ederim ki bu veri
len karar... 

REİS — Efendim, lütfen Riyasete hitap ediniz! 

RAİF EFENDİ (Devamla) — Recep Beyefendi 
suâl sordular, görüşelim dediler de onun için arz edi
yorum. (Handeler) Bu verilen karar; buradan geçe
cek maddeler sülüsanı ekseriyetle tesbit edilecektir. 
Yoksa bütün eski maddeler de tekrar müzakere edi
lecek ve tekrar sülüsanı ekseriyete iktiran edecektir, 
diye Meclisin böyle bir kararı yoktur, zannediyorum. 
Binaenaleyh mesele çok doğru ve Meclisin kararı dai* 
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resinde cereyan ediyor. Makamı Riyaset de doğru 
hareket etmiştir. Bendenizce mesele bitmiştir. 

ÎSMAÎL CANBOLAT BEY (İstanbul) — Efen
dim, ahkâmı umumiyedendir ki herhangi bir kanu
nun yerine (kürsüye sesleri) efendim! ahkâmı umu
miyedendir ki herhangi bir kanun tadil edilir veya 
onun yerine başka bir kanun ikame edilirse ve o 
kanun içerisinde kalması lâzım gelen bir madde 
mevcut iken herhangi bir suretle onun yerine ikame 
edilen 'madde kabul edilmezse maddeyi asliye kaim
dir, bakidir. Onda şüphe yok. Şimdi Kanunun niha- . 
yetinde filan filan maddeleri bakidir, demektense 
bu 31 inci maddenin ihkâmmı muhtevi olan, bu 
günkü Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzdaki mevcut 
kanunu bu numara ile buraya dere etmeli idi. Da
ha muvafık olurdu. Yoksa Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun filan maddesi, filan maddesi mer'idir de
mek mecburiyeti hasıl olacaktır ki o zaman mev
cut Kanunu Esasiye muntazam bir Kanunu Esasî 
şekli vermemiş oluruz. İsterseniz bu şekli tercih bu
yurursunuz ve madde buraya girer. En muvafıkı da 
budur, efendim. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Maksat zimnen 
hasıldır. Neticesinde öyle denecektir. 

RECEP BEY (Kütahya) — Söz istiyorum, Reis 
Beyefendi! 

REİS — Buyurun Eyüp Sabri Efendi! 
EYÜP SABRI EFENDİ (Konya) — Sarfı na

zar ediyorum. Canbolat Beyefendi maksadımı ta
mamen izah buyurdular. 

REİS — Buyurun Recep Bey! 

RECEP BEY (Kütahya) — Efendim, Heyeti 
Muhteremenizin malumudur ki elimizde bulunan 
Encümenin projesi eskiden mevcut ve kanun ha
linde olan ve aynı zamanda dört maddelik ahkâmı 
ihtiva eden bir projedir. Meselâ bundan evvel ka
bul ettiğimiz dört maddelik kanunun içinde Türki
ye Devletinin Cumhuriyet olduğu, mezkûr olduğu, 
halde elimizdeki proje aynı teklifi ihtiva ederek na
zarı müzakerenize arz edilmiş. Yani o mevcut olan 
dört maddenin hükmü, elimizde bulunan projenin, 
Heyeti Celilenin tadillerle kabul edeceği güne kadar 
hükmü baki kalacaktır. Bu proje bir kül halinde, 
bir Teşkilâtı Esasiye haline kalbedilip merasimi 
mahsusa ile tasdik ve kabul edildiği gün diğer ka
nun mevkii meriyetten sakıt olacaktır. Bu umumi
yet içerisinde şimdi mevzuubahis olan maddenin 
hükmü dahi dahil olmak evlâbittarik lâzımdır. Na-
sılki o kanunda, Türkiye'nin İdaresi Cumhuriyettir, 

denmişse aynı madde muayyen bir teselsül dahilin
de Heyeti Celilenin reyine vaz olunursa, 2 sene mi, 
4 sene mi, 1 sene mi, 10 sene mi, ne kabul ede
ceksek bu müzakere esnasında bu dahi müzakere 
edilecek ve kabul edilecek ve burada kaç numa
ralı madde ise oraya girecektir. Heyeti Celileniz şu 
kadar seneyi kabul etmemiştir, pekâlâ. Bu kadar 
seneyi kabul etmemiştir, pekâlâ. Şu halde Heyeti 
Celilenin kabul ettiği usulü müzakere mucibince 
sülüsam ekseriyetle kabul edilmek üzere teklif edi
lecek şekil bu heyet huzurunda reye vaz edilmeli
dir. 

Muhterem arkadaşım o kanunun şu maddesinin 
bu kadar rey ile kabul edildiğini ifade buyurdular. 
Buna itiraz etmiyorum. Fakat efendiler; bizim içi
mizden Devletimizin isminden bütün teşekkül ve te
selsülüne ait tafsilâtı muhtevi bulunan umumî bir 
kanunu müzakere ediyoruz. O madde o zaman şu 
veya bu kadar rey ile kabul edilmiş olabilir. Fakat 
biz münhasıran elimizdeki bu kanunun burada sü-
lüsan ile reye vazını kabul ettik. Binaenaleyh . bu 
kabulün şümulü dahilinden bu kanunun, bu mad
deyi istisna etmek doğru değildir. O vakit her ci
hetle şeklen ve usulen sakat bir netice hasıl olur. 
Eğer Beş seneyi, yedi seneyi, dokuz seneyi Heyeti 
Muhtereme kabul etmiyorsa kaç sene teklif buyu-
ruyorlarsa ifade buyursunlar. Onun üzerine ârâ te
kasüf etsin. Aksi takdirde sakim bir şekil üzerinde 
kanun kabul edilmiş olur. 

REİS — Efendim, Gümüşhane Mebusu Hasan 
Fehmi Beyle Saruhan Mebusu Reşat Beyin bir tek
lifi vardır. Kanunu sabıkın maddei mahsusatının 
aynen buraya naklini teklif ediyorlar. 

RECEP BEY (Kütahya) — Müsaade buyurunuz 
Reis Beyefendi, nakil ne demektir? Yani o kanun 
şu maddesinin sülüsanla kabul edilerek şu kanunun 
bu maddesinin yerine vazı demektir. Nakli de o de
mektir. Kabulü de o demektir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Maksat 
odur. 31 inci madde olmak üzere kabulüdür. 

RECEP BEY (Kütahya) — Muvafıktır, güzeldir. 
SÜREYYA BEY (Karasi) — İki dakika söyli-

yeyim, mesele daha ziyade tenevvür etsin. 
HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Usul hak

kında söz söyliyeceğim. 
REİS — Buyurun. 
HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, 

elimizde elyevm mer'i olan bir Teşkilâtı Esasiye 
Kanunumuz var. Bu kanunun bir maddesini tekrar 
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reye koymak mevzuubahis oluyor. Bendeniz şu en
dişeyi varit görüyorum. Eğer o maddeyi tekrar re
ye korsak acaba onun hükmü tekrar şüpheli görü
lerek Meclisin tercihine arz edilmiş olmaz mı? Ve 
böyle yaparak diğer madderin de tecdiden reye ko
nulması lâzım değil mi? Bu suretle diğer madde
leri de, Teşkilâtı Esasiye Kanununun diğer mad
delerini de münfesih bir hale iika etmez miyiz? En
dişe ettiğimiz nokta budur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 
her hangi elde mevcut bir * Kanunun tekrar reye 
vazı kabil olamaz. 

TEVFİK FİKRET BEY (Konya) — Kanun ola
rak değil Lâyiha olarak. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — 29 Teş
rinievvel 1339 tarihli Kanunun dördüncü maddesi 
şöyle diyor: «Türkiye REİSİCUMHURU Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Heyeti Umumiyesi tarafından ve 
kendi azası meyanından bir intihap devresi için inti
hap olunur. Vazifei Riyaset Yeni Reisicumhurun in
tihabına kadar devam eder. Tekrar intihap olunmak 
caizdir». Şimdi "bunu tekrar reye koymak suretiyle 
tekrar kanun mu yapacağız? (Hayır sesleri) Binaena
leyh reye konulacak olan şey, o maddei kanuniye-
nin bu kanuna nakli ve dercinden ibarettir. 

EYÜP SABRİ BEY (Konya) — Niçin birinci 
madde kanun halinde iken tekrar reye konuldu? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Hangisini 
koyduk efendim? Birinci maddenin hükmü tadil edil
miştir. Hükmünde tagayyür vardır. Şimdi mevcut 
olan bir maddeyi aynen ikinci defa kanun mu yapa
cağız? Sonra ne derler adama? Mevcut Kanunu Ka
nun yapıyoruz. Dünyanın hiç bir tarafında görülme
miştir. Ancak bir kanunun bir maddesini alıp diğeri
ne dercetmek mümkündür. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Neden korkuyorsun 
reye koydurmaktan? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Korkmu
yorum nasıl olur? Anlamıyorum. 

REİS — Efendim, bundan evvel müzakere etti
ğimiz maddeler vardır, «Türkiye Devleti bir Cum
huriyettir. Türkiye Devletinin dini, dini islâmdır. 
Resmi Dili Türkçedir. Makarrı Ankara Şehridir. Ha
kimiyet Bilâ kayduşart Milletindir. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Milletin yegâne mümesili olup teşri sa
lâhiyeti ve icra kuvveti Büyük Millet Meclisinde te
celli ve temerküz eder.» Bunlar aynen eski teşkilâtı 
Esasiyemizde mevcut olaft maddelerdir. Bunları birer 
birer reyi alinize vaz ettik. Hepsinde sülüsani ekseriyet 

talep ettik. Binaenaleyh bu maddeyi de reyinize koy
mak lâzım. 

