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1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 

Takrirler 
l..— Burdur Me»busu Hüseyin Baki Be

yin Dinar - Eğridir hattından Burdur'a bir 
şube inşası veyahut Kumpanya ile bu bap
ta münakit mukavplenin feshi hakkın
da takriri (4/3) 203 

2. — Kastamonu Mebusu Mehmed Fuad 
Beyin, Ankara Ziraat Mektebi binasının 
Erkânı HarCriyei Umumiye Dairesi tara
fından tahliy esiyle mektebe iadesi hakkm-
<datakriri (4/1 mükerrer) 203 

3. '—• Sindb Mebusu Dr. Rıza Nur Be
yin, Dolma/bahçe sarayının müze yapılmak 
üzere Maarif Vekâletine devri ve Topkapı 
sarayının müze; hal inde halka açılmasının 
temini hakkında takriri (4/2) 203 

4. — Kayseri Mebusu Sabit Beyin, ruz-
iıamede bulanan şehit Miralay Nâzım Be
yin validesi hanıma hidematı vataniye ter
tibinden maaş tahsisi hakkındaki kanun 
lâyihasının müstacelen ve takdimen müza
keresine dair takriri 203,253 

Sayfa 
5. — Gelibolu Mebusu Celâl Nuri Be

yin, ruznamcde bulunan Uzunköprü - Ke
şan dekovilinin inşası hakkındaki teklifi 
kanuninin müstacel ruznameye alınma
sına dair takriri. 203:204 

6. — Cebelibereket Mebusu ihsan Beyle 
refikinin, Üsküdarlı Tçvfik Sükuti mer
hum ailesine de Nâzım Beyin valideoine 
tahsis edilen miktarda maa^ tahsisine dair 
takriri (4/171) 212 

204 Evrakı saira 
1. — Hilâfetin ilgan ve hanedan azası

nın hudut haricine çıkarılması dolayısiyle 
tebriki mutazammm Akçaşehir, İzmir, Es
kişehir, İpsala, Rize, Salihli, Kocaeli, Ke
şan, Kemalpaşa ve Mürtefe'den mevrut 
telgraflar. 204 

LâyihaTa? 234 
1. — Evkaf bütçesinin tasdikma değin 

1340 senesi Mart ve Nisan aylarına mahsus 
olmak üzere 600 bin lira avans itasına dair 
Başvekâletten mevrut lâyihai kanuniye 
(1/456) 234 



î : 7 9 . 3 

Sayfa 
3. — Müzakere edilen mevad 204 

1. — Kayseri Mebusu Saibit Bey ve 
refikinin, şehit Miralay Nâzım. Beyin valk 
desime hidematı vataniye tertibinden maaş 
tateisi için geçen devrei intihabiyede veri
lip Muvazenei Maliye Encümeninde bulu
nan teklifi kanunide münderiç ımiktarm 
eytam maaşının da ilâvesiyle altmış liraya 
iblâğına dair 4/140 numaralı takriri ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 204: 

1209 

Birinci celse 
Fethi Beyin tahtı riyasetlerinde Ibilinükat zap

tı sabık hulâsası kıraat ve aynen kalbul edildi. 
Evrakı varideden 'havaleye ta'bi (olanlar hakkın
da havale muamelesi icra 'olundu. 

Bâzı levayîhi kanuniyenin iadesini muta-; 
zamımm Başvekâlet tezkeresi kıraat ve Nizam-
naımei Dahilinin ımaddei mahsulsası ımuciib'ince 
'bu kanun lâyihalarının iade edileceği tarafı Ri
yasetten tdbliğ edildi. Âzayi kiralımdan bâzı ze
vatın mezuniyetlerine ve saireye dair Divanı 
Riyaset tezkereleri kıraat ve kalbul olundu. 

23 Temmuz 1924 tarihinde BrüksıeMe ini-
kadedilecek olan beynelmilel Parlâmentolar 
Ticaret Konferansında Türkiye Büyük Millet 
Meclisini temsil etmek üzere Murahhas izamına 
'dair ımezkûr Konferans Kâtibi Umumiliğinden 
mevrut davetname hakkındaki Divanı Riyaset 
tezkeresi dahi kıraat ve murahhas olarak iki 
âza intihap ve uzamı tensibedildi. Ve "bunun 
için <de Divanı Riyasetten altı naımzıet iraesi ka-
rarfgir olıdu. 

Hilafetin ilgası ve hanedanı 'hilâfetin Türki-
ye^den ihracı dolayısiyle te<briki ımutaza/raönin 
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2. — îzımir'in hini işgalinde şehit düşen 
Miralay 'Süleyman Fethi Beıyin zevcesine 
hidamatı vataniye tertibinden maaş tahsi
sine dair 4/161 numaralı istida hakkında 
istida ve Muvazenei maliye encümenleri 
mazbataları. - 209 :212,254 

3. — Teşkilâtı Esasiye hakkında Kanu
nu Esasi Encümeninin mazbata ve teklifi 
kanunisi (2/302 mükerrer) 213:233,234;234: 

1252,256 

muhtelif mahallerden mevrut telgraflara Diva
nı Riyasetçe cevap itası münasip gömüldü. Ba
de/hu 1340 senesi Muvazenei Umumiye kanunu 
lâyihasının müzakeresine geçilerek Dahiliye 
bütçesinin heyeti uımumiyesi müzakere <ediMi 
ve bir müddet müzakere cereyan ettikten -sonra 
'berayı teneffüs celse tatil olundu. 

îkinci celse 
İkinci Reisvekil Ali Süruri Efendi tarafın

dan küşad ve Dahiliye (bütçesinin heyeti umu-
miyesi hakkındaki müzakereye devam olun
du. Bu suretle cereyan ieden ımıüzakene kâfi gö
rüldükten ısıonra mülhak 'bir surette idare olu
nan vilâyetlerden, Üsküidar Ve Beyoğlu vila
yetlerinden maadasının diğer vilâyetler gübi 
•müstakiUen idaresi hakkındaki tahrir esas itiba
riyle kabul edildi. 

Mütaakiben ibütçemn fasılarına ,gieç31fmesi 
hususu dahi kabul olunmak Pazar günü içtima 
edilmek üzıere celbeye nihayet verildi. 

REİS — Zaptı 'saibik hakında 'bir itiraz var 
mı efendim ? (Hayır sesleri) .Zaptı saibik " M a 
sası aynen kabul edildi. : •* 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i miifcakerat; saat : 1,60 

REİS — Fethi BEY 

KÂTİPLER : Kâzım Vehbi Bey (Ergani, Talât Bey (Kângın) 

REİS — Celseyi açıyorum, ızaptı sabık hulâsası (okunacak: 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

— 202 — 



2.—EVRAKI VARİDE 

Takrirler 
1. — Burdur Mebusu Hüseyin Baki Beyin, 

Dinar - Eğridir hattından Burdur'a bir şube in
şası veyahut kumpanya ile bu bapta münakit 
mukavelenamenin feshi hakkındaki takriri (4/3) 
(Başvekelâte) 

2. — Kastamonu Mebusu Mehmed Fuad Be
yin, Ankara Ziraat Mektebi binasının Erkânı 
Harbiyei Umumiye Dairesi tarafından tahliye-
siyle mektebe iadesi hakkında takriri (4/1 mü
kerrer) .(Başvekâlete) 

3. — Sinob Mebusu Dr. Rıza Nur Reyin, Dol-
mabahçe sarayının müze yapılmak üzere Maarif 
Vekâletine devri ve Topkapı sarayının müze ha
linde halka açılmasının temini hakkında takriri 
(4/2) (Başvekâlete) 

4. — Kayseri Mebusu Sabit Beyin, Ruzname-
de bulunan Şehit Miralay Nâzım Beyin validesi 
hanıma hidematı vataniye tertibinden maaş tah
sisi hakkındaki kanun lâyihasının müstacelen ve 
takdimen müzakeresine dair takriri. 

Riyaseti Celileye 
ŞeMt Miralay Nâzıraı Beyin validesi l ibas 

(hanıma hidematı vataniye tertibinden maaş tah
sisi hakkındaki ruznamede mevcut Muvazene! 
Mâliye Encümeni mazbatasının müstacelen ve 
tâkdknen müzakeresini teklif eylerim. 

(Kayseri 
Salbît 

REÎS — Efendim ruznamede bulunan, şehit 
Miralay Nâzım Beyin validesine hidematı vata
niye tertToinden maaş tahsisi hakkındaki Kanu
nun müstacelen ve takdi/men müzakeresi teklif 
olunuyor. Evvelâ müstaceliyeti reyi âlinize ko
yacağım. Müstacelen müzakeresini kalbul eden
ler lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. 
Kalbul etmiyenler lütfen el 'kaldıksın. Kabul 
edildi efendim. Bugün müzakeresini de ayrıca 
reyi âlinize arz ediyorum. Idbu kanunun bugün 
takdimen müzakeresini kabul buyuranlar el kal
dırsın. Aksini reye koyuyorum? Kafoul etmiyen-
3er lütfen el kaldırsın. Bugün müzakeresi kabul 
edildi.* 

Dr. RIZA • NUR. B. (Sindb) — Muhterem 
arkadaşlarıma bir şey arz etmek istiyorum. Şim
diye kadar bizde bir müze vardı. Yalnız uımumi 
ımüzelerdendir. Bu müzede her eski millete ait 
(bilıhassa Bizanslılara ait birçıok şeyler toplan

mıştı. Vakaa müzelerin bugün'kü m'edeniyeite 
vazifeleri hizmetleri mühimdir. Avrupa'nın her 
memleketinde müzöler mevcuttur. Fakat bunlar
dan dana mühim olan millî müzelerdir. Maatte
essüf şimdiye kadar millî olarak niçjbİT müze 
yapılmamııştır. Ve pek çok Türk asarı vardır. 
Biliyorsunuz ki, bunlar hep zayi oluyor. -Bun
dan hepimiz her gün dillhun oluyoruz. Bunlar 
haralboıluyor diyoruz ve dertleniyoruz. Bunun en 
iyi çaresi, Türklerin bugüne kadar medeniyette 
gösterdikleri terakkiyi bütün cihana göstermek 
için belli başlı her yerde olduğu gilbi millî bir 
müze, bir Türklüğün müzesi yapmak lâzımdır. 
Bunun için de Beşiktaş sarayından daha müna
sip bir bina j^oktur ve zannediyorum ki, bütün 
arkadaşlar, bunu taısviibederler. Böyle bir müze 
yapılmasının Hükümete tebliğini rica ediyorum. 

REİS — Efendim Rıza Nur Bey, bir takr i r 
vermişlerdir. Temenni takriri mahiyetinde oldu
ğu için Başvekâlete tevdi edilecektir. Bundan1 

başka yapılacak bir muamele var mıdır? (Ta
mam sesleri) 

5. — Gelibolu Mebusu Celâl Nuri Beyin, ruz
namede bulunan Uzunköprü - Keşan dekovilinin 
inşası hakkındaki teklifi kanuninin müstacel ru.z-
nameye alınmasına dair takriri. 

Riyaseti Ceilileye 
Uzunköprü - Keşan dekovilinin inşâsı hak

kında Edirne Melbusu Faik Bey ve rüfekası ta
rafından teklif olunup Nafıa ve Muvaızenei Ma
liye encümenlerince tasyibölunan teklifi kanu
ninin müstacel ruznameye alınarak müzakeresi
ni teklif ederim. 

Gelibolu! 
Celâl Nuri 

CELÂL NURİ B. (GelilbcHu) — Efendim Ru
meli'de kalan vatan eczasından küçük bir parça
yı ihya etmek maksadına matuf olarak Edirne 
Melbusu Faik Beyefendiye r-üfekaşı tarafından' 
verilen bu teklifi Nafıa ve Muva'zenei Maliye 
encümenleri kabul buyurdular. Ke'zalik Nafıa 
Vekili Beyefendi de kalbul etti. Sinildi "Nafıa 
Bütçesinin esnayı müzakeresinde tercihan mü
zakere edilmek üzere müstacel ruznameye geçil
mesini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim ruznamede bulunan Uzun
köprü - Keşan dekovilinin . inşası hakkındaki 
teklifi kanuninin müstacel rûznaımeye. aUnaraJk 
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"Nafıa Bütçesiyle beraber müzakere edilmesine 
.dair Celâl Nuri Beyin teklifini reye vaz'ediyo-
rum. Bu teklifi kabul edenCer lütfen el kaldır
sın. Aksini reye koyuyorum. Kabul et'miyenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi efendim. 

Evrakı saire 
i. Hilâfetin ilgası ve hanedanı hilâfetin 

hudut haricine çıkarılması dolay isiyle tebriki mu-
tazammm Akçaşehir, İzmir, Eskişehir, İpsala, 
Rize, Salihli, Kocaeli, Keşan, Kemalpaşa, ve Miir-
tefe'den mevrut telgraflar vardır. Müsaade bu
yurursanız Diva7iı Riyasetten kendilerine müna
sip cevaplar verelim. (Muvafık sesleri) 

3. — MÜZAKERE EDÎLEÎÎ M3VAD 

REİS — Bugünkü ruznamede Teşkilâtı Esa
siye hakkında Kanunu Esasi Encümeninin maz
batası ve teklifi kanunisi vardır. Onun müzake
resine başlanacaktır. Müsaade buyurursanız on
dan evvel, Heyeti Celilenin verdiği karar muci
bince, Nâzım Bey merhumun validesine maaş 
tahsisi hakkındaki teklifi kanuniyi müzakere 
edelim. * 

1. — Kayseri Mebusu Sabit Bey ve refikinin, 
Miralay Nâzım Beyin validesine hidematı vata
niye tertibinden maaş tahsisi için geçen devrei 
intihabiyede verilip Muvazenei Maliye Encüme
ninde bulunan, teklifi kanunide münderiç mikta-
rın eytam maaşının da ilâvesiyle altmış liraya 
iblâğına dair 4/140 numaralı takriri ve Muvaze
nei Maliye Encümeni mazbatası 

REİS —-Efendim şehit Miralay Nâzıım Be
yin validesine hidematı vataniye tertibinden 
maaş tahsiis için geçen devrei intihLijiyede veri
lip Muvazenei Maliye Encümeninde bulunan 
»teklifi kanunide münderiç miktarın, eytam ma
aşının da ilâvesiyle altmış liraya iblâğına dair 
Kayseri Mebusu Sabit Bey ve reDklnln 4/140 
numaralı takriri ve Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası okunacak. 

T. B. M. M. Riyaseti Celiles'nc 
Birçok cephelerde fedakârane hizmetleri sebk 

etmiş ve bu kere fırkası başında delirane bir 
surette şehit düşmüş olan Dördüncü Fırka Ku
mandanı Nâzım Beyin, kimseyiz bulunan vali
desine hidematı vataniye tertibinden maaş tah
sisi hakkındaki âtideki mevaddı kanuniyenin 
kabulünü teklif eylerim. 16 Temmuz 1337 

Kozan Mebusu 
Dr. Fikret 

Lâyiha! kanuniyo 
Madde 1. — Şehit mağfur Dördüncü Fırka 

'Kumandanı Erkânı Harbiye Kaymakamı Nâ

zım Beyin validesi Libas Hanıma Mdamatı 
vataniye tertibinden kaydı hayat şartiyle şeh
rî üç bin kuruş tahsic olunmuştur. 

Madde 2. — İşbu kanun 15 Temmuz 1337 ta
rihinde muteberdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrac?:na Müda
faa! Milliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

Lâyiha Encümeni 
C3 

18 . 10 . 1337 

Sabıl: Llyiha, Encümeni mas^atası 
Dördüncü Fırka Kumandanı Şehit Kaymakam 

Nâzım Beyin validesine hidematı vataniye ter
tibinden maaş tahsisi hakkında Kozan Mebusu 
D:\ Fikret Beyin encümenimize muhavvel lâ-
yihai kanun'yesi mütalâa ve tetkik olundu. Mer
humun validesine kanunu mahsusuna tevfikan 
iktiza eden maaşın ciheti askenlyecc tahmisi 
tabiî olmakla taallûku hasebiyle Muvazene ve 
Kavan'ni Maliye Encümenlerine lüzumu hava
lesi tezekkür kılındı. 
Lâyiha Encümeni Rcbi 

namına Mazbata Muharriri 
Osman Yozgat 

Süleyman Sırrı 

Kâtip 
Ertuğrul 
Neeip 
Âza 

Mchmed 

Âza 

M. 
Âza 
Mldhat 

ıza 

Sabık Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 

Dördüncü Fırka Kumandanı Şehit mağfur 
Nâz:m Beyin validesine hidamatı vataniye ter
tibinden maaş tahsisi lüzumuna dair Kozan Me-
buj-i Dr. Fikret Beyin teklifi kanunisi Encü
menimizde tetkik olundu. 

