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BİRİNCİ CELSE 

Bedi Müzakerat 

Saat dakika : 1,30 

REİS : Birinci Reisvekili İsmet Bey 

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

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

SÜREYYA BEY (Karesi) — Reis Beyefendi, ni
sap yoktur. 

REİS — Encümenlerde vardır. 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Encümen nisabı teş
kil ediyorsa o başka.. 

REİS — Zabtı sabık okunduktan sonra yoklama 
yapacağız. 

1. — ZABTI SABIK HÜLÂSASI : 

REİS — Zabtı sabık hülâsası okunacaktır. 

Yirmi Dokuzuncu İçtima 

5 Nisan 1340 Cumartesi 

Birinci Celse 
Fethi Beyin tahtı riyasetlerinde inikat ederek zap

tı sabık hülâsası kıraat ve tashihen kabul ve evra
kı varide ait oldukları mahallere havale edildi. Ge

çen içtimada kabul edilen Mahsubu Umumî Kanu
nunun sehven reye konulmayan yedinci maddesi ay
nen kabul ve mevaddı müteakibenin numaraları ona 
göre tashih edildi. 

Zonguldak Şimendiferi ve liman rüsumunun ten
zili hakkındaki teklifi kanuninin müstacelen ve ter-
cihan müzakeresi karargir oldu. Mahakimi sedyenin 
ilgası ve mahakimin teşkilâtına mütedair kanun lâ-
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yihalarınm Pazartesi günü müzakere edilmek üzere 
müstaceliyetleri kabul edildi. Halıcılığa müteallik 
bazı mevaddın meni ihracına ve Trabzon - Erzurum 
demiryolu ile Trabzon limanının inşaatına dair tek
lifi kanuniler müstacel ruznameye alındı. Müteaki
ben tercihan ve müstacelen müzakeresi kabul edi
len Zonguldak şimendifer ve liman rüsumunun ten
zili hakkındaki teklifi kanuninin müzakeresine baş
landı. Mevaddı. kanuniye aynen kabul olunduktan 
sonra havaliî şarkiye demiryolları bütçesinin müza
keresine geçildi. Üçüncü masarifi umumiye faslın
dan üç bin lira tenzil edilerek telgraf ücreti olarak 
bir fasıl ilâve ve diğer fasıllar aynen kabul ve ka
nun lâyihasının dördüncü maddesi tadilen ve diğer 
maddeleri keza aynen kabul olundu. Zonguldak şi
mendifer ve liman rüsumu hakkındaki kanun ile ha-
valii şarkiye demiryolları kanununun heyeti umu-
miyeleri tayini esami ile reye vaz ve neticei tasni
fi arada nisap olmadığı tebliğ edildi. İstanbul ve 
tevabiî balıkhanesine müteallik kanun lâyihasının 

Teklifler 

1. — Eskişehir Mebusu Mehmet Arif Bey ve rü-
fekasının; bilumum mütekaidin ile eytam ve eramilin 
terfihlerine dair teklifi kanunisi (2/334) (Lâyiha En
cümenine) 

Mazbatalar 

1. — Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seyahat 
edecek yolculardan alınacak nakliyat rüsumu hakkın
da (1/417) numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei 
Maliye ve Nafia Encümenleri mazbataları. 

2. — İstanbul İstiklâl Mahkemesince yapılan sar
fiyatın, bu baptaki kanununun ihatası dairesinde bu
lunup bulunmadığının Meclisçe tayini hakkında Tet
kiki Hesabat Encümeni Riyasetinden mevrut (4/175) 
numaralı tezkere ve kavanini Maliye Encümeni maz
batası. 

3. — İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1340 
senesi bütçesinin Meclis binası inşaatı (A/10) faslına 
yüz bin lira tahsisatı munzamma ilâvesine dair kanun 
teklifi (2/325 mükerrer) ve (A/10) faslının (214 000) 
liraya iblâğı ile Meclis Bütçesi yekûnu umumisinin 
(1 498 596) lira olarak tespitine dair Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası. 

REİS — Her üç mazbatayı ruznameye alıyoruz. 

müzakeresine bilibtidar maddeleri aynen kabul ve 
heyeti umumiyesi tayini esami ile reye vazedildi, se-
faini ticariye kaptan ve çarkçı ve kılavuzluk şe-
hadetnameleri harçları ile pusula vaz ve tashihi üc
retlerine dair kanun lâyihası keza bilmuzakere ay
nen kabul olunup heyeti umumiyesi tayini esamiyle 
reye vaz olundu. Badehu Damga Kanununun yetmiş 
birinci maddesinin tadiline dair lâyihanın müzake
resi icra edilerek aynen kabul olundu. Merakibi bah
riyeden alınacak rüsum hakkındaki Kanuna mer
but tarifenin (c) fıkrasının ilgasına dair lâyiha ledel-
müzakere mevaddı Kanuniye aynen kabul ve heyeti 
umumiyesi tayini esami ile reye vazolundu. Tasni
fi âra neticesinde tayini esami ile reye vazedilen her 
üç lâyiha nisaba iktiran edemediğinden içtimai ati
de ikinci defa reye konulmak ve Pazar günü içti
ma edilmek üzere celseye nihayet verildi. 

REİS — Zabtı sabık hakkında mütalâa var mı 
efendim? Zabtı sabık hülâsası aynen kabul edilmiş
tir. Evrakı varideyi arz ediyorum. 

ALI RİZA BEY (İstanbul) — Yarın ki, ruzna
meye idhalen müstacelen müzakeresini teklif ediyo
rum bendeniz. 

REİS — Efendim, bu teklifin yarınki ruznameye 
idhalen müstacelen müzakeresini teklif ediyorlar. 
Haddizatinde müstaceldir. Yarınki ruznameye alına
rak müzakeresini Heyeti İdareden teklif ediyorlar. 
Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Takrirler 
1. — Denizli Mebusu Mazhar Müfit Bey ve yirmi 

dört refikinin; Bahriye Vekâleti teşkili hakkındaki 
teklifi kanuninin encümenlerce bir an evvel müzake
re ve intaç edilerek Perşembe gününe kadar Heyeti 
Umumiyeye şevkinin bir karara raptına dair takriri. 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine tevdi edi
yoruz. 

RÜŞTÜ PAvŞA (Erzurum) — Buna dair bir şey 
söyleyeceğim, reye konacaksa... 

REİS — Hayır efendim, tesrii tetkikat için müda
faai Milliye Encümenine veriyoruz. 

2. — Giresun Mebusu Hacim Muhittin Bey ve 
rüfekasının; Rusya ve Kafkasya'ya avdet zaruretinde 
bulunan Türk tüccarlarının temini seyahatleri te-
menniyatına dair takriri (4/31 ikinci sene) (Başvekâ
lete) 

2. — EVRAKI VARİDE : 
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3. — Giresun Mebusu Hacim Muhittin Bey ve 
refikinin; şekavet maddesinden Konya İstiklâl Mah
kemesine sevk edilen ve bilahara masumiyetleri te-
beyyün eden Dinar ve Sandıklı civarındaki aşairi sey
yareden ve Saçıkaralı aşiretinden Cennet oğlu Os
man ve kırk refikinin Hükümetçe satılıp malsandığın-
da emaneten bulunan deve, sığır, keçi ve koyunları
nın esmanı baliğası olan ondört bin liranın kendileri
ne iadesi temenniyatını mutazammın takriri (4/30 
ikinci sene) (Başvekâlete) 

4. — Tokat Mebusu Bekir Sami Beyin; Samsun -
Sivas, Havza - Çorum yollarının inşaası temenniyatı
na dair takriri (4/32 ikinci sene) 

REİS — Bu takrirleri, temenni mahiyetinde oldu
ğu için Başvekâlete veriyoruz. 

Efendim! Dün nisap olmadığından tekrar reye 
vazedileceği Makamı Riyasetten tebliğ olunan beş ka
nun lâyihası vardır. Tensip buyurursanız hepsini bir 
yoklama ile reyi âlilerine vazedeyim. (Muvaffık ses
leri) Efendim bu beş kanunun serlevhalarını okuyaca
ğım: 

Rey İstihsali 
1. — Zonguldak şimendifer ve liman rüsumunun 

tenzili hakkındaki kanun lâyihası. 
2. — Erzurum - Sarıkamış - Kars Demir yolları

nın 1340 senesi bütçe kanun lâyihası. 
3. — İstanbul ve tevabii balıkhanesine müteallik 

nizamnamenin birinci ve üçüncü maddelerinde muhar
rer rüsumun tezyidine dair kanun lâyihası. 

4. — Merakibi bahriyeden alınacak rüsum hakkın
daki 15 Nisan 1338 tarihli kanuna merbut tarifenin 
üçüncü maddesindeki (C) fıkrasının ilgası hakkındaki 
kanun lâyihası. 

5. — Merakibi bahriyeden alınacak rüsum hakkın
da 15 Nisan 1338 tarihli kanuna merbut tarifeye bir 
zeyil ilâvesine dair kanun lâyihası. 

3 — MÜZAKERE 

/ . — Kanunu esası Encümenin Teşkilâtı Esasiye 
kanun teklifi (2/302 mükerrer) 

RElS — Efendim, rüznamemizdeki Teşkilâtı Esa
siye Kanun lâyihasının 40 ncı maddesinin müzakere
sine başlıyoruz. 

Madde 40. —• Berrî, bahrî ve havaî bilcümle kuv
vetlerin başkumandanlığı Reisicumhura mevdudur. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
ARlF BEY (Eskişehir) — Efendiler, millet ve 

memleket için hayatî bir mesele teşkil eden bu kırkın-

REİS — Kabul edenler beyaz, kabul etmeyenler 
kırmızı rey pusulası vereceklerdir. (Yoklama ile sesle
ri) Yoklama yapacağız efendim. 

(Bozok dairei intihabiyesinden istihsali ârâya baş
landı) 

REİS — Efendim, reylerini istimal etmeyen rüfe-
ka varsa lütfen istimal etsinler.. İstihsali ârâ muamele
si hitam bulmuştur. Tasnifi ârâ neticesini arz ediyo
rum. 

İstanbul ve tevabii balıkhanesine müteallik nizam
namenin birinci ve üçüncü maddelerinde muharrer 
rüsumun tezyidine dair kanun lâyihasına rey veren aza
nın adedi 153. Üç rey tasniften sonra geldiği için ihraç 
ediyoruz. Kanun 150 rey ile kabul edilmiştir. 

Zonguldak şimendifer ve limanı rüsumunun ten
zili hakkındaki kanun lâyihasına rey veren azanın ade
de 151. İki rey tasniften sonra geldiği için ihraç edi
yoruz. Kanun lâyihası 149 rey ile kabul edilmiştir. 

Erzurum - Sarıkamış - Kars demir yollarının 1340 
senesi bütçe ve kanun lâyihasına rey veren azanın 
adedi 151. 148 kabul, 3 ret vardır. Kanun lâyihası 148 
rey ile kabul edilmiştir. 

Merakibi bahriyeden alınacak rüsum hakkındaki 
15 Nisan 1338 tarihli kanuna merbut tarifenin üçüncü 
maddesindeki (C) fıkrasının ilgası hakkındaki kanun 
lâyihasına rey veren azanın adedi 151. 149 kabul. 2 
rey de badettasnif verilmiştir. Kanun lâyihası 149 rey
le kabul edilmiştir. 

Merakibi bahriyeden alınacak rüsum hakkındaki 
15 Nisan 1338 tarihli kanuna merbut tarifeye bir zeyil 
ilâvesine dair kanun lâyihasına rey veren azanın ade
di (140) tır. Bir rey badettasnif verildiğinden bu ka
nun lâyihası da 139 rey ile kabul edilmiştir. 

Efendim! Yoklamada tahakkuk eden haddi azamî 
nisap 149 dur, Müzakereye devam edebiliriz. 

EDİLEN MEVAD 

cı madde hakkında Heyeti Celileye bazı maruzatta bu
lunmayı bir vazifei vicdaniye addederim. 

Eğer maruzatım biraz uzun sürerse bundan dola
yı da affımı istirham ederim. 

Efendiler! Harp; bir millet bir memleket için afet
tir, musibettir, harpten millet muzaffer olarak çıksa 
dahi memleket az çok harap olur. Bunun en güzel can
lı misali Anadolu'muzdur. Fransa dahi bunun için gü
zel bir misal teşkil eder. İşte bundan dolayıdır ki, efen
diler, milletler harbe kolay kolay karar veremezler ve 
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azim fedakârlıkları göze aldırmayan milletler ilânı 
harp edemezler. Eski zamanlarda olduğu gibi bir hü
kümdarın şan ve şerefi, bir padişahın ihtirası için mil
yonlarca evlâdını feda edecek milletler, bugün yer yü
zünde kalmamıştır efendiler. Binaenaleyh harbe ka
rar vermek, ilânı harp etmek gibi millî, hayatî mesele
ler milletlerin hukuku sarihasından, hukuku meşrua-
sındandır. Bunu nazarı dikkate alan Meclisi Âliniz 26 
ncı madde ile bu hakkı tayin ve tespit etmiştir. (Mad
de 26 — Büyük Millet Meclisi, ahkâmı şeriyenin ten-
fizi, kavaninin vazı, tadili, fesih ve ilgası, devletlerle 
mukavele, muahede ve sulh akdi, harp ilânı, ilh..) Bu
nun dahilinde münderiçtir, mevzudur. Efendiler ilânı 
harp etmek ne kadar mühim ise o harbi hüsnü suretle 
intaç ettirmek ondan daha mühimdir. Harbe karar 
vermek nasıl bir milletin hakkı sarihi ise o harbi hü> 
nü suretle intaç ettirmek için icap eden bütün vesaite 
müracaat etmek de yine o millettin mukaddes bir hak
kıdır. Bu noktai nazardan Başkumandan tayin ve in
tihabı millet ve memleket için hayatî bir mesele teş
kil eder. Efendiler, Gazipaşa Hazretleri gibi iyi bir 
Başkumandan nasıl ki milleti halâsa götürür, orduyu 
zaferden zafere isal ederse isimlerini zikretmediğim 
bir çok fena Başkumandanlarda memleketini daima 
felâketten felâkete götürür,, orduları mahv ve perişan 
eder ve etmişlerdir, efendiler. 

Çanakkale'yi Kafkasya'yı bir lahza derhatır buyur
manızı istirham ederim. Oralarda bir İmparatorun 
ufak bir iltifatı, ufak bir teveccühü \üzünden binler
ce evlâdı vatan kanı heder edilmiştir. Efendiler, Gazi 
Paşa Hazretlerinden son/a ikinci bir Gazi paşa'nın ge
leceğini kimse tasavvur ve tahayyül edemeyeceği gibi 
yine Paşa Hazretlerinden tonra gelecek Reisicumhuru 
bir asker olarak kabul etmek de bir hata olur. 

BÎR MEBUS — Yirmi tane gelecek!... 
ARÎF BEY (Eskişehir) — Bu noktai nazardandır ki 

efendiler, ihtimal ki bilâhare Reisicumhur olacak her 
hangi bir sivile bö.vle lalettayin Başkumandanlık gibi 
mühim bir vazifenin tevdiini bendeniz menafii milliye 
ve âliyei vataniye ı1e kabili telif göremem. Efendiler! 
Malumualinizdir ki Başkumandanlık biı vazifei muvak
katedir ve yalnız sefere mahsustur. Vakti hazerde 
Başkumandanlık vazifei milliyesi yoktu. Her şeyde tak
lit etmek istediğimiz Avrupa ordular-nı bilen arkadaş
larımız da itiraf ederler ki, vakti hazerde hiçbir yerde 
Başkumandanlık yo'ctur. Ecnebi ordularında en bü
yük en yüksek askerî makam (Ministıe de lo guerre.) 
(Grigs Ministeryum) denilen harbiye nezareti ve biz 
de Müdafaai Milliye Vekâletidir. Erkânı Harbiyei 

Umumiye Reisi doğrudan doğruya Müdafaai Milliye 
Vekâletine yani Harbiye Nezaretine merbuttur. Erkânı 
Harbiyei Umumiye Reisi kendisine ait olan vazaifi 
müstakilen ifa eder. Bilirsiniz Erkânı Harbiyei Umumi-
yenin talim ve terbiye teşkilâtı, sefer plânı ihzarat, 
tahşidat ilh.. Gibi bir takım vazaifi mühimmesi var
dır ki bu vazaifi kendi mesuliyeti dahilinde ve müsta-
killen ifa eder. Fakat hususatı saireden doğrudan doğ
ruya harbiye Nezaretinin emrindedir. Bizde ise son 
kabul edilen şekil bilâkis Erkâni Harbiyei Umumiye 
Riyasetine çok büyük bir mevki verilmiş ve adeta Mü
dafaai Milliye Vekâleti onun emrine sokulmuştur. 

YUNUS NADÎ BEY (Menteşe) — Böyle bir şey 
yoktur. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Şimdiki Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisi Başkumandandır. Hepsine kumanda 
edecek bilcümle teşkilâtı askeriyedeki makamların hep
sine kumanda etmesine salâhiyeti vardır. Binaenaleyh 
Harbiye Nezareti bu gün Erkânı Harbiyei Umumiye 
Reisinin emrine verilmiştir. Avrupa ordularında bu 
nun aksinedir. Fakat göreceksiniz ki efendiler! Bir 
müddet sonra bu şekil bunun aksine olacaktır, deği-, 
şecektir. Eğer Fevzi Paşa Hazretleri Müdafaai Milliye 
Vekili olsaydı bu şekil kabul edilmezdi, zannediyorum. 
Bu bapta Kanuni Esasî Encümeni i/ahat versin. 

ALÎ SAlP BEY (Kozan) — Şahısla kanun değiş
ilmez Arif Beyefendi! 

ARİF BEY (Eskişehir) — Efendiler, bu maruzatım
dan sonra arzedeceğim mühim bir nokta var. Bu 
Başkumandanlık makamı kime tevdi edilmelidir ve na
sıl verilmelidir? Bu meseleyi Heyeti Cehlinize arz et 
mek isterim. Efendiler! Başkumandan behemehal me
sul bir zat olmalıdır. Mesuliyeti olmayan bir zata Baş
kumandanlık tevdi edilemez. (Doğru sesleri) peki der-
kâdır. Buyuruluyor ki, mesuliyetsizlik yüzünden mem
leketin başına bir çok felâketler gelmiştir. Bir çok ev
lâdı vatan ölmüştür. Aksamı vatandan bir çoğu kay
bolmuştur. Fakat hiç bir kumandan mesul edilmemiştir. 
Efâl ve harekâtından mesul olmayan kumandanlar 
ufak bir ihtirası için, ufak bir şöhreti için, ufak bir 
nam için binlerce evlâdı vatanı kırdırmaktan çekinmez-
leı ve çekinmemişlerdir. 

Buna dair yüz binlerce misal zikredebilirim. Tarih 
gözümüzün önündedir. Ve bilhassa bu beş on sene 
zarfında bu gibi vekayie çok şahit olmuşuzdur. Bir
çok fena Başkumandanlar bunun çok acı tecrübeleri
ni bize göstermişlerdir. Efendiler! Başkumandan ola
cak zat memleketin en güzide erkânı askeriyesinden 
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en tecrübelisi, en mümtazı olmak lâzım. Binaenaleyh 
laalettayin bir zat Reisicumhur tayin ve intihap edile
mez. Hatta bunun intihabını Heyeti Celilenize bırak
mak dahi doğru değildir. Çünkü bu bir ihtisas me
selesidir. Beyefendiler! memleketin en güzide, en de
ğerli kumandanlarını bulup çıkarmak ve Heyeti Ce
lilenize arzetmek lâzım ve zaruridir. Malumu âliniz-
dir ki, her memlekette eski kumandanlardan böyle 
harp sahnelerinde, birçok mezayası görülmüş ümera
yı askeriyeden müteşekkil bir Şurayı Askerî vardır. Bu 
Şurayı Askerî memlekete çok hizmet etmiş, harp sah
nelerinde çok tecrübe görmüş erkânı askeriyedendir. 
Öyle olmak lâzımdır. Ordunun muamelâtı zatiyesiy-
le en yakın alâkadar bulunan Müdafaai Milliye Ve
kâletidir ve zaten Şurayı Askerî de ona merbut olmak 
lâzımdır. Daha doğrusu hulâsa edecek olursak efen
diler; Heyeti Vekile, Hükümet, Şurayı Askerinin de 
reyini alarak Müdafaai Milliye Vekilinin muamelâtı 
zatiyenin de inzimamı ile memlekette mevcut olan 
en iyi bir zatı Başkumandan intihap edebilir ve bu 
intihap edilen zat Reisicumhur tarafından Meclisi Âli
nize, berayı tasvip, arz olunur ve mukadderatı mem
leket bu zatin uhdesine kemali emniyetle tevdi oluna
bilir efendim. 

YUNUS NADİ BEY (Menteşe) — Meclis kabul 
etmezse?. 

ARİF BEY (Devamla) — İkincisini bulur. Bina
enaleyh Heyeti Celilenizi fazla tasdî etmemek için 
maruzatımı telhis edeceğim. İlânı harp etmek ne ka
dar mühim ise Başkumandan tayin ve intihabı dahi 
ondan mühimdir. Binaenaleyh bu iki haktan bahseden 
ve müttefikan kabul buyurduğunuz beşinci maddeyi 
okuyacağım. 

«Madde : 5. — Teşri salâhiyeti ve icra kudreti 
Büyük Millet Meclisinde' tecelli ve temerküz eder.» 
İcra kudretinin temerküzünden başka bir manayı ta-
zammun etmeyen Başkumandanlık, Heyeti Celilenizin 
şahsiyeti maneviyesinde kalmalıdır. Başkumandanın 
intihabı meselesine gelince efendiler! Arzettiğim gibi 
hükümet tarafından Müdafai Milliye Vekâleti, Şu
rayı Askerî vesaİr bu bapta alâkadar olan herkesin 
rey ve mütalâası alınarak bir zat intihap olunur ve 
o zat Reisicumhur tarafından Meclisin tasvibine arz-
olunur ve bu suretle emin bir Başkumandan buluna
bilir. Yoksa başka suretle kabul edilecek herhangi bir 
şekil, sizi sureti katiyede temin ederim ki, yanlış ne
ticeler verir. Çünkü vermiştir. Görmüşüzdür. Bina
enaleyh kırkıncı madde bu şekille bence şayanı kabul 
değildir. 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Arif Beyefendi 
buyurdular ki, dünyanın her yerinde ve bilhassa Fran
sa ve Almanya'yı misal olarak zikrettiler, Başkuman
danlık (Ministre de lagueıre yahut Grigs Ministeri-
yum)e aittir. (Hazarda seslen) Hazarda ve seferde 
bendeniz iddia ediyorum. 1875 tarihli Fransız Kanu
nunun 3 ncü maddesi mucibince Reisi Hükümet, doğ
rudan doğruya Başkumandandır. Bilcümle sivil ve as
kerî, memuriyetler kendi tarafından tasdik olunur. 
(İl hispose de la force armee) diyor. Yani kuvayı mü-
sellâha kendi eline mevdudur. Bundan başka hiçbir 
Devleti sultaniye yoktur ki orada hiçbir Hükümdar 
Başkumandan olmasın, onları bırakıyoruz. Şekli Cum
huriyeti ihtiyar etmişiz. Bu şekli Cumhuriyette yeni 
yapılan kanunlar, eski kanunlar bunların hepsinde 
Başkumandanlık Reisicumhura mevdudur. 1817 tarih
li Alman Kanunu Esasisi mucibince doğrudan doğruya 
reisicumhura mevdudur. Yeni yapılan Lehistan Ka
nununda doğrudan doğruya Reisicumhura mev
dudur. Yalnız vakti seferde ne şekilde fiili Başku
mandan intihap edileceği musarrahtır. Hulâsa Arif 
Beyefendinin mütalaasına karşı olmak üzere söylüyo
rum ki, her yerde bütün memleketlerde ve bilhas
sa bütün memaliki cumhuriyede Başkumandanlık 
doğrudan doğruya Reisi Hükümete tevdi edilmiştir. 

Bunun bir tek müstesnası varsa lütfen göstersin
ler. Tevazünü kuvaya gelince : Kabul buyurulan ye
dinci maddede Meclis icra salâhiyetini kendi tarafın
dan müntehap Reisicumhur ve onun tayin edeceği 
İcra Vekilleri Heyeti vasıtasiyle istimal eder diye sa-
rahattan söylüyor. Askere kumanda etmek de icra 
vazifesidir. Başka bir şey değildir, binaenaleyh bu
nun da bu suretle kabul edilmesi lâzım gelir. İttiraza 
mahal yoktur. 