RECEP BEY (Kütahya) — Reis Bey, bir sakat
lık oluyor müsaade buyurursanız arz edeyim. Efen
dim. Feridun Fikri Bey eski dördüncü maddeyi oku
du. Evvelce bendeniz de o madde aynen reye konsun 
diye teklif eden rüfeka ile hem fikir olarak madde 
aynen konsun, demiştim. Halbuki madde okunduğu 
vakit anladım ki birtakım şerait de vardır. Yani mü
zakere ettiğimiz aksamın haricinde birtakım şeyler 
var ki, Reisicumhurun mebus olacağı var ki bizdeki 
projede 32 nci madde bu hususta ahkâmı muhtevidir. 
Demin reye vaz ettiniz. Evvelâ onun müzakeresi ka
bul edilmedi. Şimdi eski madde buraya nakledilirse 
müzakere etmediğimiz bir prensip dahi reye konmuş 
olur. Binaenaleyh teklifi acizanem, nasıl teklif buyu-
ruyorlarsa reddolunan senelerden gayri kaç sene is
teniyorsa o ifade buyurulsun ve onu prensip olarak 
kabul edelim. Bu maddeye yalnız müddet konsun ve 
diğer kısmı diğer maddeye kalsın!. 

REİS — Efendim, başka teklif yoktur. Teklif edi
lenleri birer birer reye koydum ve Kanunu Esasî 
Encümeninin de teklifini reye vaz ettim. Hiç bi-in-
de teklifini reye vaz ettim. Hiç birinde sülüsani ek
seriyet hâsıl olmadı. Binaenaleyh eskiden mer'i olan 
ahkâm cari olabilir kaidesini ileri sürüyorlar. 

SÜREYYA BEY (Karesi) — Demin takdim etti
ğim takriri tecdiden takdim ediyorum. Lütfen tekrar 
reye korsanız mesele hallolunur. 

(Ahmet Süreyya Beyin takriri tekrar okundu.) 
REİS — Bu takriri reyi âlinize koyuyorum. Kabul 

edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 
O halde madde şu şekli almıştır: 

Madde 31. — Türkiye Reisicumhuru Büyük Millet 
Meclisi Heyeti Umumiyesi tarafından bir intihap dev
resi için intihap olunur. Tekrar intihap olunmak caiz
dir. 

KANUNU ESASÎ ENCÜMENİ REİSİ YUNUS 
NADİ BEY (Menteşe) — Efendim, Süreyya Beyefen
dinin teklifi eski maddenin nakıs bir surette tesbitin-
den ibarettir. Bu şekilde kalacak olursa müddeti Riya
setin ne kadar olacağı belli olmayacaktır. Yani Mec
lisin müddetiyle mukayyet olacağı demektir. Fakat 
meselâ Meclisin tecdidi intihabatına karar verilirse, 
Meclisin intihabatı alelûsul tekerrür ve teceddüt eder
se ne olacaktır? Eski maddede buna dair sarahat var
dır. «Vazifei Riyaset, yeni Reisicumhurun intihabına 
kadar devam eder.» diye bir kayıt ile bu şüpheler izale 
edilmiştir. 

— 110 — 



I : 24 30 . 3 .1340 C : 2 

AHMET SÜRAYYA BEY (Karesi) — ilâve edilsin 
efendim. «Yeni Reisicumhur intihap olununcaya ka
dar vazifeye devam eder» densin!. 

REİS — Kanunu Esasî Encümeni Reisi şimdi ka
bul ettiğiniz 31 nci maddeye bir fıkra ilâvesini teklif 
ediyor. «Vazifei Riyaset Yeni Reisicumhurun intihabı
na kadar devam eder, tekrar intihap olunmak caizdir.» 
(o vardır sesleri) Efendim, o halde teklif edilen fık
rayı «tekrar intihap olunmak caizdir.» Fıkrasından 
evvel ilâve etmeli. (Evet sesleri) «Vazifei riyaset yeni 
Reisicumhurun intihabına kadar devam eder» fıkrası
nın ilâvesini reyi âlinize koyacağım. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. O halde 
madde şu şekli almıştır! 

«Madde 31. — Türkiye Reisicumhuru Büyük 
Millet Meclisi Heyeti Umumiyesi tarafından bir in
tihap devresi için intihap olunur. Vazifei riyaset yeni 
Reisicumhurun intihabına kadar devam eder. Tekrar 
intihap olunmak caizdir.» 

Efendim! 32 nci maddenin müzakeresine geçiyo
ruz. 

Madde 32. — Mebus olan veya mebus olmak sa
lâhiyetini haiz bulunan her Türk Reisicumhur inti
hap olunabilir. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
KANUNU ESASÎ ENCÜMENİ REİSİ YUNUS 

NADİ BEY (Menteşe) — Efendim, prensip olarak 
eski maddeye avdet edildiğine göre mademki Reisi
cumhur, Türkiye Büyük Millet Meclisi devreî intiha-
biyesiyle mukayyet olarak intihab edilecektir. O hal
de kendi azası meyanından intihab olunsun denilirse 
çok mantıkî olur. (Doğru sesleri) 

REİS — Encümen namına mı buyurdunuz? 
YUNUS NADİ BEY — Evet efendim. 
REİS — Encümen namına bir tadil teklif ediyor

lar. 
YUNUS NADİ BEY (Menteşe) — «Reisicumhur 

Büyük Millet Meclisi Azası arasından intihap olu
nur» denecektir. Eğer bu teklifim kabul edilecekse 
eski madde aynen iade olunacağına göre o eksik ka
lan fıkrayı dahi aynen kabul ederlerse 31 nci madde 
tamam olur. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karasi) — Efendim, 
Yunus Nadi Beyefendi, bir neticeî mantıkiye olmak 
üzere mütalaalarını söylediler ve tekliflerini yaptılar 
ve dediler ki «Madem Reisicumhurun müddeti riya-

~- seti bir devreî intihabiye diye tensip edilmiştir, çok 
münasiptir ki reisicumhur, olacak zat, Meclisi Millî
nin meyanından, dahilinden ve Mebusların arasın

dan intihab edilsin. Bilmiyorum, yani riyaseticumhur 
müddetinin bir devreî intihabiye ile tahdit edilmiş ol
masından dolayı lâbüd olarak bir neticeî mantıkiye 
istihracı çok kuvvetli bir şey midir? 

Efendiler, biz hâkimiz, icra ve teşri salâhiyetine 
malikiz. Meclisi Âli bu salâhiyetleri Meclis namına 
istimal ediyor. Riyaseticumhur için de, sureti mut-
lakada bir defa mebus olmak, bir vekâlet almak, on
dan sonra da riyaseticumhur makamına geçmek gi
bi bir netice bizi bağlayacak. Bendeniz bu maddenin 
Hâkimiyeti Milliye esasına mugayir olmadığı zannın-
dayım. Şahsan ve ferden Yunus Nadi Beyin bu mü
talaa ve tekliflerini reddetmeliyiz, demiyorum, fakat 
mesele mütehammildir, Heyeti Celilenin bu ciheti 
durudıraz düşünmesini istiyorum ve teklif ediyorum. 

YUNUS NADİ BEY (Menteşe) — Efendim, rei
sicumhurun müddetini devreî intihabiye ile mukay
yet kılmamızın esbabı mucibesini demin arz etmiş
tim. Bu, reisicumhurun makamını müstakar bulun
durmak maksadından mütevellitti. Bu faide için biz, 
vahdeti kuva esasında belki biraz fedakârlık etmiş 
görünebiliyorduk, mademki Heyeti Celile devreî inti
habiye ile takyit eylemiştir, o halde lâzım gelir ki es
ki esas tamamiyle muhafaza edilerek reisicumhur 
kendi aramızdan intihap edilmiş olsun! 

AHMET SÜREYYA BEY (Karasi) — Meclisten 
intihap edildiği takdirde sıfatı mebusiyeti muafaza 
edecek midir, etmiyecek midir? 

YUNUS NADİ BEY (Menteşe) — O sonra gele
cektir. Bu bahiste hiç münakaşaya lüzum yoktur. Re
isicumhur aranızdan intihap olunacağı zaman me
busluğunu muhafaza edecektir. Şu kadar varki gelip 
müzakerata iştirak etmeyecektir ve rey vermeyecek
tir. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karasi) — Yani ha
riçten de Reisicumshur intihabı Hâkimiyeti Milliye-
ye münafi midir? 

YUNUS NADİ BEY (Menteşe) — Bendeniz mü
nafi bulmuyorum, bu husus epeyce imalifikre muh
taçtır. Zira vahdeti kuva esasında fark ediyor. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karasi) — Bendeniz 
de mütalaatınıza tamamen iştirak ediyorum. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Efendim, eski 
madde ahkâmı baki kalırsa, iki faydamız vardır. Bi
risi evvelâ milletin Mebus olarak intihap etmesi ikin
cisi, Heyeti Umumiyenin onu intihap etmesi ki, iki 
dereceli intihaptır. Mebusların haricinde olursa, doğ
rudan doğruya Heyeti Celilenin hariçten intihap et-
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irıesi suretiyledir ki bu, bir intihaptır. Diğerinde bir 
fayda vardır. Öbüründe ondan başka dereceli bir de 
ameli noktaî nazar vardır. Malumuâlileridir ki insan
lar bir çok sevaikın tahtı tesirindedir. Bunu harice 
bırakırsak bunun daireî şümulünü tevsi etmiş olu
ruz. Meclisin içerisine bırakırsak daha makul ve 
mantıkî hareket etmiş oluruz. Binaenaleyh 32 nci 
maddenin «Büyük Millet Meclisi Azasından intihap 
olunur» şekli iki dereceli olmak itibariyle diğer nok
taî nazardan da muvafık olur. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Söz 
istiyorum. 