204: — 
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Şehit mağfurun memur olması hasebiyle terk 
edeceği ailesine dairei aidesince usulen maaş 
tahsisi tabiî olluğundan hidematı vataniyeden 
maarj itası esayon muvafık değildir. Binaen
aleyh müstahak maaşı olan eytam ve eramiline 
henüz maaş kanuni tâyin edilmemiş ise tesri 
edilmek üzere Maliye Vekâletine tevdii karar-
gir olmakla Heyeti Umumiyeye arz olunur. 
Kavanini Maliye Encümeni Mazbata Muharriri 

Reisi namına 
Erzurum Antalya 

Hüseyin Avni Ali Rıza 
Kâtip 
Muş Âza 

Ahmed Hamdi Yusuf Ziya 
Âza Âza 

Okunamadı 
23 Nisan 1330 

Sabık Muvazene! Maliye Encümeni mazbatası 
Dördüncü Fırka Kumandanı iken şehit olan 

Miralay Nâzım Bey merhumun validesine hide
matı vataniye tertibinden şehrî üç bin kuruş 
maaş tahsisine dair Kozan Mebusu Dr. Fikret 
Beyin merbut teklifi kanunisi mütalâa ve tet
kik olundu. 

Yapılan tahkikata nazaran merhumun va
lidesine alelûsul muhassasatı zatiye idaresince 
şehrî .961 kuruş maaş bağlandığı ve bunun 
1 330 kuruş tahsisatı fevkalâdeslyle birlikte 
2 311 kuruşa baliğ olduğu anlaşılmıştır. Mer
humun fedakârane hidematma mükâfaten va
lidesini zaruretten vikaye için maatahsisatı fev
kalâde hiç olmazsa şehrî üç bin kuruş maaş 
olabilmesini temin için hidematı vatariye ter
tibinden şehrî iki bin kuruş maaş tahsisi en-
cümenimizce muvaf:k görüldüğünden ona göre 
tad^en tanzim edilen lâyihai kanuniye berayı 
tasdik Heyeti Celileye arz olunur. 

Reis Mazbata Muharriri 
Gaziantep 
Ali Cenanı 

Kâtip Âza 
Konya 

Kâzım Hümü 
Âza Âza 

Sivas . Maraş 
Rasim Melımed Hasib 

Aza 
Kozan 

Jtotafa Lûtfi 

Madde 1. — Dördüncü Fırka Kumandanı 
iken şehidolan Miralay Nâzım Bey merhumun 
validesine, ayrıca cramil maaş verilmemek üze
re hidematı vataniye tertibinden şehrî iki bin 
kuruş maaş tahsis olunmuştur. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren mcriyülicradır. 

Mal de 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
MaMye Vekili memurdur. 

Riycseti Celileye 
Şehit mağfur Dördüncü Fırka Kumandanı 

Nâz'in Bey, ifa ettiği hidematı vataniyesiylo 
milletin kalbinde ebediyen yaşıyacaktır. Mer
hum harekâtı milliyenin ta iptidasından Kon
ya'nın Beyşehri kazasında, Bolu havalisinde ha
miyetli vazifeler ifa etmiştir. 

İkinci İnönü muharebesinde Fırkao'yîc hari
kalar göstererek memleketin hayatı hürriyetini 
kurtarmıştır. En son hayatında Altıntaş Muha
rebesinde vatanın saadet ve hayatı ebediyesine 
vücudunu siper ederek piyade mermisiyle şehi-
dolmuştuv. 

Nâzım Bev, memlekette emsali onları geçe-
miyen fedakârlardandır. îfa ettiği hidematı va-
taniynye binaen geride bıraktığı ailesinin ter
fihi hayatı için berveçhi âti maddenin kabulünü 
teklif eyleriz. 

31 Kânunuevvel 1339 
Kavserd Mebusu Kayseri Mebusu 
Ahmed Hilmi Sabit 

L;.yihai kanuniye 

Madde 1. — Şehit mağfur Dördüncü Fırka 
Kumandanı Nâzım Beyin validesine hidematı 
vataniye tertibinden binbeşyüz kuruş maaş tah-
als edilmiştir. 

Madde 2. — fobu kanun merhum Nâzım Be
yin şahadeti tarihinden muteberdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
ve Müdafaai Milliye vekilleri memurdur. 

Lâyiha Encümeni 
Karar:-22/21 

6 . 9 . 1 3 3 9 

LHyih?, Enoümeni mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Dördüncü Fırka Kumandanı Nâzım Beyin 

validesine hidematı vataniye tertibinden maaş 

205 — 
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t.ahsisi: hakkında Kayseri Mebusu Ahmed Hilmi 
ve Sabit, beyler tarafından verilen 31 . 1 . 1339 
tarihli teklifi kanunu Eneümenimizce yeniden 
mevkii tetkik ve mütalâaya alındı. Takriri mez
kûr müeddası şehidii mağfurun hıdematı nıeb-
ruresini.takdir, ulviyetine müteveccih bulunma
sına mebra şayanı müzakere görülmüş olmakla 
Heyeti Umumiyeye arz ve takdimine karar ve
rildi. 

Mazbata Muharriri 
Lâyiha Encümeni Reisi Namına 

• " Tokad Bozok 
Mehmed Emin Süleyman Sırrı 

Kâtip 
Denizli 

Necüb Ali 

.. . , . Riyaseti Celileye 
•Altıntaş Harbinde fevkalâde fedakârlık ve 

kahramanlığı sebk ederek şehit düşen ve vatana 
borcunu nezih .baniyle öd'iyen şehit mağfur Mi
ralay Nâzım Beyin bikes bıraktığı validesine hi-
dematı vataniye tertibinden maaş tahsisini, ge
çen devrei içtimadyede arz ve teklif etmiştik. Bu 
kere Muvazenei Maliyede derdesti müzakere oldu
ğu cihetle tahsis Olunacak maaşın eytam maaşının 
.da'ilâvesiyle' altmış lira üzerinden tahsisini teklif 
eyleriz. 24 Kânunuevvel 1339 

Kayseri Kayseri 
Sabit Ahmed Hilmi 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Şehit mağfur Miralay Nâzım Beyin validesi

ne hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisi 
hakkında Kayseri mebusları Sabit ve Ahmed 
Hilmi beylerin 31 Kânunusani 1339 ve 24 Kânu
nuevvel minh tarihli teklifi kanunileriyle sabık 
Muvazenei Maliye Encümeninden müdevver 
5 Nisan 1339 tarihli mazbata ve merbuta.tı en-
cümeniimizde müzakere ve tetkik olundu. 

İstiklâl Mücadelâtı esnasında birçok cephe
lerde fedakârane hizmetleri sebk ettikten son
ra Altıntaş mevkii harbinde gösterdiği fevkalâ
de kahramanlık esnasında şehit düşen merhum 
Miralay Nâzım Beyin validesi Libas Hanıma do-
kuzyüzaltmışbir kuruş eramil maaşı muhassas 
olup maaşı mezkûr maazamaim bin d'okuzyüzydrmi-
ibi kuruşa baliğ .olmaktadır. 1325 senesi Muvaze
nei Umumiye Kanununun hükmü elyevm mer'i 
'bulunan, yirmiikinçi maddesi mucibine e muma-

ileyha ayrıca, eramil,maaşını da almakta devam 
edeceği cihetle hidematı vataniye tertibinden ay
rıca bin kuruş, ki, maatahsisat binbeşyüz .kuruş
luk maaş tahsisi ve şu suretle her iki cihetten 
maazamaim verilecek maaşın şehrî üçbin dört-
yüz, yirmi kuruşa iblâğı eneümenimizce bitten-
sip berveçhi âti lâyihai kanuniye tanzim ve He
yeti Aliyeye takdim,kılınmıştır. 23 Şubat 13.40 
Muvazienei Maliye Encümeni . .. 

Reisi Mazbata Muharriri 
Saruhan Trabzon 

Reşad , Şefik 
Âza Âza 

Giresun Maraş 
Musa Kâzım Midhat 

Âza Âza 
İsparta Konya 

Mükerrem Kâzım Hüsnü 
Âza 

Konya 
Fuad 

Lâyihai kanuniye 

Madde 1. — Dördüncü Fırka Kumandanı 
Şehit Miralay Nâzım Beyin validesi Libas Pla
nıma hidematı vataniye tertibinden bin kuruş 
maaş tahsis olunmuştur. 

Madde 2. — İşbu kanun 1 Mart 1340 tarihin
den itibaren meriyülicradır. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 

Riyaseti Celileye 
Erkânı Harbiye Mektebinden tarihi neşetin

den beri hayatını harekâtı askeriyede geçirmiş, 
hidematı vatanperveraneye hasretmiş ve Sakar
ya Muharebesinin mübadisini teşkil eden Altın
taş Muhare'batmda kumanda ettiği fırkanın mu
vaffakiyet ve selâmeti uğrunda şehit düşmüş 
olan Muhterem Miralay Nâzım Beyin hasta va
lidesi elyevm dokuzyüz kuruş almaktadır. Bu 
paramumaileyhanın mualece masrafına bile ye
tişmemektedir. Halbuki Şehit Muhterem Nâzım 
Bey hidematı sabıkasından sarfınazar, harekâtı 
milliyenin ta başlangıcında vatanperver safları 
arasına atılmış Bozkır, Bolu isyanlarının bastı
rılmasında Birinci ve İkinci İnönü zaferlerinde 
mühim bir âmili muvaffakiyet olmuş bir kahra
mandır. • , - . . . . 
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Bu zevatın, âlicenap ve kadirşinas milletimi
zin himayet ve sahabetine terk ve tevdi ettiği 
validesi elyevm tahammülsüz bir müzayaka için
dedir. 

Bu kere Muvazenei Maliye Encümeni muma-
ileyhanın maaşını min haysiyetJülmecmu yani 
maatahsisat otuziki liraya iblâğ etmek suretiyle 
şayanı teşekkür bir eseri kadirşinası gösterdiği 
meşumumuz olmuşsa da bu paranın da gılayı hâ
zıra vefa edemiyeeeği pe*k aşikârdır. 

Heyeti,öelilenin müsellem olan hüsnü nasa-
fet ve adaletine müracaatle Muvazenei Maliye 
Encümenince otuziki liraya iblâğ edilen maaşı 
mezkûrun altmış liraya iblâğını istirham ve 
teklif eyleriz. 

Ardahan 
Halid 
İzmit 

İbrahim Süreyya 
Gazianteb 

Ferid 
Kayseri 

Ahmed Hilmi 
Aydın 
Tahsin 
Artvin 
Hilmi 

Konya 
Naim Hazım 

Bozok 
Ahmed Hilmi 

Ordu 
Faik 

Kayseri 
Sabit 

Kütahya 
Receb 

Kütahya 
Mehmed Nuri 

Ertuğral 
Dr. Fikret 
İstanbul 

Dr. Refik 
Sivas 

Mehmed Nuri 
Diyaribekir 

Mehmet Nuri 
Kayseri 

Sabit 

Karahisarı Sahib 
Kâmil 
İzmit 
Saffet 

Gazianteb 
Kılıç AH 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Muş 
Osman Kadri 

Konya 
Mustafa 

Menteşe 
Yunus Nâdi 

Erzincan 
Sabit 

Bursa 
Osman Nuri 

Ordu 
Haindi 
Urfa 

Yahya Galib 
Bozok 
Salih 

İstanbul 
Ali Rıza 

Sivas 
Rahmi 

Gelibolu 
Celâl Nuri 
Çatalca 

Şakir 
Edirne 
Faik 

Karalhisarı Saihib 
Musa Kâzım 

(Edirne 
Hüseyin Rıfkı 

Edirne 
Hüseyin Rıfkı 

Karesi 
Ali Şuuri 
Burdur 

Hüseyin (Baki 

Eskişehir 
Abdullah Azmi 

Karesi 
Osman Niyazi 

İstanbul 
Ahmed Hamdi 

Mersin 
Niyazi 

İstanbul 
İsmail Canıbolat 

Kastamonu 
Hasan Fehmi 

İz/mit 
Musta'fa 

Bolu 
Emin Cemal 

Kırşehir 
Maıhımud 

Maraş 
Midhat 

Van 
İbrahim 

Aksaray 
Mustafa 

Canik 
Süleyman Necmi 

Saruhan 
Kemal 

Mardin 
Yakıüb Kadri 

Biga 
Şükrü 
Rize 

Alhmed Remzi 
Çorum 
Ferid 

Erzurum 
Münif Hüsr-ev 

Ordu 
Recai 
Ordu 
Recai 

Kastamonu 
Halid 

Kayseri 
Halid 
Karesi 

Admed (Süreyya 

Denizli 
Mazhar Müfid 

Maraş 
Abdülkadir 

Kastamonu 
Fuad 
Çoruım 

Mehmed Münir 
Karahisarı ıSahib 

Sadık 
Van 

Hakkı 
Kângırı 

Rifat 

Elâziz 
Muhiddin 

Biga. 
Mehmed 
Ertgarai 
İhsan 

Dersim 
Feridun Fikri 

Muş 
Ali Rıza 

'Canik 
Talât 

İstanbul 
Abdürrahman Şeref 

Erzurum. 
Rüşdü 

Saruhan 
Mustafa Nuri 

Antalya 
Ahmed Saki 

Muşf , 
""lyas Sami 

Urfa 
i l i Fuad • 
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İzmir 
Şükrü 

Adana 
İsmail 
Denizli 

Haydar Rüşdü 
Antalya 

Murad 
Giresun 

Musa Kâzım 
Ertuğrul 
İbrahim, 
Van 

Möhmed Münib 

Urfa 
Şeyh Saffet 

Siverek 
Kadri 

Kütahya 
Ragıb' 
Biga 

Samih Rifat 

Bolu 
Falih Rıfkı 

Eskişehir 
Emin 

Rize 
"Esad 

Kozan 
Ali Saib 
Bursa 
Refet 

Mardin 
Abdürrazak 

Bursa 
Necati 

Ertuğrul 
Rasim 
İzmir 

Mahmud Esad 
Diyarbekir 

Feyzi 

Zonguldak 
Tunalı Hilmi 

Karahisarı Şarki 
Mehmed Emin 

Bursa 
Mustafa, Fehmi 

Denizli. 
Kâzım 

Kastamonu 
Veled Çelebi 
Diyarbekir 

Zülfü 
İsparta 

Mükerrem 
Trabzon 

Hasan Hüsnü 
İsparta 

Hüseyin Hüsnü 
Konya 
Refik 

İzmit 
İbrahim 

İçel 
Tevfik 

Kütahya 
Cevdet 
Denizli 
Yusuf 

Adana 
Zamir 

Ardahan 
Talât 

Saruhan 
Âbidin 
Niğde 
Oal.ib 

Niğde 
Halld 

KirkkT.se 
Fuad 
Mardin 
Devriş 

Antalya 
Hasan 

Ankara 
İhsan 

Giresun 
Hacim Muhiddin 

Karahisarı Şarki 
İsmail 
Sivas 

Halis Turgud 
İzmir 

Mustafa 

Zonguldak 
Halil 

Çorum 
Mustafa 

Erzurum 
Halet 
Dersim 

Ahmed Şükrü 
Amasya 
Ahmed 

Karahisarı. Sahib 
Ruşen Eşref 

Mardin 
Abdülgani 

Mersin 
Besim 

Ertuğrul 
Halil 

Karesi 
Haydar Âdil 
Zonguldak 

Yusuf 
Ordu 

İsmail 
Malatya 

Reşid 
Çorum 

İsmail Kemal 
Sivas 

Rahmi 

Tokad 
Mustafa 

Hakkâri 
Nazmi 

Kângırı 
Ziya 
Siird 

Mahmud 
Kırşehir 

Yahya Galip» 
İzmit 

Ahmed 
Tekirdağı 

Cemil 
Gümüşane 

Zeki 
Kütahya 

Seyfi 

Hakkâri 
Asaf 

Yozgad 
Süleyman Sırrı 

Siverek 
Mahmud 

Tokad 
Emin 

Ankara 
Şakir 

REİS — Efendim yüz ellisekiz imzalı takrir 
bu lâyihai kanuniyede tahsis edilen maaşın ki
fayetsizliğinden bahisle bunun altı bin kuruşa 
iblâğını teklif ediyor. Binaenaleyh müsaade bu
yurursanız kanunun heyeti umumiyesinin mü
zakeresinden sarfınazar ederek doğrudan doğ
ruya maddelerin müzakeresine geçelim. 158 im-

' zalı bir takrir olduğu için zannederim bu ciheti 
Heyeti Celile kabul edecektir. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Efendim Yunanlıla
rın İzmir'e çıktığı zaman Kalem Reisi Süley
man Fethi Beyin hareketi malûmuâlileridir. Zey-
tu Venizolos demediği için şehit edilmiştir. Evi 
yanmıştır ailesi pek perişandır. Bu da merha
mete şayandır. Binaenaleyh onun hakkında Mu-
vazenei Maliye Encümeninde kanun vardır. Onu 
da bu kanun ile birlikte çıkaralım. Bir taşla iki 
kuş vuralım. Bu bapta bir de takrir takdim edi
yorum. 
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REİS — Efendim maddelere geçilmesini re
yi âlinize vaz'edeeeğim. Maddel-ere geçilmesini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye. 
vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın. Maddelere geçilmesi takarrür etti. 