RECEP BEY (Kütahya) — Muhterem arkadaş
lar, Başkumandanlık vazife ve makamı bir devlet ci
hazı içerisinde muhtelif sebep ve cihetlerle en çok 
itina ve ehemmiyetle mütalaaya, nazarı dikkate alın
maya lâyık olan bir makamdır. Yeni Türkiye Devle
tinin, devlet cihazını teşkil eden muhtelif anasır ve 
kuvvetleri yekdiğeriyle mezç ve telif ederek, devletin 
hayatını ifade eden bir kanun vücude getirirken arz 
ettiğim mevki, itina ve ehemmiyeti bulunan Başku
mandanlık meselesini de tespit ederek bu kanunun en 
mühim ve kuvvetli bir noktası olarak vücude getir
mek lâzımdır. İşte bu lâzimeden dolayı muhterem 
encümenimiz ve kendi fikir ve mütalaa ve içtihadı
nı ifade eden bir maddeyi tespit edip Heyeti Celi
lenizin huzuruna getirdi. Bendenizce Heyeti Celile-
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niz bu mdadeyi mütalaa ederken başlıca en esaslı 
iki mühim nazariyenin, iki mühim mütalaanın tabiî 
olmak mevki ve mecburiyetindedir. Bu iki noktadan 
birisi Başkumandanlık denilen makamın icabında 
bir vatanın bütün kuvayı maddiye ve maneviyesi-
ni muayyen bir hedef ve hülâsa doğru-tevcih, tek
sif ve istimal etmek salâhiyetiyle mücehhez, olacağı
nı yani devlet ve milletin bünyesindeki bütün ana
sırı kuvaya tasarruf edeceği noktası olduğu için; bu 
noktai nazaradan bizim mahiyetimizde en soğuk de
mokrasi esasında devlet tesis eden bir devlet bu ka
dar âli evsaf ve salâhiyetiyle mücehhez olacak bir 
zat ve makamın elbette millî menabiden iktibası 
kuvvet etmesi zarurî olacaktır. Yani bizim devleti
miz gibi bütün mevcudiyet ve mahiyeti yalnız ve yal
nız millet veyahut millete muzaf Meclisi bulunan, 
milletin mukadderatını idarede milletin bir gün bü : 

tün mukadderatına hâkim olacak ve milletin bütün 
kuvvetlerini sevk ve idare ederek milletin bütün 
kuvvetini istimal edecek olan bir zat millet ve mil
lete muzaf olacak bir Meclis ve kuvvetten ahzı kuv
vet ve iktibası salâhiyet etmek mecburiyeti katiye-
sindedir. Şu girdiğimiz şekli devlet demokrasi yolu
nun emrettiği en esaslı bir noktai nazardır. Yine 
aynı ehemmiyet, aynı kuvvetle nazarı dikkate alın
ması mertebei vücutta bulunan ikinci bir nokta var
dır ki; o noktada da yine arz ettiğim mahiyette dev
letin bütün kuvayı müsellehasını temsil edecek ve 
bir emir ve işaretiyle bu kuvayı müselehayı millet ve 
devlet için ya mucibi saadet veya mucibi nikbet 
olacak bir istikamete sevk edecek mevkide olan bir 
zatın ve bu mutena mevkide olan bir zatın bilhassa 
politika temevvücatı ve siyasî cereyanlarla alâkadar 
olan müessesatiyle bilâvasıta irtibatını sureti katiye-
de katetmek ve onu bu siyasî fırkaların, siyasî teş
kilâtın her gün her vaziyette muhtelif temevvücat, 
muhtelif vaziyetler ve muhtelif tesirler gösterecek 
olan bütün politika müessesatını yani, siyasî meclis
lere doğrudan doğruya merbut ve onlarla tamamen 
mürtebit olacak vaziyetten bu makamı zaten tama
men ayırmak ve vazifesini politikadan ebediyen tec
rit etmek lâzımdır. Şimdi Başkumandanlık vazifesi
ni tespit ederken kendimizi bu iki büyük ve âli nok
tai nazarın ortasında tasavvur edersek bir Başku
mandan için bu teşkilâtı umumiyei siyasiye içinde 
arz ettiğim kaideleri temin edecek ve mahzurlara 
meydan vermeyecek bir vaziyet vermek imkânı hâ
sıl olur ki, bizim Meclisimizin şu saattaki vazifesi 
işte o imkânı taharri ve o neticeye vasıl olmaktan 

ibarettir. Bendeniz itiraf ederim ki, mesleki askerî 
ile epeyce uzun irtibat ve münasebetim bulunmakla 
beraber Heyeti Celileniz içinde bu bapta en sâip bir 
mütalaa dermeyan edecek bir unsur hiçbir vakit 
değilim. Binaenaleyh arz ettiğim iki büyük noktai na
zarın çarei telifi olmak üzere arz edeceğim suret ve 
vasıta bendenizin arz ettiğim gibi kendi mevkiimin bu
labildiği azamî faydalı bir yoldur. Muhterem arka
daşlarım tabiî olarak bu mütalaa ve teklifatımı ik
mal veya tadil edecek veya arz ettiğim noktanın baş
ka bir surette telifi imkânını bulacak başka bir tek
lif bulurlarsa bendeniz teklifimden sarfınazar ede
rek o teklife tebaiyet ederim. Bu nazariyei umumi-
yeyi arz ettikten sonra şekli devletimiz ve şimdiye 
kadar tespit edilmiş olan vaziyeti kanuniyemizle bu 
maruzatımın irtibat noktalarını zikretmeye geçiyo
rum. Bir kere Heyeti Muhteremenizin malumudur 
ki, muhterem arkadaşım ve muhterem kumandanla
rımızın Eskişehir Mebusu Arif Beyefendinin müta
laalarına rağmen tamamen aksini ifade edeceğim 
ki; hazerde ve seferde (Sen Marino) Cumhuriyeti gi
bi yalnız otuz beş jandarma kuvveti olan bir mev
cudiyeti siyasiyenin dahi hazerde ve seferde, gece 
ve gündüz, kabili ifade olan bütün eşkâli zaman için
de âli bir emir ve kumanda makamı vardır ve behe
mehal olmalıdır. Malumuâliniz muhterem arkadaş
larım; emir ve kumanda makamı demek, berrî ve 
bahrî vesair devletin bütün kuvayı müdafaa ve 
müsellehasını temsil eden ve onları emir ve işaretiy
le muayyen istikamete sevk edecek olan makam de
mektir. Hali harpte nasıl kıtaatın muharebede sevk 
ve idaresi mevzubahis ise, hali sulhta ona yakın ehem
miyette olarak ordunun teşkilâtiyle, vesaitiyle ve bü
tün cihazıyle harp etmeğe tamamen hazır bir şekil
de ihzarı mevzubahistir ki, bunu dahi bir emir ve 
kumanda mevkii addetmekte hiçbir beis yoktur. 

Bu husustaki noktai nazarı acizanemi bir misal ile 
arz etmek için, bu bapta evvelce söylemeye hazırla
nırken bazı malumat elde etmiştim. O malumat me-
yanından bir misali Heyeti Celilenize arz ediyorum. 
Meselâ, Fransa'da Reisicumhur, kuvayı umumiyenin, 
devlet kuvayı umumiyesinin Başkumandanıdır. Ha
zarda dahi Başkumandanıdır. Fakat hazarda, bilfiil 
Başkumandanlık yapmaz. Yalnız bu noktai nazarı, 
hazarda Başukmandanlık yoktur, tarzındaki ifadei âli
lerine cevabî bir misal olarak arz ediyorum. Şimdi 
hazarda ve seferde Başkumandanlık mevzuubahistir. 
Meselâ, Fransa'da mutlak surette Başkumandandır, 
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yalnız hazarda kendisi bilfiil Başkumandanlık yap
maz. 

MEHMET ARlF BEY (Eskişehir) — Vazifei fii-
liyesi var mı, manevra yaptırır mı? 

RECEP BEY (Devamla) — Arzu ettiği zaman 
manevra yaptırır. Kuvayı bahriyeye manevra yaptı
rır. 

MEHMET ARİF BEY (Eskişehir) — Fakat ma-
nervadan bir şey anlamaz. 

RECEP BEY (Devamla) — Bizzat bulunur ve 
Büyük Amiral formasını lâbis olur. 

MEHMET ARlF BEY (Eskişehir) — Şekildir o... 
Yoksa... 

RECEP BEY (Devamla) — Şekildir. Fakat tevzii 
yapar. Hükmen Başkumandan olur. 

MEHMET ARİF BEY (Eskişehir) — Şekildir o. 
Kendisi bahriyeden ne anlar, talim ve terbiyeden ne 
anlar? 

RECEP BEY (Devamla) — Hükmen Başkuman
dandır. Efendim. Vakti seferde başkumandanlık me
selesi her hangi bir devlet bir muharebenin icabatı za-
ruriyesini kabul etmek vaziyetine geldiği günden iti
baren muharebede, orduları sevk ve idare etmek üze
re fiilen bir Başkumandan tayin etmek bir emri za
rurî olur. Bu Başkumandanın vakti seferde tayini 
için şimdiye kadar muhtelif eşkal ve suretler mütalâa 
edilmiş ve bunları içerisinde demin maruzatıma baş
ladığım zaman, arz ettiğim nazariyeyi temin edecek, 
yani, politika müessesatı ile meclislerin hayatı ile alâ
kadar olmayacak surette bir Başkumandan tayini me
selesi mevzuubahis olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar; demin Arif Beyefendi ma
ruzatta bulunurken hafif bir sesle bir arkadaşın misal 
olarak ifade buyurdukları bir ifade vardı. Bendenizin 
fikrime hoş geldi. Bundan onbe gün evvel Divanı Mu
hasebat intihabı gibi, ehemmiyeti fevkalâde ve bü
yük olmakla beraber, Başkumandanlığa nispetle dev
letin hayatına hüsnü tesir veya suitesir etmek ihtima
li kabili kıyas olmayacak derecedeki bir heyeti inti
hap ederken Heyeti Muhteremece düşünülen hatayı 
zannediyorum ki intihabın tahakkukundan sonra 
muhterem arkadaşlar anlamışlardır. 

MEHMET ARİF BEY (Eskişehir) — Bir kişi ola
cak bu! 

RECEP BEY (Devamla) — Mamafih Divanı Mu
hasebat intihabında Abdullah Azmi Efendi Hazretle
rinin işaret buyurdukları gibi, Reisicumhur intihabın
da hataya düşülebilir. Fakat muhterem arkadaşlarım; 
Reisicumhuru da ve Divanı Muhasebatı da vesairesi 

de bütün dünyada taayyün etmiş mevaddı kanuniye 
içerisinde, lâfzı bimana olan mütecerrit mevcudiyet
lerden ibarettir. Bugün beşeriyet demokrasi sistemin; 
vazettiği kanunlarla o kadar bir makine şekline 
intikal ettirmiştir ki, bunun içerisinde hiç bir cüz ve 
unsurun binnefis, bizzat aczinden ve liyakatsizliğin
den dolayı vatanın umumî hayatına esaslı bir rahne 
iras etmesine imkân bırakmamışlardır. Nitekim her 
hangi bir devletçe Riyaseti Cumhur vazaifini tevdi 
edeceği zatın o memleketin en sahibi liyakat adamı 
bulunması arzu edilmekte iken, en az sahibi liyakat 
bir adamın o makama geçmesinden memleket için 
hiçbir mahzur tevellüt edemez. Çünkü bugün Reisi
cumhurun vazifesi, kanun ile tayin edilmiş ve devlet 
vasfı içerisinde muayyen ve daima bir nazarı basiret 
içerisinde hareket etmeye memur, muayyen bir şe
kilden ibarettir. Halbuki muhterem arkadaşlarım; bir 
Başkumandanlık makamının hiçbir suretle siyasî te-
sirat ile alâkası olması, hiçbir aklı selimin kabul ede-
miyeceği en büyük bir umde ve hakikat olarak kabul 
edilmelidir. En küçük mahzur olarak şu hatıra gele
bilir. Heyeti Celileniz bir başkumandan intihap etse 
ve emri kumandayı size tevdi ettim dese bu zatın 
muharebenin hatır ve hayale gelmeyen tesiratı altında 
kendisi için yegâne mercii kuvvet olarak tanıyacağı 
yer, Meclisi Âliniz olacaktır. Diğer taraftan hem mas
lahatın icabı, hem kabul ettiğiniz diğer maddeler mu
cibince devletin icra vazife ve salâhiyeti, muayyen 
olan bir heyetin uhdesinde teksif edilmiştir. Meclisi 
Âliden iktibası kuvvet etmiş ve intihap edilmiş bir 
Başkumandan, tamamiyle lâkayıt vaziyette bulunacak 
bir hale gelir ve yahut en büyük bir nezaketle He
yeti Vekile ile, Heyeti Hükümetle irtibatını muhafaza 
etse dahi aralarında bir ihtilâf zuhurunda her biri 
teker teker ve hep müçtemian gayrimesul olan Mec
lisi Âlinize müracaat eder ve Meclisi Âliniz de veri
lecek kararların eşkali harbiye üzerinde isabet ve ade
mi isabetini temin edecek aklı selimin, böyle kalaba-
balık bir heyet içerisinde, bilhassa harbin ahvali fev
kalâdesi altında tecelli ve temerküz etmesine imkânı 
aklî ve maddî bulan varsa bu şekli halle diyecek ka
lamaz. Fakat hiçbir vakit bir muharebenin esnayı cer-
yanında, bir başkumandanın vaziyeti böyle kalabalık 
bir heyette, o heyetin mahiyeti isterse dünyanın en 
büyük ve değerli askerlerinden müteşekkil olsun, ifa
yı vazifeye müsait değildir. Muhterem arkadaşlar! 
Bütün tarihi harp, yalnız Türkiye değil, bugün bütün 
dünyada (Abaı askeriye) addedilmiş en büyük kuman
danların en büyük muharebeler yapmış olan millet
lerin, bütün hayatı, bütün tarihi ve bütün beşeriyetin 
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tarihi harbi, müşterek heyetlerle, cemiyetlerle ve ko
misyonların, meclislerin reyleriyle hareket edilerek 
mahvedilmiş orduların facialariyle doludur ve bilhas
sa askerlik, demokrasi noktai nazarından ne kadar 
milletleşmiş, ne kadar cemiyetlere, heyetlere, meclisle
re, encümenlere doğru gitmiş ise icra noktai nazarın
dan, bilhassa harbin idaresi noktai nazarından, yalnız 
ve yalnız bütün kuvveti mensup olduğu devletin icra 
salâhiyetini ifa eden heyete merbut tek adamlar, tek 
başkumandan olması yolunu kabul etmiştir. Şimdi 
maruzatı acizanemi bir şekli kanuniye sokacak ifadatı 
arz etmek istiyorum : 

Hazarda kuvayı harbiyemizin emri kumandası va
zifesi, bundan bir ay evvele kadar kabul ettiğimiz bir 
kanunun dokuzuncu maddesinde şöyle tespit edilmiş
tir.. «Reisicumhura niyabeten ordunun hazarda emir 
ve kumandasına memur en yüksek makamı askerî ol
mak üzere Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti tesis 
olunmuştur. Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi vazai-
finde müstakildir.» Demek, bu kanun mucibince or
dunun hazarda emir ve kumandası vazifesini temsil 
edecek en büyük makamı askerî olmak üzere Erkânı 
Harbiyei Umumiyeyi tespit etmiş, tayin etmiş bulu
nuyoruz. 

Sefer vaziyetine geçmeden evvel; bu münasebetle 
yine Arif Beyefendinin bir ifadelerine müsaadeleriyle 
arzı cevap edeyim. Bu kanunun bu ifade ile kabul 
edilmiş olması hiçbir vakit Müdafaai Milliye Vekili
nin, Erkânı Harbiye Reisinin emir ve kumandası al
tına girmesi demek değildir. Bu kanunun metninde 
buyurdukları fikri terviç edecek, tefsir edecek, hiçbir 
kayıt yoktur. En ağır, en hurdabinane yapılacak bir 
tetkikatın neticesinde dahi bu kelimelerin mazmunun
da, Arif Beyin ifade ettiği manayı bulmak imkânı 
aklî ve mantıkisi yoktur. Kaldı ki, Müdafaai Milliye 
Vekâletinin vazı mahsusu, vekillere ait olan bütün va-
zaif meyanından tamamen tefrik edilmiştir. Heyeti 
Celilenizin Müdafaai Milliye umuruna ait olan vazifei 
icraiyesi, kanunun maddei muayyenesi mucibince doğ
rudan doğruya bu Meclisin Müdafaai Milliye Vekili
ne mevdudur. Yani başka bir ifade ile izah etmek lâ
zım gelirse şöyle denebilir ki; Erkânı Harbiyei Umu
miye Reisi bütün siyasiyattan ari ve bütün vazaifinde 
yalnız askerî işlerle hasrı iştigal eder ve vakti hazarda 
ordunun sefere ihzarı için plânlarını, bilhassa asker 
arkadaşları tarafından gayet iyi bilineceği vehçile ha
rekâtı harbiye plânlarını muhtelif devletlerin muhtelif 
istikametlerde muhtelif cephelerde, Türkiye'ye karşı 
ve muhtelif devletlere karşı da Türkiye'nin hali harbe 

gelmesi ihtimallerine karşı hangi cephelerde, hangi su
rete ihzarat yapılması lâzımgeldiğini, orduların tahşi-
datı müstakilesini ve bütün bu işleri ihzar eden ve 
vakti hazardaki fennî noktai nazarı harp noktai na
zarından ikmal eden bir makamdır. 

Fakat ne yapayım ki, aramızda bu bariz fark 
mevcuttur ve bu muayyen farkı, devlete ait muayyen 
bir makamı vaziyeti siyasiyesini tespit etmek mecbu
riyetinde bulunduğumuzdan bendeniz de telâkkiyatı 
zatiyemi bu suretle arzetmek ızdırarında bulunuyo
rum. Arif Beyefendi bize çok karışık bir şekil tav
siye ettiler. Buyuruyorlarki; her hangi bir devletin 
Şûrayı Askerisi başka bir makamdır, onu münakaşa 
etmiyoruz.-Böyle bir makam öyle bir şûra, öyle bir 
heyet mevcut bulunduğu şıkkına göre, heyetivekile, 
Şûrayı Askerî, Reisicumhur ve Meclis bunlar muhte
lif şekil ve suretlerle meseleye müdahale ettirilerek 
biri teklif edecek öteki kabul etmiyecek, bir diğeri 
istişare edecek, öteki tasvip edecek, beriki rey vere
cek, hulâsa bu dört büyük heyetin münakaşası neti
cesinde ortaya Türkiye Devletinin mukadderatını 
sevk ve idare edecek olan, Türkiye Ordularına mu
vaffakiyetle emir ve kumanda etmek salâhiyetini haiz 
bir zat çıkacak. Efendiler! Bu hayali hamdır, batıl
dır, böyle dörtyüzlerden, yirmilerden, binlerden mü
rekkep dört müessesenin şu ve bu suretle teklif, tas-

Müdafaaı Milliye Vekâleti ise doğrudan doğruya 
emir ve kumanda makamı olmaksızın bütün ordunun 
ihtiyacatını, nevakısı sairesini Erkânı Harbiyenin ih
zar edeceği esaslar dairesinde ihzar ve tespit eder. 
Millet namına Müdafaai Milliye Vekâletini temsil 
eden makam, bir makamı siyasidir. Hattâ bunun için
dir ki, Müdafaai Milliye Vekâletleri - ihtimalki bizde 
de tekâmülât neticesinde olacaktır - başka devletler
de hiçbir zaman yalnız askere mevdu değildir. Müda
faai Milliye Vekâletini bir sivil arkadaşımız da tem
sil ve idare edebilir. Çünkü o makam, makamı siya
sidir. Emir ve kumanda makamı değildir. Şimdi efen
dim, vakti hazardaki emir ve kumanda vaziyetini ve 
bundan biraz evvel tespit etmiş olduğu şeklini arz et
tim. Buna nazaran ordunun hazarda en yüksek emir 
ve kumanda makamı olmak üzere Erkânı Harbiye 
memur edilmiş ve bunun için bir kanun yapılmıştır. 

Vakti seferde Başkumandanlık meselesine gelince: 
Vakti seferde Başkumandanlık meselesinde Arif Bey 
arkadaşımızla aramızda müşareketi meslekiye ve bit
tabi müşareketi tahsil mevcut bulunmasına rağmen 
çok büyük tefavüt arz etmiş olduğumuz için bende
niz şahsım itibariyle maruzu hicap oluyorum. 
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vıp, istişare vesair suretlerle tedahül edeceği her han
gi bir işte bir Başkumandan intihap etmek değil, ben
denizin fikrime kalırsa af buyursunlar bir Nüfus Mü-
diri Umumisi dahi intihap edemeyiz ve bunda dahi 
muvaffak olamayız. (Doğru sesleri) 

EBUBEKİR HAZIM BEY (Niğde) — Reisicum
hurun intihabı aynı şekilde olmaz mı? 

RECEP BEY (Devamla) — Efendim, Hazım Bey
efendiye cevaben Abdullah Azmi Efendiye arzetti-
tiğim şeyi aynen tekrar ediyorum. Reisicumhur inti
habında bugün en âciz bir arkadaşınız olan beni Re
isicumhur yapsanız - Hayalimden geçirmedim, fakat 
bir misal olarak söylüyorum - Beni Reisicumhur yap
sanız emin olunuz ki, vazettiğiniz kanunlarla, müte
madi teyakkuz ve intihabınızla ve milletin mütemadi 
basiret ve intibahiyle emin olunuz efendiler, hiç bir 
şey yapmağa muktedir olamam, usul ve kanun hari
cinde devletin hayatına muarız olacak ve milletin fe
nalığına vücut verecek, tehlike teşkil edecek hareket
lerin suduruna benden imkân yoktur. Bu münasebet
le arzediyorum, Başkumandanlık manası başkadır, 
demokrasi, hâkimiyeti milliye vesaire manalarının 
ifade ettiğimiz diğer mefhumlar başkadır. Başkuman
danlık ateştir, efendiler. Bir devletin bütün hayatını 
eline alır ve kendi emriyle bütün kuvayı maddiye ve 
maneviyesini tasarruf eder, istimal eder. Muayyen 
hedeflere sevk eder. (Onun için korkuyoruz ya ses
leri) 

Binaenaleyh vakti hazarda Türk Cumhuriyeti 
kuvvetlerine emir ve kumanda etmek meselesi bir ka
nunla halledilmiş olduğu gibi vakti seferde dahi böy
le muhtelif ve mütedahil bir takım encümenler, he
yetler ve şûralardan mürekkep kitlelerin reyleriyle is
tişare edilerek, Başkumandan intihap edilemez. Ma
mafih arzettiğim gibi en mühim bir nokta vardır. 
Bütün teşkilâtı siyasiyemizde demokrasiyi esas ittihaz 
etmişiz. Millete nisbeti noktai nazarından Başkuman
danın hüviyeti tespit edilmiş olmalıdır. O hüviyetin 
encümen mazbata maharriri beyefendinin ifade bu
yurdukları veçhile kabul ettiğimiz yedinci madde ki : 
«Meclis, icra salâhiyetini kendi tarafından müntehap 
Reisicumhur ve onun tayin ettiği îcravekilleri mari
fetiyle istimal eder» diyor, Başkumandanlık vazifesi 
de doğrudan doğruya icraî bir vazifedir. Bu itibarla 
Meclise karşı bütün işlerde olduğu gibi harbin sevk 
ve idaresi noktai nazarından dahi mesul olan yegâne 
heyet bulunan Îcravekilleri Heyeti ve Reisicumhur 
vakti seferde orduları sevk ve idare edecek olan fiilî 
Başkumandanı tayin etmeleri en esaslı, en doğru bir 

tariktir. Yalnız bu esasları tespit ettikten sonra yapa
cağımız madde hakkında geçen gün bazı arkadaşlar
la idare odasında, Süreyya Bey zannederim, sonra en
cümen heyetinden Yunus Nadi ve Celal Nuri Beyle 
ve daha bazı arkadaşlarla hasbihal neticesinde itti
haz ettiğimiz bir cümle vardır ki o cümleyi ifade et
mek yani yapacağımız maddenin baştarafında Baş
kumandanlık salâhiyetinin milleti temsil eden bu Mec
lise ciheti nisbetini sarih bir ifade ile - nitekim ka
nunun diğer bir çok mevadında tasrih ettiğimiz veç
hile - tasrih edilmek şartiyle vakti hazarda emir ve 
kumanda meselesini zaten kabul edilmiş ve mamulün-
bih olan kanun mucibince ve vakti seferde ise Îcrave
killeri tarafında vuku bulan teklife nazaran Reisicum
hurun nasp ve tayini ile fiilî bir Başkumandan tayin 
edilmesi, zannederim, hem şekli devletimiz olan de
mokrasi usulü ile kabili telif olan ve hem de Başku
mandanlık makamının mevkii müstesnasının iltizam 
ettiği bir şekli tayin eden en basit, en tabiî, en kolay 
bir şekil olacaktır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Eski ka
nunda da öyledir zaten... 

RECEP BEY (Devamla) — Diğer devletlerin 
Başkumandanı mesaili hakkında bazı sözler ceryan 
ettiği için bu baptaki tetebbuatımın hulâsasını arz 
edeyim. Almanya'da Reisicumhur Başkumandandır, 
Amerika'da Reisicumhur Ordu ve Donanmanın Baş
kumandanıdır. Polonya'da Reisicumhur Devlet Rei
sidir, Başkumandandır. Fransa'da Başkumandan Re
isicumhurdur. Brezilya'da, Şili'de... İlâh keza. 

EBUBEKİR HAZIM BEY (Niğde) — İngiltere' 
de nasıl acaba? 

RECEP BEY (Devamla) — Biliyorsunuz ki, İn
giltere Kırallıktır. Tahtı Kıralide oturan bir zat var
dır. O zatin fuzulî tesiriyle ve İcra Heyetinin tensi-
biyle Başkumandan ahzı mevki eder. Başkumandan
lık meselesinde şekle ait bir noktayı arzedeceğim. 
Berrî, bahrî, havaî diye böyle bir tabir kullanmaya 
lüzum yoktur. Başkumandanlık kelimesinin zaten 
manayı müeddası devletin hatıra gelen, gelmeyen, 
söylenen, söylenmeyen - ihtimal ki tahtelarz bir kuv
vet de çıkabilir - yani bunlar, hatıra gelebilir. İşte 
bunun için Başkumandan deyince harpte icabeden 
bütün berrî, bahrî, havaî... İlh bütün kuvvetlerin şev
ki idaresi için sahibi salâhiyet bir zat hatıra gelir, 
yani sahibi salâhiyet demektir. Binaenaleyh bendenizce 
bu tabirler zaittir. İşte bu mütalâatımı arz ettikten son
ra Başkumandanlık hakkında en muvafık şekil olarak 
şimdi takdim edeceğim bir tadil takririyle tespit et-
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tim. Onu da kürsüden inmeden evvel okuyayım ki efkâ
rım tebellür etsin. «Başkumandanlık Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin şahsiyeti maneviyesinde mündemiç olup, 
Reisicumhura mevdudur. Kuvayı harbiyenin emir ve 
kumandası hazarda kanunu mahsusuna tevfikan ve 
Reisicumhura niyabeten Erkânı Harbiyei Umumiye Ri
yasetine ve seferde İcra Vekilleri Heyetinin inhası 
üzerine Reisicumhur tarafından nasbedilecek zata 
tevdi olunur.» 