REİS — Maddenin aleyhinde mi söyleyeceksiniz? 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Le
hinde söyleyeceğim. (Aleyhinde kimse yoktur sesle
ri). Efendim, encümen, maddenin aleyhinde bir tek
lif yapmıştı. Bendeniz lehinde söyleyeceğim. Efen
dim! Riyaseticumhur makamı gibi bir makamı Mec
lise hasretmeyi bendeniz pek ilmî görmüyorum. Çün
kü hem Reisi devlettir, hem kuvveî teşriiyenin, hem' 
kuvveî icraiyenin başındadır. Binaenaleyh memleke
tin bütün evsafı cemetmiş olan adamları, mutlaka 
Meclistedir diyemeyiz. Madde gayet güzel yazılmış
tır. Bu makamda bulunacak zat Mecliste bulunursa 
tercih olunur. Fakat Mecliste bulunmadığı takdirde, 
yani Mebus olamadığı takdirde niçin değerli ve müm
taz olan bir adam o makama gelemesin ve gelmek 
ümidini beslemesin? 

YUNUS NADİ BEY — Mebus olsun! 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Devamla) — 
Çünkü bir milletin her ferdinin en yüksek makama 
geleceğini tasavvur ederek hareket etmeliyiz ve böy
le hareket edersek o milletin efradı yükselir. Elyak 
bir adam tesadüfi olarak Mebus intihap edilmemiş 
bulunur. Mebus olmayan zevat arasında Reisicum
hur olacak yok mudur? Binaenaleyh bunu Meclise 
hasretmeyi bendeniz ilmî görmüyorum. Maddeî ka
nuniye iyi düşünülmüştür, iyi yazılmıştır. Maddeî ka-
nuniyenin aynen kabulünü istirham ederim. 

REİS — Efendim, Kanunu Esasî Encümeni, mü
zakere ettiğimiz 32 nci maddenin tayyedilmesini ve 
bundan evvelki kabul ettiğimiz maddeye (Türkiye 
Reisicumhuru Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti 
Umumiyesi tarafından ve kendi azası meyanından) 
tabirinin ilâvesini teklif ediyor. Abdullah Azmi Efen
di ise maddenin kabulünü teklif ediyorlar. Evvele
mirde bundan evvel kabul ettiğimiz maddedeki (ve 
kendi azası meyanından) tabirlerinin ilâvesini reyi 
âlinize koyacağım. Kabul edenler lütfen el kaldır

sın... Kabul edildi efendim. O halde kabul ettiğimiz 
madde şu şekli almıştır : 

Madde 31. — Türkiye Reisicumhuru Büyük Mil
let Meclisi Heyeti Umumiyesi tarafından ye kendi 
azası meyanından bir intihap devresi için intihap 
olunur. Vazifeî Riyaset, yeni Reisicumhurun intiha
bına kadar devam eder. Tekrar intihap olunmak ca
izdir. 

REİS — Demin okunan 32 nci maddenin tayyı-
nı reyinize vazedeceğim. 32 nci maddenin tayyını ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Tayyı kabul olun
muştur. 33 ncü madde 32 nci madde olmuştur. 

Madde 32. — Reisicumhur, Devletin Reisidir. 
Bu sıfatla merasimi mahsusada Meclise ve lüzum 
gördükçe İcra Vekilleri Heyetine Riyaset eder. Ancak 
Reisicumhur Mebuslar meyanından intihap olunmuş-
sa Riyaseti Cumhur makamında bulundukça Meclis 
münakaşat ve müzakeratına iştirak edemez ve rey 
veremez. 

Dr. MUSTAFA BEY (Çorum) — Tashih etmek 
lâzımdır. 

YUNUS NADİ BEY (Menteşe) — Arkadaşlar, 
bir defa üstteki tadilâta nazaran 32 nci maddede gö
rülen (Ancak Reisicumhur, Mebuslar meyanından 
intihap olunmuşsa Riyaseticumhur makamında bu
lundukça) kelimeleri çıkacaktır. (Ancak Reisicumhur 
Meclis münakaşat ve müzakeratına iştirak edemez 
ve rey veremez) olacaktır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Tadilâtı 
okusunlar, 

YUNUS NADİ BEY (Menteşe) — Son şekil şöy
le oluyor : 

Madde 32. — Reisicumhur Devletin Reisidir. Bu 
sıfatla merasimi mahsusada Meclise ve lüzum gör
dükçe İcravekilleri Heyetine riyaset eder. Reisicum
hur Meclis münakaşat ve müzakeratına iştirak ede
mez ve rey veremez. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karasi) — 33 ncü 
madde olacaktır. Evvel kabul edilmiş bir madde var
dır. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Esbabını izah 
etsinler, rica ederiz. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Bir 
sual soracağım. (Bu sıfatla merasimi mahsusada Mec
lise ve lüzum gördükçe İcravekilleri Heyetine Riya
set eder.) Reisicumhurun Mecliste vücudunu kabul 
ettikten sonra aşağıdaki fıkrada da (Meclis münaka
şat ve müzakeratına iştirak edemez ve rey veremez) 
demekle ikisinin arasında bir münafat olmaz mı? 
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YUNUS NADİ BEY (Menteşe) — Yoktur. Zaten 
Reis olursa müzakerata iştirak etmez. İkincisi; onun 
Riyasete gelmesi yalnız merasimi mahsusaya münha
sırdır. Meselâ Meclis küşadı, filandır. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — 37 nci madde de 
vardır. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — İcravekilleri Riyasetine 
iştirak ettiği zaman reye iştirak edecek mi? 

YUNUS NADİ BEY (Menteşe) — Hayır... 
REİS — Efendim, madde şu şekli almıştır : 
Madde 32. — Reisicumhur, Devletin Reisidir. Bu 

sıfatla merasimi mahsusada Meclise ve lüzum gör
dükçe İcravekilleri Heyetine Riyaset eder, Reisicum
hur, Meclis münakaşat ve müzakeratına iştirak ede
mez ve rey veremez. 

REİS — Efendim, maddenin muhtelif fıkralarının 
ayrı ayrı reye vazı hakkında bir teklif vardır. Hak
kı Tarık Bey! Sözmü istiyorsunuz? 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, ben
deniz encümenden bir sual soracağım. Reisicumhu
run Meclise Riyaseti niçin merasimi mahsusaya hasr
olunmuştur? Bunun esbabını sormak ve öğrenmek 
istiyorumki tenevvür edelim ve zannederimki buna 
lüzum da vardır. Sonra Reisicumhurun Meclis mü
zakeratına iştirakinden ve rey vermesinden ne gibi 
mahzurat hasıl olacağını mülâhaza ediyorlar? (O... 
sesleri) (Reye, reye sesleri.) 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Meclis, bu iza
hattan müstağnidir. 

REİS — Etendim, her Mebusun sual sormak 
hakkıdır. Sizin lüzum görmemekliğinizle sual sorul
maması icap etmez. 

KANUN ESASİ ENCÜMENİ REİSİ YUNUS 
NADİ BEY (Menteşe) — Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Azasından intihap olunacak olan Reisicum
hurun Meclisle alâkai samimiye ve maneviyesi mah
fuz bulunmakla beraber vahdeti kuva esasmca fiili
yat ve tatbikatta bilhassa İcranın Reisi olduğu ma
lumdur. Onun için Mebusluk sıfatı Riyaset için me
rasimi mahsusaya münhasır ve rey vermemek kay-
dıyle mukayyettir. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karasi) — Efendim, 
eğer encümenimiz Reisi Beyefendi arkadaşımız, me
rasimi mahsusada Meclise Riyaset etmek meselesinin 
nasıl maksat ve mütalaat üzerine bu maddeye konul
duğuna dair Hakkı Tarık Bey arkadaşımızın sualine 
sarih olarak cevap verselerdi, bendeniz söz söyle
mekten vazgeçecektim. Binaenaleyh mütalaatım daha 
ziyade istizahı olacaktır. Bu sıfatla yani (Reisicum

hur, Devletin Reisidir) denildikten sonra Devletin 
Reisi olmak sıfatıyle merasimi mahsusada Meclise 
ve lüzum gördükçe İcravekilleri Heyetine Riyaset 
eder. icravekilleri Heyetine Riyaset etmesi pek tabiî
dir. ifadeleriyle teyid ettikleri veçhile bu pek tabiî 
ve pek zaruridir. Ancak merasimi mahsusada Mecli
se Riyaset etmesi meselesine gelince; merasimi mah
susa ne demektir ve kaç türlü merasimi mahsusa ta
savvur edilebilir? Meselâ : Encümenin şu maddeyi 
şu suretle tertip ederken düşündüğü ve düşüneceği nut
ku iftitahiyi okurken Mevkii Riyasette okuyacağı ha
tıra gelmiştir. İkinci bir şekil tasavvur edilmemiştir. 

YUNUS NADİ BEY (Menteşe) — Belki hatırı
mıza gelmeyen bir şey olabilir diye ilâve ettik. 

SÜREYYA BEY (Devamla) — Halbuki merasi
mi mahsusa kelimesi mutlak ve mahmuldür ve bu
yurdukları gibi hâtıra gelmeyen şu vardır girer, bu 
vardır girer ve zaten dahildir gibi telâkki olunabilir. 
Böyle neticesi meşkûk olan fıkra ve cümlelerin Ka
nunu Esasi gibi, Teşkilâtı Esasiye gibi lâyetegayyeri-
yeti diğer kanunlardan daha fazla bir Kanunu Esa
siye girmesi, zannederim, bir nişanei zaaftır. 