Madde 1. — Dördüncü Fırka Kumandanı 
Şehit Miralay Nâzım Beyin validesi Libas Ha
nıma hidematı vataniye tertibinden bin kuruş 
maan tahsis olunmuştur. 

REİS — Efendim yüz elli sekiz imzalı tak
rir bu maddenin tadilini ve tahsis edilecek mik
tarın altmış liraya iblâğını teklif ediyor. 

RÜ7DÜ Pş. (Erzurum) — Yekûnu altmış 
lira de^il mi? 

REİS — Maktuan altmış lira, yani bu tadil 
teklifi üzerine madde şu şekli alıyor. «Dördüncü 
Fırka Kumandanı Şehit Miralay Nâzım Beyin 
validesi Libas Hanıma hidematı vataniye terti
binden maktuan şehrî G bin kuruş maaş tahsis 
olunmuştur.» 

MÜKERREM B. (İsparta) — Maaşı asli 
olursa yarısı da zammolunur, doksan lira olur. 
Binaenaleyh ayda altmış lira alması için maaşı 
aslinin kırk lira olması icabeder. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim 
Muvazenei Maliye Encümeni bu kanunu geri al
sın, tadil etsin, getirsin. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Beyefendiler 
tahsisatı fevkalâde Kanununda hidematı vatn-
niye tertibinden maaş alanların maaşı aslileri
nin nasfı nisbetinde zam görecekleri muharrerdir 
Çimdi altmış lira, maaşı asli itibar edilirse dok
san lira alması icabeder. Teklif sahiplerinin kan
dı ise bu hanıma ayda altmış lira verilmesidir. 
Bu itibarla maaşı asli kırk lira olması icabeder 

REİS -— Şu halde efendim, Mükerrem Bnvr 
teklifi nazarı dikkate alındığı takdirde birine: 
madde şu şekli alıyor: «Fırka kumandanı şehit 
Miralay Nâzım Beyin validesi Libas Hanıma hi
dematı vataniye tertibinden dört bin kuruş maaş 
tahsis olunmuştur.' 

ŞEFİK B. (Trabzon) — Hidematı vataniyr 
tertiplerinin tahsisatı fevkalâdeleri maaşı aslile
rin nısfıdır. (Söyledi, sesleri) Hidematı vatani
ye maaşlarına maaşı aslinin nısfı zammedilir 
Eğer Heyeti Aliyeniz heyeti mecmuası itibariy
le 63 lira maaş kabul edecek ise maaşı aslisi dört 
bin olur, iki bin de nısıf tahsisat verilir. Binaen
aleyh yekûnu altmış lira pjjır. Yalnız bu maddei 

kanuniyeye, «ayrıca eramil maaşı verrlmemtk 
şartiyle» kaydını koymak lâzımgelir. Çünkü bu 
kayıt konulmazsa muhassas maaşını da almak
ta devam eder. O halde kendisine eramil maaşı 
ita edilmemek şartiyle dört bin kuruş hidematı 
vataniye tertibinden maaş tahsis olunmuştur. 
Şeklinde maddeyi tesbit etmek icabeder. 

REİS — Şefik Bey tesbit eder misiniz efen
dim? 

ŞEFİK B. (Trabzon) — Edeyim efendim. 

REİS — Esad Efendinin, demin arz ettikleri 
veçhile, bir takriri var. Esad Efendi, Şehit Sü
leyman Fethi Beyin ailesine maaş tahsisi hak
kındaki teklifi kanuninin bu kanun ile tevhiden 
müzakeresini teklif ediyor. 

Riyaseti Celileye 
İzmir Ahzi Asker Heyeti Reisi Miralay Sü

leyman Fethi Beyin zevcesi Fatma Lâtife Ha
nımın birinci maddeye dercini teklif eylerim. 

Menteşe 
Esad 

. (Muvafık, sesleri) 
ESAD Ef. (Menteşe) — Zaten Muvazenei 

Maliye Encümeni aynı teklifi kanunide bulun
muştur. İlk kıyamı millîde birinci şehidimizdir. 

REİS — Efendim buna dair Muvazenei Ma-
Hye Encümeninden bir kanun gelmiştir. Bu ka
r n ı m halen müzakere ettiğimiz kanunla tev
hiden müzakeresini reyi âlinize koyuyorum. Sü
leyman Fethi Beyin ailesine maaş itasına dair 
"lan Kanunun bugün müzakeresini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
di efendim. 

2. — İzmir'in hini işgalinde şehit d'işen Mi
ralay Süleyman Fethi Beyin zevcesine hidematı 
vataniye tertibinden maaş tahsisine dair 4/61 
numaralı istida hakkında istida ve Muvazenei 
Maliye Encümenleri mazbataları 

REİS — Efendim miktarını da reyi1 âlinize 
koymak istiyorum. Fethi Beyin zevces'ne de bun-, 
dan evvel teklif edilen ve kabul buyurulan ka
nun muhteviyatı gibi 4 bin kuruş tahsisini... (öy
le teklif yok, sesleri) Evet öyle... 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Kanım 
okunsun Reis Bey, tenevvür edelim. -

— 200 — 



î:7 9 . 3 , 1 3 4 0 C : l 

ESADEf. (Menteşe) — Arkadaşlar. 
FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Dur efen

dim kanun okunsun. 

T. B. M. M. Reisi Şecaati Anisi Gazi Devletlu 
Fahametlû Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine 

Mâruzu cariyanemdir. 
inayeti bari ve ruhaniyeti Cenabı Peygam-

beriye muzahhariyeti tamme ile imparatorluğu
muzun muazzez topraklarını çiğnemek istiyen 
îdayı tenkil ve bilâdı Islâmiyenin kezalik onlar
dan tathir kılındığını görmekle ne derece mes-
rurülfuad bulunduğum vârestei irtiyabolmakla 
zâtı fahimanelerini arzı tebrikâtı bigayat eyle
rim. 

Muhterem Kumandan Paşa Hazretleri. Na-
merd Yunanın izmir'i anı işgalinde pek vahşi-
yane bir surette şehit edilen zevcim Ahzi Asker 
Heyeti Reisi Miralay Süleyman Fethi Bey mer
humun haberi şehadetinin semi' cariyaneme hün-
gâniei vusulünde bugünkü akıbeti mesudeyi te
emmül ile tahfifi allam ve ekdar eylerken iz
mir'de yine düşmanı leîm tarafından hanemizin 
süraya soyuluşu ve bu gib; hidematı vataniyei 
fevkalâdede bulunanlara merhametini kasreden 
istanbul Hükümeti sâkıtasmca da dokuz yüz 
altmış kuruş gibi kef af m dununa kail olmakla 
dahi idamei hal ve hayata kâfi gelmiyecek bir 
maaş tahsisi suretleri cariyelerini hali ye'se du
çar eylemiş olmakla mümkün mertebe tehevvü-
nü ihtiyacım zımnında sahabet ve hamayeti ku
mandanı ekremilerini muztarı niyaz kalmış isem 
de yine her halde emrü ferman hazreti veliyyül-
•ekremindir. 

13 Teşrinisani 1338 
Şehit Miralay Süleyman Fethi Bey 

1 Zevcesi 
Fatıma Lâtife 

İstida Encümeni 
2204 

istida Encümeni mazbatası 
Şehit mağfur Süleyman Fethi Beyin, bilhas

sa izmir'in hini işgalinde mesbuk harekâtı kah-
ramanesi hâfızai millette zevali napezir bir ha
tır ai hürmet olduğu Meclisi Âlice mesbuk teza
hürat ile mütehakkik olduğundan müracaatı va
kıa esas itibariyle encümenimizce şayanı kabul 
görülmüş olmakla keyfiyetin Muvazenei Mali
ce Encümenince de bittetkik muktazasının ifası 
için işbu istidanın encümeni müşarünileyhaya 

tevdiine karar verilerek makamı celil Riyaset-
penahiye takdim kılınır. 

14 . 2 . 1338 
istida Encümeni Reisi 

Namına Mazbata Muharriri 
İsparta Kayseri 

Hafız ibrahim Osman Zeki 
Kâtip Âza 
Muş Kângırı 

Abdülgani Yusuf Ziya 
Âza 

imza yoktur. 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Şehit mağfur Miralay Fethi Beyin zevcesine 

hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisi hak
kında selefi âlileri Büyük Millet Meclisinden 
müdevver 24 . 12 . 1338 tarihli istida Encüme
ni mazbatasiyle evrakı müteferriası encümeni
mizde, müzakere ve tetkik olundu. 

izmir'in hini işgalindeki harekâtı kahrama-
nesi esnasında pek vahşiyane bir surette şehide-
dilen Miralay Süleyman Fethi Beyin haremi Fat
ma Lâtife Hanıma dokuz yüz altmış altı kuruş 
eramil maaşı muhassas olup maazamaim bin do
kuz yüz otuz iki kuruşa baliğ olmaktadır. Mu-
maileyhaya hidematı vataniyeden maaş tahsisi 
halinde 1325 senesi Muvazenei Umumiye Kanu
nunun hükmü elyevm mer'i bulunan yirmi ikin
ci maddesi mucibince eramil maaşını da almak
ta devam edeceği cihetle hidematı vataniye ter
tibinden ayrıca bin kuruş ki, maatahsisat bin 
beş yüz kuruşluk maaş tahsisi ve şu suretle her 
iki cihetten maazamaim verilecek maaşın şehrî 
üç bin dört yüz otuz iki kuruşa iblâğı encüme
nimizce bittensip berveçhi âti lâyihai kanuniye 
tanzim ve Heyeti Aliyeye takdim kılınmıştır. 

23 Şubat 1340 
Muvazenei Maliye 

Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Saruhan Trabzon 
Reşad Şefik 
Âza Âza 

Maraş Trabzon 
Midhat Ahmed Muhtar 

Âza Âza 
İsparta Konya 

Mükerrem Kâzım Hüsnü 
Âza 

TCnnva 

Fuat 
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Lâyihai Kanuniye 
Madde 1. — Ahzıasker Heyeti Reisi Miralay 

Süleyman Fethi Beyin zevcesi Fatma Lâtife Ha
nıma hidematı vataniye tertibinden bin kuruş 
maaş tahsisi olunmuştur. 

Madde 2. — işbu kanun 1 Mart 1340 tari
hinden itibaren meriyülicradır. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Arkadaşlar Yunanlı
lar İzmir'e ayak attığı zaman bu kıymetli ku
mandanımıza zito Venizolos demesini teklif edi
yorlar. Bu kahraman ve Müslüman zabiti nasıl 
zito Venizolos derim diyerek Yunanlılara hü
cumda bulunur. Bu suretle yara alarak şehid 
olur. Ve oraya defnedilmiştir. Bu kıymettar şe
hidin ailesini, İstanbul'da evi yanmış olduğu 
için, İzmirliler davet ve İzmir'de zevcinin şehid 
olduğu yerde bir hane tahsis etmişlerdi. Bilâ-
hara bu haneyi Hükümet elinden alarak devairi 
resmiye yaptılar. Biçare kadın tekrar İstanbul'a 
giderek kira köşelerinde oturuyor. Binaenaleyh 
Aydın Cephesinde kahraman arkadaşım şehit 
Muhterem Nâzım Beyin validesi gibi bunun da 
aynı lûtfa seza tutulmasını istirham ederim. 

ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Çocuğu var mı? 
ESAD Ef. (Menteşe) — Yok efendim. Za

ten kendisinin de doktorlar çok yaşamıyacağmı 
söylüyorlar. Bitmiştir, bizim kadirşinaslığımız
dan bitmiştir. 

CAVİD Pş. (Canik) — Bendeniz de üç ay 
evvel bir takrir vermiştim. 

REİS — Teklifi kanuniniz nerededir? 
CAVİD Pş. — Bilmiyorum. 
FERİDUN B. (Dersim) — Muvazene Encü

meninde uyumuştur. 
REİS — Muvazenei Maliye Encümeninden 

rica ederiz, biran evvel getirsin. 
YUSUF B. (Denizli) — Denizli Komiseri 

Hamdi Beyin ailesine maaş tahsisi için bir tak
rir takdim etmiştim. Biran evvel intacını rica 
ederim. 

REİS — Onu da rica edelim efendim. Biran 
evvel intacedilsin. 

Şehid Miralay Nâzım Beyin validesi Libas 
Hanıma tiidematı vataniye tertibinden dört 

bin kuruş maaş tahsisi hakkında Kanun 

Efendim Birinci madde şu şekli aldı : 
«Dördüncü Fırka Kumandanı Şehit Miralay 

Nâzım Beyin validesi Libas Hanıma ayrıca era-
mil maaşı ita olunmamak üzere hidematı vatani
ye tertibinden dört bin kuruş maaş tahsisi olun
muştur.» 

Süleyman Fethi Beyin zevcesi hakkındaki 
maddei kanuniyeyi ayrıca reyi âlinize arz ede
rim. Nâzım Beyin validesine aidolan bu madde
yi reyi âlinize koyacağım. Maddeyi bu suretle 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reyi 
âlinize arz ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul olundu. 

Madde 2. — İşbu kanun 1 Mart 1340 tarihin
den itibaren meriyülicradır. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. (Tâyini esami, sesleri) İkisini birer bi
rer reye vaz'ederiz. 

Efendim Şehit Süleyman Fethi Beyin zevce
si hanıma ait maddeyi okuyoruz. 

Madde 1. — Ahzıasker Heyeti Reisi Miraley 
Süleyman Fethi Beyin zevcesi Fatma Lâtife Ha
nıma hidematı vataniye tertibinden bin kuruş 
maaş tahsis olunmuştur. * 

REİS —• Efendim bin kuruşun dört bin ku
ruşa iblâğını Esad Efendi teklif ediyor, bu ta
dil teklifini reye vaz'edeceğim. 

RECEB B. (Kütahya) — Bununla beraber 
o zatın ailesine eramil tahsisatından maaş belki 
tahsis edilmiştir. Ona da bu kaydı koymak lâ
zımdır. 

REİS — Eğer dört bin kuruşu Heyeti Celi-
leniz kabul ederse o şartı da koyarız. Evvelâ re
ye koyacağım. Bin kuruşun dört bin kuruşa ib
lâğını kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. O halde madde şu 
şekli almıştır : 

Miralay Süleyman Fethi Beyin zevcesi Fatma 
Hanıma hidematı vataniye tertibinden dört b'n 

kuruş maaş tahsisi hakkında Kanun 

Madde 1. — İzmir Ahzıasker Reisi Miralay 
Süleyman Fethi Beyin zevcesi Fatma Lâtife 
Hanınna ayrıca eramil maaşı ita olunmamak 
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üzere hidematı vataniye tertibinden dört bin 
'kuruş maaş tahsis olunmuştur. 

RElS — Maddeyi bu şekilde reyi âlimize 
vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen e/l kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun 1 Mart 1340 tari
hinden itibaren meriyüTicnadır. 

REİS — Kalbul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kalbul etmeyenler lütfen el kaldırsın, Kahul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 

REÎS — Ka'bul edenler lütfen ei kaldırsın. 
Kalbul etJmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. Şimdi efendim iki kanunun heyeti 
umumiyesini tâyini esami ile reyüı âlinize vaz'-
edeceğim. Kabul edenler beyaz, reddedenler 
'kırmızı rey puslası verecek-lardir. Lütfen 
reylerinizi istâmal buyurunuz. Evvelâ Miralay 
Nâzım Beyin validesi hakkındaki kanun, s'on-
ra Süleyman Fethi Beyin zevcesi hakkındaki 
Ikanun, ikil kanuna da aynı zamanda rey ver
mek usulden değildir, (ikisine birden verelim 
.sesleri.) 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) 
—- Ayrı ayrı gezdirilsin efendim. 