Yalnız şu tabirimi arz ederken Heyeti Celilenize 
bir nokatayı da arz edeyim ki: Bu tadilde bazı arka
daşlarımızın bazı münasebetlerle Heyeti Celileye arz 
ettikleri bir nokta vardır. Bugün başımızda bulunan 
Gazi'nin Ruisicumhur olarak bulunması, başkasının 
bulunması gibi şeyler, yani Gazi'nin nisbeti şahsiyesi 
hiç nazarı dikkate alınmamıştır. Bunun içerisinde alel
ıtlak Türkiye Devletinin herhangi bir Reisicumhuru 
olduğu mevzubahistir. Dikkat buyurulursa «Reisi
cumhura mevdudur» fıkrası hükmî bir fıkradır. Aşa
ğıdaki cümle «Reisicumhurun fiilen Başkumandanlık 
yapmayacağını» ifade ediyor. Çünkü Kuvayı Harbi
yenin emri kumandası vakti hazarda kanunu mahsu
suna tevfikan Erkânı Harbiyei Umumiye Reisine ve 
vakti sefer de icra Vekilleri Heyetinin inhası üzerine 
Reisicumhur tarafından nasbedilecek zata tevdi olu
nur. - Milletle beraber Gazi çok yaşasın, bizim arka
daşlarda çok yaşasınlar. - Reisicumhurumuz Gazi 
Paşa sağ iken, bir belâyı harp ile karşı karşıya gele
cek olursak onu, bu milletin aklı selim sahibi Mecli
si olan Heyeti Muhteremenin, ordunun başına geçi
receği şüphesizdir. Zaten «Şüphesiz sesleri» şimdi 
biz payidar Türk Devletini gayri şahsî esaslardan 

' mürekkep olan kanunlarını tespit ediyoruz. «Bravo 
Recep Bey sesleri» 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Reis Beye
fendi, Recep Beyin bu tadilnamesini encümen de 
kabul ediyor. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Reis, Bey 
demin Recep Beyefendi Divanı Muhasebat... 

REİS — Ne için söylüyorsun? 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Meclisin 

haysiyeti için söylüyorum. Demin, Divanı Muhase
bat intihabında Meclisin bir hataya düştüğünü söyle
diler, Nasıl hata ise izah etsinler. Meclis ne gibi 
hata etmiştir? «Anlayamadık sesleri» «Ne oluyoruz 
sesleri» «Gürültüler» 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Sadet harici
dir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Söyledik
leri zapta geçmiştir. Tashih etsinler. 

RECEP BEY (Devamla) — Efendim, Süleyman 
Sırrı Bey gibi diğer arkadaşlarımızın da hatırına 
gelmitşir. tzah edeyim. Efendiler! Eğer Süleyman 
Sırrı Bey Meclis hata yapmaz tarzında muaheze et
mek istiyorlarsa - kendileri benim çok sevdiğim ar
kadaşımızdır. O da beni muaheze edebilirler. Bunu 
kabul ederim, fakat yine aksine İsrar eylerim. 

Efendiler! Ben de, hepimiz de, öteki de, beriki 
de dahil olduğu halde Meclisler her zaman hata ya
pabilir. Bunun isnadı Meclisin şeref ve haysiyetini 
tenkis etmez. İnsanlardan mürekkep bir heyetiz, ha
ta yapabiliriz. Bin kere yaparız, bin kere tashih ede
riz. Bin kere yaptık ve bin kere tashih ettik. Aklı se
lim hilafı ve vicdanı selimin aksine kasdi mahsusla 
bir kanun yapmak musibet ve masiyeti bu Meclisi 
Âliye hiçbir zaman isnat edilemez. Hata, beşeridir 
efendiler. Arz ettiğim gibi insanlardan mürekkebiz. 

Şimdi gelelim meseleye: Yani müspet olarak te
lâkki, bendenizce bildiğimiz, tanıdığımız kimselerden 
mürekkep bir mutena heyet intihap ettik. Ederken 
sevgili arkadaşlarımızın tavsiyelerine ittiba ettik. 
Fakat intihap bittiği zaman sevdiğim ve bu husus
ta itimat ettiğim arkadaşlardan sordum. Dedilerki ne
ticeden memnun değiliz. Bunlar yani intihap edilen 
zatlar, Türkiye Cumhuriyetinin büyük vazifesini 
ifa edecekler. Vakıa içerisinde kıymetli arkadaşlar 
da var ise de maattessüf heyeti umumiyesi vücut 
bulmadı dediler. Mesele bundan ibarettir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — İntihap 
ile ihtisas içtima edemez. 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Muhterem arkadaş
lar, Başkumandanlık hakkı Arif Efendi tarafından 
çok kuvvetli esbabı mucibe ile, Encümen ve Recep 
Beyefendi arkadaşımız tarafından da çok kuvvetli 
delillerle icraî salâhiyet mahiyetinde Heyeti Âliye-
nize arz edildi. Teşkilâtı Esasiye Kanununun he
yeti umumiyesi mevzuubahis olduğu vakit de He
yeti Celilenizi bir parça tasdi etmiştim. Yine bu ze
min üzerinde arzı malûmat edeceğim. Fakat sözle
rim, benden daha ziyade bu hakkı ve bu salâhiyet 
ve bu vaziyeti yaşamış olan ve bu kudreti elinde tu
tan zatı muhteremin beyanatına istinat edecektir. 
Lehte idarei makal eden muhterem arkadaşları
mızın göstermiş oldukları esbabı mucibe Başku
mandanlık hukukunun idarî, icraî, mahiyette ve bi
naenaleyh Meclisi Âli tarafından Teşkilâtı Esasiye 
Kanununda kabul edilmiş olan kayıtlara nazaran 
nasıl ki Meclis icraî salâhiyetle bir kısmını Heyeti 
Vekileye, Reisicumhura tevdi etmiş ise yine bundan 
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bir kısmını da Başkumandana - müntehip, gayri mün-
tehip - tevdi (Recep Beyefendi biraderimizin göster
miş olduğu şekil dairesinde Heyeti Vekile tarafın
dan gösterilmiş ve Reisicumhur tarafından tayin olu
nacak bir Başkumandan) suretiyle icraî mahiyette 
görülmüştür. Hayır arkadaşlar! Hiçbir vakit Baş
kumandanlık hakkı Meclisi Âlinin hiçbir zaman ic
raî vazifesi değildir. Başkumandanlık hakkı Mec
lisin hukuku hükümranisidir ve kemâline masruf
tur. Ancak ve ancak kendi nefsinde kendi şahsiyeti 
mâneviyesinde mündemiçtir ve tecelli eder. 

ALÎ SAİP BEY (Kozan) — O zaman hepimiz 
Başkumandanız. 

ABİDİN BEY (Devamla) — Muhterem Gazimiz, 
hiçbir vakit bunu inkâr edermiyiz ki Başkumandan
lık vazaifini İstiklâl Harbi içerisinde bütün kuvvet 
ve enerjisi ile yaptığını işitmek kadar, duymak ka
dar delil yoktur. Bu müthiş, bu kuvvetli, bu kudret
li silâhı elinde tutan muhterem Gazi; Doktor Re
fik ve Operatör Emin Bey taraflarından geçen Mec
liste vâki teklif üzerine 20 Temmuz 1338 ve 77 nci 
içtimada şimdi benim bulunduğum bu kürsüde 
kendileri çıkıyor ve arz edeceğim veçhile Başku
mandanlık şartlarını, Başkumandan olmak için lâ
zım gelen ehliyet ve evsafı ve mezayayı birer, birer 
kendileri tahlil ediyorlar. Bunlar o kadar kuvvetli 
ve o kadar canlı, o kadar sarih ifadattır ki; bunda 
icraî salâhiyet midir, hukuku hükümranı mıdır, ki
me vermelidir, kimlerden korkulmalıdır, hepsi mün
demiçtir ve buyuruyorlar «Efendiler, dünyada hiçbir 
Meclis yoktur ki iki şartın tahakkukuna kani ol
madıkça böyle bir salâhiyeti kendi ihtiyariyle her
hangi bir kimseye tevdi etsin. O şartlardan birisi; 
fevkalâde ve müstesna bir halin mevcut olduğu
na isabetle karar vermek, ikincisi : Kendisine tevdi 
salâhiyet edilecek kimse hakkında şek ve tereddüt
ten âri ve azamî emniyet ve itimadın husulünü gös
termiş olmaktır.» Binaenaleyh arkadaşlar! Bu cümle
leri tahlil edersek dünyada hiçbir meclis yoktur ki; 
iki şartın tahakkukuna kani olmadıkça böyle bir 
salâhiyetin başkasına - kendi ihtiyariyle hiçbir kim
seye - tevdi etsin! 

RAGIP BEY (Kütahya) — O salâhiyet hangi sa- -
lâhiyet? İkinci maddesi vardır. Onu okursanız han
gi salâhiyettir söylüyor. 

ABİDİN BEY (Devamla) — Müsaade ederseniz 
tekrar okuyayım. 77 nci İçtima: Doktor Refik ve Ope
ratör Emin beyler tarafından yapılan Başkumandan
lık Kanununun temdili müddeti teklifi üzerine söy
lemiştir. 

RAGÎP BEY (Kütahya) — Başkumandanlık Ka
nununun ikinci maddesiyle salâhiyeti teşriiye veril
miştir. Mevzubahsolan odur. 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Herhalde Başku
mandanlığa ait bir haktan bahsediyor. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Hayır, o başkadır. 

ABİDİN BEY (Devamla) — Şimdi elinde bu ka
dar müthiş silâhı tutan bu zat Başkumandanlığı, 
kendisinden başka bir zata tevdi ettiği vakitte ba
kınız hangi tereddütle, hangi tehlike ile, hangi endi
şe ile ne kadar titriyor, ne kadar sarsılıyor ve Mecli
si Âliye diyorki; katiyen bu hakkı bu silâhı başka
sına vermeyiniz!. 

Bakın efendiler! İkinci şart; birisi mutlaka harp 
olacaktır ve harp olduğu zaman Heyeti Celileniz ta
rafından isabetle karar verilecektir. Kendisine tev
dii salâhiyet edilecek kimse hakkında şey ve te
reddütten âri, azamî emniyet ve itimadın husulü ikin
ci şart imiş. Yani o kadar mücerrep, o kadar tecrü-
bedide, o kadar kuvvetlerle mücehhez milletin na-
siyei bülendini göstermiş mümtaz bir şahsiyet ola
caktır ki bunu ancak siz Başkumandan yapacaksı
nız. 

FERİT BEY (Çorum) —- Hayır, o salâhiyeti teş
riîdir. 

ABİDİN BEY (Devamla) — Arkadaşlar, biraz 
evvel Heyeti Umumiyenize arz ettiğim veçhile Mec
lisin hukukî hükümranisindendir diye izahatımı yi
ne burada esbabı mucibe göstererek arz edeceğim 
efendiler. Hâkimiyeti Milliyenin bilâ kayıt ve şart 
millette olduğunu tespit eden, ifade eden Teşkilâtı 
Esasiye Kanunu hükmünce bugünkü Başkumandan
lık makamı dâhi muvakkattir. Başkumandanlık sıfat 
ve salâhiyeti doğrudan doğruya Meclisi Âlinizin 
şahsiyeti âliyesindc mündemiçtir ki şimdi sorarım 
arkadaşlar; Büyük Millet Meclisinin şahsiyeti mâ
neviyesinde mündemiç olduğu bir Başkumandan ta
rafından söylenilen bir hak icraî salâhiyetten mi
dir? Yoksa bu, Meclisin hukuku hükümranisinden 
midir? Hepimiz de biliriz ki ve bütün hukuku siya
siye ile iştigal etmiş olan arkadaşlarımız, pekâlâ 
bilirler ki ancak ve ancak bu haktır ki... 

ALİ RIZA BEY (İstanbul) — Onlar, teşriî salâ
hiyet meselesi dolayısiyle söylenmiş olan sözler
dir. Sakarya Muharebesi, esnasında Gaziye maddî 
ve manevî bütün kuvvetlerin istimali hakkı veril
miştir. Bunun üzerine bu mestle mevzuubahsolmuş-
tur. 
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ABİDİN BEY (Saruhan) — Bu itibarla arka
daşlar, Başkumandanlık hakkı ne İcra Vekillerinin 
göstereceği ve ne de Erkânı Harbiyenin tayin ve 
tasvibi suretiyle Reisicumhur tarafından katiyen is
timal edilemez. Bu hukuk Meclisin hukuku hüküm-
ranisindendir. Bu, ancak ve ancak sahibi hak olan 
ve Hâkimiyeti Miliiyeyi bilâ kaydü şart taahhüt et
miş olan bizlerin elinde bulunduracağı ve ona elin
de bulunduracağı ve onu elinden çıkaramayacağı bir 
haktır. Bu hakka Meclisi Âli sahiptir, maliktir, şim
diye kadar tasarruf etmiştir. Bundan sonra tasarruf 
etmesi zaruridir. Binaenaleyh bu hiçbir kimseye, 
hiçbir şey mukabilinde verilemez. 

YUNUS NADİ BEY (Menteşe) — Başkumanda
nı nasıl tayin ederiz? 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Bütün orduları 
biz mi idare edelim? 

ABİDİN BEY (Devamla) — Efendim, hali sulh
ta bir defa orduları idare etmek için Müdafaai Mil
liye Vekâleti vardır. Hali harpte de bu orduları ida
re edecek bir Meclis vardır. Bunun başına kimi sevk 
edeceğini Meclisi Âli tayin eder. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim, Birinci Bü
yük Millet Meclisinde bulunan arkadaşlarımın kâffe-
since malûmdur ki, henüz Sakarya Harbi başlamaz
dan evvel kumanda heyeti âliyesinin takviyesi icap 
ettiğine dair Meclisin bir celse mahsusasında ceryan 
eden duru dıraz müzakerat üzerine ki ben o müzake-
ratı ve o müzakeratm istilzam ettirdiği esbap ve ava-
mili burada huzuru âlinize teşrih etmekten şimdilik 
memnunum. Cereyan eden bir müzakere üzerine Ga
zi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine bir kanun ile 
Başkumandanlık tevcih edilmişti. O kanun yalnız 
Başkumandanlığın haricinde, Meclisin doğrudan doğ
ruya şahsiyeti maneviyesine ait çok mühim ve muaz
zam salâhiyetleri dahi muhtevi bulunmakta idi. İş
te refiki muhterememiz Abidin Beyefendinin zabıt
tan okudukları müzakerat, notları doğrudan doğru
ya o kanuna matuftur. Kanunun ihtiva ettiği yalnız 
Başkumandanlık değil, hakikaten Meclisin kendisin
den hiç bir zaman ayırması imkân ve ihtimali olmu-
yan bir takım salâhiyetler dahi ihtiva ediyordu. Bi
naenaleyh Gazi Paşa Hazretlerinin sözleri doğrudan 
doğruya münhasıran Başkumandanlığa ait değildir. 
Kanunun ihtiva ettiği salâhiyetlere münhasırdır. Son
ra muhterem arkadaşlar; iki mütehassıs arkadaşımız 
- birisi Arif Beyefendi, diğeri Recep Beyefendi - de
diler ki; Başkumandanlık, salâhiyeti icraiyedendir. 
Efendiler! Meclisi Âli, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 

bundan evvel kabul edilen yedinci maddesiyle icra 
salâhiyetini Reisicumhur ve onun intihapgerdesi olan 
İcravekilleri Heyeti vasıtası ile icra edeceğini, istimal 
edeceğini kabul ve tasrih etmiştir. Başkumandanlık 
icra salâhiyeti cümlesinden olmasına nazaran Meclisi 
Âlinin şahsiyeti maneviyesinde olan icra salâhiyeti 
gibi Başkumandanlık salâhiyetinin dahi, doğrudan 
doğruya kendi intihapgerdesi olan İcravekilleri He
yetine tevdi edilmesi lâbüt ve zarurî olması lâzım ge
lir. 

Fakat bendeniz işin bu şeklini mütalâa etmeyece
ğim. İşin yalnız fiiliyat sahasında kabiliyeti tatbiki-
yesi olan veyahut olmayan şıklarını tetkik edeceğim. 
Efendiler! Malumuâlinizdir ki, harp zamanları mil
letin ve bilhassa o milletin mümessilleri olan Meclis
lerin en buhranlı zamanlarıdır. Harp zamanlarında 
Meclislerin buhranları o kadar çok olur ki, Meclis 
hemen ufak bir ekseriyetle harbe veyahut doğrudan 
doğruya akü sulha karar verebilir. Yani böyle bir za
manda Meclisi âlinin taraftarları bir tarafta, sulh ta
raftarları bir tarafta bulunduğu zamanda bir ekseri
yetle harbe karar verildiği anda ve Meclisi Âli tara
fından doğrudan doğruya bir Başkumandan intihabı 
lâzım geldiği takdirde görülecektir ki Meclisi Âliniz
de bulunan 156 azanın 76'sı filan efendiye, filan beye 
rey vermiş. Yetmiş dördüde filan efendiye rey ver
miş. Binaenaleyh bir rey ekseriyetle Başkumandan 
intihap olunan zat bittabi Meclisi Âlinin ekseriyeti 
mutlakasiyle intihap edildiği için Başkumandan sıfa-
tiyle ordunun başına geçecektir. İnsafınıza müracaat 
ederim efendiler! Böyle ateş üzerinde, düşman karşı
sında ve en ziyade emri idareye muhtaç olan bir or
duda Meclisi Âliden yalnız bir rey ekseriyetle Başku
mandan intihap edilen bir zatın nasıl mevkii olur? 
O zat bir orduya nasıl kumanda edebilir? Değil o 
zat efendiler, soruyorum Zatı Âlilerine, bir Dahiliye 
Vekili, bir Maliye Vekili bir rey ekseriyetle hükümet 
makamında kendisini nasıl tutabilir? Bunun imkânı 
yoktur. Maliye Vekâletine, İktisat Vekâletine, vekâ
letlerden hiç birisine kabili kıyas olmayan ve her hal
de Meclisi Âlinin mazharı itimat ve ittifakı olmak 
icabeden Başkumandanlık mevkii âlisi bu kadar za
yıf olduğu takdirde maiyyetindeki ordu elbette vazi
fesini ifa edemez. Bunda büyük bir tehlike vardır. 
Binaenaleyh Başkumandanlık mevkiinde, intihap ile 
bir zatın getirilmesi bendenizce doğru değildir. Mec
lisin bizzat Başkumandanlık vazifesini fiilen hali se
ferde ifa edememesi hususunda elbette, zannederim, 
bütün arkadaşlarımla mütefekkiz. Bir arkadaşım bu
yurdular ki, biz intihap etmeliyiz, biz azledebilmeli-

345 — 



t i 30 6 . 4 . 1340 C : 1 

yiz. Efendiler! Başkumandanlığı, şimdiki Recep Bey
efendinin teklifi yahut diğer bir arkadaşın arz ede
ceği bir teklif diaresinde intihap edersek acaba onu 
intihap eden bilfarz Heyeti Vekile olduğunu kabul 
edelim, biz o Heyeti Vekileyi indelicap Başkuman
danı azl etmez ve ekseriyetin temayülâtına numaşat 
etmezse bir an için o Heyeti Vekileyi devirip, onun 
yerine başka bir Heyeti Vekile getirmek hakkını ha
iz değil miyiz? Başkumandanı azletmek, ordunun ku
manda heyetini ıslâh ve tedvir etmek her an, her da
kika Meclisi Âlinin cümlei salâhiyetindendir. Bina
enaleyh bu varit değildir. 

Şimdi aranılacak şey şekil meselesidir. Şekil me
selesine gelince : Bir heyetin, 280 kişilik azadan mü
rekkep olan bir Meclisin, bir zati en nazik, en mühim 
makama intihap edebilmesi dünyada imkânı tatbiki 
olmayan mesailden birisidir. îşte efendiler! Bendeni
ze kalırsa Başkumandanlığı Meclis nefsinde cemetti-
ği takdirde büyük bir yanlışlığı ihtiyar etmiş olacağı 
kanaatindeyim. 

REİS — Efendim, kifayeti müzakere hakkında bir 
takrir vardır. (Kâfi, kâfi sesleri, değil sesleri.) 

ALÎ ŞUURÎ BEY (Karesi) — Kifayeti müzake
re aleyhinde söyleyeceğim. Efendiler, bu madde Teş
kilâtı Esasiye Kanununun en tehlikeli bir köşesini teş
kil eden bir maddedir. Bundaki müzakereyi kâfi gör
mek doğru değildir. Vakıa bendeniz Recep Beyin ak
la, mantığa, hâkimiyeti milliye esasına muvafık ve 
münakaşaya müsait bir şekil ile kürsüye çıkacağını 
hileye im bu hasta halimle söz almazdım. Yalnız En
cümene karşı söylenecek çok sözler vardır. Encümen 
hâkimiyeti milliye esasına münafi bir çok maddeler 
tanzim etmiştir. Bu milletin hukuku hükümranisine, 
hukuku hâkimiyetine münafi olan bir maddedir. Bu 
bapta çok söz söylemek lâzımdır." (Doğru sesleri.) 

Bilhassa Reisicumhura Başkumandanlık vermek 
mesuliyeti olmayan yere salâhiyet vermek demektir. 
Bu dünyanın hiçbir yerinde görülmüş bir şey değil
dir. Mesuliyet olmayan yere bir salâhiyet verilemez 
efendiler! Müzakere devam etmelidir. (Devam ses
leri.) 

REİS — Efendim, kifayeti müzakere hakkında 
Osman Kadri Bey takrir veriyor. Müzakereyi kâfi gö
renler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmemiştir. 

ALI ŞUURÎ BEY (Karesi) — Efendiler, madde
nin mefhumu sarihi Büyük Millet Meclisinin şahsi
yeti maneviyesinde mündemiç olan hukuku hükümra-
ninin Meclisten başka bir makama tevdiini gösteri

yor. Hukuku hâkimiyet ve hükümraninin gayrı kabi
li terk ve tecezzi ve ferağ olmak üzere Türkiye halkı
nın mümessili hakikisi olan Büyük Millet Meclisinin 
şahsiyeti maneviyesinde mündemiç olduğuna istiba-
hınız var mı? (Hayır sesleri.) Şu halde Recep Beyin 
istimal ettiği tabiri kullanayım. Başkumandanlık gibi 
ateşin bir şeyi milletin bünyesinde mevcut bütün kuva-
yi maddeye ve maneviyeyi tasarruf edecek olan bir 
salâhiyeti, hatta millete icabında bir saatte saadet ve 
nikbet getirecek olan bu kadar mühim bir salâhiyeti 
reisicumhur gibi mesul olmayan bir makama nasıl 
vermiştir? Encümen bu salâhiyeti reisicumhur gibi 
mesul olmayan bir makama nasıl vermiştir? 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Mesuldür. 
ALt ŞUURÎ BEY (Karesi) — Reisicumhur hiya-

neti vataniye halinde Türkiye Büyük Millet Meclisine 
karşı mesuldür. Daha henüz geçmiş bir şey değil
dir. Fakat esas itibariyle Reisicumhur gayri mesuldür. 
Bir nâzımdan ibarettir. Bakınız, kendilerinin yazdığı 
mazbatadan arz edeyim : Gelecek 47 ,nci maddeye 
nazarı dikkatinizi celbederim. «tcravekilleri Heyeti 
hükümetin umumî siyasetinden müştereken mesuldür.» 
Diğer vekillerde tabiatiyle kanunla ihale edilen işler
den mesuldür. Şu halde mesuliyeti müşterekeyi mucip 
hat ancak tcravekilleri Heyetindedir ve böyle mesu
liyeti davet edecek olan bir salâhiyet ancak tcrave
killeri Heyetinde bulunabilir. Bendeniz arkadaşlardan 
bir çoklarının maruzatı arasında zikrettikleri gibi bu 
Meclisin şahsiyeti maneviyesinde mündemiçtir. Bina
enaleyh Divanı Muhasebat azalarının intihabı gibi be-
hemahal Başkumandanı da Heyeti Celile intihap et
sin demiyorum. 

RECEP BEY (Kütahya) — işte bunu teklifiniz
de söyleseniz.. 