HASAN BEY (Trabzon) — Yüvesvisü fisudurü-
nas (Handeler.) 

SÜREYYA BEY (Devamla) — Bu fıkra çıkar
tılmalı, yani fıkra fıkra müzakere edilerek «merasi
mi mahsusada» fıkrası kabul edilmemelidir. Bu su
retle tayyı temin olunmalıdır. Maksat nutku iftitahiyi 
okurken Mevkii Riyasetten okuyacağını tesbit etmek
se bunu da ayrı, müstakil bir madde ile tespit etmek 
mümkündür. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Fıkraların ay
rı ayrı reye vazolunmasına dair takrir vardır; okutu
yorum. 

Riyaseti Celileye 
Elan ( ) numarayı alması lâzım gelen eski 33 

ncü maddenin evvelâ (Reisicumhur Devletin Reisi
dir), saniyen (bu sıfatla merasimi mahsusada Mecli
se), salisen (ve lüzum gördükçe İcravekilleri Heyetine 
Riyaset eder.) Fıkralarının Nizamnamei Dahilîmizin 
72 nci maddesi hükmüne tevfikan ayrı ayrı ârâ'ya 
vazını teklif ederiz. 

. Karasi Karasi 
Ali Şuurî Ahmet Süreyya 

(Hayır hayır sesleri.) 
REİS — Efendim, ben reye vazetmeye mecburum. 

Nizamnamei Dahilî mucibince Mebusandan teklif va
ki olursa Makamı Riyaset ayrı ayrı bunları reye vaze
der. 
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Efendim! Birinci fıkra: «Reisicumhur Devletin 
Reisidir» bu fıkrayı reyi âlinize vazediyorum, kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

İkinci fıkra: (Bu sıfatla merasimi mahsusada 
Meclise) Süreyya Bey! Bu fıkranın ayrı reye konul
masını mı istiyorsunuz? 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Evet efen
dim (Merasimi mahsusada Meclise) fıkrası dır. (Ve) 
ile fıkra bitiyor. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Bu fıkra hak
kında bir tadil takririm vardır. 

Riyaseti Celileye 
32 nci maddenin şu suretle tadiliyle son fıkrala

rın tayyıııı teklif ederim: 
(Madde 32. — Reisicumhur Devletin Reisidir. Bu 

sıfatla lüzum gördükçe Meclise ve İcravekilleri He
yetine Riyaset eder) 

Giresun 
Hakkı Tarık 

REİS — Bu teklifi nazarı itibara alanlar lütfen 
el kaldırsın... Nazarı itibara alınmamıştır. 

Efendim, «Bu sıfatla merasimi mahsusada Mec
lise» fıkrasının reye vazını teklif ediyorlar. (Kabul 
sesleri) 

Kanunu Esasî Encümeni Reisi Yunus Nadi Bey 
KANUNU ESAMÎ ENCÜMENİ REİSİ YUNUS 

NADİ BEY (Menteşe) — Efendim, «Bu sıfatla me
rasimi mahsusada Meclise Riyaset» fıkrasını tayye
decek olursanız aşağıdaki fıkrayı reye koymaya ha
cet olmayacaktır ve Reisicumhuru tamamen Meclis
ten fekketmiş olacaksınız. Nazarı dikkatinizi celbede-
rim, Vahdeti kuva esasını ihlâl edersiniz. 

REİS — Efendim, «Bu sıfatla merasimi mahsusa
da Meclise» fıkrasını reye vazediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu. Şimdi diğer 
fıkraları reye koyacağım. 

YUNUS NADİ BEY (Menteşe) — Efendim, «Ri
yaseti cumhur makamında bulundukça Meclis mü-
nakaşat ve müzakeratına iştirak edemez» denecek
tir. Mademki Reisicumhurun istifa hakkı da mahfuz- •' 
dur, istifa ederse mebus olarak kalacaktır. Binaenaleyh 
«Riyaseticumhur makamında bulundukça» demeli
dir. (Tabiî sesleri) 

REİS — Efendim, «Ve lüzum gördükçe İcra Ve- • 
killeri Heyetine Riyaset eder» fıkrasını reyi âlinize 
koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. Diğer fıkraların ayrı ayrı reye konma
sına lüzum yoktur. (Zaten bir fıkra kalmıştır sesle
ri) «Reisicumhur Riyaset makamında bulundukça..» 

RAİF EFENDİ (Erzurum) Efendim, bir defa şu
rada Resisicumhur diyoruz. İstifa ederse zaten Reisi
cumhur denmezki... 

REİS — Şu halde Reisicumhur Riyaseti Cumhur 
makamında bulundukça.. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Haşiv ol
makla beraber tasrihtir, varsın olsun, olsun! 

REİS — «Riyaseticumhur makamında bulunduk
ça Meclis münakaşat ve müzakeratına iştirak ede
mez ve rey veremez.» Bu fıkrayı kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul olunmuştur. O halde madde şu 
şekli almıştır: 

«Madde 32. — Reisicumhur Devletin Reisidir. 
Bu sıfatla merasimi mahsusada Meclise ve lüzum 
gördükçe İcra Vekilleri Heyetine Riyaset eder. Rei- • 
sicumhur Riyaseticumhur makamında bulundukça 
Mec.'is münakaşat ve müzakeratına iştirak edemez ' 
ve rev veremez.» 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul olundu efendim. 

Madde 33. — Reisicumhur hastalık ve seyahat gi
bi bir sebeple vazaifini ifa edemez veya vefat, istifa 
ve inkızaayı müddet veya sair sebep dolayısiyle Cum
huriyet Riyaseti inhilâl ederse Büyük Millet Meclisi 
Reisi Vekâleten Reisicumhur vezaifini ifa eder. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Efendim, bendeniz bu 
maddeyi gayri kâfi görüyorum. En son yazılan kava-
nini esasiyede bu husus daha mufassal olarak zikre
dilmiştir. Bendenizin teklifim şudur: «Reisicumhur 
hastalık veya seyahat gibi bir sebeple vazaifini ifa 
edemez veya Riyaseticumhur makamı inhilâl ederse 
Büyük Millet Meclisi Reisi vekâleten Reisicumhur 
vazaifini ifa eder. Reisicumhurun vefattan başka 
maddî ve manevî araz dolayısiyle vazifesini sureti 
daimede ifa edemeyeceğine Meclis tarafından karar 
verilirse istifası kabul olunur veya müddeti münkazi 
olursa, hiyaneti vataniye ile veyahut şekli hükümeti 
tağyir ve Meclisi feshe kıyam ile müttehim olursa, 
Cumhuriyet Riyaseti makamı inhilâl eder.» Efendim, 
bu esaslar en son tanzim edilmiş olan (Peru) Kanu
nu Esasisinde mevcuttur. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Hangi 
Kanunu Esaside efendim? 

NİYAZİ BEY (Devamla) — Peru... 
CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Fena değil! 
NİYAZİ BEY (Devamla) — Aynı zamanda kıs

men Lehistan Kanunu Esasisinde de vardır. 
RECEP BEY (Kütahya) — Efendim, bu madde

de, Reisicumhurun bizzat Devlet Riyaseti vazifesini 
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ifa edemeyeceği halat yazılarak vekâleten Meclis Rei
sinin bu vazifeyi ifa edebilmesi zikrediliyor. Fakat 
burada sıraya konan sebepler arasında (Hastalık ve se
yahat gibi) fıkrasındaki (seyahat) kelimesi mutlak ola
rak kullanılmıştır. Bir devletin reisi yirmi dört saatlik 
mesafedeki bir yere giderse vazifei Cumhuriyeti ifa 
edemiyor gibi bir vaziyete geliyor demektir. Hatta tel
grafla vesair vesaitle Riyaseti Cumhur vazifesinin uzak 
mesafeden dahi ifası kabil olduğu için bu (se
yahat) tabirinden evvel zannederim encümenler de 
bu suretle düşünmüştür - (Memleketin haricinde) ta
birinin ilâvesini, sarih olması için, teklif ediyorum. 
Sonra bu maddede (tnkizayı müddet) tabiri vardır. 
Malûmuâliniz demin kabul edilen maddede Riyaseti 
Cumhurun müddeti munkazî olacağı zaman yeni bir 
devrei intihabiye başlamış ve yeni bir meclis ifayı 
vazifeye başlamış demektir. Yeni devre bidayetinde ye
ni Reisicumhur intihap edilinceye kadar encümen rei
sinin teklifi veçhile kabul ettiğimiz bir maddeye göre 
Reisicumhur vazfesine devam edecektir. Bnaenaleyh 
(İnkizayi müddet) tabiri de zaittir. (Evet sesleri.) Şu 
halde teklifi acizanem (Seyahat) tabirinden evvel 
(memleket haricinde) tabirinin ilâvesine, (İnkizayi 
müddet) tabirinin tayyına inhisar ediyor. (Muvafık 
sesleri.) 

REİS •— Efendim, başka söz isteyen yoktur. Tak
rirler okunup reyi âlinize arz olunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Reisicumhur hastalık ve seyahat gibi bir sebeple 

vezaifini ifa edemez veya Riyaseticumhur makamı in-
hilâl ederse Büyük Millet Meclisi Reisi Vekâleten Re
isicumhur vazaifini ifa eder. 

Reisicumhurun vefatından başka araz dolayısıyle 
vazifesini sureti daimede ifa edemeyeceğine Meclis 
tarafından karar verilirse istifası kabul olunur veya 
müddeti münkazi olursa hiyaneti vataniye ile veya
hut şekli hükümeti tağyir ve Meclisi feshe kıyam 
ile müttehim olursa Cumhuriyet Riyaseti Makamı in-
hilâl eder. Mersin 

Niyazi 

Riyaseti Celileye 
Maddedeki (seyahat gibi) kaydından evvel (Mem

leket haricinden) tabirinin ilâvesini (ve inkizayi müd
det) tabirinin tayyını teklif eylerim. 