REÎS — Efendim aynı hususta taallûk et
mek üzere bir takrir daha vardır. 

6. — Cebelibereket Mebusu İhsan Beyle, re
fikinin Üsküdarlı Tevfik Sükuti merhum ailesi
ne de Nâzım Beyin validesine tahsis edilen mik
tarda maaş tahsisine, dair takriri. 

Riyaseti Ceîileye 
Hare'kâtı milliyenin ilk şehr'di ve m el'un 

Ferid Hükümetinin ilk muzlumu olan Üskü
darlı Tevfik Sükuti Bey merhumun ailesine 
de hide'matı vataniye tertibimden Nâzım Bey 
merhumun ailesine tahsis edilen miktarda maaş 
tahsisini teklif ederiz. 

19 Haziran 1340 
Cebelibereket Aksaray 

ihsan " Neşat 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Muhterem 
Beyefendiler harekâtı (milliyenin mebdei hatı
rı âlinizdedir. istanbul'du Ferid HüMımeti me
zalime 'başladığı zaman Anadolu ile tevhidi me
sai lederek Anadolu nam ve hesabına cephane 
göndermek, silâh kaçırmak ve istanbul 'da teşki

lât yapmak üzere teessüs eden Komitenin Üs
küdar Heyeti âzasından bulunan ve fazileti 
ahlâkıyesi ile Türkiye'de herkese kendini tanıt
mış olan Tevfik Sükuti merhum, Ferid Paşa 
mel'ununa suikast için tertibatta bulunduğu 
bahanesiyle Ferid Hükümeti tarafından tahtı 
muhakemeye alınmış ve Nemrut Mustafa Di
vanı Harbi tarafından idama mahkûm edile
rek Harbiye Nezareti önünde boğulmak sure
tiyle şehidedilmiştir. Bu zavallı şehidin-ki ilk 
şehittir - Validesi ve hemşiresi kimsesizdirler, 
elîm bir müzayaka içinde bulunuyorlar. Otur
dukları evi altı yüz lira bedel ile terhin et
mişlerdir. ıBunu da kurtaramıyorlar, satılmak 
üzeredir. Adalet, müsavatı emreder. Bâzı muh
terem şehitlere ibraz buyurduğunuz atiıfeti, 
Tevfik iSükûti merhuma da inzal buyurmamızı 
istirham ederim. ((Kabul, reye sesleri) 

REİS — Efendim İhsan Beyin takririni reyi 
alinize vaz'edeceğim. Takririn mahiyeti bum
dan evvel Nâzım IBeyin validesine tahsis edil
diği gibi merhum Tevfik ıSükûti Beyin validesi 
ve hemşiresine de maaş tahsisine dairdir. 

MUSA İKÂZIM Ef. (Konya) — Bu teklifim 
Muvazenei Maliyede tetkik edilmesi lâzımdır. 
Diğerleri Muvazenei ıMaliyedem maddei kanu
niye şeklinde gelmiştir. Bunum için ise böyle 
bir lâyihai kanuniye mevcut değildir. Yalnız 
bir takrirle hizmeti vataniye tertibimden maaş 
kabul edersek sonra bid'at olur. 

REtiS — O halde efendim bumu teklifi ka
nuni mahiyetinde telâkki ederek ? 

HASAN FEHMİ 'B. (Gümüşame) — Müsa
ade buyurur musunuz? Reis Bey? Meclisi Âli 
şayanı kabul ve müzakere görüyorsa encüme
ne veririz. Lâyiha şeklinde yazar getirir. Ay
rıca lâyiha encümenine falan gitmeye lüzum 
yoktur. Yok eğer alelade bir teklif telâkki edi
yorsa Lâyiha Encümenine gitmesi lâzımdır. 
Şayanı müzakere görüldüğüne nazaran doğru
dan doğruya Muvazenei Maliye Encümenine 
gitmesi muvafıktır. 

REİıS — Efendim bu takriri mazarı müta
lâaya alıp almıyacağımızı reye koyacağım. Bu 
takriri nazarı itibara alanlar lütfen el kaldır
sın. Aksini reyi âlinize vaz'ediyorum. Nazarı 
itibara almıyanlar lütfen el kaldırsın. Nazarı iti
bara alınmıştır. Muvazenei Maliye .Encümeni
ne verilecektir. 
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8.—- Teşkilâtı Esasiye hakkında Kanunu 
Esası Encümeni mazbatası ve teklifi kanunisi 
(2/302) mükerrer) 

Heyeti Çelileye -
, 29 Teşrinisani 1339 tarihli kanunun kabul 

olunduğu celsede encümenimiz o mevaddı mü
temmim olmak üzere sair maddelerin de tes-
bit edilip Heyeti ıCelilenize takdim kılınacağını 
beyan etmişti. 

Heyeti Oelilenizden muhavvel Antalya Me
busu Ahmed ıSaki ve İstanbul Mebusu Ali Rı
za ve Kozan Mebusu Ali ıSaib beylerin müşte
reken ita ettikleri Teşkilâtı Esasiye Kanununu 
muaddil teklifi kanuni ile Karesi Mebusu Sü
reyya Beyin Teşkilâtı Esasiye • kanunisinden 
dahi istifade edilerek bütün ahkâmı esasiyeyi 
muhtevi yeni ve tam bir kanun vücuda getir
mek münasip görüldü. Baı suretle tanzim kı
lınan lâyiha müteferrik kanunlardaki ahkâmı 
esasiyeyi kamilen havi olduğundan mazbutiyet 
ve tamamiyeti camidir. 

Lâyihamızın tanziminde ilim ve fennin son te-
lâfekiyatından ve sair Cumhuri Devletlerin ka-
vanini esasiyesinden bir hayli istifade edildiği 
gibi inkilâbımızm ruhu daima nazarı dikkatte 
tutulmuştur. 

Mahiyeti esasiyeyi haiz olan bilcümle ka-
vaninin tasnifatı tetkik edilmiş ve ilmî olabil
mek için teklifi kanunimizde ışu tasnif usulüne 
riayet edilmiştir. 

Birinci fasıl ahkâmı esasiyeyi muhtevidir. 
Bu faslı terkibeden mevaddan altıncısı kuvvei 
teşriîyenin umdesidir ki bunun tafsilâtı ikinci 
(vazifei teşriîye), beşincisi icra salâhiyetinin 
ne şekilde istimal edileceğine dair olan um
dedir ki bunun tafsilâtı üçüncü (vazifei icra-
iye), sekizincisi hakkı kazaya müteferri um
dedir ki bunun da tafsilâtı (vazifei kazaiye) 
fasıllarında mezkûrdur. 

Beşinci fasıl Türklerin hukuku âmesine 
aittir. 

Altıncı fasıl mevaddı müteferrikayı muhte
vidir. Malûm olduğu üzere kavanini esasiyede 
nevemâ hukuku idarenin semamelerine tesa
düf edilir. İşte vilâyat memurin ve umuru mali
ye teşkilâtı Esasiye Kanununa -ait zavabit bu 
mebhasleri bu fasla dercedilmiştir. Kezalik 
faslın hatemesmi teşkil eder. 

Hükümeti milliyenin teessüsünden beri ka
bul edilen Teşkilâtı Esasiye Kanunu ile bunun 
teferruatı ve mevaddı muadilesi gayet muhta
sar olup itmamları lâzımgeldiğinden bilcümle 
hukuku esasiye mevaddı lâyihamızda tesbit 
edilmiştir. 

Yeni yeni tecrübeler yapılmasından ve her 
meselenin hallini bir hâdisenin zuhuruna talik 
etmedense başka yerlerin tecrübelerinden, hay
li tekâmül etmiş ulum ve fünunun bu tecarüb-
den ne gibi neticeler elde ettiğinden istifade 
ile bizim de ona göre ve daima millî ihtiyaç
larımızı nazarı iptisara alarak teşkilâtımızı it
mam etmemiz pek musip ve muvafık görül
müştür. 

Zaferlere ve mülk ve milletin temini is
tikbal ve istiklâline müntehi olan inkilâbımı
zm tarihine nazar olunacak olursa görülür ki 
nerde, inkilâbatında muhtelif safhalar geçir
miş memleketler gibi, hukuku esasiye noktai 
nazarından birtakım tecrübelerde bulunmuşuz 
ve kemale doğru gitmişiz. Cumhuriyetin ilânı 
bu tekâmül merhalelerinden biridir. Takimi 
ile şerefyabolduğumuz lâyihanın kabulü tak
dirinde ise Meclisin, hükümetin bilcümle hu
kuk ve vazaifi ilmî ve tecrübi esasata müste
niden tesbit edildiğinden genç cumhuriyetimiz 
teşkilâtı esasiye itibariyle tekâmülünün belki 
son lâyetegayyir merhalesine varmış olacak
tır. 

Mevaddı esasiye faslında ilmî bir tasnif gö-
zetilmemiştir. 

Hakimiyetini bilâkayduışart millete aidi
yeti tesbit edildikten sonra bunun Büyük Mil
let Meclisi tarafından millet namına istimal 
edileceği ve binaenaleyh teşriî salâhiyetinin 
icra kudretinin Mecliste temerküz ve tecelli 
edileceği gösterilmiştir. İmdi bütün kuva Mec
lis canibinden istimal olunur, hakkı teşride 
asla vekâlet caiz değildir. İcra hakkı ise esa
sen Meclise aittir. Tefriki kurva yoktur. Fakat 
Meclis en hurda teferruatına kadar bu hakkı 
bizzat istimal edemiyeceğinden salâhiyeti ic-
raiyesinr kendi tarafından müstehip bir reisi
cumhur ve onun tâyin edeceği bir icra vekil
leri heyeti marifetiyle istimal eder. Zaten bu 
cihet Teşkilâtı Esasiye Kanununun sekizinci 
maddesiyle ve 29 'Teşrinisani 1339 tarihli Ka
nunla müeyyeddi. 
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Şu umdeler hâkimiyeti milliyeyi teyid ve 
bunun tarzı istimalini tanzim eder. 

Eğer kuvvei icraiye irsi bir hükümdar ta
rafından istimal ve Heyeti Vekile Meclis hari
cinden intihabedilseydi o takdirde hakkı hâki
miyete halel gelirdi. Halbuki Hükümeti teşkil 
ve her vakit murakabe eden Meclisi Âliniz-
dir. Hükümeti her dakika ıskat edebilmek hak
kı Heyeti Celilenizin elindedir. ^ Asri ve Büyük 
Devletlerde umuru idare basit olmayıp birçok 
teşkilât ve uzviyata muhtaçtır. Bunun içindir 
ki Meclisi Âlinizin hukuku icraiyesini bizzat 
teşkil edecek heyetlere istimal ettirmesi hakika
ti halde bir tekâmüldür. 

İkinci fasıldaki hukuku intihabiye mevad-
dı kavanini mevzuamızdan aynı alınmıştır. 

Onüçüncü maddede Meclis intihabatmm 
dört senede bir kere icra edileceği gösterilmiş
tir. Tecrübeten sabidolduğu üzere memleketimi
zin vesaiti nakliyesi noksan, intuhabat külfetli 
ve masraflı ve iki sene gibi az bir müddette 
esaslı iş görmek müteassir olduğundan devrei 
intihabiye müddeti ekser memalikte olduğu 
gibi dört seneye iblâğ edilmiştir. Buna muka
bil Msebebin minel esbab tecdidi intihabata ve 
mebusların milletten yeniden telâkkii sıfat ve 
kuvvet etmelerine bazan lüzum görüldüğünden 
yirmialtmcı madde bu fikir ve mütalâaya meb-
ni kanuna dere edilmiştir. 

Meclis her türlü kuvayı zatında cemi ve 
hakkı hâkimiyeti bizzat ve bilfiil istimal etti
ğinden mahiyeti müstemirdir. Fakat âzanm 
memleket dâhilinde devir, tetkik ve murakabe 
vazifelerinin ihzarı ve teneffüs ve istirahatleri 
de zaruri olduğundan ve uzun müddetle Mec
lisin ademifaaliyeti caiz görülmiyeceğinden 
Meclisin altı aydan ziyade tatili faaliyet ede-
miyeceği onbeşinei maddede tasrih kılınmış
tır. Şimdiki usulde ise yukarıdaki maksatla 
her mebusa senede üç ay mezuniyet verilmek
tedir. Halbuki bu mezuniyet usulü Meclisin me
saisine az - çok halel getirmektedir. Bir me
bus, bilistırar bütün devrei faaliyette ispatı vü
cut edemiyor. İşte bu esbabı hakikiyeye mebni 
bu kuyudun vaz'ma lüzum görülmüştür. 

Onaltmcı madde mebusların tahlifine aido-
lup ikinci devrei intihabiyede kabul olunan 
şekle sadece bir (Cumhuriyete sadakat) kaydı ilâve 
ve ibrare cüzice ıslâh edilmiştir. 

Ondokuzuncu madde tatil esnasında Mecli
sin bâzı esbab dolayısiyle inikada davetine 
dair olup istismar esasının tetettümatmdan ad
dolunabilir. 

Meclis Eeisvekillerinin adedi az görüldüğün
den ve bu rüesanm adedi sair parlâmentolarda 
daha çok olduğundan yirmidördüncü maddede 
bu vekiller üçe çıkarılmıştır. 

Tecdidi intihabata karar vermek elbetteki 
Heyeti Celilenizin bir hakkıdır. Bazan meealisi 
milliye müntehiplerinden aldıkları sıfatı vekâ
letin tecdidine hacet gösterecek mertebe yoru
lurlar. Ahenk mesailerine ıtratsızlıklar karışır, 
yahut intihabatı idare edici esbapta bir başka 
zuhur eder ve yeni salâhiyet ahzine ihtiyaç 
görülür. Hükümet hiçbir müstakar ekseriyete 
istinadedemez. İşte bu takdirde intizamı me
sai istihsale mertebesine varır. Bu ihtiyacı Mec
lisin hakemliğine ıs'ad ettiği bir Reisicumhu
run büyük bir isabetle takdir edecek mevkide-
dir. İsviçre ve Amerika'dan maada her yerde 
olduğu gibi milletin arasına yeniden müracaat 
^tmek hakkı Reisicumhura verilmiştir. Yukarı-
la saydığımız hallere çaresiz olacak bir tedbir 
mlmak ancak tecdidi intihabat ile olur. Asıl 
lâkimiyet, millete olduğundan ledeMktiza tec-
lidi intihabata karar vermek demokrasinin 
teeyyüdatından başka bir şey değildir. Yirmi-
')eşinci madde bir fikrin mahsulüdür. 

Yirmdyedinci maddede tadadolunan meclisin 
salâhiyetleri asla tahdidi değildir, çünkü Mec
lisin hukukuna hudut tasavvur etmek kabil ola
maz. İşte bunun içindir ki mezkûr vazaifin ta
dadından sonra (gibi) idatı konmuştur. 

Mukavele ve muahede ve imtsiyazat ve sa-
irenin ihzarı olmak üzere evvel beevvel Hükü
met tarafından müzakere ve tesbit edileceği 
ve ondan sonra Meclise takdim kılınacağı her 
yerde olduğu gibi bizde de umuru tabiîyeden-
dir. 