ALt ŞUURt BEY (Devamla) — Beni hasta halim
le söz söylemeğe sevkeden şey esbabı mucibe ile mad
deler arasında gördüğüm tenakustur. Benim ruhuma 
çok elim ıstırap verdi. Bakınız Celâl Nuri Beyefendi 
arkadaşlarına tercüman, olarak diyorlar ki «Hâkimi
yetin bilâ kaydü şart millete aidiyeti tespit edildikten 
sonra Bunun Büyük Millet Meclisi tarafından millet 
namına istimal edileceği ve binaenaleyh teşriî salâhi
yetinin ve icra kuvvetinin Mecliste temerküz ve tecel
li edeceği gösterilmiştir. 

tmdi bütün kuva Meclis canibinden istimal olu
nur. Hakkı teşride asla vekâlet caiz değildir, tera hak
kı ise esasen Meclise aittir, «icrayı nereye vermişler o 
madde ile? «Tefriki kuva yoktur» Efendiler! Bakalım 
Celâl Nuri Bey nasıl tevil edecekler. Esbabı mucibe-
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nin güzel parçalarından birisini daha okuyacağım. 
«Encümenimizin daima kendisine rehber ettiği um
de şudur : Hâkimiyet Milletindir. Lâkin her Türkün 
ferden ferda bu hakkı en hurda teferruatına kadar is
timali maddeten kabil olmadığından Milletvekillerini 
intihap eder. Bunun heyeti umumiyesi ki, Meclistir, 
bu, hâkimiyetin vasitai istimalidir. Binaenaleyh, olan
ca kuvvetin, kuvanın masdan, menbaı Heyeti Celile-
nizdir.» diyor. Efendiler! Dünyayı zir-ü zeber edecek 
bir kuvvet böyle bir madde ile Meclisten nezedilir-
ken nasıl olur da bu ibareler buraya dercedilir? 

RECEP BEY (Kütahya) — Bereket versin Encü
menin ifadesiyle biz mukayyet değiliz. Onlar cevap 
versin. 

ALÎ ŞUURİ BEY (Karesi) — Efendiler, bendeniz 
fiili kavle tercih edenlerdenim. Çok bilip az yapmak
tansa az bilip az yapmak daima hayırlıdır. (Hande
ler.) Bizim,> memleketimizin selâmetini, milletin refa
hını bihakkın temin edecek, elimizde umdeler var
dır. Uzun uzadıya; Alman kanunlarından, Fransa ka
nunlarından, Lehistan kanunlarından, Amerika ka
nunlarından bahsederler, yalnız Avusturya kanunları 
da vardı, ondan bahsetmemişlerdir. Efendiler! Sonra 
fena marazı bir haleti ruhiye var, bunun bir misalini 
arz edeyim. Geçenlerde tevhidi kuva hakkında aşerei 
mübeşşereden ki, Beyefendiler burada değildirler. 
Bunlardan biri Ahmet Agayef Bey bile geçen gün Ak
şam gazetesinde «Hâkimiyeti Milliyenin kalıbını al
dık, ruhunu almadık» diyor. Sonra bu mezhebin ima
mı hümamı Ziya Gökalp Bey diyor ki «Avrupa'da, 
Amerika'da yalnız krallık değil cumhuriyetler bile fer
dî saltanatla Millî Hâkimiyetin bir halitasından ibaret
tir» bakınız ne kadar müfrit fikirler. Bunlar mevcut 
iken bizim kürsüye gelipte vahdeti kuva esasatını mü
dafaa etmemiz çok abes oluyor. Ama ne yapalım ki 
zaman... (Handeler.) Efendiler! Hâkimiyeti milliyeyi 
de gabardin kumaşı gibi Avrupa'dan mı alacağız? 
Hayır efendiler! Hâkimiyeti milliye milletin hayatın
dan çıkmıştır. Hadiseler nazarı dikkate alınırsa bunlar
dan ibret alınacak şeyler çoktur. Avusturya Kanunu 
Esasiden haberi yok iken bu millet hâkimiyeti milli-
yesini elde etmiştir. Vakıa Efendiler! İnkılâbımızda 
bir sürat görünüyor. Fakat Efendiler bu sürat fazla ve 
sari olduğu kadar da tabiîdir. Eğer fazla ruşen görü
lüyorsa bizim yediğimiz muştaların tesiridir. Hızlı 
gitti, fakat bunda gayri tabiî hiçbir şey yoktur. (Han
deler) Avrupa'yı taklit etmedik efendiler! Bana teselli 
veren bir nokta var onu da arz edeyim de ineyim. 
En. iyi kanunlar milletin sinesine yazılan kanunlar

dır. Türkün hâkimiyeti milliyesi kan ile, süngü ile si
nesine yazılmıştır. Milletin; bizim vazifemiz Meclisin 
vazifesi bu bariz hakikatlan sadırdan satıra naklet
mekten ibarettir. (Alkışlar.) Eğer Yunus Nadi Bey
efendinin Riyaset ettiği Encümen, bu vazifeyi tespit 
etmemiş ise Meclisiniz derhal bunu tespit eder. Mille
tin salâhiyeti cümlelerine girelim, ondan sonra istimali 
cümlesini düşünelim. Gayet güzel rol vardır. Efendi
ler! Bu işin hakkından nasıl geleceğim diye hayli dü
şündüm. Milletin salâhiyeti cümlesine bunu nasıl ko
yacağım diye Kanunu Esasiyi açtım. Hukuku Şahane 
namı tahtında Kanunu Esaside Sultan Hamid'in ne 
kadar hakkı varsa hepsini millete geçirdim. Bir mad
de açık kaldı. Onu da millete veririz. Onu da bura
ya koruz, sonra düşünürüz. (Bravo sesleri, alkışlar.) 

RECEP BEY (Kütahya) — Güzel diktasyon. 
NÎYAZÎ BEY (Mersin) — Efendim, bendenizden 

evvel söz söyleyen arkadaşlar icap eden izahatı ver
diler. Bendeniz, evvelce söz almamış olsaydım sarfı
nazar edecektim. Bilhassa muhterem Recep Beyefen
di bu sakat noktayı ıslaha teşebbüs etmekle hepimi
ze rehber oldular. Bendeniz, bir noktayı izah ile söze 
başlamak istiyorum. Celâl Nuri Beyefendi, bütün 
memleketlerin Kanunu Esasilerinde reisicumhur için 
bu hak ve salâhiyetin tanındığını söylediler ve bil
hassa Fransızların 1875 tarihli Kanunu Esasisini 
delil olarak gösterdiler. Celâl Nuri Bey, pekâlâ bilir
ler ki 1875 Kanunu Esasini esnayi tanziminde bu me
sele uzun uzadıya münakaşayı davet etmiştir ve o za
man Mösyö (Bart) isminde muhterem bir mebus; ka
tiyen başkumandanlık vazifesini, orduyu idare etmek 
vazifesinin Reisicumhura verilmeyeceğini ifade et
miş ve bir tadil teklifi vermişti. Fakat bu teklif Reisi
cumhur olan Mareşal Do Makmahon'un müdahale
siyle reddedilmişti. Şöyleki; Dahiliye Nezaretini ifa 
eden General Sabo; Mareşal Dö Makmahon namına 
bir ifadede bulunmuştur. O da şudur : «Reisicumhur 
hazretleri buyuruyorlar ki; ledelicap yatanımın müda
faası için kılıcımı çekmekten menedecek ahkâm kabul 
olunursa 24 saat zarfında istifada tereddüt etmem» 
bunun üzerinedir ki, Fransa Meclisi Mebusanı, Mec
lisi Millîsi, Mareşal Makmahon'dan kumandanlık sa
lâhiyetini nezetmemek cihetini iltiza etmiştir. Yoksa 
1875 tarihinde Fransa Meclisinde cereyan eden müna-
kaşat; bu salâhiyetin reisicumhura verilmesi aleyhin
de idi. Cereyan böyle idi. Yalnız bu söz üzerine sarfı
nazar edilmiştir. Şunu da arz edeyim ki Fransız Ka
nunu Esasisinin üçüncü maddesine konulan fıkra; tat
bikat itibariyle de uzun uzadıya münakaşatı intaç et
miştir. Parlamento usulü esasen Reisicumhurun bu 
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vazifeyi fiilen ifasına manidir. Zira : Parlamento usu
lünde herhangi bir icra vazifesi muhakkak surette me
suliyet deruhte eden bir nazıra aittir. Bu noktai na
zardan harp üzerine Fransa Reisicumhurunun bilfiil 
kumanda yapması mevzubahis olmamıştır. Nitekim 
Harbi Umumî esnasında iş, kendini her suretle gös
termiştir. Şöyle ki : Âli Kumandanlık; Ceneralizim 
veya Başkumandanlık unvanını alan bir zata tevdi 
olunuyor ve bunun Erkânı Harbiyesi de karargâhı 
umumî kumanda heyeti unvanını haiz oluyor. 

RECEP BEY (Kütahya) — Karargâhı umumî 
kumandanı efendim. 

NİYAZİ BEY (Devamla) — Evet efendim! Fakat 
ne Başkumandan, ne de Karargâhı umumî heyeti, har
bin idarei siyasiyesinden mesul olmuyor. Bunlar; sırf 
teknik yani fennî ve sevkülceyşi vazaifle meşgul olur
lar. Harbin idarei siyasiyesi hükümete ait olup Reisi 
Devletin tahtı riyasetinde bulunan ve Harp Komitesi 
namıyle maruf olan komite tarafından idare olunur. 

RECEP BEY (Kütahya) — Bütün felâket o komi
telerden gelmiştir. Onlar; felâket komitesidir. 

NİYAZİ BEY (Devamla) — Bu komitede Reisi
cumhurun tahtı riyasetinde Hariciye Nazırı, Harbiye 
Nazırı, Bahriye Nazırı, Teçhizat Nazırı, Maliye Nazı
rı bulunuyor ve Ceneralizim denilen Başkumandan da 
burada müşaviri fennî olarak isbatı vücut eder. 

RECEP BEY (Kütahya) — O devirler çoktan geçti. 
Niyazi Bey! Beşeriyeti mahveden o devirler bin 

kere tecrübe edildi. 

NİYAZİ BEY (Devamla) — Bendeniz mütalaa 
olarak arz ediyorum. Fransa'da ve diğer memleketler
de öteden beri mevcut olan teamül, Reisi Devletin şah
san harekâtı askeriyeyi idare etmemesi merkezinde
dir. 

Hattâ sultanî hükümetlerde, monarşik hükümet de 
denilen sultanî hükümetlerde, başta İngiltere olduğu 
halde Kral; şahsan idarei askeriyeyi deruhte edemez. 
Bu imtiyaz, kanunda resmen bulunur. Fakat fiilen bu 
vazife muhakkak bir nazırın mesuliyeti altında cere
yan eder. Şu halde; Fransa'yı misal olarak gösterme
leri bu bapta kâfi bir delil olamaz. O büsbütün başka 
şekildedir ve tatbikatı da büsbütün başkadır ve kati
yen Reisicumhurlar fiilen idarei askeriye ile alâkadar 
olmamışlardır. Esas itibariyle harbin idaresi; harbin 
ilânından çok mühim bir iştir. Harbin ilânı, Fransa' 
da Meclisin muvafakatiyle Reisi Hükümet tarafından 
olur. Bizde ise harbin ilânı doğrudan doğruya, mütte-
fiken kabul ettiğimiz kanunla, Meclise aittir. Harbin 
idaresi, asker olan arkadaşlarımız pekâlâ bilirler ki, 

harbin ilânında çok mühim, çok vasî, çok şümullü 
neticeleri davet eder. 

İkinci nokta! Arz ettiğim veçhile Fransa'da böyle 
olmadığı gibi diğer sultanî hükümetlerde de tatbikat 
o merkezde değildir. Yalnız Amerika'da 1781'de kabul 
edilmiş olan kanun mucibince Reisicumhur; kuvayı 
berriye ve bahriye kumandanıdır. Ancak malûmuâli-
leridir ki, Amerika usulü ile bizim usul ve diğer hü
kümetlerin usulleri başka, başkadır. Arkadaşlarım pek 
âlâ bilirler ki, Amerika şekli hükümeti tefriki kuvaya 
müstenittir. Bizim ki ise, bütün kuvayı hâkimiyetin, 
vazaifi hâkimiyetin Mecliste mündemiç olması esası
na göredir. Hatta Fransa'nın ve diğer hükümetlerin 
eşkâli de bize makis olamaz. 

Son Kanunu Esaside; Lehistan Kanunu Esasisini 
alacak olursak aynen şöyledir : «Reisicumhur Devle
tin kuvayı askeriyesinin de reisidir. Fakat muharebe 
esnasında Başkumandanlık vazifesini ifa edemez.» 

Reisicumhur, kumandaya ait bilcümle muamelât
tan ve idarei askeriyeye ait olan umum mesailden do
layı mesul olan nazır tarafından vukubulan teklif üze
rine harp vukuu halinde kuvayı askeriyenin Başku
mandanını tayin eder. 

Bir ses — Biz de öyle dedik. 
NİYAZİ BEY (Devamla) — Arz ediyorum. Ben

deniz hikâye ediyorum. Şu halde muharebe esnasında 
Başkumandanlık vazifesini, Reisicumhurun ifa edeme
yeceğini Lehistan Kanunu Esasisi de kabul etmiştir. 
Sonra bilhassa Avusturya Kanunu Esasisini ele ala
cak olursak, Ali Şuuri Bey arkadaşımız filhakika ten
kit edecektir, bu Avrupa kanunlarını neye mevzubahis 
ediyoruz diyecektir. Fakat icap ediyor. 

1 Teşrinievvel 1920 tarihli Avusturya Kanunu Esa
sisinin 80 nci maddesi : 

Ordu, Millet Meclisinin emri altındadır. Ancak mü-
dafaai memleket kanunu. Orduyu Millet Meclisinin 
doğrudan doğruya emri altına vermediği hususatta em
ri kumanda; Cemahiri Hükümete veyahut mezkûr 
hükümetin verdiği salâhiyet dahilinde alâkadar Ce-
mahir Nazırına tevdi edilir. 

İşte Avusturya Kanunu da böyle söylüyor. Fakat 
çok uzatmayalım. Lüzumu yoktur. Filân filân kanun
da bahsetmeye mahal yoktur. Bizim müttefikan ka
bul ettiğimiz bazı maddeler vardır. O maddeler; bU 
zim devletimizin şeklini - isterseniz şekli hükümeti di
yelim - tayin ve tespit etmiştir. 

«,Madde 4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, mil
letin yegâne ve hakikî mümessili olup millet namına 
hak hâkimiyeti istimal eder..» 
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«Madde 5. — Teşri salâhiyeti ve icra kudreti Bü
yük Millet Meclisinde tecelli ve temerküz eder.» Şim
di de yedinci maddeyi okuyacağım. 

«Madde 7. — Meclis icra salâhiyetini, kendi tara
fından müntehap Reisicumhur ve onun tayin edece
ği Icravekiller Heyeti marifetiyle istimal eder.» 

Sonra efendim... . 

AHMET SÜREYYA BEY (Karasi) — Son fıkra
sını da okuyunuz. 

NÎYAZÎ BEY (Mersin) — Pekâlâ efendim oku
yorum : 

«Meclis, hükümeti her vakit murakabe ve ıskat 
edebilir.» 

Bir de 26 ncı maddeyi okuyorum : 

«Madde 26. — Büyük Millet Meclisi ahkâmı şe-
riyenin tenfizi, kavanininin vazı, tadili ve tefsiri, fe
sih ve ilgası, devletlerle mukavele, muahede ve sulh 
akdi, harp ilânı Muvazenei Umumiyei Maliye Kanu
nunun tetkik ve tasdiki, meskukât darbı, inhisar ve 
malî taahhüdü mutazammın mukavelât ve imtiyazatın 
tasdik ve feshi, umumî ve hususî af ilânı, cezaların 
tahfif veya tahvili, tahkikat ve mücazatı kanuniyenin 
tecili, mahkemelerden sadir olup kesbi katiyet etmiş 
olan idam hükümlerinin infazı gibi vazaifi bizzat ken
di ifa eder.» 

Şu halde gerek bu maddeye ve gerek buna rağ
men kuvvei icraiyenin reisine verilen küçük salâhi
yetlere nazaran vazıhan anlaşılıyor ki, Devletimizin 
şekli diğer eşkâli hükümetten ayrıdır. Sadık Büyük 
Millet Meclisi Hükümetinin zeyli ve devamı addedi
lebilir. Bütün salâhiyet ve bütün kudretin Kanunu 
Esasî Encümeni Mazbatasında da yazıldığı veçhile, 
Mecliste tecelli etmesi esasına istinat ediyor. Salâhi
yeti hâkimaneyi muhtelif uzuvlara vermiyoruz. Teş
ri ve icra salâhiyetini Meclise veriyoruz. Kanunu Esa
sî Encümeni mazbatasında zikredildiği veçhile esas; 
bütün salâhiyetlerin ve bilâ hudut bütün salâhiyeti 
hakimenenin Mecliste bulunmasına müstenittir. Şimdi 
bütün bu salâhiyetleri nefsinde cemeden bir Meclis 
ve böyle bir Meclise malik olan bir Devletin hükümet 
şekli ne Fransa, ne Almanya, ne Amerika Kanunu 
Esasileri ile tespit olunan eşkâle benzemez. Büsbütün 
nev'i şahsına münhasır bir şekildir. Bendeniz burada 
bunun lehinde veya aleyhinde idarei kelâm etmek is
temiyorum. Fakat şeklimiz budur. Bu şekle nazaran 
Başkumandanlık gibi en mühim bir salâhiyetin Mecli
sin şahsiyetinde bulunmamasına aklım ermez. 

RECEP BEY (Kütahya) — Şimdi birleştik. 

I NİYAZİ BEY (Devamla) — Burada birleştik. Ge
lelim salâhiyetin tarzı istimali meselesine : Bendeniz 
bu hususta belki Recep Beyefendi kadar vazıh ve müs-

I pet bir tadil teklifi dermayen etmeyeceğim. Aflarma 
mağruren arz ediyorum. Çünkü evvelce tekliflerimi 
yazmadım, tamamen işitemedim. Yalnız makul ve mü
nakaşaya şayan bir teklif olduğunu umumundan an
layabildim. Şurasını düşünelim. Reisicumhur mesul 
olabilir mi? Şuuri Beyefendinin beyan buyurdukları 
gibi bunun ardında bir madde vardır. Reisicumhur, 
yalnız hiyaneti vataniyeden mesul olabilir. Bazı mem
leketlerin kanununu esasilerinde buna birtakım ilâve 
yapılmıştır. Reisicumhurun her suretle, evamir ve icra
atından dolayı mesuliyeti esasını kabul edecek olur
sak, her meseleden dolayı onu diğer vekiller gibi dü-

I sürüp kaldırmak esasını kabul edecek olursak, Dev
let riyasetinde de çok tahavvülü davet ederiz ki zan-

I nederim doğru bir şey olmaz. Muhakkak surette. 

HASAN FEHMt EFENDİ (Kastamonu) — O 
I Devlet Riyasetinin vazifesi ne olur Beyefendi? 

NÎYAZt BEY (Devamla) — Teşkilâtı Esasiye Ka
nunumuzda tasrih edildiği veçhile oluyor. Şu halde 

I mesul makam, mesul kuvvet hükümettir. Hükümet söy-
I lüyor, böyle yaparsa Meclis onu mesul eder. Sual var, 
I istizah var. (Anket Parlamenter) var. Yani bu hususta 
I tahkik edilen bir esas mevcuttur. Binaenaleyh gerek 

Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti gibi mesul olma-
I yan bir makama, gerekse Riyaseti Cumhur gibi her 
I şeyden mesuliyeti esasen doğru olmayan bir makama 
I bu vazifeyi vermek doğru olamaz. Betahsis şunu dü

şünmek lâzım gelir ki, reisicumhur her zaman bir as
ker olamaz ve her zaman büyük, muhterem Gazi gibi 

I yüksek bir şahsiyet olamaz. Bendeniz ve arkadaşlarım 
meseleyi daima gayrı şahsî olarak düşünmekteyiz. 
Burada Riyaseti Cumhur makamında büyük zatın 

I mevcudiyeti mevzubahis değildir. Recep Beyefendinin 
buyurdukları veçhile şahıs yoktur. Prensip vardır. Re-

I isicumhur asker olabilir mi? Bazen olur, bazen ola
maz. O halde asker olmazsa veya iktidarı askerisi nok
san olursa o zaman ne olur? Herhalde içinden çıkıl
maz bir şey olur. Recep Beyefendi buyuruyorlar ki 

1 biz bunu Meclise verelim. Fakat bu salâhiyeti diğer 
icraî salâhiyetler gibi, Reisicumhur istimal etsin. Bu 
mesuliyet esası, yani Parlamento, hükümet şeklinde 
mesuliyet esası müteamil olan hükümetlerde mevcut 
olan bir şeydir. Fakat onlar eski bir kanunu tatbika
tının ıslahıyle meşgul oluyorlar. Halbuki biz yeni ka
nun yapıyoruz. Hatta ratıp ve yabisi bu kanunun içi-

I ne koyuyoruz. Şu halde bu kanunda şu veya bu cihe-
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tin müphem ve meşkûk kalması doğru değildir. Bilâ
kis bu maddeye, bu Teşkilâtı Esasiye Kanunun mef
humu ve mueddası ve bunun muktezası olan bir ne
ticeyi koymak lâzım gelir. Yani Başkumandanlık va
zifesi ki sefere mahsustur. Asıl Başkumandanlık, 
harp hallerine mahsustur. O yalnız Büyük Millet Mec
lisine ait bir salâhiyettir. Harp zamanında dahi Büyük 
Millet Meclisi bu vazifeyi şimdiye kadar cari taam-
mül veçhile İstiklâl Mücadele ve Mücahedesinde ol
duğu veçhile bir zata, iktidar ve ehliyetini kâfi gör
düğü bir zata tevdi edebilir. Bunda hiçbir mani yok
tur. Bunu kerraren yaptık. Memleketin hayatına ta
allûk etmiş meselelerde belki bazı hatalar olabilir fa
kat böyle vatanın menafii âliyesi, milletin hissiyatına 
ait Devletin nefline ait bu kadar büyük bir salâhiye
tin herhalde naehillerde kalmasına bu milletin, bu Mec
lisin hiçbir ferdi razı olamaz. Binaenaleyh burada in
tihap gayet doğru ve gayet esaslı bir surette olabilir. 
Efendiler, en iyi intihapları, Reisicumhur intihabını 
üzerimize aldık. O Reisicumhur ki, teklif sahiplerinin 
söylediğine nazaran Başkumandanlık vazifesini de ifa 
edecektir. Reisicumhuru kendisi intihap etmek salâhi
yetini nefsinde gören bir Meclis neden Başkumandanlık 
intihabında duçarı tereddüt olsun. Bu Meclisin eski 
azası, tarihî azası! Sizleri işhat ediyorum : Hangi va
tanî meselede şahsiyata kapıldınız! Vatanın menfa
atini düşünmediniz! Bugünkü ve yarınki Meclislerde 
hiçbir zaman vatanın, milletin menfaatinden ayrı ve 
gayrı düşünemezler. O anlarda bütün şahsî düşünce
ler, itirazlar susar yalnız vatanın sesi işitilir. (Bravo 
sesleri.) 

KANUNU ESASİ ENCÜMENİ REİSİ YUNUS 
NADİ BEY (Menteşe) — Efendim, evvelemirde arka-
daşlarca yanlış düşünülen bir noktanın tashihi lâzım
dır. Bizde tesadüfen fevkalâde iktidarı askeriyi haiz 
olan bir zat elyevm Reisicumhur bulunduğu cihetle 
Teşkilâtı Esasiye yapılırken bu madde, zannolunuyor-
ki o zata fiilî Başkumandanlık teffiz edilmek için ya
pılmıştır, hayır efendiler, bu madde gayri şahsî olarak 
Türkiye Cumhuriyetinde ledel iktiza başkumandanlık 
salâhiyetinin nasıl istimal edileceğini tespit için yapıl
mıştır. 

Eğer Encümenin hatırından bir an için Reisicum
hura Başkumandanlık verilme fikri geçmiş olsaydı bi-
lâtereddüt teklif ederdik ve derdik ki; Gazi Paşayı 
berhayat oldukça Başkumandan tanıyınız. Ve hiçbiri
niz reddetmezdiniz. Bu kadar muktedir ve Türkiye 
Milleti için nimeti uzma olan Reisicumhurumuzun 
bugün Başkumandanlığı mevzubahis değildir. O yalnız 

gayri mesul Reisicumhurdur. Binaenaleyh bir harp 
zuhur ettiği takdirde eline silâhını alıp, Niyazi Be
yin dediği gibi (Makmahon'u) takdir için eline ver
mişlerdir, o öyle değildir. O eline silâhını alıp gide
cek değildir. Reisicumhur İcra Heyetinin Reisi ola
rak - Recep Beyin teklifinde kaydedildiği veçhile - me
sul bir surette intihap edeceği Başkumandanı ancak tas
vip edecektir. Yine hatıra gelir ki, geçmiş zamanda 
olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti fevkalâde ahval kar
şısında kalabilir ve o ahvali fevkalâde içerisinde Mus
tafa Kemal Paşanın Başkumandanlığı mevzubahis ola
bilirse o hadise karşısında bu müstakil bir hadise teş
kil edecek bir macera olur. O zaman Meclisi Âlinize 
gelirler. Hadise fevkalâdedir. Reisicumhurdaki Başku
mandanlık vediadan ibaret bir şeydir, diyecek. Hükü
met sizin bir karar vermenizi rica edecektir ki, Reisi
cumhur mevkiinde bulunan zati Başkumandan yap
mak için ne şekli kanunî vereceksiniz, diye size sora
caklar. Bugün, o mevzubahis değildir. Binaenaleyh fii
len vazife, esasen mesul olan tcravekillerine aittir. An
cak Başkumandanlık meselesi bir memleketin müda
faası itibariyle tatbikatta her zaman ona imkân bula
bilmek için esasen Meclislere ait olan, Fransa'da, İn
giltere'de Meclislere ait olan bu hakkı nazariyet iti
bariyle tetkik ederseniz nihayet bu neticeye vasıl olur
sunuz. Tatbikata imkân bırakmak için şu veya bu şek
le konmuştur. Bizde en pratik şeklini Arif Bey söy
ledi : Şûrayı asker, İcravekilleri Heyeti ve Reisicum
hur bir zat bularak nazarı tasvibine arz ederler dedi. 
Kendisine sormuştum. Nazarı tasvibe arz edilen zati 
Meclis kabul etmezse ne yaparlar? Başkasını bulur
lar. Onu da kabul etmezse ne yaparlar? 