Kütahya 
Recep 

REİS — Efendim, Mersin Mebusu Niyazi Beyin 
takririni tekrar okuyorum. 

(Takrir tekrar okundu.) 

REÎS — Bu takrir madde makamına kaim olmak 
üzere teklif olunuyor. Reyi âlinize vazediyorum. Bu 
takriri nazarı itibare alanlar lütfen el kaldırsın... Na
zarı itibare alınmamıştır. Kütahya Mebusu Recep Be
yin takririni tekrar okuyorum. 

(Tekrar okunmuştur.) 
REİS —• Bu teklife Encümen de iştirak ediyor. 

Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. O 
halde madde şu şekli almıştır : 

«Madde 33. — Reisicumhur hastalık ve memle
ket haricinde seyahat gibi bir sebeple vazaifini ifa 
edemez, veya vefat, istifa vesair sebep dolayısıyle Cum
huriyet Riyaseti inhilâl ederse Büyük Millet Meclisi 
Reisi Vekâleten Reisicumhur vazaifini ifa eder.» 

REÎS —• Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 34. — Cumhur Riyasetinin inhilâlinde Mec
lis münakit ise yeni Reisicumhuru derhal intihap 
eder. Meclis münakit değilse Reis tarafından hemen 
inikata davet edilerek Reisicumhur intihap edilir. Mec
lisin intihap devresi hitam bulmuş veya intihabının 
teeddine karar verilmiş olursa Reisicumhuru gelecek 
Meclis intihap eder. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — (İnika

ta davet) yerine (içtimaa davet) kelimesinin ikamesini 
teklif ediyorum. 

REİS ,— Esasen yukarıda kabul edilmiştir. Efen
dim (Meclis münakit değilse) yerine (müçtemi değilse) 
diyeceğiz. Efendim, bu tabirleri bu suretle tashih et
meyi reyi âlinize koyacağım. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul olundu efendim. Binaenaleyh mad
deyi bu şekilde reyinize koyacağım kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul olundu efendim. Binaenaleyh 
fen el kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

Madde 35..—•• Reisicumhur, Meclis tarafından ka
bul olunan kanunları bir hafta zarfında isdar ve ilân 
eder. İsdar ve ilânını muvafık görmediği kanunları 
bir daha müzakere edilmek üzere esbabı mucibesiyle 
birlikte bir ay zarfında Meclise iade eder. Meclis, mev
cudun sülüsanı ekseriyeti ile mezkûr kanunu bu defa 
da kabul ederse onun isdar ve ilânı Reisicumhur için 
mecburidir. 

MAZBATA MUHARRİRİ CELÂL NURİ BEY 
(Gelibolu) — Efendim, maddenin bazı cihetlerinin 
tadilini teklif ediyorum, o tadil de şudur : Reisicum
hur Meclis tarafından kabul olunan kanunları bir 
hafta yerine on gün zarfında isdar ve ilân eder. İsdar 
ve ilânını muvafık görmediği kanunları bir daha mü-
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zakere edilmek üzere esbabı mucibesiyle birlikte keza 
on gün zarfında Meclise iade eder. Meclis bu defa 
da kabul etmezse... «Mevcudun sülüsam ekseriyetiyle» 
kaydını kaldırıyoruz. Onun isdar ve ilânı Reisicum
hur için mecburidir. 

REİS — Efendim, (Bir hafta) yerine (On gün) ilâ
vesini Encümen teklif ediyor, sonra «İsdar ve ilânını 
muvafık görmediği kanunları bir daha müzakere et
mek üzere esbabı mucibesiyle birlikte on gün zarfın
da Meclise iade eder» «Meclis mevcudunun sülüsam 
ekseriyetiyle» ibaresi tayyedilmiştir. «Meclis mezkûr 
kanunu bu defa da kabul ederse onun isdar ve ilânı 
Reisicumhur için mecburidir.» 

EYÜP SABRİ BEY (Konya) — Reis Bey! Encü
menden bir sual soracağım. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Ya Teşkilâtı Esasiye? 
CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Hayır efen

dim! O kabul edilip iktisabı kanuniyet ettikten sonra
dır, buna ait olamaz. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Müstacel teklif olunan
lara da şamil mi efendim? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Bilumum ka-
vanine, efendim. Gerek müstacel olsun ve gerek ol
masın... Müstacel olanlar bir müzakereye tabidir. Bu
nunla iki. müzakere oluyor. 

REİS — Efendim, rica ederim, bitirdiniz mi, sözü
nüzü? Söz almış rüfeka arkadaşlar vardır. Buyurun 
Refik Bey! 

REFİK BEY (Konya) — Efendim, Teşkilâtı Esa
siye Kanununun heyeti umumiyesi müzakere edildiği 
vakit ve bir de geçen 25 nci maddenin müzakeresin
de söz almıştım. Sıra gelmemişti. Müdafaa edece
ğim esasen bendeniz de kailimki hakikaten mevsimi 
gelmemiş, sırasız bir esas olacaktır ve bu itibarla He-
veti Celileniz tarafından fikrimi ortaya koyduğum 
zaman (Oo) sözleriyle karşılanacağım. Fakat ne 
olursa olsun Meclis zabıtlarında bulunması düşünce
siyle buraya geldim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Hangi mad
deye ait? 

REFİK BEY (Konya) — Otuzbeşinci maddeye 
efendim!. Fleyeti Umumiyesi müzakere edildiği va
kit Saraçoğlu vŞükrü Bey arkadaşımızın da çok varit 
olarak izah ettikleri gibi bu Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun renk ve şeklini anlamakta bendeniz de haki
katen müşkülât çekiyorum. Kanunu Esasiler halitası 
denmeye bihakkın lâyık olan şu proje bir taraftan 
raftan tevzini kuvayı karma karışık bir surette almış 
vahdeti kuvayı, diğer taraftan tefriki kuvayı, öbür ta

raftan tevzini kuvayı karma karışık bir surette aİmig 
ve bu üç esasın halitası şeklinde Meclise tevdi olun
muştur. 25 nci maddenin müzakeresine başlandığı za
man Heyeti Celilenin bihakkın izhar ettiği arzu ve 
kanaate göre bunu, teakup edecek diğer maddelere 
de aynı noktayı nazarın varit olacağı şimdi kendili
ğinden taayyün edecektir. Bir defa bu gün maddele
rin müzakeresinde kanunu Esasî Encümeni Reisi 
Muhteremi Yunus Nadi Beyefendi bir iki kelime ile 
vahdeti kuvadan bahsettiler. Eğer prensibimiz vah
deti kuva ise Meclise taalluk eden ve milletin hâki
miyetinin doğrudan doğruya ifadei katiyesini teşkil 
edecek olan esasların hiçbirini, hiçbir zata hiçbir se
beple verilmemesi lâzım gelir. Katiyyet bunu icap-
eder. Prensip bunu icap eder. Şimdi birfarz bu ka
nunu çıöaracağız. REİSİCUMHURA vereceğiz. 

YUNUS NADİ BEY (Menteşe) — Hayır bu 
müstesnadır. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karasi) — Zaten 
esastır. 

REFİK BEY (Devamla) - - Teşekkür olunurki, 
söylüyorlar. 

REİSİCUMHUR Meclis âzasından intihap olu
nacak ve Meclise Riyaset edecektir. Arkadaşlar! Bir 
insan kendi tarafından ikmal edilen şeyin nakzına sây 
ederse kaidei esasiye mucibince sây merduttur. Arka
daşlar! Dünya bir çok tecrübeler geçirmiştir. Bizim 
inkıiâbî hayatımızda tecrübe ettiğimiz şeyleri diğer 
devletler geçirmişlerdir. Fransa'da, İngiltere'de bunun 
canlı misâlleri vardır. Fransa'da İcraî ve Teşriî Salâ
hiyet (Konvansion) zamanında kabul edilmiş fakat çı
kar bir yol olmadığı için ricat olunmuştur. İngilte
re'de (Kromvel) zamanında icraî ve teşriî kuvvet tec
rübe edilmiştir. Salâhiyet kabul edilmiştir. Fakat çı
kar yol olmadığı için bizzat onun müdafii olan 
(Kromvel) tarafından hali tabiiye avdet edilmiştir. 
(Geç kaldınız sesleri) Arkadaşlar! Geç kaldığımı ben 
de biliyorum. Gerçi bunu Heyeti Celilenin şimdi ka
bul edeceği kanaatta değilim. Fakat dönüp dolaşıp yi
ne bu esasa avdet edeceğimizi katiyen bildiğim için 
tefriki kuva yoluna gidiniz derim. 

Arkadaşlar! icraiî ve teşriî salâhiyet bizdedir. 
Bir kaç defa bu kürsüden arz ettiğim gibi icraî salâ
hiyet bizdedir, demekte manayı şerif nedir? Bunu 
anlamıyorum. Nedir arkadaşlar? Yine maddeye taal
luku vardır. Bendeniz diyorumki eğer prensibimiz 
ve müdafaa ettiğimiz esas elimize verilen şu Teşkilâ
tı Esasiye Kanunu projesi, vahdeti kuvanın ifade et
tiği mana ve mefhumdan ibaret ise bir hakkınızı hiç-
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bir tarafa veremezsiniz ve bu veto hakkı da (Veto de
ğil sesleri) veto, veto değil. Efendim! REİSİCUM
HUR Meclis tarafından kabul olunan kanunların is-
dar ve ilânını muvafık görmediği takdirde Mazbata 
Muharriri Beyefendinin buyurduğu veçhile on gün 
zarfında tekrar müzakere edilmek için esbabı mu-
cibesiyle birlikte bir ay zarfında meclise iade eder. 
(On gün seslen) on gün olsun efendim, tade hakkı 
veriyorsunuz, kendi tarafından yapılan bir kanunu 
kendi azasından olan bir zat yine size iade ediyor. Bu 
ne oluyor?. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karasi) — Ret de
ğil, tekrar müzakeresine iade. 