Vazifei icraiye faslı Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun sekizinci maddesinden ve 29 Teşrini
evvel 1339 tarihli kanundan doğrudan doğruya 
mülhemdir. Encümenimizin faaliyetinde daima 
kendisine rehber ettiği umde şudur: Hâkimiyet 
milletindir. Lâkin her Türkün ferden ferda bu 
hâkimiyeti en hurda teferruatına kadar istima
li maddeten kabil olmadığından milletvekille
rini intihabeder. Bunların heyeti mecmuası, ki 
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Meclistir. (Bu hâkimiyetin vasıtai istimalidir. 
Binaenaleyh olanca kuvanm masdar ve mem-
baı Heyeti Celilenizdir. Yukarıda arz olunduğu 
veçhi üzere bu kuvadan salâhiyeti teşriîyede 
vekâlet cari olmaz. Bahsi geçen sekizinci mad
de ise salâhiyeti teşriîyede vekâletin cereyanı 
usulü pek tabiî olarak daha 20 Kânunuevvel 
1337 de kabul etmişti. İdarenin bilâvasıta Mec
lis tarafından taklibi hiçbir vakit hâtıra gel
mez. Bu dakikayı selefi âliniz olan Meclis de 
düşünmüş ve bu ihtiyaca mebni İcra vekâlet
leri ihdas etmişti. Eski usulümüz mucibince 
Meclis, bu vekilleri iptida, doğrudan doğruya, 
saniyen, reisinin iirae edeceği üç namzet üzerin
den, salisen, yine bir sabık doğrudan- doğruya 
intihabetmekte idi. Bu gidişle, Hükümette, lü
zum olan vahdet, tesanüt ve binaenaleyh me
suliyeti müştreke hâsıl olamıyordu. O zaman
larda bütün Meclis düşmanın sailini defi ile 
meşgul olduğundan bu mahzur görülemezdi. Ni
tekim. Fransız inkilâzmda da görülememişti. 
Bilâhara sulh takarrüb ettiğinden ve ahval, 
asli ve tabiî vaz'mı aldığından Hükümetteki 
vahdetin teminini teshil için Cumhuriyetin 
ilânına ve vazaifi icraiyenin istimali için bir 
makam ihdasına lüzum görüldü. Devrei inkı-
lât, Hükümet teşkili noktad nazarından kemâ
line ermişti. 29 Teşrinievvel 1339 tarihli Ka
nunun ruhuna ve işbu teklifimizin müeddasma 
nazaran Reisicumhurun başlıca vazifesi Hükü
met teşkil etmektir. Nefsülemirde kuvveti ic-
raiyeye malik olan Meclis bu salâhiyetinin is
timalini Reisicumhura tevdi etmiştir. Meclis 
ise teşekkül eden Hükümeti her vakdt itimadına 
mazhar veya ademiitimadma duçar etmekte hür 
ve muhtardır. Buna mebnidir ki teşkil olunan 
Heyeti tasvibetmek için reye müracaat zaittir. 
Bu usulü mahazir daî olabilir. Hiçbir münaka
şa ve müdafaa, rey vermek suretiyle tasvibe 
takaddüm edemiyeceğinden tasvibe arz olunan 
vekil veya bütün Heyeti Vekile müşkül bir 
mevkide kalır. Münakaşa ve müdafaa üzerine 
itimat veyahut ademiitimat reyi verilmesi bu 
usule çok mürecceh ve her yerde teamüle bi-
gayet muvafıktır. İşte şu umdeler ki, artık il
mî ve katî bir mahiyet iktisabetmiştir, bizim 
bu faslı tahririmize saiktir. 

Reisicumhurun hakemlik ve nazımlık mev
kiinde bulunması, siyaseti dahiliye cereyanları

nın balâsında kalması, siyaseti umumiyede bir 
ıttırad ve intizam temini gibi yüksek makası-
dm otuzbirinci maddede Riyaseti Cumhur müd
deti yedi sene olmak üzere gösterildiği gibi 
yirmibeşinci maddede reise tecdidi intihap hak
kı tefviz kılınmıştır. 

Otuzikinci madde müeddasmca mebus olan 
veya intihabolunmak salâhiyetini haiz bulunan 
her Türk Reisicumhur olabilir. Devlete riya
set etmek gibi âli bir şerefe nailiyet hak
kı bir hanedan için değil, büttin millet ef
radı için tanınmıştır. Bu madde Türklüğün sı
fatı mübeccelesini îlâ eder. Rüşt ve tekâmül 
merhalesine gelmiş her millette, bu hak, hu
kuku tabiiyedendir. Bir milletin izzeti nef
si, haysiyetini yükselten bu umde Türklerin de 
mukaddesatçıdandır. 

Kırkbeşinci maddeye kadar olan ahkâm Ri
yaseti Cumhuriyeye taallûk eden mevaddan 
ibarettir ki bunların membaı ilim ve fen haline 
gelen ve her yerde kabul olunan teamülât cum-
huriyedir. 

Otuzaltmcı madde ısdar ve ilânını muvafık 
görmediği kanunları bir daha müzakere edil
mek üzere Reisicumhurun Meclise iadesine mü
tedair olup'bu suretle pürüzlü kanunların ka
bulünden mütevellit mazarrat defedilmiş olu
yor. 

Reisicumhur hâkem mevkiinde bulunduğun
dan ve ledelhace tecdidi intihabata karar ve
rebileceğinden eğer mebus ise, Riyaseti Cumhu-
riyesi esnasında Meclis münakaşatma ve mü-
zakeratma iştirak edemez ve rey veremez. İşte 
otuzüçüncü madde bu mütalâaya mebni tedvin 
edilmiştir. 

Reisicumhurun nazımlık ve hakemlik mev
kiinde bulunması ve ancak Devletin siyaseti 
âliyesine nezaret etmesi memleketin menfaati 
muktazasmdan olduğundan Hükümetin bil
cümle mukarreratı Reisicumhur ile birlikte 
vükelâ tarafından imza ve mesuliyeti Heyeti 
Vekile canibinden takabbül edilmek her yerde 
bir usuldür. Kırkıncı maddenin tanzimine bi fi
kir saik olmuştur. 

46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ncü maddeler 
Hükümeti icraiyeye dair olup meşruti ve cum-
huri her devlette cari usullerin tesbitinden baş
ka bir şey değildir. 

215 — 



t : 7 9 . 3 . 1340 C : 1 

Vekilin vazaifini teshil, Meclisçe olan mü-
nasebatmda kendisine müzaharet etmek için 
(Muavin) unvaniyle, hemen her cumhuri ve 
meşruti memlekette olduğu gibi (!Sose karater 
parlömanter) likler ihdası faydalı olacağından 
bu suretle âtiyen mücerreb ve muktedir ve
killer de yetişeceğinden kırkdokuzuncu madde
ye bir kayıt ilâve edilmiştir. 

Nizamnamelerin nasıl tedvin edileceği ve 
tarifi Heyeti Celilenin karariyle encümenimiz
den istifsar edilmişti. Esasen bu maddenin Teş
kilâtı Esasiye Kanununa dercine lüzum görül
düğünden elliüçüncü madde tanzim kılınmış
tır. 

Dördüncü fasıl vazifei kazaiyeye aidolup il
mî bir mahiyet iktisabedcn ve umumca kabul 
olunan birkaç maddenin tesbitinden ibarettir. 

Bu fasla müzeyyel Divanı Âli mevaddı 1293 
Kanunundaki fasla müşabih ise de ade
di âza tenkis ve ittiham dairesi ilga edilmiştir. 
Esasen vekilleri Meclis ve Şûrayı Devlet ile 
Temyiz Mahkemesi Erkânını kanuni mercileri 
Divanı Âliye sevk edeceklerinden ayrıca bir 
dairei ittihamiyeye lüzum görülmemiştir. Ve
killerin tahkikatı iptidaiyeleri bittabi Meclis 
şubelerinde yapılacaktır. 

Beşinci (Türklerin hukuku âmmesi) faslı 
dünyaca müsellem hukuku beşeriye ve tabiî-
yenin tekrarından ibaret olduğu diğer kavani-
ni esasiyedeki şekillerinden daha mufassal ve 
mazbut bir heyette arz edilmiştir. 

tik maddeler umumi düsturları, sonra ge
len mevad ise bunların tahdidatını gösterir. 

Muhataralı zamanlarda bâzı masuniyetlerin 
takyit ve taliki demek olan îdarei Örfiye hu
kuku âmme faslına ithal olunmuştur. 

Bir cumhuriyetin saltanattan en bariz bir 
farkı, birinde bütün halkın, diğerinde ise bir 
ferdin mukadderatı memlekte hâkim olabilme-
sidir. Şu birinci şıkta halkın hukukunu istimal 
edebilmesi için fikren yükselmesi en esaslı şa-
ritadır. Bütün ulemanın muhakkak iddiasına 
göre Cumhuriyette herkes söz sahibi olduğun
dan hiç olmazsa okur - yazar olması elzemdir. 
Cumhuriyet buna istinadeder. İşte buna mebni 
hiç olmazsa tahsili iptidainin mecburiyeti ve 
meecaniyeti seksendokuzuncu maddede tasrih 
edilmiştir. 

Doksanıncı madde Türk sıfatı resmiyesini 
muriftir. Osmanlı saltanatı münderis ve mün
kariz olduğundan artık efradı millete (Osman
lı) denemez. Millî izzeti nefs, bir hanedana 
mensubiyeti kabul etmez. Devletimiz bir devleti 
milleycdir. [Beynelmilel veyahut fevkalmilel 
bir devlet değildir. Devlet, Türkten başka bir 
millet tanımaz. Memleket dâhilinde hukuku 
mütesaviyeyi haiz başka ırktan gelme kimse
ler bulunduğundan bunların ırki mübayenet-
lerini mâni milliyet tanımak caiz olamaz. Keza-
lik hürriyeti vicdan musaddak olduğundan din 
de mâni milliyet addedilmemiştir. Her yeni 
millet gibi Türk Milleti de aynı ırktan gelmi-
yen efradı muhtevi" olabilir. Ancak Türklüğün 
camiasıdır ki bütün uruki cemetmek kabiliye
tini haizdir. Asri usuller de bu hakikati teyi-
detmektedir. 

Altıncı faslın üç maddesi vilâyata ait
tir. Doksandördüncü maddede vilâyetler umu
runun tevsii mezuniyet ve tefriki vazaif esa
sına istinadedeceği tasrih edilmiştir. 

Mahallî umurda, vilâyet, şehirler, kasabalar 
ve köyler hükmi şahsiyeti haizdir. Vilâyetimizin 
umdei inkişafı bu mevadda mündemiçtir. Bir 
merkezin kavi bulunması *" memleketi îlâ eder. 
Ademimerkeziyet ise zahiren hürriyet aknumini 
takviye eder, ise de bedii zaıftır. Merkezden te-
teibbuda (Federasyon) usulüne müntehidir. Hal
buki vahdeti milliyeyi haiz memleketlerde bu 
usul uygun değildir. İşte buna mebni tevsii 
mezuniyet ve tefriki vazaif umdeleri vilâyetimi
zin inikişafatma belegan mafoelâğ kâfidir. Bu f as-
lın 95, 96, 97 nci maddeleri memurine aittir. Mem
leketimizde memur tabakasının temini refahiyet 
ve masuniyeti için mufassal -bir memurin kanunu 
serlan tanzim edilmelidir. 

98 den 103 e kadar olan mevad umuru mali
yeye ait mütaarefe hükmüne giren mevaddın 
tesbitinden ibarettir. 

Bu faslın Teşkilâtı Esasiye Kanununa ait za-
valbit kısmında işlbu kanunun ne yolda tadil edi
leceği gösterilmiştir. 

Meclisimizin birtakım âzası kanunen mezun 
bulunduğundan tadilde gösterilen usulün ka-
Ibul hususunda da meöburi tutulması mümkün 
olamam. Hükümeti milliye hukuku esasiyeye 
dair olan feavanini de sair kavanin gibi kabul et
miştir. Fakat bundan böyle âza toplu buluna-
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«aklarından tadil hususunda daha fazla ekseri
yet temin etmek mümkündür. 

Yüzdördüncü maddede bu esbaba mebni Teş
kilâtı Esasiye Kanununun tadili sair kavanihden 
daha farklı bir şekle ifrağ edilmiştir. Yalnız 
Devletin şekli cumburisine aidolan birinci mad
denin hiçbir suretle kabilitadil ve tağyir ola-
anıyacağı maddenin sonunda sarahaten gösteril
miştir. Ekser memalikıte Teşkilâtı Esasiye ka
nunları sair kanunlardan daha başka bir şe
kilde tadil olunur. Bizim ittihaz ettiğimiz usul 
ise ekseriyet usulüne şibihtir. Bir Müessesan 
Meclisinin kanunu esasiyi tadile yegâne salâhi-
yettar şûra olması usulü her tarafta kabul edil
memiştir. Encümenimiz böyle bir meclisi zait 
görmüştür. 

Bursa Mebusu Refet ve Karesi Mebusu Sü
reyya ve Niğde Mebusu Hazım beyefendilerin 
ikinci bir Meclis teşkili hakkımdaki teklifleri en-
oümenimizce ekseriyete iktiran edememiştir. 

Karesi Mebusu Süreyya Beyin esbabı muci-
besi şunlardır : 

«Kavaninin (mükemmel, musannif olarak 
vaz'ını temin etmek ve bir kanun ahkâmının 
mecmuai kavanin arasında ahenksizlik gösterecek 
mahivette çıkmasına mâni olmak üzere Mebusan 
Meclisinin zaman zaman tahakkuk eden hissiva-
tına mukabil daha mutedil bir haleti ruhiye ile 
çalışacak, en ziyade ilim ve ihtisas erbabından 
müteşekkil ve yine millet tarafından nıüntehip 
bir ikinci Meclise lüzum vardır, ikinci Meclis 
kabul olunursa tecdidi intihap ve iadei kavanin 
mesailinin hâkimiyeti milliye esasatma mülayim 
ve muvafık bir surette hal ve tesviyesi imkânı 
olabilir. Aksi" takdirde bir şahıs veya bir maka
ma tecdidi intihap ve iadei kavanin hak ve sa
lâhiyeti bahşedilmek gibi millet hâkimiyetini lâfzı 
bimâna bırakan bir hal tecviz edilmiş olur.» 
Kezalik Süreyya Beyefendinin tecdidi intihabat 
şaMihiyetinin Reisicumhura verilmesi r hakkındaki 
itiraz dahi encümenimizce kabul edilmemiştir. 

Bu itiraz berveçhi âtidir : 
«Tecdidi intihap hakkı ikinci bir Meclis ol

madığı takdirde münhasıran Büyük Millet Mec
lisinde kalmalıdır. Meclisten gayri bir şahıs veya 
makama bu hak verilmemelidir. Zira, Hâkimi
yeti milliyenin en badi ve en bariz safha ve nok
tası intihap ve fesih intihap hususatıdıt. 

Tecdidi intihap hakkının bir şahıs veya bir 
makarna verilmesi o şahsı ihtirasa sevk edebile

ceği gibi fertler ve şahıslara fevkalâde kuvvet 
ve imtiyaz bahşeden bir fikrin genç ve müte-
cellid Türk Cumhuriyetinde yeri yoktur. Esa
sen bir ferdin binnetice feshi meclis demek olan 
tecdidi intihaba karar itasına salâhiyettar ol
ması Meclisin emniyet ve selâmetle ve bahusus 
bâzı ahvalde istiklâl ve hürriyeti tamme ile me
saisini kasır ve tazyik edebilir. Milletin hâki
miyeti müktesebesinden fedakârlık etmeye Mec
lisimizin de hakkı olmadığına kaaniim.» Bâzı 
maddelerde ekalliyette kalan rüfeka noktai na
zarlarını Heyeti Umumiyeye arz edeceklerdir. 
Bu baptaki hakları mahfuzdur. MecHsim'izin ve 
Hükümetin faaliyeti âtiyesine nafi olacağını ka-
viyyen zannettiğimiz işbu Teşkilâtı Esasiye ka
nunu lâyihasının kanuniyet kesm etmesini Heyeti 
Celileden rica ederiz. 
Kanunu Esasi Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Menteşe Gelibolu 

Yunus Nâdi Celâl Nuri 
Kâtip Âza 

Dersim Kırşehir 
Feridun Fikri Ali Rıza 

Âza Âza 
Muş Bozok 

îlyas Sami Avni 
Âza Âza 

Niğde Bursa 
Ebubekir Hazım Refet 

Âza Âza 
izmit Siird 

ibrahim Süreyya Mahmud 
Âza Âza 

Ordu Karesi 
Faik Abmed Süreyya 

Teşkilâtı Esasiye Kanunu 

Birinci fasıl 
Ahkâmı esasiye 

Cumhuriyet : Madde 1. — Türkiye Devleti 
bir Cumhuriyettir. 

Din, lisan, makar : Madde 2. — Türkiye Dev
letinin dini dini islâmdır, resmî dili 'Türkçedir, 
makam Ankara şehridir. 

Hâkimiyeti Milliye : Madde 3. — Hâkimiyet, 
bilâkaydu şart milletindir. 

Büyük Millet Meclisi : Makide 4. — Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, milletin yegâne ve hakiki 
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mümessili olup millet namına hakkı hâkimiyeti 
istimal eder. 

Salâhiyetler : Madde 5. — Teşri salâhiyeti 
ve icra kuvveti Büyük Millet Meclisinde tecelli 
ve temerküz eder. 