ARİF BEY (Eskişehir) — Niçin kabul etmesin se
bep nedir? 

YUNUS NADİ BEY (Devamla) — Efendim,' Mec
lis kendisine teklif olunan bir şeyi kabul etmek mec
buriyetinde değildir. Kabul etmeyebilir. Çünkü bugün
kü halinizde bakmayınız. Meclis muhtelif fırkalardan 
müteşekkil olabilir. Mecliste bin türlü siyasî cereyan
lar olabilir. Memleketin menafii âliyesinin en yüksek 
bir noktasını teşkil eden müdafaai vatan kaziyesi, bir 
Meclisin ihtirasatı siyasiyesine ve tesadüfatı muhteli-
fesine terkedilemez. Harbin ilânı arkadaşlar! Yanılı-
lan bir şey de harbin ilânı Büyük Millet Meclisine ait 
olduktan sonra Büyük Millet Meclisinin içerisinde as
ker bulunduktan sonra harbin idaresi neden ona ait 
olmayacakmış deniyor. Efendiler! Harbin ilânı bir 
faslı müşterekten ibarettir. Yalnız harbin ilânına ta
kaddüm eden bir safha vardır ki, Türkiye Büyük Mil-
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let Meclisi onunla iştigal edemezse bununla mesul 
bir heyet meşgul olur. Harbin ilânından sonra harbi 
yürütmek ve muvaffakiyet neticesine isal etmek için 
harekâtı askeriye vardır. Türkiye Büyük Millet Mec
lisi onunla iştigal edemez. Mesul bir heyet meşgul 
olur. Türkiye Büyük Millet Meclisinin harp ilânında 
deruhte ettiği vazife, harp gibi-büyük bir badireye sü
rüklenmek lâzım gelecek mi, gelmeyecek mi? Diye bu
nu üç beş kişi tayin edeceğine 280 kişi tayin etsin. 
Mümkün ise bunu millet yapmalıdır. Halbuki buna 
imkân olmadığı için 280 kişinin nazarı tasvibine arz 
olunacak bir meseledir. Harp, Arif Beyefendinin bu
yurdukları gibi çok felâketli bir keyfiyettir. O felâket
li keyfiyeti biz en demokratik milletler sırasında Mec
lisimize kabul ettik. Fakat tek nokta olan faslı müş
terek noktasını yani harbin ilânını tasvip meselesini 
kabul ettik, yoksa 280 kişi ne orduyu ihzar edebilir, 
ne de zafere ve felâkete sürüklemek için gidip harple 
meşgul olabilir. Bunun imkânı yoktur. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Sakarya'da yaptığımız 
gibi. 

YUNUS NADÎ BEY (Menteşe) — Sakarya'da olan 
hikâyeyi burada nakletmek lâzım gelmez. O öyle hari
kulade bir istisnadır ki tafsilâtına girişildiği zaman yi
ne bizim haklı çıkmaklığımız lâzım gelir. 

Efendiler! Dinlediğim tekliflerden Arif Beyin bul
duğu teklif, Başkumandan Meclisin nazarı tasvibine 
arz olunacaktır. Harp ilân olunduğu zaman mı? Ol
madan evvel mi? Seferberlik ilân olduğu zaman mı? 
Bunun ehemmiyeti vardır. Başkumandan seferberlik 
ilân edildiği zaman düşünülebilir. Halbuki seferberlik 
ilânı vazaifi icraiye meyanındadır. O vakit Başku
mandan intihap etmeniz için gelmişler, burada ne için 
Başkumandan intihap olunacaktır? Seferberliğin harbe 
müncer olması ihtimaline karşı şimdiden kendisi idare 
etsin, kendisi tertip etsin diye, alınız bir münakaşaki 
seferberlikten ümit ettiğiniz, harpten ümit ettiğiniz 
menafii âliyeyi imha edebilir. Arkadaşlar harp kararı 
verildikten sonra Başkumandan mı intihap edeceksi
niz? Mesul Heyeti Vekile karar vermiş ve sizin itima
dınızla harbe karar vermiş olan ve harbi idare ede
cek olan Heyeti Vekilenin getirmiş olduğu Başkuman
danı kabul etmelisiniz. Binaenaleyh millet namına dü
zeltilmiş olan işi Meclis berbat, perişan etmiş olur. Fe
lâketi ihzar etmiş olabilir. O tertibatı askeriyeyi bilen o 
heyeti icraiyeden ibaretti. Yerine koyacağınız heyeti 
icraiye, o tertibatı askeriyeye göre naehildir ve o he
yeti icraiyenin getireceği yeni Başkumandan gelinceye 
kadar düşman, hudutlarımızı geçmiş ve memleket pe
rişan olmuştur. 

Efendiler! şunu da biliniz ki şuraya koyduğunuz 
Başkumandanlık Reisicumhura. mevdudur, mesele
si; yalnız heyeti icraiyenin yapacağı mânasındadır. 
Meclisin böyle büyük ve mesuliyetli bir işi mesul ad
dettiği bir heyete tevdi etmesinden ibaret bir keyfi
yettir. Yoksa fiilen Başkumandanlık yapmasına im
kân ve ihtimal yoktur. Fransa'da (Makmahon) harp 
ilânından dolayı silâhımı almaktan men eden ka
rarı ben kabul edemem. Demiş ise o madde ondan 
dolayı kabul olunmuş ise, Makmahon ertesi gün 
harp ilân olunduğunda harbe gidecek manâsına de
ğildir. O kanun esasen ona manidir. Bizdeki tesadüf 
arkadaşları şaşırtıyor. Tesadüfen Reisicumhurun as
ker bulunmasından dolayı Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunda, Kanunu Esaside Başkumandanlık Reisicum
hura mevdudur demekle onu bilfiil Riyaseti Cumhur 
yapacaktır değildir. Heyeti îcraiye yapacaktır. Bu 
nokta tavazzuh ederse zannederim. Daha kısa yoldan 
neticeye vasıl oluruz. 

MÜDAFAAt MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM PA
ŞA (Karesi) — Efendim, bazı arkadaşlarımızı. Mü-
dafaai Milliye Vekâletinin ve Erkânı Harbiyei Umu
miye Riyasetinin vakti hazardaki vazaifinden bahset
tiler. Evvelâ buradan başlayarak arz edeceğim. 

RECEP BEY (Kütahya) — İşitilmiyor Paşam; 
biraz daha hızlı... 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Efendim, vakti ha
zarda... 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Hükümet namına 
mı? 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Karesi Mebusu sı-
fatiyle arzediyorum. Bu hususta hükümet bir karar 
almamıştır. Doğrudan doğruya Karesi Mebusu sı-
fatiyle söz söylüyorum. (Mütehassıs bir kumandan 
sıfatıyle söylüyor sesleri.) 

REİS — Paşa Hazretleri, eğer Karesi Mebusu 
sıfatiyle söz söylemek istiyorsanız söz sırası Arif Be
yindir. Bendeniz hükümet namına zannediyordum. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Efendiler, bendeniz 
Recep Beyefendinin bazı mütalaalarına cevap ver
mek mecburiyetinde kaldığım için söz aldım. Gerek 
Recep Beyefendi, gerek Celâl "Nuri Beyefendi izah 
buyurdular ki, Fransa'da, Lehisdan'da, şurada bura
da hep Reisicumhur Başkumandandır. Efendiler, fil
hakika Reisicumhura orada bir Başkumandanlık ve
rilmiştir. Fakat bu bir lâfzı murattan ibarettir. Bir 
şekli mahsustur. Merasimi mahsusada kendisini gös
termek içindir. Heyeti Celilenize 32 nci maddeyi 
okuyacağım. Lütfen dinleyiniz : «Reisicumhur Dev-
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letin reisidir. Bu sıfatla merasimi mahsusada Meclise 
ve lüzum gördükçe Icravekilleri Heyetine riyaset 
eder.» Yani oradaki başkumandanlık merasimi ma'i 
susadan mı ibarettir? 

YUNUS NADİ BEY (Menteşe) — Hayır efen 
dim. 

ARÎF BEY (Devamla) — Efendim, Başkuman
dan deyince şunu anlayacağız ki, ordunun şevki ida
resinden, talim ve terbiyesinden mesul ve bu işleri 
anlar bir zat demektir. Yoksa lâalettayin hiç asker
likten anlamaz askerlikle hiçbir alâka ve rabıtası ol
mayana nasıl bir Başkumandanlık tevdi ederiz? Ya
ni efendiler! Askerlikle alâka ve rabıtası olmayan 
bir adama bütün memleketin mukadderatım nasıl 
terkedebilir? Bu bir unvandır, bir şereftir, bir resim
dir, bir şekildir. Recep Beyefendiden tekrar rica ede
rim; tetkik buyursunlar, baksınlar. Avrupa ordula
rında en büyük makam neresidir? (Ministere de la 
guerre) dir efendiler! Tetkik etsinler! Başka yoktur. 
Bütün ordularda hatta istisnaen de söylemiyorum 
en büyük makamı askerî yalnız Harbiye Nazareti, 
Sonra Recep Beyefendi buyurdular ki, Başkuman
danlık Meclisi Âlinin uhdesinde kalırsa birçok mah
zurlar vardır. Çünkü Meclisi harplerden bu memle: 
ketin başına birçok felâketler gelmiştir. Amenna, bu 
nu zaten inkâr eden yoktur. (280) kişinin buradı 
oturup da, harp raporlarını tetkik edip te taarruz mu 
yapalım, yahut şöyle bir şey mi yapalım diyemeye
ceği gayet tabiî bir şeydir. Binaenaleyh burada bu 
kararın verilmeyeceği de gayet tabiîdir. Buradaki 
maksat, hakkı murakabedir ve kendilerine yine söy
lüyorum ki; elbet murakabesiz kaldığı için memle
ketin başına bu felâketi getirmiştir. Binanaleyh Baş
kumandanlık murakabesiz kalmaz. Heyeti Celileniz 
daima murakabe edecektir. Yarın Reisicumhur her
hangi bir akrabasını Başkumandan tayin ederse ka
bul etmeyecek misiniz? (Haşa sesleri) Yarın Reisi
cumhur, herhangi bir imparator, herhangi bir mem
leketin hatırı için Kolordu gönderirse kabul eder 
misiniz? 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarı Sahip) — Ne 
vakit gönderilmiştir. 

ÂRÎF BEY (Devamla) — Gönderilmiştir. 
RAGIP BEY (Kütahya) — Böyle bir adamı Re

isicumhur intihap edecekmisin? 
ARİF BEY (Devamla) — Ben olabilecek ahvali 

arz ediyorum. Binaenaleyh efendiler! Başkumandan 
olacak zat behemahal mesul bir zat olmalıdır. Me
sul bir zatın intihabına gelince; bunun intihabı müm

kün olur mu? Divanı Muhasebat intihabında müş
külâta uğradık dediler.' Efendiler!. Biz on tane Baş
kumandan tayin edecek değiliz, bir tane tayin ede
ceğiz ve esasen biz de tayin edecek değiliz. Bizim 
nazarı tasvibimize arzedilmiş bir zattan bahsedili
yor. Bir Reisicumhur intihabında müşkülât olmu
yor da neden bir Başkumandan intihabında müşkü
lât gösteriyorlar. Hiçbir müşkülât yoktur. Bu ihtisas 
meselesidir. 

RECEP BEY (Kütahya) — Muhterem arkadaş
lar, bu maddenin ihtiva ettiği meselenin hayatı mem
lekete noktai temasındaki ehemmiyette hiç birimi
zin tereddüt ve endişemiz olmadığı anlaşılıyor. Ha
kikaten mademki zülciheteyndir ve gayet ehemmi
yetli olarak Başkumandanın Mecliste intihap veya 
tasvip edilmesi veya îcra Heyetine verilmesi tefrik 
ve temyiz edilecek ve bu suretle bu esastan birine 
karar verilecektir. 

Hükümet tetkik eder, Müdafaai Milliye Vekâle
ti tetkik eder. Eski askerlerden sorarlar bu memle
kette en iyi kumandanlık kim yapabilir diye tetkikat 
icra eder. Reisicumhur vasıtasıyle hükümet gelir, 
Meclise der ki işte memleketin mukadderatını' şu 
zata tevdi etmeyi biz münasip gördük der ve Mec
lisi Âliniz de bu teklifi tabiî hüsnü kabul ederiz. (Et
mezse sesleri) 

YUNUS NADİ BEY (Menteşe) — Mecbur mu
dur? 

ARİF BEY (Devamla) — Mecbur değildir ama 
hüsnü kabul eder. (Ya etmezse? sesleri) Neden ka
bul etmesin efendim? Kendisi tetkik edemez mi? 
içinde bu kadar asker var, tetkik eder. Bunda ne 
müşkülât var? Meclis nice bin kişileri intihap et
miş, hiçbir müşkülâta maruz kalmamıştır. Binaena
leyh efendiler! Yine sözlerimde ısrar ediyorum. Baş
kumandanlık Türkiye Büyük Millet Meclisinin şah
siyeti maneviyesinde mündemiçtir. Bunu lüzum gör
düğü zaman herhangi bir zata tevdi ve teffiz eder. 
Başka yapılacak bir şekil bendeniz tasavvur etmiyo
rum. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayeti hak
kında on altı imzalı bir takrir vardır. 

RECEP BEY (Kütahya) — Reis Bey, bendeniz 
kifayet aleyhinde söyleyeceğim. 

REİS — Buyurun efendim. 
REFlK BEY (Konya) — Efendim, bu esaslı bir 

mevzudur. Arkadaşlar söylesinler. Sonra söylemedik 
diye. şikâyet ediliyor. 
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Bu iki esası da tıpkı tecdidi intihap meselesinde 
arz etmiş olduğum gibi, bu iki gaye, bu iki ehemmi
yetli esas üzerinde, bu esasları iltizam eden arkadaş
lar tarafından icap ettiği kadar söylenip tenevvür et
meden, bu meseleye karar vermeyin. Meselâ tecdidi 
intihap meselesi vardır. Bu tecdidi intihap mesele
sinde benim telâkkime göre doğru, diğerine göre 
yanlış bir karar verilebilir. Millet daima doğru dü
şünür. Aklı selim sahibidir. Her zaman bunu tashih 
edebilir, tadil edebilir. Fakat Başkumandanlık öyle 
değildir. 

Muhterem arkadaşlar! Şakaya ve latifeye gelme
yen bir meseledir. Hatta tensip buyurursanız bende
niz daha açık teklif yapacağım. Hatta kifayeti mü
zakereyi dahi reye vazetmeyelim. Usulü müzakere
mizde olmakla beraber bu meseleye tatbik etmeye
lim, bu mesele fevkalâde ehemmiyeti hayatiyeti haiz
dir. Yani bu madde ile yapılacak hata veya sevap 
yüzünden memleketin hayatında saadet veya nikbet 
hasıl olabilir. O kadar mühim bir maddedir. Tensip 
buyurursanız her söz alan arkadaş fikrini tamamen 
söylesin ve hatta kifayeti müzakereyi nazarı dikkate 
aldığımızda bile söylesinler! Taki arkadaşlar söz is
temeyiz deyinceye kadar müzakere devam etsin. 
Çünkü çok mühim bir maddedir. Müzakere kâfi 
değildir. 

REİS — Efendim, kifayeti müzakere teklifinin 
tehirini teklif ediyorlar. (Devam sesleri). 

AHMET SÜREYYA BEY (Karasi) — Reis Bey, 
mademki takrir verilmiştir. Bendenizce takrir oku
nup reye vazedilir, kabul edilmemelidir. Fakat tak
rir elde gizli bir silâh gibi kalmamalıdır, herhalde 
reye konmalıdır. 

REİS — Efendim, Recep Bey bu madde hakkın
da kifayeti müzakere takririni kabul etmeyelim bu
yuruyorlar. Şu halde bu hususta kifayeti müzakere 
kabul edilmeyince kifayeti müzakere takririni reye 
koymaya hacet yoktur. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karasi) — Madem
ki Makamı Riyasette müzakerenin kifayeti takriri 
vardır. Onu Riyaset okuyup reye koymak mecburi
yetindedir. 

REİS — Rica ederim efendim, bu madde hak
kında kifayeti müzakere takririni reye koymayın di
ye bir teklif vuku bulunca kifayeti müzakere için 
reye almaya hacet kalmaz. (Hayır sesleri) Bir me
seleyi müstehire olarak teklif ettiler. Binaenaleyh 
kifayeti müzakere takririni reye vazettiğim zaman 
onu da reye vazedebilirim. 

RECEP BEY (Kütahya) — Usulü müzakere hak
kındaki takriri reye koyunuz. 

REİS — Efendim; bu madde hakkındaki kifa
yeti müzakere takrirlerinin reye vazedilmemesini tek
lik ediyorlar. 

RECEP BEY (Kütahya) — Herkes söylesin 
efendim. 

REİS — Efendim; usul hakkında bir teklif vuku 
buluyor. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karasi) — Hayır 
efendim! O başka mesele. Recep Beyefendi kifayeti 
müzakere aleyhinde söylediler. 

REİS — Rica ederim, ifayı vazife için Makamı 
Riyasete vakit bırakmaz mısınız? 

AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — Reis 
Beyefendi; müsaade buyurunuz! Kifayeti müzakere 
takriri verilmesin demek, Nizamnamei Dahilî ile 
Meclisi Âlinin her ferdine bahşedilmiş olan bir hak 
itimal edilmesin demektir. Bunu «Evet» diye tes
pit etmek Nizamnamenin o maddesini tadil etmek 
demektir. Makamı Riyaset vazifedar olsun. Takrir 
reye konabilir. Makamı Riyaset aksi teklifi kabul et
mekten memnudur. Çünkü Nizamnamei Dahilinin 
bu husus hakkındaki maddesini tağyir ve tadil ve 
fesih ve iptal demektir. Bunu Makamı Riyaset ya
pamaz. 

REİS — Efendim, rica ederim Recep Beyefendi; 
kifayeti müzakere takririni tehir edelim buyurdular. 
Zati âlinizde aleyhinde söylediniz. Binaenaleyh her 
iki noktayı nazardan Heyeti Âliyeniz haberdar ol
mayacak mı? Efendim! Müzakereyi kâfi görenler 
lütfen el kaldırsın... Kâfi görmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kâfi görülmedi efendim. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Bunu evvelce yap
mış olsaydınız, mesele kalmamış olurdu. 

REFET BEY (Bursa) — Efendim, Başkuman
danlık Mecliste mi, Meclisin şahsiyeti maneviyesinde 
mi bulunmalıdır, yoksa hükümette mi bulunmalıdır? 
Meselesi daha evvel söz söyleyen arkadaşlarımın 
izahatıyle anlaşılıyor ki nihayet bir şekli hükümet 
meselesi oluyor. Efendiler! Eğer bu memlekette vazi-
fei icraiyeden dolayı mesul bir hükümet mevcutsa 
- ki yukarıda kabul ettiğimiz maddelere nazaran 
böyle bir hükümetimiz mevcut olmak lâzım gelecek
tir - Bütün dünyanın kabul ettiği prensiplere hükü
mete ait olması tabiî ve zaruridir. Bunu lâyıkı veçhi
le tetkik ve tahlil için her halde biraz sabrınızı suiis
timal edersem affınızı rica ederim. 
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Efendiler! Elimizde bir Teşkilâtı Esasiye Kanunu 
vardır. Yani Birinci Büyük Millet Meclisinin bize 
tevdi ettiği bir kanun vardır. Bu Kanunun gerek ta
rihte ve gerek hukuku esasiye tarihin'de bir mevkii 
ve bir ismi mahsusu vardır. Heyeti mecmuası itiba
riyle milletin felâketli bir zamanında, milleti felâket
ten kurtarmış ve tarihte bir mevki kazanmıştır. Hal
buki efendiler! Şu elimizdeki kanunu tetkik ediyo
rum, tahlil ediyorum, buna ben ilim lisanıyle bir 
isim veremiyorum. Bunun amelde yeri yoktur, tatbi
katta yeri yoktur. Onun için bu meseleleri lâyikıyle 
tetkik ve tahlil edelim. Ona göre bir karar verelim, 
çünkü hatanın neresinden dönülürse kârdır. Efendi
ler! Bir (Hakimiyeti Milliye) deyip gidiyoruz, Bir 
(Vahdeti kuva) deyip gidiyoruz, ne tetkik ediyoruz, 
ne de tahlil ediyoruz. Eğer efendiler! Biz bunu Hâki
miyeti Milliye esasına göre, Vahdeti kuva prensiple
rine göre yeni bir devlet teşkil ettik, dünyada şimdi
ye kadar hiç bir milletin tatbik etmediği yeni bir 
şekli hükümet vücude getirdik ve bunu şimdiye ka
dar hiç bir millet tecrübe etmedi kanaatında isek al-
danıyoruz, efendiler! Aldanıyoruz ve dünyaya karşı 
gülünç bir mevkiye düşüyoruz. (Hayır, haşa sesleri) 
Müsaade buyrunuz, geçen gün de Refik Beyefendi 
söylemişti. Bu şekli hükümet meselesine katî bir şe
kil vermek lâzım gelir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Ayan ya
palım Beyefendi! 

REFET BEY (Devamla) — Ayan mevzubahis de
ğildir. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karasi) — Bir teşri
nisani kararı vardır. 

REFET BEY (Devamla) — Efendiler, şimdi ta
rihi bir tarafa bırakalım, hukuku esasiyeyi de bir ta
rafa bırakalım, sırf mücerret olarak düşünelim : Aca
ba Hâkimiyeti Milliye esasına müstenit olarak ne şe
killerde hükümet ve devlet vücude getirilebilir. Man
tığı hâkim kılarak bunu düşünelim. Yani Hâkimiye
ti Milliye esaslarını düşünmek şartıyle... Şimdi efen
diler. Hâkimiyet bilâ kaydü şart millettedir. Buna 
şüphe yok. 150 seneden beri tecrübe edilen Hâkimi
yeti Milliye bu esaslarda mündemiçtir. Eğer İsviçre' 
nin bir iki kasabası ile bir kaç (Kanton) nunda oldu
ğu gibi doğrudan doğruya milletin icrayı hâkimiyet 
ve hükümet etmesi imkânı olsaydı; o vakit ne kuv-
vei teşriiyeden, ne de kuvvei icraiyeden bahse katiyen 
lüzum kalmazdı. O vakit vahdeti kuva vardır ve mil
lettedir. İsviçre'nin bazı (Kanton) lannda senenin 
muayyen bir gününde efradı millet, müntehip olmak 

I hakkını haiz olan bütün efradı millet - memleketin 
I her tarafından toplar atılmak suretiyle davet edilir -
I Merkezi hükümete gelirler, reisicumhur intihap eder-
I 1er, kanunlara rey verirler, bütçeyi tasdik ederler, gi-
I derler. Fakat efendiler! Sahai arazisi bir ikiyüz bin 
I kilometre murabbaını mütecaviz olan bir memleket-
I te bu muhaldir. O halde ne yapacağız? Demek ki 
I milletin kendi ifa edeceği vazaif için vekiller intihap 
I olunacaktır. Yani mantıkî olarak düşünürsek bir de-
I fa iki kuvvet vardır. Kanun tanzim etmek, kavait ve 
I zevabıtı umumiye tanzim etmek ve onu sureti dai-
I mede tatbik etmek... Tabiidir ki bunda iki şık var-
I dır. Bunu kabul etmek zaruridir. Ya bu iki vazifeyi 
I bir heyetli bir Meclis görecek veyahut kendisinin tev-
I kil etmek zaruretinde olduğu bir şahısda birleştire-
I cek, yahutta bir heyette birleştirecektir. 
I Şimdi iki şekli hükümet oldu. Birinci şekle göre 
I bir şahısta birleştirdiğimiz takdirde neticesinin istib-
I dat olacağında zannederim kimse şüphe edemez. 
I İkinci şekle gelince; bir Mecliste birleştirmek. İşte 
I evvelki Teşkilâtı Esasiye Kanunu ile bizde mevcut 
I olan şekli hükümet budur ve bu şekli hükümet yal-
I nız bizde değil, ekseri hükümetlerde mevkii tatbike 
I konmuştur ve bu şekil felâketli anların büyük inkı-
I lapların, ihtilâllerin anı vukunda veya onların devam 
I edebileceği bir anı karipte mevkii tatbike konmuş bir 
I şekli hükümettir. Efendiler! Böyle bir zamanda böy-
I le bir anda iki Meclisle icrayı hükümet edilemez. Bir 
I tarafta Millet Meclisi, diğer tarafta Ayan, bir taraf-
I ta Reisicumhur, diğer tarafta icra heyeti ile mütema-
I diyen münakaşa ve müzakere olur. Altı ayda bir ka-
I nun çıkamaz. Efendiler! Böyle felâketli anlarda tabi-
I at ve zaruret bu şekli hükümeti kabul ettirir. Efen-
I diler! Bu felâketli ana yalnız Türk Milleti hedef ol-
I mamıştır. Fransızlar da seksen dokuz inkılâbından 
I sonra aynı mevkide idi. 
I Fransız inkılâbı bütün Avrupa'da nazarı dikkati 
I celbetmiştir. Dahilde mütemadiyen isyanlar oluyor -
I du. Berren ve bahren Fransa muhasara altındaydı, 
I her taraftan taarruza mâruzdu. Böyle bir zamanda 
I efendiler, bu suretle bir şekli Hükümet tatbik oluna-
I mazdı. İhtilâl çıkaran Fransız milleti aynı esası ta-
I kip etmiştir, aynı efendiler! Biz Fransızları mı tak-
I üt ettik, hayır efendiler! Çünkü zarureti ahval bunu 
I kabul ettirmişti. Bizim mevkiimizde hangi millet 
I olursa olsun, Teşkilâtı Esasiyedeki ruhu, prensiple-
I ri kabul etmek zarureti katiyesinde idi. Efendiler! 
I Düşününüz, meselâ hayatı adiyeden bir misal ah-
I nız; bir fabrika sahibisiniz orada bir direktör var, 
J kâtibi var, muhasibi mesulü var. Mensucat fabrika-
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sidir, farz ediniz, orada ressamı var, ustası var, amele
leri var. Efendiler! Birden bire eşkiya basıyor, fab
rikanın içindekileri öldürmek ve fabrikayı yağma 
etmek istiyor. Bu vaziyette fabrika dahilindekiler 
ne yapacaklardır? Hepsi toplanıp müdafaa edecek
tir. Artık fabrikada vazife sahibi yoktur, bir vazi
fe vardır, o da düşmanı tepelemek bunu tepelerken 
artık müsademeler fabrikanın salonunda mı olur, 
makine dairesinde mi olur, kestirilemez. Orada mü
sademeler olurken o ameleden biri alır beşyüz liralık 
pervaneyi, şakinin birinin başına indirir. Paralar. 
Nihayet efendiler, fabrikadan eşkiya defedilir. On
dan sonra acaba fabrikanın sahibi bu halin daimî 
surette devamını ister mi? Hayır efendiler, herkesin 
kendi vazifesine avdetini ister, çünkü lâzım olan şey 
sükûnettir. 