REFİK BEY (Devamla) — Ne olursa olsun, red
detsin, iade etsin, Heyeti Celilenizin kabulüne ikti
ran eden ve kanuniyet iktisap eden bir kanunu ken
di azanız meyanında bulunan bir zat size iade edi
yor, tabiî o iade bazı sebeplere istinat ediyor. Ya bu 
kanunu şu itibarla noksandır diyecek veya şu itibarla 
memleketin menafiine muvafık olmadığını söyleye
cek, bu esasların varit olacağına kani olanlardanım, 
fakat takip ettiğimiz prensip itibariyle doğru bul
muyorum. Ya tefriki kuvayı kabul edeceğiz yahut 
hiçbir suretle hiçbir hakkınızı kimseye vermiyeceksi-
niz. Bu itibarla bendeniz Teşkilâtı Esasiye Kanunu 
halitası olan bu kanun reye vazedildiği zaman reyimi 
kırmızı vereceğim. Çünkü anlamadım, anlamakta 
mazurum, bunun tatbikatına imkân yoktur. Döne
ceksiniz, ricat edeceksiniz, yol yakın iken dönünüz, 
inkılâba meydan vermeyiniz. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, bu 
maddenin veto ile katiyen alâkası yoktur. Veto bir 
kaç türlü olur. Bir veto absolü vardırki Kayserler, 
zalim hükümdarlar zamanında olurmuş, o olamaz. 

İkincisi; Talilî ve bir müddet tatbikine mani bir 
veto vardırki şu müddetle bu tatbik edilmiyecektir, 
ondan sonra şöyle yapılacaktır, denir. Şu usule dün
yanın her tarafındaki ulemanın kitaplarına müracaat 
ettik, bunların hepsi de bunun veto olmadığını gös
teriyor. Bu veto değildir. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karasi) — Çok doğru. 

CELÂL NURİ BEY (Devamla) — Ve bu elzem
dir, adeta Nizamnamei dahilinin maddelerinin birisi 
gibi bir şeydir. Bu suretle pürüzlü ve alelfevr çıkmış 
bir kanun ikinci defa müzakeresine imkân verilmiş 
oluyor. Bundan ibarettir. Yoksa Refik Beyin beyan 
buyurdukları gibi öyle hâkimiyete filân taarruz eden 
hiçbir ciheti yoktur. 

EBUBEKİR HÂZİM BEY (Niğde) — 36 ve 37 
nci maddelerdeki «Isdar» kelimelerinden ne murat 
ediyorsunuz? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — İsdar kelime
sinden maksat tasdik değildir, doğrudan doğruya 
ammeye, alâkedarana bildirmektir. 

EBUBEKİR HÂZİM BEY (Niğde) — O halde 
zaittir, neşir ve ilân vardır, ısdara lüzum yoktur. Çı
karmalıdır. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Isdar, ilân ma
nâsına muteber bir kelimedir. Kommünikasyon ma
nâsına değildir. Konvansiyon manasınadır. 

EYÜP SABRÎ EFENDİ (Konya) — Öteden be
ri Hükümetin her kanunu tadil hakkı iken, REİSİ
CUMHURA böyle iade hakkı ne için veriliyor. Bir 
kanunda hükümet bir mahzur görürse derhal bir tek
lif ile o mahzuru defedebilir. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Fakat o es
nada tatbik edilmiş bulunur ve tatbikinde de bir mah
zur, kusur bulunur. Onun için esbabı mucibesiyle 
beraber gönderilecektir. O esbabı mucibe nazarı dik
kate alınarak bir daha müzakere edilecektir. (Reye 
sesleri). 

RECEP BEY (Kütahya) — Efendim, Teşkilâtı 
Esasiye Kanunu Projesinin Kanunu Esasî Encüme
ninde müzakeresi "gününden beri bir (Veto) hakkı ve 
bir (Veto) kelimesi Meclisin ve bütün memleketin ha
vasını işgal etmeye ve bizi işba etmeye başladı. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Gaze
teler.... 

RECEP BEY (Devamla) — Hepsini kasdediyo-
rum. (Veto) ve (Veto) kelimesi muvacehesinde hakla
rını güçlükle almış ve milleti temsil etmiş bir Meclis 
değil, herhangi bir firki ve şekli idareyi temsil eden 
sair devletlerdeki bir meclis dahi (Veto) isminin ta
rihten intikal eden mânası itibariyle hakikaten titre
mek vaziyetine düşer. Çünkü- muhterem arkadaşlar, 
hepinizin malûmudurki (Veto) kelimesi ve (Veto) 
hakkının ifadesi milletler ilk evvel ve iptidaî bir şe
kilde Meclise kendi haklarını idare etmek ve kendi işleri
ni görmek sistemini buldukları zaman telâffuz edilmiş
tir. Milletler müstebit idarelere karşı ilk meclis sistemini 
koydukları zaman ilk hak teşriî olarak bütçeyi yap
mak ve onu takiben de kanunları yapmak usulünü 
tesbit etmişlerdir. Hükümdarlar meclislerin bu teşriî 
haklarını nihayetsiz bir kuvvet halinde tutmamak için 
nevima hükümdarlıkla millet arasında bir pazarlık ol
muş ve bu suretle bu vaziyet tahaddüs ve taayyün et
miştir. O vaziyette tespit edilmiş olan milletlerin hak-
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ki tanınmış ve demokrasi bu kadar tevessü etmiş ve 
ileri gitmiş olan bir asırda (Veto) hakkını aynı isim 
ve aynı mânada tatbik etmeye ve ettirmeye imkânı 
katî yoktur. Yalnız arz ettiğim veçhile tarihteki mâ-
nasiyle bir (Veto) yu bugün telâffuz etmek katiyen 
nabemahal olmakla beraber herhangi bir Meclisin ve
receği ve bütün milletin hayatında düsturunu âmel 
olmak üzere tespit edeceği kanunların usulü müzake
resinin ve Meclislerdeki malûm olan cemaat haleti 

ruhuyesinin herhangi bir dikkatsizliği ve ihtiyatsızlığı 
yüzünden memleketin yüksek menafiine fena bir tesir 
yapacak, meselâ bin maddelik bir kanunda bir madde, 
meselâ on maddelik bir kanunda da bir cümle ve bir 
fıkra bulunması vâki olabilir ve Meclis hayatı yaşa
yan arkadaşlarımız kendi hayatımızla, kendi tecrübe
lerimizle bunu görmüşüzdür. Meselâ çok görmüşüz-
dürki bir kanun kabul edildikten sonra içinde şu mad
de veya şu kelime olmasaydı ne muvafık- olurdu, diye 
birçok arkadaşlar hasbıhal yapmışlardır. Mamafih bi
zim zihniyetteki bir Meclisin bütün kusurları ve bütün 
kusurları ve bütün maayibi ile beraber çıkardığı ka
nunları kendisine iadeyi kabul etmemesi tabiî bir his 
olabilir; yalnız muhterem arkadaşlarım! Şimdi kabul 
ettiğimiz maddeler mucibesince Reisicumhur da Mec
lisimizin azasından olacaktır. Derhatır buyurursunuzki 
usulü müzakeremizde herhangi kanun Meclisçe kabul 
edildikten sonra aynı sene içinde olmamak şartiyle 
herhangi bir aza tarafından o kanunun tadili tekli
finde bulunmak bütün azanın hakkıdır. Şimdi bilhas
sa encümenin teklif ettiği son tadilâtla taayyün edecek 
olan şekli ruhuna bakacak olursak görünüyorki bu, 
bir defa kendi Meclisimiz azasından bulunan ikincisi 
de memleketin en alâ bir mevkii idare ve siyaseti 
kendisine emanet edilmiş olan bir zat tarafından bir 
kanunun eğer Mecliste müstaceliyet karariyle, bir mü
zakere ile çıkmış ise ikinci defa müzakere edilmek, 
ikinci müzakerede çıkmışsa üçüncü defa edilmek üze
re Meclise bir defa daha teklifinden ibarettir. Bu tek
lifi arz ettiğim gibi aynı sene zarfında olmamak üzere 
her mebus, her aza yapmak hakkına maliktir. Misal 
olarak arz ediyorum; meselâ bendeniz tecdidi intiha
bat kararının muayyen şeriat dahilinde Reisicumhura 
verilmesi hakkında bir teklifi bu seneki devrei içti-
maiyede değil önümüzdeki senei içtimaiye zarfında 
Heyeti Celilenize arz edeceğim. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karası) — Başka misal bula-
madınızmı Recep Bey! 

RECEP BEY (Kütahya) — Bu benim kanaati za-
tiyemdir. Mütebariz bir misal olarak arzediyorum. 
Bendeniz için devlet ve milletin hayatı noktayı na-
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zarından bilhassa Raif Efendinin şimdi kabul etti
ğimiz teklifleri mucibince millete doğru gitmek yo
lu artık pek güç ve çok dikenli çalılarla kapanmış 
bulunduğundan bu kapalı yoiu açmaktır. 