Teşrî : Madde 6. — Meclis, teşri salâhiyetini 
bizzat istimal eder. 

icra : Madde 7. — Meclis, icra salâhiyetini 
kendi tarafından müntehip Reisicumhur ve onun 
tâyin edeceği bir İcra Vekilleri Heyeti marife
tiyle istimal eder. 

Hükümeti murakabe ve ıskat : Meclis, Hükü
meti her vakit murakabe ve iskat edebilir. 

Hakkı kaza : Madde 8. — Hakkı aza, millet 
namına, usulî ve kanuni dairesinde müstakil ma-
hakim tarafından istimal olunur. 

İlkindi fasıl 
Vazifei teşriîye 

Meclisin teşekkülü : Madde 9. — Türkiye Bü
yük M'llet Meclisi kanunu mahsusuna tevfikan 
millet tarafından müntehip Mebuslardan müte
şekkildir. 

Intihaıbetmek hakkı : Madde 10. — On sekiz 
yasını ikmal eden her Türk Mebusan intihabına 
iştirak etmek hakkını haizdir. 

tntihaJbolunmak hakkı : Madde 11. — Otuz 
vasim ikmal eden her Türk mebus intihabedilmek 
hakkım haizdir. 

MebusuİP'a mâni ahval : Madde 12. — Ecnebi 
hikmeti resmivesinde bulunanlar, mücazat terhi-
biye veva sürkat, sahtekârlık, dolandırıcılık, em-
niveti suiistimal, hileli iflâs cürümlerinden biriy
le mahkûm olanlar, mahcurlar, tâbiiyeti ecnebi
ye iddiasında bulunanlar, hukuku medeniyeden 
iskat edilmiş olanlar mebus mtijhafbolunamazlar. 

întfhab müddeti : Madde 13. — Büvülk Millet 
Meclisinin intihabı dört senede bir kere icra olu
nur. 

Tekrar intihabolunmak hakkı : Müddeti biten 
mebusların tekrar intihabolunmaları caıVdir. 

Sabık hevetin devamı : Sabık heyet, lâhik he
yetin içtimaına kadar devam eder. 

îçtimam temdidi : Yeni intihabatm icrasına 
imkân görülmediği takdirde içtima devresinin 
bir sene temdidi caizdir. 

Vekâletni şümulü : Her mebus yalnız kendi
ni intihabeden dairenin değil, umum milletin ve
kilidir. 

Davetsiz toplanmak : Madde 14. — Büyük 
Millet Meclisi, her sene Teşrinisani ihtidasında 
davetsiz toplanır. 

Tatü : Meclis, azasının memleket dâhilinde 
devir, tetkik ve murakabe vazifelerinin ihzarı ve 
teneffüs ve istirahatleri için senede altı aydan faz
la tatili faaliyet edemez. 

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

Tahlif : Madde 16. — Mebuslar Meclise ilti
hak ettiMerinde şu şekilde tahlif olunurlar : (Va
tan ve milletin saadet ve selâmetine mugayir bir 
gaye takibetmiyeceğime ve Cumhuriyet esaslarına 
sadakatten ayrılmıyacağıma (Vallahi) 

Masuniyeti teşriîye : Madde 17. — Hiçbir me
bus Meclis dâhilinde ve haricindeki rey ve mü-
talâsmdan dolayı mesul olamaz. 

Gerek intihabından evvel ve gerek sonra aley
hine cürüm isnadolunan bir mebusun maznunen 
isticvabı veya tevkifi veyahut muhakemesinin 
icrası Heyeti Umumiyenin kararına menuttur. 
Cinai cürmü meşhut bundan müstesnadır. An
cak bu takdirde makamı aidi Meclisi derhal ha
berdar etmekle mükelleftir. 

Bir mebusun intihabından evvel aleyhine sâ
dır olmuş cezai bir hükmün infazı mebusluk müd
detinin hitamına talik olunur. 

Mebusluk müddeti esnasında müruruzaman 
cereyan etmez. 

Tahsisat : Madde 18. — Mebusların senevi 
tahsisatları kanunu mahsus ile tâyin olunur. 

Fevkalâde davet : Madde 19. — Tatil esna
sında Reisicumhur, lüzum görürse veyahut aza
nın beşte biri tarafından talep vukubulursa Mec
lisi inikada davet eder. 

Aleniyet : Madde 20. — Meclis müzakeratı 
alenidir ve harfiyen neşrolunur. 

Hafi celseler : Fakat Nizamnamei Dahilîde 
münderiç şeraite tevfikan Meclis hafi celseler 
dahi akdedebilir ve hafi celseler müzakeratmın 
neşri Meclisin kararma menuttur. 

Müzakerat : Madde 21. — Meclis müzakeratı 
kendi Nizamnamei Dahilisi mucibince icra eder. 

Murakabe : Madde 22. — Sual, istizah ve Mec
lis tahkikatı usulleri Nizamnamei Dahilî ile tâyin 
•olunur. 

Mebusluk ve memuriyet : Madde 23. — Me
busluk ile Hükümet memuriyeti bir zat uhde
sinde içtima edemez. 
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istisna : Vekâletler ve muavinlikleri bundan 
müstesnadır. 

Rüesa : Madde 24. — Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Heyeti Umumiyesi, her Teşrinisani ipti
dasında bir sene için kendisine bir reis ve üç 
reisvekili intihabeder. 

Tecdidi intihabat : Madde 25. — Meclis ken
diliğinden intihalbatm tecdidine karar verebilece
ği gibi, Reisicumhur da Hükümetin mütalâasını 
aldıktan sonra esbabı mucibesini Meclis ve mille
te bildirmek şartiyle buna karar verebilir. 

Fevkalâde devre : Madde 26. — İntihap dev
resinin hitamından evvel intihabat tecdidolunur-
sa yeni içtima eden Meclisin intihap devresi 
Ilkteşrinisaniden başlar. 

Teşrinisaniden evvel geçecek olan müddet, 
fevkalâde bir devre addolunur. 

Meclisin başlıca vazaifi : Madde 27. — Bü
yük Millet Meclisi ahkâmı şer'iyenin tenfizi, ka-
vaninin vaz'ı, tadili, fesih ve ilgası, devletlerle 
mukavele, muahede ve sulh akdi, harb ilânı, 
Muvazenei Umumiyei Maliye Kanununun tetkik 
ve tasdiki, meskukât darbı, inhisar ve malî ta
ahhüdü mutazammm mukavelât ve imtiyazatm 
tasdik ve feshi, umumi ve hususi af ilânı, ceza
ların tahfif veya tahvili, tahkikat ve mücazatı 
kanuniyenin tecili, mahkemelerden sâdır olup 
katiyet kesbetmiş olan idam hükümlerinin infa
zı gibi vazaifi bizzat kendi ifa eder. 

Mebusluğun zevali : Madde 28. — Bir mebus 
vatana hiyanet ve mebusluğu zamanında irti
kâp ve töhmetlerinden biriyle müttehem oldu
ğuna Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti 
Umumiyesi azayı mevcudesinin sülüsam ekseri
yet ârasiyle karar verilir veyahut onikinci mad
dede münderiç ceraimden biriyle mahkûm olur
sa mebusluk sıfatı zail olur. 

Mebusluğun sukutu :. Madde 29. — İstifa, 
esbabı meşrua dolayısiyle mahcuriyet, bilâme-
zuniyet ve mazeret iki ay Meclise ademidevam 
veyahut memuriyet kabulü hallerinde mebusluk 
sakıt olur. 

Yeni mebus intihabı : Madde 30. — Yukarda-
ki maddeler mucibince mebusluk sıfatı zail veya 
sâkıdolan veyahut vefat eden mebusun yerine 
bir diğeri intihabolunur. 

Üçüncü fasıl 
Vazifei icraiye 

Reisicumhur ve müddeti : Madde 31. — Tür
kiye Reisicumhurunun Büyük Millet Meclisi 

Heyeti Umumiyesi tarafından yedi sene için in
tihabolunur. Tekrar intihabolunmak caizdir. 

Şartı : Madde 33. — Mebus olan veyahut me
bus olmak salâhiyetini haiz bulunan her Türk 
Reisicumhur intihabolunabilir. 

Devlet Riyaseti : Madde 33. — Reisicumhur, 
Devletin Reisidir. 

Bu sıfatla merasimi mahsusada Meclise ve 
lüzum gördükçe İcra Vekilleri Heyetine riyaset 
eder. 

Ancak Reisicumhur mebuslar meyanmdan 
intihabolunmuş ise Riyaseti Cumhur Makamın
da bulundukça Meclis münakaşat ve müzakera-
tına iştirak edemez ve rey veremez. 

Reisicumhura vekâlet : Madde 34. — Reisi
cumhur hastalık ve seyahat gibi bir sebeple va
zifesini ifa edemez veya vefat, istifa ve inkıza-
yı müddet veya sair sebep dolayısiyle Cumhu
riyet Riyaseti inhüâl ederse Büyük Millet Mec
lisi Reisi vekâleten Reisicumhur vazifesini ifa 
eder. 

Reisicumhurun intihabı : Madde 35. — Cum
hur Riyasetinin inhilâlinde Meclis münakit ise 
yeni Reisicumhuru derhal intihabeder. 

Meclis münakit değilse Reis tarafından he
men inikada davet edilerek Reisicumhur inti-
babedilir. Meclisin intihap devresi hitam 
bulmuş veya intihalbatm tecdidine karar ve
rilmiş olunsa Reisicumhuru gelecek Meclis 
intihabeder. 

Kanunların ı'sidarı : Madde 36. — ReiSiicum-
hur Meclis tarafından kabul olunan kanun
ları bir hafta zarfında ısdar ve ilân eder. 

Kanunların iadesi : Isdar ve ilânını muva-
fı!k görmediği kanunları bir daha müzakere 
edilmek üzere esbabı mucibesiyie birlikte bir ay 
zarfında Meclise iade eder. 

Meclis, mevcudun sülüsani ekseriyetiyle 
mezkûr kanunu bu defa da kabul ederse, onun 
ısdar ve ilânı Reisicumhur içim mecburidir. 

Reisicuimihurun nutku : Madde 37. — Reisi
cumhur her sene Teşrinisanide, Hükümetin 
geçen seneki faaliyetine ve o sene ittihaz edil
mesi münasip görülen tedbirlere dair bir nu-
tu'k iradeder veyahut Başvekile kıraat ettirir. 

Hariçte Devletin temsili : Madde 38. — 
Reisicumhur, ecnebi devletlerin nezdine Türk 
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Cumhuriyetinin siyasi nıümesdlllerini tâyin ve 
eenetbi devletlerin siyasi mümessillerini kabul 
eder. 

Tamlif : Madde 39. — Reisicumhur, intihabı 
akabinde ve Meclis huzurunda şu suretle ye
min eder : 

(Reisicumhur sıf atiyle Cumihuriyetin ka-
.nunlanna riayöt ve bunları müdafa, Türk mil 
letinin saadetime sadıkane ve bütün kuvve
timde sarfı mesai, Türk Devletine tevcih 
edecek her tehlikeyi kemali şiddetle meni, Tür
kiye'nin şan ve şerefimi vikaye ve ilâ ve de-
rumde ettiğim vazifemin icabatma karşı hasn 
nefs etmekten aynllmıyacağıma (Vallahi) 

Vükelânın imzası : Madde 40. — Reisicum
hurun ısdar edeceği biileümle mukarrerat 
Baş'vekil ile vekili aidi taraflanndan imza olu
nur. 

Başkumandanınk . Madde 41. — Berrî, bah 
rî ve havai bilcümle kuvvetlerin Başkumandan
lığı Reisicumhura mevdudur. 

Mesuliyet : Madde 42. — Reisicumhur, an
cak, hiyaneti vataniye halimde Türkiye Bü
yük Millet Meclisine 'karşı mesuldür. 

Ferdî af : Madde 43. — Reisicumhur, Hü
kümetin inhası üzerine daimî maluliyet ve 
şeyhuhet gaibi şahsi sebeplerden dolayı muay
yen •efradın cezalanın ıskat veya tahfif ede-' 
bilir. 

îstisna : Reisicumhur, Büyük Millet Meclisi 
tarafından itham edilerek mahkûm ollan vekil
ler hakkında bu . sailâhiyeltiı istimal edemez. 

TalhsiSat : Madde 44. — Reisicumhurun tah
sisatı kanunu mahsus ile tâyin olunur. 

Hükümet teşkili : Madde 45. — Başvekil, 
Reisicumhur canibimden ve Meclis âzası meya-
nından tâyin olunur. 

Sair vekiller Başvekil tarafından, Mecüis 
âzası arasından imtihalb olunarak heyeti umumiiı-
yesi Reisicumhurun tasdikiyle Me'c'lise arz olu
nur. 

Meclis münakit değilse arz keyfiyeti Mecli
sin inikadına talik olunur. 

Hükümet, hattı hareket ve siyasi noktayı 
nazannı kısa bir müddette Meclise bildirir. 

îcra Vekilleri Heyeti: Madde 46. — Vekiller. 
Başvekilin riyaseti altında (icra Vekilleri He
yeti) ni teşkil ederler. 

Müşterek mesuliyet : Madde 47. — îcra Ve
killeri Heyeti Hükümetin umumi siyasetinden 
:iüşitereken mesuldür. 

Münferiden mesuliyet : Vekillerden her biri 
kendi salâhiyeti dairesinde ki, icraattan ve 
maiyetinin ef al ve muamelâtından ve siyaseti
nin umumi istikâmetinden münferiden mesul
dür. 

Vazife ve mesuliyet : Madde 48. — Vekille
rin vazife ve mesuliyetleri kanunu mahsus ile 
muayyenidir. 

Vekâletlerin adedi : Madde 49. — Vekâletle
rin ve vekâlet muavinliklerin adedi kanunla tâ
yin olunur. . 

Vekile niyabet : Madde 50. — Mezun Veya
hut her hamigi bir sebeple mâruz olan bir 
vekile, îcra Vekilleri Heyeti âzasından bir di
ğeri muvakkaten niyabet eder. 

Vekillerin ithamı : Madde 51. — Türkiye 
Büyük Millet Meclisince îcra Vekillerinden biri
nin Divanı Âliye şevkine diar verilen karar 
vekâletten sükutunu dahî mutazammmdır. 

Şûrayı Devlet : Madde 52. — îradeyi dâva 
ve ihtilâflan rüyet ve hal, Hükümetçe ihzar 
ve tevdi olunacak kanun lâyihalan ve imtiyaz 
mukabele ve şartnameleri üzerine beyanı müta
lâa, gerek kendi kanunu mahsusu ve gerek Ka-
vanini saire ile muayyen vazaifi ifa etmek 
üzere bir Şûrayı Devlet teşkil edilecektir. Şû
rayı Devletin rüesa ve âzası vazaifi nıühimmede 
bulunmuş ilim, ihtisas ve tecrübeleriyle müte-
meyyiz zevad meyanmda Büyük Millet 
Meclisiince intimaıbolunur. 

Nizamnameler : Madde 53. — Vekilleri he
yeti kanunlann suvar,i tatbikiyesini irae veya
hut emrettiği hususatı tesbit için Şûrayı Dev
letin nazarı tetkikinden geçirilmek şartiyle 
nizamnameler tedvin eder. 

Nizamnameler Reisicumhurun imza ve ıs-
tariyle mâmulün'bih olur. 

Nizamnamelerin Kavanine mugayereti itdia 
olundukta bunun mercii halli Türkiye Büyük 
Millet Meclisidir. 

Dördüncü Fasıl 
Kuvvei kazaiye 

Mahkemelerin teşkilâtı : Madde 54. — Mah
kemelerin teşkilâtı, vazife ve salâhiyetleri ka
nunla muayyendir. 
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İstiklâl Madde 55. — (Hâkimler bilcümle 
dâvaların muhakemesinde ve hükmünde müs
takil ve her türlü müdahelâttam azada olup 
amcak kammun hükmüne tabidirler. Mahkeme
lerin mıukarreratıını kuvvei teşriiye ve kuvvei 
icraiye hiçbir veçhile tebdil ve tağyir edemez. 

Lâyetegayyerlik : Madde 56. — Hâkimler 
kanunen muayyen olan usul ve ahval haricim
de azlolunamazlar. 

Hâkimlerin mesuliyeti : Madde 57. — Kamu
mun vazifedar kıldığı mahkemenin kararı lâhik 
olmadan hâkimler cezaem mesul veyahut şahsi 
hürriyetlerinden mahrum edilemezler. 

Cinayi cürümümeşhut bundan müstesnadır. 
Hâkimliğin evsafı ve saire : Madde 58. — 

Hâkimlerin evsafı, hukuku, vazaifi maaş ve 
muhassasatları ve sureti masp ve azilleri ka
munu mahsus ile tâyin olumur. 