Şimdi efendiler, bizde böyle bir felâkete hedef 
olunca tabiidir ki ne ayan tanıyacaktır, ne Hükümet 
tanıyacaktır. Çünkü yalnız tek bir hedefimiz var
dır: Vatanı felâketten kurtarmak. Artık maarif si
yaseti mevzuubahis olamazdı. Çünkü o vakit mek
tep denildiği vakit benim hatırıma gelen ilk şey, mu
allimlerin içinde eli silâh tutan muallimleri ihtiyat 
zabiti yapıp cepheye sevk etmek, mektepleri kışlaya 
tahvil etmektir, sonra efendiler, nafıa siyaseti artık 
mevzuubahis değildir. 

Erzurum'dan filan yere giden yol, tamir olunma
mış, münakalât durmuş, benim umurumda değildir. 
Yalnız cephelere asker sevk edecek yolları tamirle 
meşgul olacağım. Efendiler, malî siyasette mevzuu
bahis olamaz. Efendim, fennî malî kavaidince Te
mettü Vergisi... (Sadede sesleri) 

CELÂL NURÎ BEY (Gelibolu) — Çok sadette
dir, sadet dahilindedir. 

RÎFAT BEY (Devamla) — Sadet dahilindedir. 
Fenni malî mucibince Temettü Vergisi vermek için 
bilmem ne olurmuş, bilmem yüzde kaçını tecavüz 
etmemeliymiş. Sermayeyi tecavüz edecek bir suret
te Temettü Vergisi tarh edilirse bu mahiyete girer-
miş, bu hukuku umumiyei milliyeyi haleldar eder
miş, bu da umurumda değildir, efendiler. Diyeceğim 
ki arkadaşlar, senin dükkanındaki % otuzunu, % kır
kını bana vereceksin, başka çare yoktur ve o adam, 
buna karşı itiraz etmek isterse, buna karşı itiraz, is
tinaf tarikleri yoktur. O adamı asacağım başka ça
re yoktur. Her millet felâketli anında böyle yap
mış, her millet böyle yaptığı gibi biz de böyle yap
tık. Eğer efendiler, sulhun avdetinden sonra, artık 
buna kail ise ve bütün dünya kani ise, artık bu şek
li idare bitmiştir. 

Efendiler! Kuvveti isterseniz bir fertte bulundu
runuz, isterseniz bir Mecliste toplattırınız. Netice
si behemahal istibdattır ve bunu tarih böyle göster
miştir ve bütün hukuku esasiye âlimleri bunu böyle 
tespit etmiştir. Eğer biz koca bir tarihi, eşkâli, hu
dudu muayyen bir ilmi, çiğneyerek hareket etmek 
istiyorsak efendiler, memleket için hayırlı bir iş yap
mıyoruz katiyen. Bunu böyle tespit etmedikten son
ra, efendiler, yine mantıkî olarak devam edelim, bu 
şekli intihap edeceksek o vakit Meclis hem kuman
dandır, hem de teşri kuvvetine maliktir. Hem ic
raatı vardır, aynı zamanda hâkimdir. Fakat efen
diler, bu bittikten sonra yine mantıkî olarak devam 
edelim, bir noktada toplayamıyacağımıza göre şu 
halde kanun kuvvetini, teşri kuvvetini bir Meclise 
vereceğiz, diğer cepheden icra kuvvetini de bir Mec
lise vereceğiz. 

Şimdi efendiler! Böyle kuvvetleri ayırdığımız tak-; 
dirde bu ikisi de kuvvettir, ikisi de kudrettir. Çünkü 
ikisi de milletten çıkıyor. Hâkimiyeti Milliye peren-
sibini takip edeceğiz. Şimdi yine mantıkan iki şey kar
şısındayız. Bu iki kuvvet karşı karşıya geldiklerinde 
birbirleriyle müsademe edeceklerdir. Müsademede 
biri muhakkak mağlup olacaktır. Bir Meclise intikal 
edecek kuvvet Konvansiyon şekli olacaktır. Şu hal
de buna karşı milletler ne yapmışlardır? Tecrübe et
mişlerdir, demişlerdir ki, bu iki kuvveti birleştirmeye 
imkân yoktur. Çünkü yüzlerce milletler binlerce ih
tilâllerle tecrübe ettiler, neticesi istibdat oluyor. 
Onun için ayırmak lâzım geliyor. Ayrıldığı takdirde 
mademki müsademe oluyor. Müsademeye mani ol
mak için mantıki bir kaç tarik vardır. Bir defa iki
sinin arasına bir duvar çekeceğiz. Diyeceğizki sen 
burada çalışacaksın. Sen burada çalışacaksın. Birbi-
rinizle katiyen temas etmeyeceksinizdir. Senin vazi
fen vazifei teşriiyedir. Kanunu yaptığın gibi bu du
vardan atlarsın. Burada icra vazifesini ifa eder, te
mas etmez iki kuvvet ve kudret. Binaenaleyh ihti
lâfa da mahal kalmaz. İşte efendiler, bütün Ameri
ka'da kabul edilen usul budur. Buna tefrik derler ve 
bu itibarla Başkumandanlık bilâ kaydü şart heyeti 
icraiyeye aittir ve bu Reisicumhurlardadır. Başta 
Amerika müttehidesi olduğu halde Şimalî ve Cenubî 
Amerika Hükümetindeki, şekil kamilen budur ve 
bu şekli; Hükümette Başkumandanlık bieyyihalin 
buradadır. Sonra efendiler millet görüyorki bu iki 
Meclisin, bu iki kuvvetin yekdiğerine karşı dargın 
vaziyette bulunması menafii millete mugayirdir. 
Çünkü bir tarafta kanun hazırlamak vazifesi heyeti 
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icraiyeye bırakılırsa tabiî mütehassıs adamların elin
den çıkacaktır. Tabiî daha hayırlıdır. Oradan çıkıp-
ta Meclise gelince kanunun müzakeresinde Hükü
metin iştiraki herhalde nafidir. Onun için temaslarını 
arzu ediyorsak o vakit yine mantikî iki vaziyet kar
şısındayız. ikisini de tefrik etmekle beraber istiyoruz 
ki kuvvet biraz Mecliste kaybolsun muvazene bulun
sun, fakat biraz Meclis lehine olsun. O vakit efen
diler, buyurun size İsviçre sistemi var. İsviçre'de bir 
parlamento vardır. Onun karşısında yedi kişiden mü
rekkep bir icra heyeti vardır. Burada parlamento hâ
kimdir. Hâkim olan icra heyeti değildir. Bu heyet üç 
sene müddetle imtihap olunur. Bu üç sene zarfında 
ne istizah takriri verilebilir, ne de iskat edilebilir. 
Binaenaleyh müstakil bir vaziyettedir. Fakat bilâ 
kaydü şart parlâmentonun evamirine tebaiyet mec
buriyetindedir. Burada da efendiler! Başkumandan
lık vazifesiyle parlamento katiyen alâkadar değildir. 
Başkumandanı icra heyeti tayin eder ve serbest ola
rak tayin eder ve harbi idare eder. Sonra efendiler, yine 
mantıkî olarak takip edelim. İcra ve teşri kuvvetini 
ayırdık. Fakat istiyoruzki memleketin vaziyetine 
nazaran icra kuvveti daha kuvvetli mevkide bulun
sun. O vakit alelade röprezantatif hükümet şekli olur. 
O şekle rücu etmiş oluruz. Meselâ eski Almanya 
İmparatorluğu eski Avusturya İmparatorluğu bu şe
kilde idi. Bugün dünyada böyle bir hükümet ve mil
let kalmamıştır. Bunu da terketmek lâzımdır. Çünkü 
burada Başkumandanlığın hükümdarlık makamında 
olacağını söylemeye lüzum yoktur. Sonra efendiler, 
bunlardan tefriki kuva hususunda Heyeti Celileni-
zin uzun uzadıya başınızı ağrıtmak istemem röpre
zantatif hükümete gelince, federatif şekli kabul et
meyen devletler bunu kabul edemezler. Sonra efen
diler, İsviçre sistemi İsviçre'ye mahsustur. Nasıl ki 
İsviçre'nin bedayii tabiiyesi, İsviçre'nin hududu hari
cine çıkarılamazsa, bu şekil de başka memleketlerde 
tatbik edilemez. Sonra efendiler, yine mantıkî olarak 
takip edersek ne şekil kalıyor? Nihayet iki kuvveti 
de yekdiğeriyle karşılaştıracağız. Yani Fransızların 
(Kollaborasyon) dedikleri esası nazarı itibare alaca
ğız. İki kuvvet daima temas halinde bulunacak, 
daima mütevazin bulunacaklar, her ikisine aynı si
lâhı, aynı kuvveti vereceğiz. Muvazene muhtemel ol
mamak için, teması daimilerini temin edebilmek 
için bugün Avrupa'da bulunan devletlerin kâffesi 
parlamento şeklini kabul etmişlerdir. Dönüp dola
şıp nihayet geleceğimiz şekil ve nokta da budur. 
Efendiler! Ne kadar kendi esasatımıza göre kanun 
yapalım diye çalıştık, ne kadar başka milletlere, baş

ka devletlere benzememek için çalıştık, nihayet dö
nüp dolaşıp geleceğimiz nokta burasıdır ve bu şe
kilde de parlamentoya karşı hükümet mesuldür, ic
ra vazifesini deruhte etmiştir. İcra vazifesinden do
layı mesuldür. Efendiler! Başkumandanlık mevkii 
kadar, bir harbin idaresi kadar tamamiyle icraî ve 
bundan ağır ve mesuliyeti daimî bir vazife tasavvur 
buyurur musunuz? 

Efendiler! Başkumandanlık ki harbi idare ede
cektir; en ağır bir vazifei icraiyedir. Bir parlamento 
bilmem nasıl bunu düşünebilir? Efendiler, harbin 
idaresinden dolayı kimi mesul edeceğiz? Parlamento 
doğrudan doğruya harbin idaresini deruhte etmiş
tir. Kim mesuliyeti kabul eder efendiler, bir parla
mentoyu tahtı muhakemeye alabilir misiniz? Kim 
tahtı muhakemeye alacaktır ve kim onu Divanı 
Harbe sevk edecektir? Efendiler! Diyeceksiniz ki 
Reisicumhura veriyoruz. Hayır bir Reisicumhura 
şahsen verilemez. Dünyanın bir yerinde görülmemiş
tir. Her Devletin kanunu esasisinde kuvvei icraiye-
nin en büyük mevkii isterse hükümdar olsun, ister
se Reisicumhur olsun o makamdır. O makama iza
feten denilirki, meselâ Fransız Kanunu Esasisinde 
de, diğer kavanini esasiyede de, Reisicumhur mua
hede akteder, ilânı harp eder orduyu istihdam eder. 
Başkumandandır, fakat bu, şu demek değildirki 
kimseye sormadan keyfemayeşa ilânı harp eder ve 
kimseye danışmadan orduyu idare eder; hayır efen
diler, böyle değildir. Fakat bir yerde ki icra vazi
fesiyle mükellef bir icra heyeti vardır, orada parla
mento bu vazifeyi deruhte etmemiştir. Dünyada bu
nun tek misali yoktur efendiler, olamaz. Bakınız biz 
altı ay müddetle buradan infikâk edeceğiz. İki ay 
sonra Devlet bir tecavüze maruz kalsa (Derhal geli
riz sesleri) derhal gelirsiniz iki ay sonra değil mi? 
Mantıksız hareket etmeyelim. İki ay düşman sizi 
bekler mi efendiler? İlânı harp başkadır, muhasama
ta başlamak yine başkadır. Sonra efendiler, Başku
mandanı burada, Mecliste intihap edeceksiniz. Mu
hasamat başlayacak, Van'da ki, Bitlis'te ki arkada
şımız bir buçuk aydan evvel buraya gelemez. Karşı
mızdaki düşman bekler mi? (Burada vardır sesleri) 
Ne olursa olsun bir akalliyetle bu müzakere başla
yamaz. Hülâsa efendiler muhasamata başlamak baş
kadır, ilânı harp yine başkadır. İlânı harp vazifesi 
de hiçbir yerde Parlamentoya verilmemiştir. Belki 
bir iki istisna vardır. İlânı harp için intizar edilebilir. 
Çünkü muhasamata başlarsanız harp başlamış de
mektir. İlânı harp demek şekil meselesidir. Bunu 
sonradan yapabilirsiniz. 
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Sonra efendiler! Başkumandanlığın Riyaseti 
Cumhur makamında daimî bir surette bulunması 
zaruret, maslahat icabmdandır. Efendiler! Siz bir 
defa Başkumandansınız diyeceksiniz. Herhangi bir 
hududa karşı daha beş sene, on sene evvel hükümet 
hazırlamak zaruretindedir. Başkumandanlık tabiîdir 
ki bununla alâkadardır. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Hayır onu Erkânı 
Harbiye Umumiye yapar. 

REFET BEY (Devamla) — Hükümet, Heyeti 
icraiye seferberlik plânları tanzim edecek, siz bura
da Başkumandanım diye kurulacaksınız. Diğer ta
raftan hükümet plânları yapacak bilmem ne yapa
cak, serapa mantıksızlıkla malamaldir. Onun için 
dünyanın hiçbir yerinde cari olmayan bir şekli hü
kümeti ihdas etmek istiyoruz. Rica ederim nazarı 
basiretle hareket edelim. (Alkışlar, gürültüler). 

REFİK BEY (Konya) — Kanunu Esasi Encüme
ni mazbata- muharriri de alkışlamıştır. Yani tefriki ku-
vayı kabul ediyorlar. 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Noktai nazarımı 
kısmen Recep Beyefendi izah ettiler, kısmen de Re-
fet Beyefendi ikmal ettiler. Söz söylemeye lüzum gör
müyorum. 

REFİK BEY (Konya) — Bendeniz de zaten aynı 
noktai nazara iştirak ediyorum. Geçen gün arz etmiş
tim. Bu çıkmazla halledemeyeceğiz. Nerede dönersek 
kârdır. Tefriki kuvvayı bugün kabul etmezsek yarın 
kabul edeceğiz. 

RECEP BEY (Kütahya) — Muhterem arkadaş
lar, bendenizin iki defa söz almamın sebebi evvelki 
maruzatımın ve ona istinat eden tadil teklifimin rü-
fekayı muhteremece kısmen bendenizin maksadım 
haricinde telâkkilerine sebep olmuş olmasından ve 
bu nıkatı da yeniden izah edip tadiînemede esas it
tihaz ettiğim fikri Heyeti Muhteremeye arz maksa-
dıyle gelmişimdir. Kanunun diğer maddeleri hakkın
da müzakere cereyan ederken daima kanunun her
hangi bir maddesinin hakikate ve ihtiyacı memlekete 
derecei tetabuku noktai nazarından sözler söylerken 
bir mikyas gibi ifade edilen hakimiyeti milliye mef
humu bendenizin bu tadilin karşısına dahi çıkmıştır. 
Bu münasebetle tadilnamenin hakimiyeti milliye mu
vacehesinde mevkiini kısaca tasvip etmek ihtiyacını 
duydum. 

Muhterem arkadaşlar; bendenizce hâkimiyeti mil
liye dünyada kabili tasavvur olan bütün salâhiyetle
rin fiilen bir Meclis uhdesinde toplanması telâkkisi 
değildir. Hakimiyeti milliye bir sistemdir ki, bütün 

kuvveti doğrudan doğruya millet tarafından yapılan 
intihabatı umumiyeden almış olan bir Meclis ve o 
Meclisin mevzu usuller dairesinde tevzi ettiği vazaifi 
yine Meclisin ya intihabına nail olmuş bir Reisicum
hur veyahut itimadına mazhar olmuş bir Heyeti Ve
kile tarafından temşit olunur. Hakimiyeti milliye sis
temi, işte bu suretle millete izafeten vücut bulmuş bir 
Meclisle o Meclisin intihap ettiği Reisicumhur ve 
Meclisin itimadını haiz bir Heyeti Vekileden mürek
kep umumî manzume arasında vazaifin o suretle tak
simidir ki, bu vazaif hini ifada suitefehhüm ve iti
matsızlık yüzünden yekdiğeriyle tearuz etmesin. İşte 
bu neticeyi yaparken hangi zat, hangi makam, hangi 
heyet uhdesinde istikrarı lâzım geldiğini o kadar sü
kûnetle mütalâa etmek lâzımdır ki, eğer bu sükûnet
ten, bu feragattan tecridi nefs edemez isek hakimiyeti 
milliye mefhumunu Meclisin her şeyi yapması mana
sına da bir gün olur getirebiliriz. Muhterem arkadaş
larımın hâkimiyeti milliye mefhumu muvacehesinde
ki heyecanlarını, bütün samimî kalbimle takdis ede
rim. Fakat aynı zamanda kendilerinden şunu rica 
ederim ki, hâkimiyeti milliye mefhumu demek her 
şeyi mutlaka bu Meclise olduğunu kabul etmekten ve 
yine hakimiyeti milliyenin bekası namına bazı vazai
fin tevzii esnasında söylenmiş olan sözleri mukaddes 
olan hâkimiyeti milliyeye münafi addetmetken sarfı 
nazar etmelidir. 

Muhterem arkadaşlarımdan Ali Suri Bey ve di
ğer bazı arkadaşlar aynı şeyi bu kürsüden tekrar et
tiler. Mahmut Esat Bey hâkimiyeti milliyenin şehit
lerin kanıyle müebbet olduğunu Ali Şuuri Bey de hâ
kimiyeti milliyenin sinei millette süngü ile yazılmış ol
duğunu söylediler. Evet efendiler, bu böyledir ve hâ
kimiyeti milliye sistemi ve o hâkimiyeti milliye mef
humu ve şehitlerin kanıyle müeyyet olan o hâkimiye
ti milliye hangi şekil ve hangi tarzdır ki, bütün va
zifeler yalnız bu Meclisin uhdesinde kalsın diye em
reder. Şehitlerin kanıyle tasfiye edilmiş, teyit edil
miş olan ve bütün Devletin vazifelerini, Devleti tem
sil eden cihazlar ve makine çarkları arasında hüsnü 
tevzi ve hüsnü tanzimi emreder. Bu suretle vazaifi 
hüsnü tevzi edilmiş, tekatu ve tearuz etmeyen, dik
katsizlikleri bulunmayan bir cihaz olarak hâkimiyeti 
milliyeyi kabul edersek ve bütün milletten yapılmış 
bir intihaptan gelmiş bir şekil diye kabul edersek me
sele sükûnet kesbeder ve bütün mesaili mütalâa eder
ken kendimizi muayyen bîr fikre kapılmış olmak mev
kiinden kurtarmış oluruz. Muhterem arkadaşını emin 
olsunlar ki, hâkimiyeti milliye mana ve mefhumu 
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üzerinde taksimi vazaifte b?.zı fikir dermeyan eden 
arkadaşlar da kendileri kadar aynı şiddet ve aynı mer-
butiyetle aynı mefhuma sadıktır. Muhterem Şuuri 
Bey çok rica ettim kendilerinden, ifade buyurmadı-
lar. Başkumandanlığın şu arz ettiğim bünyci devlet 
meyamnda hangi makama merbut olması lâzım gel
diğini hiçbir vakit sarahatle zikretmediler. Yalnız Re
isicumhura hiçbir vakit Başkumandanlık verilemez de
diler. Muhterem arkadaşlarım dikkat buyurursanız 
mesele, vermek ve tevdi etmekten ibarettir. Vermek
le hiçbir kimse kendi cebinden bir adama veriyor 
demek değildir. Menafii umumiyei devlet hangi va
zifenin, hangi makam tarafından ifa edilmesini emre
diyorsa o vazifeyi oraya vermek ve tevcih etmekten 
ibarettir. Meselâ bendeniz; bir başkumandan, icabın
da, bir saat zarfında devletin bütün maddî ve manevî 
kuvvetlerini muayyen bir istikamet ve hedefe sevk 
edecek bir makam olduğu için ve yalnız bunu bu 
ehemmiyetinden dolayıdır ki Başkumandanlık böyle 
siyasî bir müessese ile alâkadar olmamalıdır dedim. 
Fikrime itiraz eden yoktur. Büyük bir salâhiyet mu
ayyen bir adama, bir ferde nasıl verilebilir buyurdu
lar. 

Efendiler! Bütün dünya asırlarla bunu mütalâa et
miştir. Komisyonlar yapmışlardır. Harp komiteleri 
yapmıştır. Tecrübeler yapmıştır. Bütün bu tecrübe
ler memlekete şeametten başka bir şey getirmemiştir. 
Bunu tecrübeden sonra bunun memleket içerisinde en 
muhterem ve en ehil olan bir zata, fakat böyle bir 
Meclis tarafından değil vazaifi devlet uhdelerinde te
kasüf eden heyetler ve zatlar tarafından tevdi edilme
si şeklinden başka maatteessüf hiçbir usul bulunama
mıştır. Kendi muayyen tekliflerini ifade etmiş olsalar
dı, itirazen müspet noktalar arz ederdim. Yalnız itiraz 
sadedince söyledikleri için bendeniz de müdafaa sa
dedinde fikrimi arz ediyorum. 

Muhterem arkadaşımız Niyazi Bey gayrimesul bir 
zata - Reisicumhur ki gayrimesuldür - ona nasıl olu
yor da mesuliyeti âmil bulunan bir memuriyeti tevdi 
ediyoruz buyurdular. Efendiler! Diğer teşrihata gi-
rişmezden evvel şunu mebdei kelâm olarak arz ede
yim ki, Reisicumhurumuz gayrimesul ise, Meclisi 
Âliniz mesul müdür? Kime karşı hangi şeye karşı? 
(Gürültüler) Müsaade buyurunuz! Mütalâatımı ikmal 
edeyim, teşrihatımı bitireyim. Efendiler! Mesuliyet 
kelimesi malûmuâliniz hudut ve vazifesi muayyen 
olan ve nihayet şahıslar üzerinde teksifi kabil elan 
mefhumdur. Reisicumhurun gayrimesul olması me
selesi hakkındaki noktai 'nazarı ayrıca arz edeceğim. 

Fakat Meclise verelim, fikrinde bulunanlara karşı arz 
ediyorum ki, Meclis kime karşı mesuldür ve nasıl me
suldür? Tarihe karşı mesuliyet, şuna karşı mesuliyet 
lâfzı bimanadan ibarettir efendiler. (Gürültüler) Efen
diler; müsade ediniz! Flakikî mesuliyet vardır, maddî 
mesuliyet vardır. Zatı âlileri buyurdunuz ki «Reisi
cumhur gayrimesul, onun için vermeyelim.» Bendeniz 
ona gayrimesul olduğu için vermiyorsanız siz daha zi
yade gayrimesulsünüz, daha çok gayrimesul olan 
Meclistir diyorum. Fakat hakikat böyle değildir. Rei
sicumhur gayrimesul olmakla beraber Başkumandan
lık meselesi teklifi acizanemde gayet sarih mesuliyete 
istinat ettirilmiştir. Bendeniz diyorum ki, Başkuman
dan olacak zatın tayin ve intihabı için bu Meclisin 
itimatgerdesi olan bu devletin bütün işlerini görmek 
mevkii icra ve mesuliyetinde bulunan heyet tarafın
dan inha edilir ve Reisicumhur tasdik eder. Hiç şüp-
hesizki, bu maruzatımda mesuliyet meselesi gayet ba
riz olarak ifade edilmiştir. 