RAtF EFENDİ (Erzurum) — Diken demeyiniz. 
RECEP BEY (Kütahya) — Diken ve duvarlarla 

muhat olmuş addettiğimden dolayı ona bir tedbir 
olarak bendeniz meselâ ikinci bir teklif yapacağım. 
Her hangi bir Mebus, her hangi bir kanunda ken
di hissiyatına göre bir mahzur tasavvur ediyorsa 
usulü veçhile ikinci sene zarfında ikinci bir teklif 
yapmak hakkıdır. Reisicumhur dediğimiz zat da her 
birimiz gibi Meclisin azasındandır. İkincisi de arz-
ettiğim gibi o makama hepimizin i'timadiyle gelmiş 
bir zattır. Binaenaleyh yapacağı şey, aynı sene içe
risinde bu suretle esbabı mucibesini zikrederek bir 
kanunun Meclise üçüncü müzakeresini teklif etmek
ten ibarettir ve bu hayatımızın nâzımı umuru ola
bilir. Herhangi bir ahenksiz noktanın tashihine yine 
aynı heyet tarafından aynı ekseriyetle karar ver
mek suretiyle tadil edilebilir. Devletin hayatında 
kıymetli bir tashih noktasıdır. Binaenaleyh bunu 
tarihteki veto hakkiyle karıştırmağa hiç bir mana 
yoktur. Halin ve maslahatın emrettiği bir ihtiyaç
tır. Zannederim bu maddeyi encümenin şimdi tek
lif ettiği veçhile kabul edersek maksat hasıl olur. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine dair 
takrirler vardır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Kifayet 
aleyhinde söyleyeceğim. Çünkü veto hakkı vardır. 
(Veto hakkı yok sesleri) Efendiler! Fransa'nın 16 
Temmuz 1875 tarihli «Loi Organı gue» olan kanu
nunda vardır. Reisicumhur, kanunları ısdar eder. 
Meclisçe kabul edilen kanunları bir ay zarfında iade 
eder. 

RECEP BEY (Kütahya) — O gün... 
FERİDUN BEY (Devamla) — Orada bir ay

dır. Eğer bunlar Meclisçe müstacel mahiyette 
görülmüşse üç gün zarfında ilân etmeye mecbur
dur. Fakat bu muayyen müddetler zarfında Reisi
cumhur esbabı mucbe dermeyaniyle ikinci bir müza
kere talep edebilir bu mevcuttur. Fakat şurası unu
tulmamalıdır ki 1875 Kanunu Krallık taraftarları 
tarafından yapılmış ve Fransa'da Cumhuriyet bi
zim gibi müttefikan değil bir tek reyi ekseriyetle 
ilân edilmiştir. 1875 Kanunu Esasisini vücude geti
renler saltanat taraftarları Burbonlar tarafından, 
Ruvayyalistler tarafından yapılmış bir metindir ve 
Fransa'da bu metin bu gün işlememektedir. Çünkü 
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doğrudan doğruya sinei milletten, sinei meclisten 
doğan hükümetler her dakika gelirler. Meclis saf
larında ahzı mevki ederler. İtimat meselesini kor
lar. Kanunlara lakayt olmazlar. Meclis kanunu mü
zakere ederken onlarda Parlamentonun bir cüzün
den olduklarını derpiş ederler, müzakereye iştirak 
ederler, mücadele ederler. İcabında itimat meselesi
ni ortaya korlar. Muhalif bir kanım çıktımı terki 
mevki etmek vaziyetinde kalırlar. Binaenaleyh bi
zim vekillerimiz de böyle yapsınlar, gelsinler mü-
zakerata iştirak etsinler, müstacel müzakereyi ka
bul etmesinler. Biz de Meclisi Âlide müstacel mü
zakereyi kabul etmeyelim, o hatayı hepimiz yapıyo
ruz. Müstacel müzakerat yapılmazsa iki defa ka
nunlar müzakere olunursa bundan evvel de lâyiha
lar Şûrayıdevletten hazırlanarak gelir ve adamakıl
lı istihzaratlı olarak muayyen esaslar üzerinde yü
rünürse, Meclisi Âlinin kuvvei kanııniyesini takyit 
eden doğrudan doğruya kuvvei kanuni yemizde na-
kise irâs edecek olan ve adeta kuvvei kanuniyemi-
zin bir cüzü mühimini koparacak olan bir metni 
ben kabul edemem. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetini reye 
koyacağım. 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Efendim, müzake
renin kifayeti aleyhinde söyleyeceğim. 

REİS — Feridun Bey söylediler. 
ABİDİN BEY (Saruhan) — Şimdi akalliyete 

tahakküm olmuyor mu? Geçen gün oluyor da!.. 
REİS — Efendim, müzakereyi kâfi görenler lüt

fen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum >kâfi gör-
müyenler lütfen el kaldırsın... Müzakere kâfi gö
rülmüştür. Buyurduğunuz akkaliyetin noktayı na
zarını Feridun Fikri Bey burada izah ettiler. 

RECEP BEY (Kütahya) — Ne malum akkali-
yat olduğu? 
* REİS — Meselâ... Takrirler okunacak efendim. 

Madde 36. — Reisicumhur Meclis tarafından ka
bul olunan kanunları on gün zarfında ısdar ve ilân 
eder. 

Isdar ve ilânını muvafık görmediği kanunları 
bir daha müzakere edilmek üzere esbabı mücibe-
siyle birlikte keza on gün zarfında Meclise iade eder. 

Meclis, mezkûr kanunu tekrar kabul ederse, 
onun ısdar ve ilânı Reisicumhur için mecburidir.» 

Riyaseti Celileye 
36 ncı maddenin berveçhi bâlâ tadilini teklif ede

rim. 
Siirt 

Mahmut» 

«Madde 35. — «Reisicumhur Meclis tarafından 
kabul olunan kanunları derhal neşir ve ilân eder.» 

Riyaseti Celileye 
Otuzbeşinci maddenin yukardaki şekle ifrağını, 

fıkaratı sairesinin tayyını teklif eylerim. 
Sivas Mebusu 
Halis Turgut» 

Riyaseti Celileye 
«35 nci maddedeki «ısdar» kelimesinin tayyını 

teklif eylerim. 
Niğde 

Ebubekir Hazım 

Riyaseti Celileye 
Otuzbeşinci maddenin birinci, ikinci ve üçüncü 

fıkralarındaki «ısdar» ile üçüncü fıkrasındaki (Mev
cudun sülüsanı ekseriyetle) kaydının tayyını arz ve 
teklif ederim. 

Diyarbekir 
Şeref 

Riyaseti Celileye 
Otuzbeşinci maddenin şekli atide tâdilini teklif 

ederiz : 
(Reisicumhur) Meclis tarafından kabul olunan 

kanunları ongun zarfında ilân eder. Bütçe kanun
ları müstesna olmak üzere ilânını muvafık görmedi
ği... llh. 

Gümüşhane Konya 
Hasan Fehmi Musa Kâzım 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Efendim, tak
ririmi izah edeceğim. Kanunu Esasî Encümeni Rei
si ve Mazbata Muharriri Beyler bu maddenin veto 
olmadığını söylüyorlar. Halbuki vetodur. Çünkü 
eğer on gün zarfında kanunun iadesinden fiilen bir 
maksat bekliyorlarsa, o maksadın ikinci defa mü
zakere edilmesi esasıdır. Bu ikinci defa müzakere 
edilmek esasını başka sistemde tatbik edersek Reisi
cumhura bir hak vermekte mâna kalmaz. Yok, 
maksat Meclisle Reis" arasında mütemadiyen böyle 
ihtilâf çıkarmak ise tabiî muvafık değildir. Birinci 
maksat ise Nizamnamei Dahiliye müstacel mevad-
dın iki defa müzakere esası vazolunarak temin edi
lir. İkinci müzakere esasını takip ediyorlarsa bunu 
bu şekilde yapmak imkânı vardır. Bu suretle iade
ye lüzum kalmaz. 

RECEP BEY (Kütahya) — Bir defa müzakere 
edilmiş ise, iki defa, iki defa müzakere edilmiş ise, 
üç defa müzakere edilir. 
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HALİS TURGUT BEY (Devamla) — Nizamna-
mei Dahilide sarihtir, mevaddı adiye iki defa mü
zakere edilir. Müstacel kararı verilmiş ise bir de
fa müzakere edilir. Eğer burada maddei kanuniye 
ikinci bir müzakereye yani müstacel çıkan mevaddın 
ikinci bir müzakeresini yapmak lüzumuna müstenit 
ise bunu Nizamnamede halledebiliriz. Yani Mec
lis kendini takyit edebilir; Yok her hangi bir ka
nun ahvali memlekete muvafık olmayarak çıkabilir 
zihniyeti ile oluyorsa Feridun Fikri Bey arkadaşımı
zın da arz ve iblâğ buyurduğu veçhile Heyetivekile 
azaları Meclis dâhilindendir. Böyle bir kanun mev
zubahis olduğu vakit alâkadar olurlar. Ledelicap 
itimat, ademi itimat talebetmek suretiyle bunun 
önüne geçerler. Bunun imkânı vardır. Böyle bir 
imkân varken alelade bu imkânsızlığı nazarı itibare 
alarak Meclis âzası tarafından intihap edilmiş ve 
Azayı Meclisin de bir rüknü bulunmuş olan Reisi-
cumhur'a de böyle bir hak vermek için bu kâfi es
babı mucibe olamaz. Onun için bendeniz bir tak
rir verdim o takrir otuz beşinci maddenin şu şekil
de kabulünü teklif ediyorum. 

Reisicumhur Meclis tarafından kabul olunan ka
nunları derhal neşir ve ilân eder. Mütebaki mevad 
haşivdir, tayyolunmasını rica ediyorum. 

REİS — Efendim, Sivas Mebusu Halis Turgut 
Bey takrirlerini izah ettiler. 

(Sivas Mebusu Halis Turgut Beyin takriri tek
rar okundu.) 