Hâkimlerin vazife kabul edemiyeceği : Mad
de 59. — Hâkimler kamuınan muayyem vazaif-
ten başka umumi ve hususi hiçbir vazife de
ruhte edemezler. 

Aleniyet : Madde 60. — Mahkemelerde mü-
rafaat alenîdir. 

Hafi muhakamat : Yalnız Usulü Muhake
me Kanunu mucibince bir muhakemenin hafi
yen cereyanıma mahkeme karar verebilir. 

Müdafaa hakkı : Madde : 61. — Herkes, 
mahkeme huzurumda hukukumu müdafaa için 
lüzum gördüğü meşru ve - saiti istimalde ser
besttir. 

Vazife ve salâhiyet : Madde 62. — Hiçbir 
mahkeme, vazife ve salâhiyeti dâhilimde olan 
dâvaları rüyetten imtina edemez. Vazife sa
lâhiyet haricinde olan dâvalar ancak bir ka
rarla rapdolumur. 

Divanı Âli 
Vazife : Madde 63. — Vazifelerinden müm-

bais hususatta İcra Vekilleriyle Şûrayı Devlet 
ve Mahkemei Temyiz rüesa ve âzasımı ve Baş 
Müddei Umumi muhakeme etmek üzere bir 
(Divanı Âli) teşkil edilir. 

Azanın adedi : Madde 64. — Divanı Âli âzalığı 
için ombiri Mahkemei Temyiz, omu Şûrayı Dev
let rüesa ve âzası meyanındam ve kendi heyeti 
umumiyeleri tarafımdan ledel iktiza reyi hafi 
ile yirmi bir zat intihabolıumur. 

Rüesa : Bu zevat reyi hafit ve ekseriyeti 
mutlaka ile işlerinden birini reis ve birini reis 
vekili intibaderler. 

Nisap : Madde 65. — Divamı Âli bir reis ve 
ondört âza ile teşekkül ve ekseriyeti mutlaka 
ile karar ittihazeder. 

İhtiyat âza : Mütebaki altı zat ledel icap 
heyetin moksamını ikmal için ihtiyat âza vazi
yetindedirler. 

İş bu ihtiyat aza üçü Mahkemei Temyiz, 
üçü Şûrayı Devletten müntelhip aza arasından 
.olmak üzere kur'a ile tefrik okunurlar. 

Reisliğe ve reisvekilliğine intihabolunan
lar bu kur'aya dâhil olmazlar. 

Müddeiiumumilik : Madde 66. — Divanı 
Âlinin Müddeiiumumiliği Başmüddeiiumumiliği 
tarafından ifa olunur. 

Kararların tatbiki : Madde 67. — Divamı 
Âlinin kararları katidir. 

Kanun ve Usulü Muhakeme : Madde 68. — 
Divanı Âli mevzu kanunlara tevfikan muhake
me icra ve hüküm ita eder. 

IBEŞflNıGİ FASIL 
Türklerin hukuku âmmesi 

Hürriyet : Madde 69. — Her Türk hür do
ğar; hür yaşar. 

Tarif : Hürriyet başkasına muzır >olmıyacak 
her türlü tasarrufatta bulunmaktır. 

Hürriyetin hududu T Hukuku taJbiiyeden 
olan hürriyetim herkes için hududu başkaları
nın hürriyetidir. Bu hudut ancak kanun mari
fetiyle teslbit ve tâyin edilir. 

Müsavat : Madde 70. — Türkler kanun na
zarında müsavi ve bilaistisna kanuna riayetle 
mükeleftirler. Her türlü zümre, sınıf, aile ve 
fert imtiyazları mülga ve memnudur. 

İçtimai tesanüt : Madde 71. — Türkler yek
diğerine uhuıvivetle merlhut olup bunların içti
mai tesanüdünü meöburi kısmı kanunla muay
yendir. 

Hukuku taibiiyye : Madde 72. — Şahsi ma
suniyet, vicdan, tefekkür, kelam, neşir, seya
hat, akit, sâyü amel, temellük ve tasarruf, içti
ma cemiyet, şirket ıhak ve hürriyetleri, Türkle
rin tabiî hukukumdandır. 

Masuniyetler : Madde 73. — Cam, mal, ırz, 
mesken her türlü taarruzdan masumdur. 

Masuniyeti şahsiye : Madde 74. — Kanunen 
muayyen olan ahval ve işkâlden başka bir 
suretle hicjbir kimse derdest ve tevkif edile
mez. 

— 221 — 
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îşikence vesaire : Madde 75. — İşkence; ezi
yet, müsadere ve angarya memnudur. 

İstimıval ve istimlâk : Madde 76. — Mena-
vifii Umumiye için lüzumu usulen tahakkuk 
etmedikçe ve Kanunu mahsus mucibince de-
yer pahası peşin verilmedikçe hiçbir kimsenin 
malı istimıval ve .mülkü istimlâk olunamaz. 

Fevkalâde ahvalde kanun mucibince tahmil 
olunacak nakdî, aynî ve sâyü amele mütaallik 
mükellefiyetler müstesna olmak üzere hiçbir 
kimse hiçbir fedakârlığa icbar edilemez. 

Vicdan hürriyeti : Madde 77. — Hiçbir kim
se mensubolduğu din, mezhep, tarikat ve fel
sefi içtihadından dolayı üiuanaze edilemez. 
Asayiş, adabı muaşeret umumiye ve kavani-
ne mugayir olmamak üzere her türlü âyin
ler serbestir. 

Mezken masuniyeti : Madde 78. — Kanun 
ile muayyen olan usul ve ahval haricinde kim
senin meskenine girilemez ve üzeri taharri edi
lemez. 

Matibuat : Madde 79. — Matbuat, kanun 
dairesinde serbestir ve neşredilmeden evvel 
teftiş ve muayeneye taibi değildir. 

Seyahat : Madde 80. — Seferberlikte ve ida-
rei örfiye halinde veyahut müstevli emrazdan 
dolayı müttelhaz tedabiri icabatından olarak se
yahat takyidata tabi tutulabilir. 

Ukut ve saire : Madde 81. — Ukudun, myü 
amelin, temellük ve tasarrufun, içtimaatın, ce
miyetlerin ve şirketlerin hudut ve hürriyeti ka
nunlar ile musarrahtır. 

Tedrisat : Madde 82. — Hükümetin neza
ret ve murakabesi altında ve kanun dairesinde 
her türlü tedrisat serbestir. 

Müraselât : Madde 83. — Postalara verilen 
evrak, mektuplar ve her nevi emanetler selâ-
hiyettar müstantık ve mahkeme kararı olma
dıkça açılamaz. 

İhbar ve şikâyet : Madde 84. — Türkler, ge
rek şahıslarına gerek âmmeye mütaallik ola
rak Kavanin ve nizamata muhalif gördükleri 
hususatta merciine ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisine münferiden veya müştemian ihbar ve 
.şikâyette bulunabilirler. Şâhsa aidolarak vüku-
bulan müracaatın neticesi müstetiye tahriren 
tebliğ olunmak mecburidir. 

Tabiî mahkeme : Madde 85. — Hiç kimse 
kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir 
mahkemeye celp ve sevkolunamaz. 

Verginin tadili : Madde 86. — Vengi, Devle
tin umumi masarifine halkın iştiraki demektir. 

Bu esasa mugayir olarak hakiki veya hük
mi şahıslar tarafından veya onlar namına rü
sum, aşar ve sair tekalif alınması memnudur. 

'Cibayet : Madde 87. — Vergiler ancak bir 
kanunla tarh ve cibayet olunabilir. 

Devlet, vilâyet idarei hususiyeleri ve beledi
yelerce teamülen cibayet edilmekte olan rüsum 
ve tekalifin kanunları tanzim edilinceye kadar 
kemâkân cibayete devam olunabilir. 

İdarei örfiye : Madde 88. — Harb ve tehli-
kei harb ihtimali halinde veyahut ihtilâl ve 
isyan veya vatan ve cumhuriyet aley/hinde ter
tibat vukuunu müeyyet kuvvetli emarat gör
dükten İcra Vekilleri Heyeti bir ayı tecavüz 
etmemek üzere memlekette umumi veya mevzii 
idarei örfiye ilân edebilir ve keyfiyet derhal 
Meclisin tasdikine arz olunur. Meclis münakit 
değilse arz keyfiyeti Meclisin içtimaına talik 
kılınır. 

İdarei örfiyenin fazla temadisi Meclisin ka
rarma mütevakkıftır. İdarei örfiye şahıs ve 
ikametgâh masuniyetlerinin matbuat, mürase
lât, cemiyet, şirket hürriyetlerinin muvakkaten 
takyit veya taliki demektir. 

İdarei örfiye mıntakasiyle bu mıntaka dahi
linde tatbik olunacak ahkâm ve muamelâtın 
sureti icrası ve harb halinde dahi masuniyet 
ve hürriyetlerin tarzı takyit ve taliki kanunla 
teshit olunur. 

Mecburi talhsil : Madde 89. — İptidai tah
sil bütün Türkler için mecburi ve meccanidir. 

Türklüğün sıfatı : Madde 90. — Türkiye 
ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın (Türk) 
ıtlak olunur. 

Türkiye'de veva hariçte bir Türk babasının 
sulbünden doğan veyahut Türkiye'de müte-
mekkin bir ecnebi babanın sulbünden Türkiye'
de doğup memleket dâhilinde ikamet ve sinni 
rüşde vusulünde resmen Türklüğü ihtiyar eden 
veyaJhut vatandaşlık kanunu mucibince Türk
lüğe kabul olunan herkes Türktür. Türklüğün 
sıfatı kanunen muayyen olan ahvalde iızaa edi
lir. 

Nişan, elkab ve madalyalar : Madde 91. — 
Münderis Osmanlı saltanatı devrine ait bilcüm
le mülki ve tariki ilmiye mahsus rütbeler ve 
elkab, nişan ve madalyalar mülıga ve istimal-
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leri memnudur. Kılıçlı harb nişanlariyle harb 
madalyaları bundan müstesnadır. 

ALTINCI FASIL 
Mevaddı müteferrika 

Vilâyat 
Teşkilâtı mülkiye : Madde 92. — Türkiye, 

coğrafî vaziyet ve iktisadi münasebet naktai 
nazarından vilâyetlere, vilâyetler kazalara, ka
zalar nahiyelere münkasemdir ve nahiyeler de 
kasaba ve köylerden terekkübeder. 

Hükmi şahsiyet : Madde 93. — Vilâyetlerle 
şehir, kasaba ve köyler hükmi şaihsiyeti haiz
dir. 

Tevsii mezuniyet ve tefriki vazaif : Madde 
94. — Vilâyetler umuru tevsii mezuniyet ve 
tefriki vazaif esası üzerine idare olunur. 

Memurin 
Memur olmak hakkı : Madde 95. — Huku

ku siyasiyeyi haiz her Türk'ün ehliyet ve istih
kakına göre Devlet memuriyetlerinde istihdam 
olunmak hakkını haizdir. 

Memurin Kanunu : Madde 96. — Bilûmum 
memurların evsafı, hukuki, vazaifi, maaş ve 
mulhassasatı ve sureti nasıp ve azilleri kanunu 
mahsus ile muayyendir. 

Kanuna muhalif avamir : Madde 97. — Ka
nuna muhalif olan umurda âmire itaat memuru 
'mesuliyetten kurtaramaz. 

Umaıru Maliye 
Bütçe : Madde 98. — Muvazenei Umumiye 

Kanunu mütaallik olduğu senei maliyenin dü-
ıhulünde mevkii icriaya konulabilmek için lâyi
hası nihayet Teşrinisaninin onbeşinci gününe ka
dar Meclise tevdi olunur. 

Muvazene haricinde sarfiyat : Madde 99. — 
Devlet emvalinden muvazene haricinde sarfi
yat caiz değildir. 

Bütçenin müddeti : Madde 100. — Muvaze
nei Umumiye Kanununun hükmü bir seneye 
mahsustur. 

Bütçenin temdidi : Madde 101. — Meclis 
muvazeneyi kararlaştırmadan intina'batm tec
didine karar verilirse Hükümet Reisicumhurun 
müsaadesiyle geçen sene muvazenesinin cere
yanı ahkâmını gelecek Meclisin bu hususta ve
receği karara kadar temdideder. 

Hesabı Katî Kanunu : Madde 102. — He-
sa'bı Katî Kanunu, mütaallik olduğu sene va

ridatından istihsal olunan meibaliğ ile yine o 
sene vukulbulan sarfiyatın hakiki miktarını 
mübeyyindir. Bunun şekil ve takdimatı Mu
vazenei Umumiye Kanununa tamamiyle muta
bık olacaktır. 

Üç sene : Madde 103. — Hesabı Katî Ka
nununun lâyihası mütaallik olduğu senenin so
nundan itibaren nihayet üç sene sonra Büyük 
Millet Meclisine tevdi olunmak mecburidir. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununa ait zavabıt 
'Teşkilâtı Esasiye Kanununun tadili : Mad

de 104. — İşbu Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
tadili aşağıdaki ışeradte tâbidir : 

'Tadil teklifi Meclis azayı mürett ebesinin 
lâakal bir sülüsü tarafından imza olunmak şart
tır. 

Tadilât ancak addedi mürettebin sülüsanı 
ekseriyet ârasiyle kalbul olunabilir. 

Tadil olunamıyacak madde : İş'bu kanunun 
şekli Devletin Cumhuriyet olduğuna dair olan 
biirnci maddesinin tadil ve tağyiri lıiçbir su
retle teklif dahi edilemez. 

Tatil ve ihmal : Madde 105. — Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun hiçbir maddesi, hiçlbir se
bep ve bahane ile ihmal veya tatil olunamaz. 

Hiçlbir kanun Teşkilâtı Esasiye Kanununa 
münafi olamaz. 

Tefsir : Madde 106. — Teşkilâtı Esasiye Ka
nununu tefsir etmek hakkı Türkiye Büyük 
Millet Meclisine aittir. 

Kavanind adliyeyi Mahkemei Temyizin, ka-
vanini saireyi Şûrayı Devletin heyeti umumi-
yeleri tefsir eder. 

Bu kanunla mülga kavanin : Madde 107. — 
1293 tarihli Kanunu Esasi ile mevaddı muad-
dilesi ve 20 Kânunusani 1337 tarihli Teşkilâtı 
Esasiye Kanunu ve müzeyyelât ve tadilâtı mül
gadır. 

Meriyeti icre : Madde 108. — Bu kanun 
tarihi neşrinden itibaren meriyülicradır. 

Muvakkat madde: Türkiye Büyük Millet 
Meclisine intihabedilen ve edilecek olan bilû
mum mensubini askeriyenin tâbi olacakları şe
rait hakkındaki 19 Kânunuevvel 1339 tarihli ka
nun ahkâmı bakidir. 

REİS — Efendim Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun müzakeresine geçiyoruz. Buyurunuz 

Âbidin Bey. 
CELÂL NURÎ B. (Gelibolu) — Söz istiyo-. 

rum Reis Bey, 
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EBÎS — Mazbata Muharriri sıfatiyle mi söy-
liyeceksiniz efendim? 

CELÂL NURÎ B. (Gelibolu) — Evet Efen
dim. 