Başkumandan bir heyeti icraiye tarafından, mesul 
bir heyeti vekile tarafından inha edilir ve Reisicum
hur tasdik ederse onun mesuliyeti heyeti vekile üze
rindedir. Fakat şunu da nazarı dikkatinize arz ederim 
ki, heyeti vekile gerek Şûrayi Askerî ve gerek saire ta-. 
rafından tavsiye ve ihtar etmek şeklinde bir Başku
mandan ismi tespit ederler de, Meclise arz ederler 
ve bunu Meclisi Âli tasvip ederse gayri mesul olan 
kendi hüviyeti üzerinde, en ziyade mesuliyeti müeddi 
olan bir vazifeyi almış olmaz mı ve o vakit Meclisi Âli 
heyeti vekilesini hesaba çekip te ne için bize böyle nam-: 
zet gösterdiniz, tasvibimize arz ettiniz dediğinizde, di
yecekler ki : Efendiler sizin kanununuzda sizin tasvibim 
nize arz etmek mecburiyeti vardı, bu mecburî vazife
mizi ifa etmek için arz ettik. Tasvip etmeyebilirdiniz. 
Tabiî bir surette mesuliyet size aittir, diyecektir. (Ha
yır sesleri) muhterem arkadaşım Arif Bey «Meclis na
zarı tasvibine arz olunan zat elbette mevkii mümtaz sa
hibi ve bu makama lâyik, ehliyeti taayyün etmiş kıy
metli bir zat olacaktır ve tabii surette onu Meclis tas
vip eder. Ya tasvip etmezse diye vuku bulan cevaba el
bette tasvip eder, o olmazsa ikincisini tasvip eder» 

buyurdular. Efendiler. Bu ifadeden iki ihtimal varidi 
hatır olur. Nazarı tasvibe arz olunacak zat ya Meclis 
tai arından behemehal tasvip edilecektir. Eğer beheme
hal tasvip edilecek ise mesuliyeti, gayri mesul olan Mec
lis nahak yere üzerine almakta ne mana var? Eğer tas
vip edilecek ise, edilmeyeceği şıkkına göre ikinci bir 
zat, üçüncü bir zat, dördüncü bir zat nazarı tasvibini-
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ze arz edilecek efendiler! Vakti seferde, vakti harpte 
bir milletin kuvayı maddiye ve maneviyesine baş olup 
kumanda edecek zevat arasında rekabet ihdası, felâ
kettir. Meclisteki muhtelif arkadaşlarımızın, muhtelif 
siyasî cereyanların, muhtelif nıkatı nazarların muvafık 
görecekleri, görmeyecekleri bir takım zevatı getirip 
götürmek meselesi harp için felâket olur. Sonra şu nok
tayı Heyeti Muhteremenize arz edeyim ki farz buyurun 
bir zat geldi tasvip ettik. Malum âliniz şimdiki harpler 
uzun devam ediyor. 

Başkumandanlıkta azil vardır, istifa vardır, inhilâl 
vardır, muhtemel olabilir bir Başkumandanın azledil
mesi lâzımdır. 

Tabiidir ki tayinin tasvibini Meclis tarafından ya
pılan bir zat ve makamın azlinin de tasvibi Meclis tara
fından yapılmalıdır. Onu da tasvip buyuracaksınız veya 

buyurmayacaksınız. Eğer Heyeti icraiye ne teklif eder
se semi'na ve ata'na diye bir heyet haline geleceksiniz.. 
(Gürültüler) Efendim! Muhtelif şıkları münakaşa edi
yorum. Rica ederim beni serbest bırakınız. Azil mese
lesini kabul buyurmadığınız takdirde burada Başku
mandanların şahısları üzerinde münakaşa ceryan ede
cektir. Şu paşa vardır. Bu paşa vardır. Bu Bey vardır. 
Bu. siyasete bulaşık bir adamdır. Kıymeti âliyesi yok. 
Ehliyeti askeriyesi şudur diyeceksiniz veya istifa vuku 
bulacaktır. Sebebi istifayı anlat diyeceksiniz. Efendiler! 
Harpte bir ordunun Başkumandan makamı bu ufak te
fek, hatıra gelebilecek, arz ettiğim bu teşebbüsatın en 
hafifine, en. zayıfına tahammül edemeyecek bir merte-
bei ulviyede ve hayatı ruzmerremize temas etmeyecek 
yüksek bir mevkide kalmalıdır. Maruzatım zannederim 
anlaşılmıştır ki gayri mesul Reisicumhur uhdesinde me
suliyeti müstelzim bir vazife kalmış olmayacak. Arif 
Bey arkadaşımın ifade buyurdukları gibi eğer böyle baş
ka memleketlerde Başkumandanlığın bulunması lâfzı 
murat ve merasimperverlikten ibaretse bizim yaptığımız 
teklifte de lütfen bu telâkkide bulunmalarında ne mani 
vardır efendim. Çünkü teklifi acizanemde vuku bulan 
şekilde Başkumandanlık Meclisin hüviyeti maneviyesin-
de mevcut olup Reisicumhura mevdudur diye işin sekili 
kısmı ifade edildikten sonra Başkumandanlığın kim ta-
ıafından ve ne suretle ir ha edilerek ne suretle kim ta
rafından ifa edileceği tasrih edilmiştir ve bu tarzı tasri
hin icabı zarurisi olarak arz ettim ki Meclisimizin en 
demokrat bir şekli idarede milleti temsil ettiği için bü
tün kuvvetlerin Meclisten nebeanına fırsat bulmak 
üzere oraya kayıt konmuştur ve Mecliste mündemiçtir, 
Meclis filâna tevdi etmiştir ve bunun mabadı ki filan

ların, filan icra vekilinin inhasiyle Reisicumhur tarafın
dan tasdik olunur. Bundan başka hiçbir ameli ve me
suliyeti muayyen adamlar üzerine teveccüh edecek bir 
şekil tasavvur etmeğe fikri acizanemce imkân yoktur. 
Çünkü buraya çıkan arkadaşlarım böyle hiçbir şekil 
ifade etmediler. Yalnız mevcut birkaç teklifi tenkit et
mekle vakit geçirdiler. Niyazi Bey arkadaşım siyasetle 
meşgul değilim, dediler. Siyaset komiteleri vesaire 
hakkındaki ifadeleri bu günkü hakikati fenniyeye bu 
günkü harbin idaresi sistemine, bu günkü ulûmu aske
riyeye hiç tetabuR etmediği için bundan hiç bahsetme
yeceğim. Arzu buyururlarsa kendileriyle uzun boylu 
münakaşa edebilirim sureti hususiyede.. Muhterem ar
kadaşım Arif Beyefendi «Nasıl muvaffak olduk, Sa
karya muharebesi ve Afyon muharebesi olurken bu 
Meclis Başkumandan intihap etmiştir, her zaman ya
par» dediler. Efendiler! Her zaman yapılması nihayet 
tahtı imkânda olan bir şeydir. Her zaman ayni suret
le yapabiliriz iddiasında bulunabilir miyiz? Bir şeyin 
müspet ciheti nasıl mümkün ise menfi ciheti de müm
kündür. Efendiler! Başkumandanlık meselesinde ade
mi muvaffakiyet imkânına tahammül etmeğe imkân 
yoktur. Sonra bir nokta ile arz etmek istiyorum. Bi
raz burada ketum davranmak mecburiyetindeyim. 
Muhterem Meclisi teşkil eden rüfeka bugün pekâlâ bi
lirler ki Gazi Mustafa Kemal Paşa gibi bütün dünya-
deki askerler ve kumandanlar içerisinde askerî müm
taz bir mevkii haiz olan bir zat gibi bir Başkumandan 
timsali elimizde mevcut iken ve düşman burada burnu
muzun dibinde iken ve bu kadar müstesna bir vaziyete 
malik iken bundan evvelki Meclis ve şüphesiz bunu da 
arz edeyim ki; bütün dünyadaki Meclislerin en vatan
perveri olan Türkiye birinci Büyük Millet Meclisi bü
tün evza ve harekâtı ile, kararlariyle hareket etmiştir, 
öyle bir meclis bile Gazi gibi bir Başkumandanlık tim
salini o makama getirmekte müşkülât çekti. Efendiler! 
Tarihin bu şekil perdesini bugün kaldırmağa muktedir 
değildir efendiler! Tenevvür ettiği zaman göreceksiniz 
ve millet görecektir ki Gaziyi Başkumandan yapmak
ta azim müşkülât olmuştur. Meclisin içinde büyük şey
ler olmuştur. Ağır vaziyetler olmuştur. Memleketin ha
yatı tehlikeli kenarlara kadar gelmiştir. O kadar yük
sek bir Meclis o kadar müstesna bir vaziyet varken, 
Gazi paşa gibi bir Başkumandan varken bu vaziyet ha
sıl olmuştur. Alelade bir zamanda, beş sene sonra ta
savvur buyurunuz ki düşman burun dibinde değildir, 
elinde de böylebir timsal yoktur. Beş paşa vardır, altı 
pa'-a vardır. Tasavvur buyurun bu günkü değil (Gü-
lültüler) efendim niçin müsaade buyurmuyorsumiL? Fi
kirlerimi arz edeyim. 
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BİR SES — Yanlış izah ettiniz bu hususu Recep 
Beyefendi.,. 

RECEP BEY (Kütahya) — Yanlışım varsa onu mu-
vacehei tarihte sizinle müşafehe edebiliriz. Ben ken
dimi bu hususta etraflıca söylemek mevkiinde görmü
yorum. 

MAZliAR BEY (Aydın) — O hususta hiçbir tef
rika olmamıştır. 

REŞAT BEY (Saruhan) — O zaman hafi celsede 
görüşülmüştür. 

RECEP BFY (Kütahya) — Efendim, bendeniz arz 
ediyorum, müşkülâtı azime ile intihap edilmiştir. Ayni 
yerde istediğiniz gibi teyit ve tespit etmeye hazırım ve 
misal olarak arz ediyorum ki, Meclisler Başkuman
dan yapamaz. Bu kadar müstesna vaziyetler olmuştur. 
Muhterem arkadaşım Halit Bey buyurdular ki hakkı 
murakabe lâzımdır. 

Başkumandan Meclis tarafından murakabe edil
melidir. Çünkü Başkumandanların Meclisler tarafın
dan murakabe edilmediği zamanlarda ki fecaatlerini 
hepimiz biliyoruz. İsim de söylediler. Merhum ol
muş ve masiyetlerini tarihin hikâye edeceği bir zat- J 
tan bahsettiler. O zatin harekâtını ve sevkülceyşî ha
rekâtını nasıl söyleyorlar, hayret ediyorum. Meselâ, 
harekâtı sevkülceyşini, Kafkasya'da bir fıkra fazla, 
Romanya cephesinde iki Kolordu noksan sevk edipte 
yanlış hareket ettiğini Meclis murakabe etseydi böyle 
olmazdı ve kardeşini kumandan yapamazdı, dediler. 
efendiler! Müsaade buyurunuz! Meclis bir 
Başkumandanı murakebe edemez. O Başku
mandanı tayin etmek mesuliyetini almış olan 
ve kanunun ruhu mucibince bu Mecliste 
her dakika murakabe ve ispat edilebilecek olan He
yeti Vekileyi murakabe eder. O zaman devlet cihazı 
bu kanun şeklinde yürümüş olsaydı - Kimseyi mu
aheze etmek istemiyorum efendiler! Fakat burada 
bahsedilmiştir, tarihî bir hakikattir, fikirleri ifade 
için misal olarak söylüyorum - o cihaz içinde mura
kabe evsafı bütün kanunun eşkâli tecelli etmiş olsay
dı Arif Beyin buyurdukları imkân hiçbir vakit kal
mazdı. Yoksa Enver Paşayı Meclis huzuruna çekip-
te sen niçin böyle yaptın diyemez. Fakat Harbiye 
Nazırı sıfatiyle çeker, ve başka. Yalnız. Başkuman 
dardık sıfatiyle çekipte filan adamı niye kumandan 
yaptın diye murakabe edemez. Başkumandan böyle 
murakabe tahtında, milletin mukadderatını ve ordu
ların sevk ve idaresini uhdesine alamaz efendiler! 
Bu kadarcık ifademle muhterem arkadaşlarımın tek
lifi acizanemdeki eşkâle vuku bulan itirazları tat- } 
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min edecek cevapları verdim zannediyorum. Yine 
teklifi acizaaemin kabulünü rica ederim. Bütün me
suliyet esası tamamen tespit edilmiştir. Bütün kuvvet 
menbalan, millet tarafından nebean ettiği ifade edil
miştir. Başkumandanlığın Meclisin uhdesinde bulun
duğu ifade edilmiştir. O suretle mesul Heyeti Vekili 
vasıtasıyîe Başkumandanlık tespit edilmiştir. Maru
zatım bundan ibarettir. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Muhterem 
arkadaşlarını, mevzuu müzakere kırkıncı maddeye 
müteferri mütalaatımı vaktin pek dar olmasından 
dolayı muhtasar bir surete arza iptidardan evvel bir 
cihet hakkında hayretimi izhar mecburiyetinde bu
lunduğumu Heyeti Celilenize arz etmeyi kendime 
vazife addederim. O mecburiyet de şudur: Bursa 
Mebusu Refet Bey biraderimiz ve daha evvel Kon
ya Mebusu Refik Bey arkadaşım ve bu gün yine Re
fet Beyin beyanatını müteakip iştirak suretiyle yaptık
ları beyanatın mahiyetine mütedair, o mahiyet ki; 
hâkimiyeti milliye, vahdeti kuva esasına müstenit 
olması lâzım gelen ve bu gayeye îsâl için çalışılan 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun heyeti umumiyesinin 
müzakeresi zamanında söylenecek sözleri temcit 
pilâvı gibi ısıtıp ısıtıp tekrar söylemekle.. 

REFET BEY (Bursa) — Söyletmediniz, söyletme
diniz üç kişiye söylettiniz. 

AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — Yani 
tabiri aharla, saltanatın ilgasına ve hukuku hâkimi
yet ve hükumraninin gayrı kabili terk ve tecezzi ve 
ferağ olmak üzere Türkiye halkının mümessili bulu
nan Büyük Millet Meclisinin şahsiyeti maneviyesinde 
mündemiç bulunduğu esasına mütedair layetegayyer 
bir kanun olmak üzere tespit ve bizlerin şeraiti in-
tihabiyemiz olan Halk Fırkası umdelerinin ikincisini 
teşkil eden bu şey ile intihap edilmiş vekil olduğu
muz halde bu sözleri nasıl söylediklerine hayret edi
yorum! (Bravo sesleri) 40 mcı maddenin metni etra
fında az çok vüsat hararet ve ciddiyetle ilmî ve siyasî 
bir mahiyette cereyan eden mütalâat ve müzakerata 
müteferri noktai nazarımı arz edeyim. Efendiler! 
Kırkıncı maddenin aslı şudur: «Berrî, bahrî, havaî bil
cümle kuvvetlerin Başkumandanlığı Reisicumhura 
mevdudur». 

Hiç şüphe yok ki encümeniniz «Mevdudur» ke
limesini bilâmaksat bu madde içerisine koymamıştır. 
Tevdi edilen bir şeyin bir mudiî, bir müstevdiî var
dır. Mudii kimdir? Bittabi Büyük Millet Meclisi. 
Müstevdii kimdir? O da bittabi maddenin tasrih et
tiği Reisicumhurdur. Ancak şu maddenin ruhu böy-
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le olduktan sonra müzakerenin kolaylaşması icap 
eder. Bence müzakereyi takibeden şey rekâketi ifa
de, noksan ifade eder. Çünkü Reisicumhura tevdi 
edildiği şu madde ile tespit edilen ve aslı Büyük' Mil
let Meclisinde bulunduğu daha evvelce dördüncü 
ve beşinci maddelerde tespit edilmiş bulunan ve 
encümenimizin Reis ve Mazbata muharirleri tara
fından da burada şifahen söylenilen bu hak eğer 
mutlak bir surette Reisicumhura mevdudur diye 
bırakılmış olsaydı müzakere bu kadar uzamayacak 
ve bu kadar müşkülât çekmeyecektir. Çünkü Reisi
cumhura mevdu olan bu hakkı n müstevdii tarafın
dan bizzat veya bilvasıta ifa edilmesi mümkün
dür efendiler, tşte arkadaşlarımızın, Recep Beyefen
dinin, Yunus Nadi Beyin, Celâl Nuri Beyin «Arka
daşlarım zaman zaman yanlış telâkki ettikleri, zi
hinlerinin saplandığı bir nokta vardır. Bu nokta an
laşılırsa mesele kolaylaşacaktır.» demelerine sebep 
budur. Halbuki bu noktada saplanan dimağlar hak
lıdır. Çünkü arz ettiğim gibi müstevdii mutlak ol
duğu için gerek kendisi ve gerek ahâri vasıtasiyle 
istimale mezundur. Bundan bu çıkar. İşte bundan 
bihakkın iştibah ediyoruz ve maddeyi gayri kâfi gö
rüyoruz. Efendiler! Kuvayı, berriye, bahriye ve ha-
vaiyenin Başkumandanlığı, tabiri aharla kuvayı umu-
miyenin Başkumandanlığı Meclisin şahsiyeti ma-
neviyesinde mündemiçtir. Bu cihet hepimiz arasın
da müttefiki aleyhtir, nitekim ittifakla tespit ettiği
miz maddenin ruhu hilâfına hareket etmeye ne im
kân vardır, ne de lüzum vardır. Bittabi seferde yani 
harpte müdafaai vatan sırasında Meclisin şahsi
yeti mübeccelei mâneviyesinde mündemiç bulunan 
bu Başkumandanlık hakkının bizzat Meclis tarafın
dan istimal edilmesine imkân yoktur. Bu da müttefi
ktin aleyh, şu halde Meclis, aslında zatı mübeccelinde 
mevcut ve mündemiç olan bu Başkumandanlık sa
lâhiyetini vakti seferde nasıl istimal eder ve ne şe
kilde istimal eder? Bunu tespit etmek meselesi var
dır. Bunu tespit ederken iki esas, bütün müzakerat 
içerisinde tebellür ve tezahür etmiştir. Bunlardan 
birisi, Heyeti Vekile veyahut Metilisin haricinde 
herhangi teşkilât veyahut makam intihap etsin ve 
Meclisin nazarı tasvibine arz etsin. Diğer noktai na
zarda, pek sarih değilse de muhtasaran arz edeyim, 
zannederim ki maksadı odur, Meclis kuvayi umumi-
yenin Başkumandanlığı salâhiyetini uhdesinde tut
makla beraber seferde kendisi istimale muktedir 
olmadığı için kendi haricindeki ve yine kendisine 
mensup ve mesul olan bir heyetin intihap ve tasvi-
biyle, salâhiyetin icrasına şimdiden bir madde ile 

cevaz versin. Bendeniz tamamen bu ikinci şıkkın ta
raftarıyım. Başkumandanlık salâhiyeti ki, Meclisin 
şahsiyeti mâneviyesinde mündemiçtir ve ilelebet 
mündemiç kalacaktır. Vakti seferde bunun bizzat 
Meclis tarafından istimaline ne kadar imkân yoksa 
hariçte Meclise karşı mesul bir heyet tarafından in
tihap edilecek Başkumandan vekilini Meclisin tas
vibine arz etmekte dahi o nispette azîm tehlikeler 
melhuzdur. Gerçi bu bir ihtimali zarardır. Fakat 
ihtimali zarar, daima zarardır. Mahza zarardır. Bu
nun devrinde bir ihtimali kâr mevcuttur. Fakat ihti
mali kâr daima kâr addedilemez. Esasen bizim um-
dei asliyemiz olan, noktai nazarımızın en sabit kıs
mını teşkil eden, millet namına Meclis hâkimiyeti, 
milletin yegâne mümessili olmak itibariyle Meclis 
hâkimiyeti meselesi olunca ve bu da arz ettiğim 
şekilde tespit imkânını bulunca ortadan muhteli
fin fih bir şey kalmaz. Binaenaleyh bendeniz bir 
takrir hazırlamıştım ve Makamı Riyasete birinci tak
rir olarak vermiştim. 

Şimdi huzuru âlinizde maruzatta bulunurken o 
takriri istedim. Metnini okuyacağım : Ancak bundan 
evvel şu iki noktayı arza mecburum birincisi, Recep 
Bey biraderimizin teklifleriyle benim teklifim arasında-
kr fark, Recep Bey vakti hazarda dahi bir Başku
mandan vekâleti tasavvur ve kabul ediyorlar. Bende
niz ise bunu ne kabul ediyorum, ne cevaz veriyorum, 
ne de lüzum görüyorum. Esbabını arz etmiyorum. 
Çünkü vaktimiz dardır. Bir çok arkadaşların beyana
tı arasında bunların esbabı makbulesi ve ehemmiyeti 
katiyesi serdedilmiş bulunuyor. Sonra bir noktadan 
daha bahsedildi. Dediler ki «Erkânı Harbiye Umu
miye Vekâleti için yapılan kanunun dokuzuncu mad
desinde; Reisicumhura niyabeten ordunun hazarda 

emir ve kumandasına memur en yüksek makamı as
kerî olmak üzere Erkânı Harbiye Umumiye Riyaseti 
tesis olunmuştur.» diye bir sarahat vardır. Seferde 
Meclisin şahsiyeti mâneviyesinde mündemiç kuvayı 
umumiyenin Başkumandanlık salâhiyetinin sureti is
timali tespit edildikten sonra hazarda ne olacağı tes
pit olunmazsa bittabi bu maddenin hükmü olamaz. 
Yani Erkânı Harbiye Umumiye Vekâletinin ilgasına 
dair olan madde, Teşkilâtı Esasiye Kanun lâyihasının 
mevzu müzakere olan kırkıncı maddesinin tanzim 
edilmiş bulunan ruhuna göre idi. Yani Berrî, Bahrî, 
Havaî bilcümle kuvvetlerin Başkumandanlığı Reisi
cumhura mevdu olduğundan müstevdi mevkiinde bu
lunan Reisicumhura vekâleten Erkâni Harbiyei Umu
miye Riyaseti vakti hazarda şu işi yapabilirdi. Halbu-
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ki şimdi yine kuvayı berriye ve bahriye ve havaiye-
nin Başkumandanlığı Meclisin şahsiyeti maneviyesin-
de mündemiçtir. Meclis bu selâhiyeti vakti seferde 
Heyeti Vekile tarafından intihap ve Reisicumhur ta
rafından tasdik edilecek bir Başkumandan vekili is
timali muvakkatiyle istimal ettirirsek aslen Reisicum
hura böyle bir şey vermemiştir ki ona vekâleten bu 
maddenin tespit ettiği gibi Erkânı Harbiyei Umumi
ye Riyaseti Başkumandanlığı hazarda yapabilsin. Bir 
kaidei umumiyedir. Lâyıhai kanuniyemiz içerisinde 
mevcuttur. Meclisi Âli bunu kabul edecektir. Kanu
nu Esasî ahkâmı asliyesine münafi hiç bir kanun, hiç 
bir madde yaşayamaz. Bu maddeyi böyle tespit eder 
etmez bu madde sakıt olacaktır. 

RECEP BEY (Kütahya) — Vakti hazarda ku
manda makamı kalmıyor. 

AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — Arz et
tim efendim. Teklifimi okuyorum : 

Madde — «Kuvayı berriye, bahriye ve havaiye-
nin Başkumandanlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin şahsiyeti maneviyesinde mündemiçtir. Meclis bu 
salâhiyeti vakti seferde Heyeti. Vekile tarafından in
tihap ve Reisicumhur tarafından tasvip olunacak bir 
Başkumandan vekili marifetiyle istimal eder.» 

Hazarda ve seferde sureti mutlaka ve katiyede 
Başkumandan Meclisin şahsiyeti maneviyesidir. An
cak dördüncü ve beşinci ve yedinci maddeleri müza
kere ederken serdettiğimiz esbap ve mülâhazatın ay
nına binaen bilistisna seferde Meclisin bu salâhiyeti 
Heyeti Vekile tarafından intihap ve Reisicumhur ta
rafından tasvip olunacak bir Başkumandan vekili ma
rifetiyle istimal edeceğini, etmeğe karar verdiğini tes
pit etmiş bulunuyoruz. Mesele gayet vazıhtır efendi
ler! Ve başka bir şekil yoktur. Recep Beyefendi bira
derimizin takrirleri gibi, şifahî ifadelerinin aynı ma
nasını tazammun etmediğini zannettiğim takrirleri 
gibi Başkumandanlık Meclisin şahsiyeti maheviyesin-
dendir, bir sözdür. Arz ettiğim gibi seferde şöyle ya
pılır, hazarda böyle yapılıyor, binaenaleyh Başku
mandanlığın bilirtibat ve alâkai maddeyi ve manevi-
yesi yoktur. 

RECEP BEY (Kütahya) — Maneviyesi vardır, 
maddisi yoktur. 

AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — Bu böy
ledir efendim. Efendiler! Ordu ihtiyacını, askerî ihti
yacını, harp zamanı ihtiyacını, millet hâkimiyetini de 
vahdeti kuva esasını tatmin edecek yegâne teklif zan
nediyorum ki teklifi acizanemdir. Meclisi Âliniz ve 
rüfekayı muhtereme bu teklifi kabul etmekle muta-

vasıt bir çarei hal bulmuş olacaktır. (Bir daha okur-
musunuz sesleri) 

(Ahmet Süreyya Bey takririni tekrar okudu.) 
Efendiler! Şurada bir madde kabul etmiştik. Mec

lis yani bundan evvel icra ve teşri salâhiyetini uhde
sinde tutan Meclis kendisine ait olan icra salâhiyeti
ni, kendi tarafından müntehap Reisicumhur ve onun 
tayin edeceği îcravekilleri vasıtasıyle istimal eder, 
diye nasıl bir şekil bulmuş ve nasıl bir ibare ve ruh 
kullanmış isek ve vahdeti kuva ve hâkimiyeti milliye 
esas itibariyle bu ifadeyi nasıl mülayim, müterafik 
ve âdil bulmuşsak bu madde de aynı ruhu taşıyan bir 
şekilde yazılmıştır. Aynı esasatı fikriyeye müstenittir. 
Zannederim Heyeti Celilenizin evvelce mazharı itti
fakı olan maddenin ruhunu taşıyan teklifi acizanem 
en musıp tekliftir. Kabulünü istirham ederim. 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Muhterem arkadaş
lar, bendeniz iki cümle arzedeceğim. 