REİS — Bu teklifi nazarı itibare alanlar lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmemiştir. Efendim. (Aksi
ni reye vaz ediniz sesleri) Aksini arz ediyorum naza
rı itibare almayanlar el kaldırsın... Kabul edilme
miştir. «sülüsanı ekseriyetle kabulü meşruttur» 
kaydiyle otuz beşinci maddedeki ısdar kelimelerinin 
tayyını teklif ediyorlar. Bu teklifi muvafık görenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

RECEP BEY (Kütahya) — Sülüsanı ekseriyetle 
kaydını reye koymak lâzımdır. 

REİS — Hayır bu başkadır. Reye koyduğum 
yalnız ısdardır. Diyarbekir Mebusu Şeref Beyin 
teklifi vardır. Maddedeki sülüsanı ekseriyek kaydı
nın tayyına dairdir. Bunu reye koymuyacağım, za
ten encümen de tayyetmiştir. Efendim; Konya Me
busu Musa Kâzım ve Hasan Fehmi beylerin teklifi
ni tekrar okuyacağız. (Tekrar okundu) 

REŞAT BEY (Saruhan) — Reis Bey! Bütçe ve 
Tahsisatı Munzamma kanunları onlar da bütçe te-
ferruatındandır. 
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I MUSA KÂZIM Efendi (Konya) — Reis Bey! 
İki kelime söyliyeceğim. Efendim! Encümenin gös
terdiği esbabı mucibe herhangi bir kanunun kabu
lünde ve Mecliste müzakeresinde vukuumelhuz bir 
zühulün, yahut acil bir surette kabul edildiğinden 
dolayı vuku bulan bir hatanın tashihidir. Bütçe ka
nunları ve Teşkilâtı Esasiye Kanunu gibi kanunlar 

I bu ihtimalâttan azadedir. Bütçe kanunlarının iade
si ve tekrarı gibi şeyler, memleket için menfaatli de
ğildir ve bunlarda hata varit değildir. Ezcümle en
cümenin zaten beyan ettiği esbabı mucibeye göre 
bunların iadesi muvafık değildir. Bendeniz bunların 
istisnasını teklif ediyorum. 

REİS — Efendim, encümenin teklifinin ikinci 
fıkrasının baş tarafına «Teşkilâtı Esasiye Kanunu 
ile Bütçe kanunları müstesna olmak üzere» fıkrasının 
ilâvesini muvafık görenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. O halde madde şu şekli almıştır. 

Madde 35. — Reisicumhur, Meclis tarafından 
kabul olunan kanunları on gün zarfında ilân eder. 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu ile Bütçe kanunları müs
tesna olmak üzere ilânını muvafık görmediği kanun
ları bir daha müzakere edilmek üzere esbabı muci-
besiyle birlikte keza on gün zarfında Meclise iade 
eder. Meclis, mezkûr kanunu bu defa da kabul 
ederse onun ilânı Reisicumhur için mecburidir. 

REİS — Maddeyi bu şekilde reyinize koyuyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 36. — Reisicumhur, her sene Teşrinisani
de, Hükümetin geçen seneki faaliyetine ve o sene 
ittihaz edilmesi münasip görülen tedbirlere dair bir 
nutuk irat eder veyahut Başvekile kıraat ettirir. 

REİS — Efendim, söz isteyen var mı? (Hayır 
sesleri) otuzaltıncı maddeyi aynen kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Reisicumhur, ecnebi devletlerin 
nezdinde Türk Cumhuriyetinin siyasî mümessillerini 
tayin ve ecnebi devletlerin siyasî mümessillerini ka
bul eder. 

REİS — Efendim, otuz yedinci madde hakkında 
söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Otuz yedinci mad
deyi aynen reyinize arz ediyorum; kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 38. — Reisicumhur, intihabı akabinde ve 
Meclis huzurunda şu suretle yemin eder : (Reisicum
hur sıfatiyle Cumhuriyetin kanunlarına riayet ve bun
ları müdafaa, Türk Milletinin saadetine, sadıkane ve 
bütün kuvvetimle sarfı mesai, Türk Devletine tevec-
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cüh edecek her tehlikeyi kemali şiddetle men, Türki
ye'nin şan ve şerefini vikaye ve ilâ ve deruhte ettiğim 
vazifenin icabatına hasrınefs etmekten ayrılmayacağı
ma «Vallahi») 

REİS — Söz isteyen var mı? 
HALİS TURGUT EEY (Sivas) — Efendim «Reisi

cumhur sıfatiyle» kelimelerinden sonra «Hâkimiyeti 
Milliye esasatma» kelimelerinin ilâvesini teklif ede
rim. 

KANUNÎ ESASİ ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efen
dim, ilâ yerine ilâya olacak «ya» eksik olmuş. 

REİS — İlâya olacak değil mi efendim? «Hâki
miyeti Milliyeye esasatma,» nereye konacak? 

KÂZIM VEHBÎ BEY (Ergani) — Hâkimiyeti Mil
liyeye ve Cumhuriyetin Kanunlarına. 

REİS — Efendim, bu hususta bir takrir var. Bozok 
Mebusu Ahmet Hamdi Beyin. Yemin şeklini havî, 
okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
38 nci maddenin yemin şeklini havî olan fıkrası

nın Reisicumhur sıfatiyle Cumhuriyetin kanunlarına ve 
Milletin bilâ kaydü şart hâkimiyetine riayet... İlh. 
Şeklinde tadilini arz ve teklif eylerim. 

Bozok Mebusu 
Ahmet Hamdi 

REİS — Efendim, baştarafa mı? 
EYÜP SABRİ EFENDİ (Konya) — «Hâkimiyeti 

Milliyeye esaslarına» denilse daha iyi olur. 
REİS — Efendim, rica ederim, bir kâğıda yazınız 

da o suretle reye koyayım. Her taraftan bir teklif 
oluyor, karışıyor. Şimdi efendim! Bozok Mebusu Ah
met Hamdi Beyin teklifi şudur : Milletin bilâ kaydü 
şart hâkimiyeti Hamdi Bey bu hususta ısrar ediyor 
musunuz? 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Evvelce bir 
yemin daha vardı, azaların yemini. Oda bu suretle 
aynen kabul edilmişti efendim. 

REİS — Başka teklif var mı? 
ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Var. Hâkimiyeti Mil

liye esaslarına diyorlar. 
REİS — Efendim, Hâkimiyeti Milliye esaslarına 

teklif ediyorlar. Hamdi Beyin teklifi «Milletin bilâ 
kaydü şart hâkimiyetindedir.» Keza Halis Turgut Be
yin teklifi, «Hâkimiyeti Milliye esaslarına» şeklinde

dir, aynı şekildir. Evvelemirde bir tercih meselesi yok
tur. Hangisini evvelâ reye koysak caizdir? «Hâkimiye
ti Milliye esaslarına riayet etmek» fıkras'.nm ilâvesini 
reyinize koyacağım, kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul olundu. 

Efendim, o halde maddenin şekli şu oidıı : 
Madde 38. — Reisicumhur, intihabı akabinde ve 

Meclis huzurunda şu suretle yemin eder : 

(Reisicumhur sıfatiyle Cumhuriyetin Kanunlarına 
ve Hâkimiyeti Milliye esaslanna riayet ve bunları 
müdafaa, Türk Milletinin saadetine sadıkane ve bü
tün kuvvetimle sarfı mesai, Türk Devletine teveccüh 
edecek her tehlikeye kemali şiddetle men, Türkiye'nin 
şan ve şerefini vikaye ve ilâya ve deruhte ettiğim va
zifenin icabatına hasrınefs etmekten ayrılmıyacağıma 
«Vallahi.») 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Hâkimiyeti Mil
liye Cumhuriyetten evvel gelir. Daha evveâ konmak 
lâzımdır. 

REİS — Efendim, maddeyi reye koydum. Reye 
koymazdan evvel beyanı mütalâ edebilirsiniz. Binaena
leyh maddeyi reyi âlinize vazediyorum; kabul buyu
ranlar lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 39. — Reisicumhur ısdar edeceği bilcümle 
mukarrerat Başvekil ile vekili aidi taraflarından imza 
olunur. 

REİS — Söz isteyen var mı? 
MAZBATA MUHARRİRİ CELÂL NURİ BEY 

(Gelibolu) — İlân değildir. Efendim, bu Kanun gibi 
değildir. Tevcihat vesaire gibi şeylerdirki bunu tefrik 
etmek lâzımdır. Isdardır, ilân değildir. 

REİS — Başka Söz isteyen var mı? (Hayır sesle
ri) Maddeyi aynen reyi âlinize vazediyorum; Kabul 
edenler ellerini kaldırsın... Kabul olundu. 

Madde 40. — Berrî, Bahrî ve Havaî bilcümle 
Kuvvetlerin Başkumandanlığı Reisicumhura mevdu
dur. 

REİS — Söz isteyen var mı? 
ARİF BEY (Eskişehir) — Efendiler, (ekseriyet 

yok sesleri.) 
REİS — Efendim, ekseriyet olmadığı söyleniyor. 

Yarın bütçe müzakeratına devam olunmak üzere ve 
saat bir buçukta içtima edilmek üzere celseyi tatil edi
yorum. 

Hitamı Müzakerat Saat : 6, 8 
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Askerî Fabrikalar Müdiriycti Urnumiyesinin 1340 senesi Mülhak Bütçesi hakkındaki Kanuna verilen reylerin 
neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
İsmail Sefa B. 
Zamir B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 

• AMASYA 
Ali Rıza B. 

ANKARA 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 

ARDAHAN 
Halit Paşa 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü Bey 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Avni B. 
Saüh B. 

BURDUR 
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