Bunlardan bir tanesi Ragıp Beyefendiye cevap
tır : Beyanatı âlileri münhasıran Başkumandanlık 
meselesine aittir. Bunu, içimizden bir arkadaşımız, 
her hangi bir gazete ile neşrettirilebilir. 

ikincisi; vahdeti kuva ve tefriki kuvanın her han
gi bir meselede burada tekrar mevzubahis edilmesine 
taraftar değilim. 

Meclisi Âli 25 ve 36 ncı maddelerin şu ve bu ku-
yudatiyle geniş halkçılığa doğru gitmiştir. Bundan 
sarfınazar ederek derhal hukukun bir çoğundan fe
ragat etmek suretiyle - benim noktai nazarıma göre-
aksamak gibi bir vaziyette her hangi bir kaydı ka
bul edemem. Hukuku hükümrâniden addetmiş oldu
ğu Başkumandanlığı ancak ve ancak Meclisi Âlide 
görürüm. Hazarda ve seferde dilediği gibi istimal 
eder, tarih meydandadır, hadisat meydandadır ve 
biz Refet Beyefendinin beyanatı âliyeleri gibi Kanu
nu Esasimizi hadisattan, ruhumuzdan alacağız ve al
mışızdır. Bize muvaffakiyet getiren, bize şeref geti
ren ve bize istiklâl bahşeden böyle mühim hadisatı 
terk ve ihmal edip de nazari yatçılığa gitmek veyahut 
Avrupa hükümetinin siyasetleri gibi bir çok fikir 
içinde boğulmak ve bunalmak; bu memlekette tek
rar tehlikeleri kabul etmek demektir. Bu itibarla 
şimdiye kadar görülen eser üzerinde yürünmesini 
tekrar istirham ve ısrar ediyorum. 

HALİL BEY (Zonguldak) — Efendim! Bendeniz 
iki muhalif fikri temsil eden Recep Beyefendi ve 
Arif Bey biraderlerimizin fikirlerini mümkün oldu
ğu kadar yaklaştırmak ve uzaklaştırmak için buraya 
çıktım. Şimdi efendim bir kere Başkumandanlığın 



İ : 30 6 . 4 . 1340 C : 1 

Büyük Millet Meclisinin şahsiyeti mâneviyesinde 
mündemiç olduğunda her iki arkadaşımu ittifak et
miştir. Vakti harpte ve seferde Başkumandanlık va
zifesinin kime tevdi edileceği ve kendisine tevdi edi
lecek zatın sureti intihabı meselesi en ziyade bizi 
uğraştırmaktadır. Bendeniz ne Recep Beyefendi de
recesinde bu meselede müzahirkâr olacağım, ne de 
Arif Beyefendi biraderimiz kadar taassup göstere
ceğim. Bir kere Recep Beyefendi bv. meseleyi Heye
ti Vekileye bırakıyorlar. Onlar tarafından intihap 
olunacak zati Reisicumhura arz ediyorlar. Oradan 
tasdik olunuyor. Mesele bitiyor. Arif Beyefendi ise 
bilâkis mesele bu hale geldikten sonra Meclise gön
deriyor. Mecliste uzun uzun münakaşa ettiriyor. Re
cep Beyefendinin fikrinde değilim, çünkü Başkuman
danlık gibi mühim bir işin münhasıran Heyeti Veki
leye bırakılması da doğru değildir. Çünkü her vakit 
başınızda ne Mustafa Kemal Paşa gibi bir Reisi
cumhur ne de tsmet Paşa gibi bir Başvekil bulunabi
lir. Olabilir ki, Heyeti Vekile baştan nihayete kadar 
sivillerden mürekkep olur ve Reisicumhur da mese
lâ muhterem hocamız, Hoca Mahir Efendi Hazret
leri gibi ulemadan bir zat olur. Bunun askerlikte, 
harple, darpla alâkası yoktur. Binaenaleyh intihabın 
daha makul esasata istinat ettirilmesi için Heyeti Ve
kile ile Şûrayı Askerinin - ki bendeniz bu noktada 
musırrım behemahal Şûrayı Askerî de iştirak etmeli
dir • ve aynı zamanda Büyük Millet Meclisi Reisi
nin, Reisicumhurun riyaseti tahtında yapacakları iç
tima neticesinde taayyün edecek zatin Başkumandan 
olması.... 

YUNUS NADİ BEY (Menteşe) — Şekil mesele
sidir bu!.. 

HALlL BEY (Devamla) — Bu arz ettiğim heyet 
tarafından intihap olunacak zat Meclisi Âliye arz 
olunur. Meclisi Âli de bilâmünakaşa bunu teffiz 
eder. 

YUNUS NADİ BEY (Menteşe) — Kim mene-
decek Meclisi Âliyi münakaşadan?.. 

HALİL BEY (Zonguldak) — Madde!.. 
YUNUS NADİ BEY (Menteşe) — Behemahal 

teffiz edecekse gelmesine ne lüzum var? 
HALİL BEY (Zonguldak) — Ne lüzum var bu

yuruyorlar. Esas itibariyle Başkumandanlık Büyük 
Millet Meclisinin şahsiyeti mâneviyesinde mündemiç
tir, deniliyor. Bu esası kabul buyurdunuz. Meclisin 
hakkı olduğu şu kanun ile tespit edilmiş olan bu 
esas, bu mal, bu mülk her ne ise, nasıl olur da Mec
lisin haricinde bulunan bir heyet tarafından vaki 
olan bir intihapla ve onun muvafakati istihsal edil

meden, al efendi sana biçilmiş kaftan, haydi yürü 
git denilebilir? Binaenaleyh bu teffiz lâfının behema
hal bir karara raptedilerek Meclisten sadır olması lü
zumlu bir esastır. 

YUNUS NADİ BEY (Menteşe) — Reddedilmesi 
imkânı olmalıdır. 

HALİL BEY (Zonguldak) — Olmaz efendim! 
Meclis kalkıp onu reddettim demez. Buna imkân 
yoktur. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Çok doğru, çok 
doğru!... 

HALlL BEY (Devamla) — Şimdi gelelim vakti 
hazar meselesine : Vakti hazarda da bendeniz bir 
Başkumandanlığın mevcudiyeti lüzumuna kani olan
lardan değilim. Yalnız memlekette orduyu temsil 
eden bir makam olması lâzımdır. Meselâ bir gün 
düveli ecnebiyeden her hangi birinin Reisicumhur 
veya Hükümdarı gelir, Türkiye'yi ziyaret eder. 

YUNUS NADİ BEY (Menteşe) — Hükümdar 
yok!.. 

HALİL BEY (Zonguldak) — Düveli ecnebiyeden 
bahsediyorum, kalmış ise!.. 

Gelir Türkiye'yi ziyaret ederse bu Hükümdar ki
min misafiridir, memleket namına kimin tarafından 
kabul edilecektir. Bittabi Reisicumhur tarafından!.. 
Reisicumhur misafirinin şerefine bir resmi geçit 
yaptırmak ister, bir merasim yaptırmak ister, ordu
da bu merasime iştirak eder. Bu kanun mucibince 
Başkumandanlık Büyük Millet Meclisinde münde
miçtir. Millet Meclisi, hepimiz cumhur cemaat top
lanıp gidecek miyiz? Buna imkân var mıdır? Bina
enaleyh merasimde orduyu temsil edecek, ordu Baş
kumandanlığı mevkiini gösterecek bir zat lâzımdır. 
Bu kim olabilir? Reisicumhur!.. Bu, tabiîdir. Bina
enaleyh bu noktayı da bu cihetten tasrih etmek su
retiyle ben bu maddeyi şu şekilde yazdım, arzu eder
seniz yukarıdan aşağıya okuyayım : 

«Madde 40. — Berrî, bahrî, havaî bilcümle kuv
vetlerin Başkumandanlığı Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin şahsı manevisinde mündemiç olup, yal
nız vakti seferde Reisicumhurun riyaseti tahtında 
olarak Büyük Millet Meclisi' Reisinden ve İcra Ve
killeri Heyetiyle Şûrayı Askerî azasından mürekkep 
heyeti mahsusa tarafından intihap olunacak bir za
ta emaneten teffiz olunur. Vakti hazarda ordu na
mına veya ordunun iştirakiyle icra edilecek mera
simde Başkumandan sıfatiyle Millet Meclisini, Rei-
sicumuhr temsil eder.» 

Huz mâ safa da'mâ keder. 
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İBRAHİM BEY (îzmit) — Muhterem efendiler, 
üzerinde haklı olarak tevakkuf ettiğimiz maddeyi 
bir kere okuyayım: «Berrî, bahrî, havaî bilcümle 
kuvvetlerin Başkumandanlığı Reisicumhura mevdu
dur.» Bu madde şekli hazıriyle âm ve şamil bir ma
na ifade etmektedir. Bundan anlaşılıyor ki, Büyük 
Millet Meclisine ait ve münhasır olan bir hak Reisi
cumhura verilmektedir. Evet, fakat bendenizi de te
reddüde sevk eden şunlardır: Birincisi Almanlar, 
Fransızlar, italyanlar, Lehliler ve emsali Devletler 
şuursuz, ebleh ve bizden daha az hassas mıdırlar ki, 
bu icraî haklarını kendi devlet reislerine tevdi etmiş
lerdir. ikincisi, Sakarya muharebesi esnasında Mec
lisimiz de bu salâhiyeti neden dolayı kendi Reisine 
vermiştir? Üçüncüsü bir harp tehlikesi karşısında 
bütün evsaf ve kabiliyeti haiz bir Başkumandanı 
isabetle intihap Meclisçe mi, yoksa Heyeti Vekilece 
mi mümkündür? Buna zannediyorum ki, hadisat ba
ğırarak şu suretle cevap veriyor. O diyor ki, bu hak 
bizzat Devlet Reislerince istimal edilebilir. Eğer böy
le olmasaydı Harbi Umumide muzaffer bir Hinden-
burg, muktedir bir Foş, mahir bir Fon lökok onla
rın başına gelemezdi. O halde efendiler; meseleyi ba-
sitleştirelim. 

Vakti hazarda ordunun Başkumandanlığı salâhi

yeti Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinde olduğu
na göre vakti seferde de Reisicumhurda olması, ya
ni Türkiye Büyük Millet Meclisinin şahsiyeti mane-
viyesinde mündemiç olan Başkumandanlık sıfat ve 
salâhiyetinin hazar ve seferde bilvekâle istimal edil
mesi zati meseleyi katiyyen ihlâl etmez kanaatinde
yim. Binaenaleyh ne Recep Beyin ve ne de Süreyya 
Beyefendinin mütalaalarına katiyyen iştirak etmiyo
rum. Bu husustaki takririmi takdim ettim. 

REİS — Efendim; daha dört arkadaşın sözleri 
vardır. Ragıp Bey, Rauf Bey, Ali Sait Bey, Kâzım 
Paşa (Kâfi sesleri) Efendim! Kifayeti müzakere tek
lif etmiyorum, vakit gecikmiştir. Daha söz alan ar
kadaşlar vardır. Vaktimizin varlığına binaen yarın 
intaç etmek üzere bu maddenin müzakeresini yarına 
talik edelim. Evvelâ Meclisin müzakereye devam 
edip etmeyeceği... (Yarın sesleri) (Gece sesleri) (Ra
mazandır sesleri) Efendim! Kırkıncı maddenin mü
zakeresinin yarına talikini kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Yarın bermutat bir buçukta içtima etmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat saat : 5,30 

— 364 — 
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İstanbul ve TevabU Balıkhanesine müteallik Nizamnamenin birinci ve üçüncü 
rüsumun tezyidine dair Kanunun ikinci neticei ârâsı 

maddesinde muharrer 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AKSARAY 1 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 

ANKARA 
ihsan B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 

ARDAHAN 
Halit Paşa 

ARTVİN 
Hilmi B. 

BAYEZlD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 

BOLU 
Cevad Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B, 
Avni B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 
Refet B. 

CANtK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. 

ÇORUM , 
Dr. Mustafa B. 

Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler 

150 
150 

(Kabul edenler) 

tsmet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Fevzi B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B, 
Mumiddin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 

ERGANİ 1 
İhsan B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Halil B. 
İbrahim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
laif B. 
Rüştü Paşa 
Ziyaeddin Ef. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 
Arif B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
Hakkı Tarık B. 
Şevket Ef. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 
Veysel Rıza B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin Ef. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Hamdi B. 
Yusuf Akçura B, 

i İZMİR 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

İZMİT 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 
Saffet B. 

KÂNGIRI 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 
KARAHİSARI SAHİP 

Kâmil Ef. 
Musa Kâzım B. 
Sadık B, 
KARAHİSARI ŞARKİ 

Ali Sururi B. 
İsmail B4 

KARESİ 
Ahmed Süreyya B. 
Ali Şuuri B. 
Hulusi B. -
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmed B. 
Ömer Ef. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Ali Rıza B. 
Halid B. 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 

' Dr. Halit B. 
KIRKKİLlSE 

Dr. Fuad B. 
KIRŞEHİR 

1 Ali Rıza B. 
KONYA 

Eyüp Sabri Ef. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Rağıp B. 
Recep B. 

MALATYA 
Hacı Bedir Ağa 
Dr. Hilmi B. 

I Reşid Ağa 

— 365 
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MARAŞ 
Abdülkadir B, 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdürrezak B. 
Derviş B. 
Necip B. 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Hoca Esad Ef. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

İ ; 30 6 

I MUŞ 
I Osman Kadri B. 
I Rıza B. 

[ NİĞDE 
I Ata B. 
I Ebubebir Hazım B. 

ORDU 
L Faik B. 
I Halil Sıtkı Ef. 
İHamdi B. 
i İsmail B. 

t RİZE 
f Ali B. 

. Esad B. 
Frad B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Hacı Ethem B. 
Kemal B. 

SİİRD 
Mahmod B. 

I SİVAS 
Muammer B. 

| Ziya B. 

| SİVEREK 
Kadri Ahmed B, 
Mahmud B. 

TEKFURDAÖ 
Cemil B. 

TOKAD 
Emir B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmed Muhtar B. 
Süleyman Sırrı Ef. 

URFA 
Ali B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

" • - — ^ > . » ^ * ^ — < • • • 
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Zonguldak Şimendifer ye Limam rüsumunun tenzili hakkındaki Kanonun ikinci netkei ârftsı 

{Kanun kabul edilmiştir.) 

: 149 Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 149 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mehaaed Vasfi S. 

B, 
AMASYA 

Ali Rıza Ef. 
ANKARA 

B. 
ANTALYA 
Sıtkı B. 

ARDAHAN 
Paşa 

ARTVİN 
• B. 

BAYEZİD 
' B. 

BİGA 
B. 
BOLU 

Abbas B. 
. Emin Cemal B. 

Falih Rıfkı B. 
B. 

BOZOK 
Hamdi B. 

B. 
Sırrı B. 

BURDUR 
' BâkiB. 

BURSA 
Fehmi Ef. 

B. 
CANİK 

Paşa 
Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
B. 

ÇORUM 
Mustafa B, 
' B. 

IKabul edenleri 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ati B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Fevzi B, 
Şeref B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhiddin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Halil B. 
İbrahim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim B, 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Raif Ef. 
Rüştü Paşa 
Ziyaeddin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 
Arif B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hacim Muhiddin B. 

Hakkı Tarık B. 
Şevket Ef. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 
Veysel Rıza B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef: 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Hamdi B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİT 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

İZMİT 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 
Saffet B. 

KANGIRI 
Rifat B, 
Talât B. 
Ziya B. 
KARAHİSARISAHİP 

Kemal B. 
Musa Kâzım B. 
Sadık B, 
KARAHtSARI ŞARKİ 

Ali Sururi B. 
İsmail B. 

KARESİ 
Ahmed Süreyya B. 

Ali Şuuri S. 
Hulusi B. 
Osman Niyazi JB. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmed B. 
Ömer Ef. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir B. 
Halid B. 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 
Dr. Halid B. 

KIRKİLİSE 
Dr. Fuad B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Fevzi B. 
Naim Hazım Ef, 
Refet B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Ragıp B. 
Recep B. 

MALATYA 
Bedir Ağa 
Dr. Hilmi B. 
Reşid Ağa 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mithat B. 



MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdürrezak B. 
Derviş B. 
Necip B. 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esad Ef. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 

Besim B, 

Niyazi B. 
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MUS 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 

ORDU 
Faik B. 
Halil Sıtkı Ef. 
Hamdi B. 
İsmail B̂  

RİZE 
Ali B. 
Esad Ef. 
Fuad B. 
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I SARUHAN 
I Abidin B. 
I Hacı Ethem B. 
I Kâmil B. 
I SİİRD 
I Mahmud B. 
I SİVAS 
I Muammer B. 
I Ziya B. 

I SİVEREK 
I Kadri Ahmed B. 
• Mahmud B. 

I TEKFURDAĞ 
I Cemil B. 

»>•« 

TOKAD 
Emin B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmed Muhtar B. 
Süleyman Sırrı Ef. 

URFA 
Ali Fuat B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 
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Erzurum - Sarıkamış - Kars demiryollarının 1340 senesi Bütçe Kanununun ikinci neticei ârâ 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 

ANKARA 
ihsan B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 

ARDAHAN 
Halit Paşa 

ARTVİN 
Hilmi B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 

BOLU 
Cevad Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B, 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Avni B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

CANlK 
Cavit Paşa B. 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
îhsan B. 

ÇATALCA 
Şakir B4 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 

151 
148 

3 

/Kabul edenler/ 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Feyzi B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhiddin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B, 
Halil B. 
İbrahim Ef. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Raif Ef. 
Rüştü Paşa 
Ziyaeddin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B, 
Ali Cenani B. 
Ferid B. 
Hafız Şahin B. 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhiddin B. 
Hakkı Tarık B. 
Şevket Ef. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Hamdi B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

İZMİT 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 
Saffet B. 

KÂNGIRI 
Raif B. 
Talât B. 
Ziya B. 
KARAHİSARI SAHİP 

Kâmil Ef. 
Musa Kâzım Ef. 
Sadık B. 
KARAHİSARI ŞARKÎ 

Ali Sururi B. 
ismail B. 

KARESİ 
Ahmed Süreyya B. 
Ali Şuuri B. 
Hulisi B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmed B. 
Ömer Ef. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Ali Rıza B. 
Halid B. 
Mehmed Fuad B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 

KIRIKKlLlSE 
Dr. Fuad B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mutafa Ef. 
Mustafa Feyzi Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 
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KOZAN 
Ali Saip B. 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Recep B. 

MALATYA 
Bedir Ağa 
Dr. Hilmi B. 
Reşit Ağa 

MARAŞ i 
Abdülkadir B. İ 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdürrez&k fi. 
Necip B. 
Yaİcup Kadri B. 

MENTEŞE 
Hacı Esad Ef. 
Yunus Nadi B. \ 

«GÜMÜŞİ 
Veysel Riza B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazam B. ! 

ORDU 
Faik B. i 
Halil Sıtkı Ef. \ 
Hamdi B. 
ismail B. \ 

RİZE I 
Ali B. 
Esad B. 
Fuad B. 

SARUHAN 
Abidin B. 

(Reddeâ 

[ANE 1 KASTAM 
I Hafız Emin B 

Hacı Ethem B. 
Kemal B. 

SİİRD 
Mahrmıd B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B, 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Muammer B. 
Ziya B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 
Mahmud B. ' 

TEKFURDAĞ 
Cemil R. \ 
Faik B. 

TOKAD 
Emin B. 

]enler) 

[ONU 1 KÜTAHYA 
E. 1 Rağıp 

THABZDM 
Abdullah B. 
Ahmed Muhtar B. 
Süleyman Sırrı Ef. 

URFA 
Ali Ef. 
Refet B. 
Saffet B. 
Yahya Kemal B. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim fi. 
Münib B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
Tunah Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 
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Merakibi Bökrlyerfen alınacaRk rüsum fcakfcmdaki 15 Nisan 133ü tariflfl Kanuna merbut tarifenin üçüncü 
ntafftfarfndekt (€) fıkrasuun ilgası hatkmiaki Kanunun UtimA netfeef ârâsı 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
tsmail Sefa B. 
Kemal B. 
Zamir B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Fe&n» B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 

ANKARA 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 

ARDAHAN 
Halit Paşa 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşid Galib B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 1 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 

BÎTLtS 
Muhiddin Nâmi B. 

BOLU 
Cevad Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Avni B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

149 
149 

IKab&t edenler) 

| BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

\ CANİK 
İ Cavid Paşa ı 
\ Süleyman Necmi B. 
| CEBELİBEREKET 
j ihsan B. 
[ ÇATALCA 
\ Şakir B. 
j ÇORUM 
; Dr. Mustafa. B, 
i İsmet B. 
î Münir B. 
j DENİZLİ 
I Dr. Kazma B, 
l Necip Ali B. 

Yusuf B. 
DERSİM 

Feridun Fikri B. 
DİYARBEKÎR ı 

Fevzi B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mumiddin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet iffet B. 
Halil B. 
ibrahim B'. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 1 
\ Câzim Ef. 
\ Halet B. 
1 \ 

\ Münir Hüsrev B. 
.RaifEf. 
; Rüştü Paşa 
\ Ziyaeddin B. 

ESKİŞEHİR 
; Abdullah Azmi Ef. 
\ Arif B. 

GAZİANTEP 
\ Ahmed Remzi B. 
; Ali Cenan* B. 
j Ferid B. 
| Hafız Şahin. B. 
I Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhiddin B. 
Hakkı Tarık B. 
Şevket Ef. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 
Veysel Rıza B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmı B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
ibrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 

Hamdi B.
Yusuf Akçnra B. 

IZMlR 
Mustafa Nfecatf B. 

, Mustafa Rahmi B. 
; Osmanzade Hamdt B. 

İZMİT 
ibrahim B. 

1 İbrahim Süreyya B. 
[ Mustafa B. 
1 Saffet B. 
İ KÂNGIRI 
I Rifat B. 
1 Talât B. 

Ziya B. 
KARAHİSABlSAHtP 

Kâmü Ef. 
Musa Kâzım B. 
Sadık B. 
KARAHİSARI ŞARKİ 

| Ali Sururi Ef. 
j İsmail B. 

KARESİ 
Ahmed Süreyya B. 
Ali Şuuri B. 
Hulusi B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağağlu Ahmed B. 
Ömer Ef. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahmut B. 
Ali Rıza B. 
Halid B. 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 
Dr. Halid B. 
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KIRKKİLÎSE 
Dr. Fuad B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa Ef. 
Mustafa Feyzi Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 
Ali Sadi B 

KÜTAHYA 
Rağıp B. 
Recep B. 

MALATYA 
Hacı Bedir Ağa 
Dr. Hilmi B. 
Reşid Ağa. 

M ARAŞ 
Abdülkadır B. 
Mithat B. 

MARDÎN 
Abdülgani B. 
Abdürrezak B. 
Derviş B. 
Necip B. 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Hacı Esat Ef. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 

ORDU 
Faik B. 
Halil Sıtkı Ef. 
Hamdi B. 
İsmail B. 

RİZE 
Ali B. 
Esad B. 
Fuad B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Hacı Ethem B. 
Kemal B. 

SİİRD 
Mahmud B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Recep Zübtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Muammer B. 
Ziya B. 

J SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 
Mahmud B. 

TEKFURDAĞ 
Cemil B. 

» Q « » •<••• 

TOK AD 
Bekir Sami B. 
Emin B. 
Hacı Kâmil B. 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmed Muhtar B. 
Süleyman Sırrı Ef. 

URFA 
Ali Ef. 
Refet B. 
Saffet B. 

I Yahya Kemal B. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Münib B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 
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Merakibi Bahriyeden alınacak rüsum hakkında 15 Nisan 1338 tarihli Kanuna merbut tarifeye bir zeyl ilâ
vesine dair Kanuna ikinci defa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 

ANKARA 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 

ARDAHAN 
Halit Paşa 

ARTVİN 
Hilmi B. ' 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 

BOLU 
Cevad Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 
Refet B. 

CANİK 
Cavid Paşa 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 
Münir B. 

Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 

139 

139 

/Kabul edenler/ 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DTYARBEKİR 
Feyzi B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mümiddin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
İbrahim B. 

-
ERZİNCAN 

Sabit B. 
ERZURUM 

Câzkn Ef. 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Raif B. 
Ziyaeddin B. 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B \ ^ t lC l 1 X. ^ Ull 1 ±J. 

GİRESUN 
Hacim Muhiddin B. 
Hakkı Tarık B. 
Şevket Ef. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 

— 3 r 

Veysel Rıza B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin Ef. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Hamdi B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

İZMİT 

İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 
Saffet B. 

KANGIRI 
Rifat B. 
Talât B. 

KARAHİSARI SAHİP 
Kâmil Ef. 
Musa Kâzım B. 
Sadık B. 

KARAHİSARI ŞARKİ 
Ali Sururi Ef 
İsmail B. 

KARESİ 
Ahmed Süreyya B. 
Ali- Şuuri B. 
Hulusi B. 
Osman Niyazi B. | 

r3 — 

KARS 
Ağaoğlu Ahmed B. 
Ömer Ef. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Ali Rıza B. 
Halid B. 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 
Dr. Halid B. 

KIRKKİLSE 
Dr. Fuad B. 

KIRŞEHİR 
Ali Riza B. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa Ef. 
Mustafa Feyzi Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Rağıp B. 
Recep B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Reşid Ağa 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdürrezak B. 
Devriş B. 
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Necip B. 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esad Ef. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 

Halil Sıtkı Ef. 
Hamdi B. 
İsmail B. 

RİZE 
Ali B. 
Esad B. 
Fuad B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Hacı Ethem B. 
Kemal B. 

SİİRD 
Mahmud B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Muammer B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 

TEKFURDAĞ 
Cemil B. 

TOKAD 
Emin B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmed Muhtar B. 
Süleyman Sırrı Ef. 

URFA 
Ali Ef. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Münib B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
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