REİS — O halde buyurunuz. 
KANUNU ESASİ ENCÜMENİ MAZBATA 

MUHARRİRİ CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — 
Muhterem rüfeka huzuruâlinize Teşkilâtı Esa
siye Kanununun lâyihasını getirmiş olmakla in-
kilâbın kemale gelmiş olduğunu zannediyorum. 
(İşitilmiyor sesleri) Efendiler, encümenimiz Teş
kilâtı Esasiye Kanunu teklifini huzuru âlinize 
getirmekle bu inkilâbm kemale gelmiş olduğu
nu zannediyorum. Bu Teşkilâtı Esasiye Kanu
nu lâyihası beş senelik bir eehdi millinin hücce
ti muzafferiyetidir. İddia edebiliriz kıi bu kanu
nu yazan doğrudan doğruya Türk Milletidir. 
Bu kanunun kabulü ile inkilâbımıza bir şeklıi 
katiyet vermiş olacağız. Ufak bir icmali tarihi
de bulunmama müsaade buyurunuz. Müstebid 
Saltanatı Osmaniye, ilk defa olmak üzere ihra-
rane bir hatve atmak istemiştir,-1255 senesinde 
bir Gülhane hattî hümavunu ilân edildi. Bu; ga
yet mütereldh% muhteriz bir hatve idi. O zamana 
kadar tebeanm saltanatına karşı hiçbir huku
kî tesbit edilmemiş ve saltanat da tebaaya kar
şı hiçbir taahhütte bulunmamıştı. Ancak o gü
nü 1255 Hattı Hümayunu ve o zaman padişah 
olan kimse tarafından. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Hümayun 
var mı1? • 

CELÂL NURİ B. (Devamla) — O vakitki ıs
tılahla Hattî Hümayun diyoruz, şimdi mürte-
fidir. Bu; o zaman padişah tarafından mille
te karşı tasdik edilmiş ufak bir hak idi ki her 
zaman her dakikada alınabilirdi. Şurası da ma
lûm olmalıdır ki bu Tanzimatı Hayriye hattı 
bir dereceye kadar Avrupalıların tazyiki üzeri
ne verilmişti. Vakaa Reşid Paşa gibi birtakım 
zevatı âliyenin bunda bir tesiri olmuş ise de 
herhalde Avrupalıların ıslâhat tekliflerine kar
şı şöyle oyalamak kabilinden bir şeydi. On
dan sonra 93 Kanunu intişar etti. Bu kanunu 
bir kelime ile hulâsa etmek mümkündür. 1293 
Kanunu Esasisi hukuku nıilliyeyi değil, Hu
kuku şahaneyi tesbit ediyordu ve öyle bir ka
nundu ki hakikati halde bir Kanunu Esasi ma
hiyetinde bile değildi. Çünkü verilen bütün 
hakların diğer bâzı maddelerle geriye alınabil
mek imkânı hâsıl oluyordu. Meselâ Padişah is-

I tediği zaman Meclisi kapamak ve Meclisin 
I mukarreratmı kendi tarafından intihabedilen 
I bir Ayan Meclisine geri aldırmak gibi birta-
I kim kuyut ve şurutu sıkıştırmıştı. 

RÜŞTÜ Pş. (Erzurum) — Pekâlâ, sözünüzü 
I zaptediyoruz. 

CELÂL NURİ B. (Devamla) — Eğer bun
lara bakılacak olursa 1293 te yapılan kanun ve 

I bilhassa onun yedinci maddesi ile yalnız huku
ku şahane tesbit ediliyordu. Hukuku âmme 

I nazarı itibara alınmıyordu. 1324 senesi inki-
1 âbı ile bu Kanunu Esasi uzun bir müddet uyu-

I duktan sonra tekrar mevkii meriyete konul
du, 1325 te yapılan bâzı tadilât ile millet, meh-
maemken bâzı hukuka nail oldu. Bununla be
raber bu tadilât da hiç cezrî değildi. Nitekim 

I bunların cümlesini Mehmed Vahideddin geri 
alabildi. Fakat Cenabı Hakka Hamdüsena ede
lim ki muharebei umumiyenin neticesinde mil
letimiz, bunların hep saçma sapan şeyler ol
duğunu bilfiil anladığından saltanattan ayrıl
dı ve saltanat da irtidad etti. Bunun netice
sinde bir Teşkilâtı Esasiye Kanununu tan
zim ettik. Teşkilâtı Esasiye Kanunu, 23 madde 
ve bir maddei münferideden ibarettir. O zaman
ki ihtiyaçlar nazarı dikkate alınarak yapıl
mış birtakım âdeta lâyetegayyer umdelerden 
ibarettir ki esaslı hükmü, hâkimiyeti milliye-
vi takarrür ettirmiştir. Bu Teşkilâtı Esasiye 

I Kanununun bâzı ahkâmı, birtakım nisap ka
nunları ve ufak - tefek bâzı kayıtlarla tebdil 
ve tağyir edildi. Ondan sonra saltanatın ilgası
na dair ittihaz ettiğimiz mübeceel karar ile bu 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu bir kat daha tekav-
vıüt buldu, burada Lozan (Sulh Muahedenamesi 
imza edildi, imza edilen bu muahedename ile 
Devletimiz, dahilî ve haricî hakkı hâkimiyetini 
bir müsavat üzerine diğer devletler gibi, ta
karrür etmeye muvaffak oldu. Ondan evvel 
hakkı saltanatı dâhiliyemiz mualleldi, diğeiN 
lerine benzemiyordu. Meselâ kapitülâsyonlar 
vardı, bunun gibi daha birtakım ahkâm vardı 
ki tanzim etmekte bizim belimizi büküyordu. 

BİR MEBUS — Yoktu. 
CELÂL NURİ B. (Devamla) — Vardı efen

dim. Bunun üzerine Cumhuriyet kelimesini te
lâffuz ettik, sekiz maddeden ibaret bir kanun 
kabul ettik, geçen günkü kararı âliniz muci-

| bince de Hilâfet ilga edildi. Bunların cümlesi 
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ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun anasın ola
rak Heyeti Celilenize takdim ediyoruz. Yani 
demek istiyorum ki bu kanun öyle, bir daki
kada, beş dakikada bir encümen tarafından 
tesbit edilmiş bir kanun değildir. Bütün vü
cut ve hâdisat burada tebellür etmiştir. Bi
naenaleyh bu kanunu yapan doğrudan doğru
ya milleti mübeccelemizdir. • Encümenin, yap
tığı şey bâzı kelimelerini tesbit etmekten iba
rettir. Biz bu inkılâbımızla bu inkılâbımızı te-
tevvüç eden bundan evvelki mukarreratla ifti
har edebiliriz. İddia edebilirim ki bu inkilâbı-
mız pek seri, pek metin, pek canlı, hattâ Fran
sız inkilâbmdan daha çabuk olmuştur. Fransa 
inkilâbı 1871 de nihayet bulmuştur addedebilir-
sek 1789 da başlamıştır. 82 senede olmuştur. 
Biz de ise arz ettiğim şu tekâmülât safhası 
üç beş senelik bir devre muhassalasıdır. Bi
naenaleyh bu bizim kanunumuz daha seri bir 
muzafferiyettir. Bundan dolayıdır ki Türk 
Milletinin tarihinde bununla iftihar edebiliriz. 
Değil yalnız Türk Milletinin tarihinde 1300 se
nelik İslâm âleminde bile hemen hemen ilk de
fa görülen en büyük ve en azemetli bir vaka
dır. Fransız inkilâbı (Restauration) ıtlak olu
nan birtakım iadei saltanatlarlaı hercümerçler-
le dolmuştur, oradan anlaşılıyor ki halkın te-
mayülât ve vaziyetini pek (nazarı dikkate al-
mıyan birtakım vâzıı kanunlar bunları tesvidet-
mişlerdir. Halbuki biz de görüyoruz ki yaptı
ğımız imkilâp lehülhamd umumum teveccühüne 
mazhar oluyor ve hiçbir taraftan bir şemei iti
raz vukubulmuyor. Bumdan dolayı da müfte-
hir olmak hakkımızdır. Yine tekrar edeyim ki 
bu Teşkilâtı Esasiye Kanunu, öyle, seri yazıl
mış hücresinde çalışmış bir âlimin nazariyatım
dan, birtakım mefkurelerin tesbitinden ibaret 
değildir. Buıgünklü şen'iyet, bugünkü hakikat ne 
ise onlar tesbit .edilmiştir. (Bumun haricinde ve 
fevkında kalmış bir şey yoktur, zannediyoruz. 
Malûmuâliniz bu gibi kanunlar, pek çabuk ol
maz. Fransız Kanunu Esasisi 1871 den 1875 se
nesine kadar dört buçuk senede yapılabilmişti. 
Bizde de ilk Teşkilâtı Esasiyeyi vücuda getir
dikten sonra bu celsemize kadar geçen günler 
hesabedilecek olursa aşağı yukarı o kadar bir 
zaman geçmiştir. Bunu birden bire yapamaz
dık. Bunu kurulduğu güm birdenbire huzuru 
âlinize takdim edemezdik. Nitekim başka yer
lerde de böyle olmuştur. Bumu, pek çok isti

fade ettiğimiz Lehistan, istikbaline mail ol
duğu gün birkaç madde kabul etmiş de 
o suretle bir heyeti hükümet ve bir 
reisicumhur tâyin etmişlerdi, ondan sonra 
vakit bulmuşlar, uzun bir kamum yapmışlar, 
biz de tıpkı bunum gibi iOumhuriyetim ilânıma 
peyuste olan bu kamumu yapmakla öyle bir ha
rekette bulunuyoruz. Şimdi bu kamumun içime 
itmam edici bütün mevaddı koymuş oluyoruz. 
Bu iki usul mazarı dikkate çarpıyor. Biri Fran
sız usulü ki kanunları parça parça çıkarmak, 
orada kamum esasi diye bir kamum yoktur. Ka-
vanini esasiye namiyle tam ve müdevven bir me
celle yoktur. Mumtelif ve müdevven Kavanini esa
siye vardır. Yani (article organque) mahiyetimi ha
izdir. Bizim de bundan evvelki kanunlarımızı 
nazarı dikkate alacak olursak (kısmi) birta
kım kanunlar olduğu görülür. Kumlarım cüm
lesini topladık. Cemi ve telfik ettik.- Eksik me
vaddı koyduk. Fazlaları çıkardık. 1293 Kamu
nu Esasisindeki kadro dâhilinde ne kadar me-
vad varsa hepsini bir cümleye telfik ettik. 
Binaenaleyh (kısmi) kamum yapmaktam ve her 
ihtiyaç zuhurumda bir kanun vücuda getir
mekten ise toptan bir mecelle vücuda getir
meyi daha muvafıkı maslahat bulduk. Ve te-
mayülâtı umumiyeyi de orada bulduk. 

Bu takdim ettiğimiz projede birkaç umde 
nazarı dikkate alınmıştır. Bu umdelerden birim
cisi, milletimiz umdesidir. (Malûmuâliniz bum
dan evvelki saltanatı osmamiye; milletlerim fev
kinde yami beynelmilel bir saltanat idi ki Türk 
milletinim imkişafatıma meydam bırakmıyacak 
derece milliyetimizi, mevcudiyetimizi sıkıyor
du ve Osmanlı Devletimin Kamumu Esasisi idi. 
Bu, Türk Cumhuriyetinim Kamumu Esasisidir. 
Bunda Türk milliyeti mazarı dikkate alımmış-
tır. Türk Devletinin hukuku âmmesi, o huku
kun tarzı istimali ve vazaifin sureti taksimi 
gösterilmiştir. Bumdan sonra Tevhidi kuva na
zariyesine som derecede itima edilmiştir. Çünkü 
bu heyeti doğuran, bu cumhuriyeti vücuda ge
tiren tevhidi kuva esasıdır. Tevhidi kuvadan 
anladığımız şudur : Hakkı hâkimiyet, hakkı 
saltamat doğrudan doğruya millete aittir. Fa
kat milletin olanca teferruatıma kadar hâkimi
yetini kendi kendine istimal etmesi' adimülim-
:ândır. Bunun içindir ki, millet mümessillerin-
len mürekkep bir Meclis vücuda getirdi. O Mec
lis de Meclisi Âlünizdir. Bu, bir vekâlet, emir 
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şeklinde olmuş bir vekâlet değildir. Yani bu 
Meclisi Âli doğrudan doğruya millettir ve iste
diği gibi icraatı tanzim eder. Bu hâkimiyette 
üç, dört vazife görülüyor. Vazaifin birisi hakkı 
teşrîdir ki, kanun yapmak, feshetmek, tadil et
mek, ilga etmek. Bu, öyle bir halktır ki, bunun 
üzerinde vekâlet caiz değildir. 

Bu haktan zerresini Meclis başka bir heyete, 
nasbedeceği bir kimseye yaptıramaz. Kanun yap
mak, kanunu tadil etmek, kanunu ortadan kal
dırmak hakkı bilâ kaydüşart Heyeti Celilenizin-
dir. İcra kuvveti de öyledir. Vaızıülyedden doğ
rudan doğruya Meclistir, Meclis istediği gibi 
icra eder. Fakat memleket birtakım valâyattan 
mürekkeptir. İdare birtakım vekâletlere, birta
kım şu'abata münkasemdir. Bunların her birini 
alelnakarat, yegân yegân Heyeti Celilenin ba
şarabilmesi müstahildir. Binaenaleyh şuradan 
bir kaide çıkarıyoruz ki, dcra hususunda vekâlet 

caizdir. Nitekim selefi âliniz olan Birinci Mec
liste bu dakikayı nazarı dikkate alarak Teşkilâ
tı Esasiye Kanununun sekizindi maddesiyle 
«Devletin münkasem olduğu şuabatı idareyi bir
takım vekâletlere gördürmüştür» Eskiden beri 
bu usul cari idi. Bu usul birkaç istihale geçir
di. Vekiller iptida Heyetli Celile tarafından 
intihab edilirdi. Ondan sonra bunun mahaziri gö
rüldü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi olan 
zat üç namzet göstersin dediler. Bu da bir va
kit cereyan etti. Ondan sonra bu usul de ilga 
edildi. Yine birinci usule geçildi. Heyeti Celi
le namzetsiz vekillerini intihabetmeye başladı. 
Sonra bu usulün de muvafık olamıyacağı anla
şıldı. Ve o zamana kadar harb hali geçmiş ve 
kuvvetli bir Hükümet teşkili lüzumu takarrür 
etmişti. Heyeti Celile Cumhuriyeti ilân etti ve 
Hükümet teşkili hakkını kendi arasından inti-
habettiği bir Reisicumhura teffliz etti ki, o Rei
sicumhurun irae edeceği Başvekil Kabineyi teş
kil eder ve o Kabine de Heyeti Oelilenizin na
zarı tasvibine arz ediliirdi. Bunlar birtakım te
kâmül merhaleleri idi. Bunlardan geçmemek ola
mazdı. İUk devirde bütün kuvvete vazıülyed 
olmak ve karşımızdaki saltanat kuvvetine ve 
muhasımlara karşı Devletin vahdetini göstermek 
lâzımgelirdi. Tefriki kuva demiyeceğim, tef
riki vazaif veyahut bâzı hususatm yine Heyeti 
Oelileden çıkmak üzere birtakım heyetlere, bir
takım vekâletlere verilmesi ve bunlar arasındaki 

tesanüt meselesi pek o kadar nazarı dikkate alın
mamış. Te'klif ettiğimiz lâyihai kanuniyede ise 
bunlar sulh zamanına, müsalemet zamanına ve 
her yerde olan usullere daha ziyade benzer bir 
şekildedir. Bundan hâkimiyeti milliyeye derce 
halel gelmemiştir. Çünkü Hükümeti teşkil eden 
Reisicumhur aranızdan çıkıyor. 

ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Aramızdan mı çıkıyor? 
CELÂL NURİ B. (Devamla) — Hayır Heye

ti Celileriizin intihabiyle oluyor. Lâyihayı mü
zakere ederken tafsil edeceğim. 

ŞÜKRÜ B. (izmir) — Hariçten de olabilir 
mi? 

CELÂL NURİ B. (Devamla) — Maddeye 
gelmedik Şükrü Beyefendi... Reisicumhur da 
yine Meclisten bir Reisi vükelâ, bir Başvekil 
intihabediyor. O Başvekil de yine vekilleri bi
zim aramızdan intihab ediyor ve bunun mu
rakabesi, iskatı o heyete itimadetmek, itima-
madetmemek hakkı her dakika Heyeti Celile-
nizindir. Bunlar Heyeti Celilenize Vekâleten 
bu işi görüyorlar. Bundan dolayıdır ki diğer 
memaliki sultaniyede görülen usul yoktur. Ora
da babasının oğlu olmaktan başka hiçbir me
ziyeti olmıyan bir adam Devletin kuvvei icra-
iyesini eline alıyor. O istediği gibi hareket edi
yor. Bir Başvekil tâyin ediyor. Eğer Meclis eğer 
memleket Meşruti bir memleket ise eğer fazlaca 
hukuk verilmiş ise murakabe edilebiliyor. Fa
kat her halde bir makamı icra vardır ki onun 
adına kırallık derler, imparatorluk derler, sal
tanat derler. O makamı saltanat o işi görür. 
Halbuki burada Heyeti Celilenizin bir maka
ma intihabettiği Reisicumhurdur ki bu vazife
yi ifa ediyor. Bunda encümeni açizanemiz bir 
kemal görmektedir. Asrî birçok teşkilâta maz-
har olan bir Hükümette vazaifi tâyin etmek lâ-
zımgelir ve vazaif bir dereceye kadar da ayrıl
mış olmak lâzımgelir. Ancak bu suretledir ki 
mütesanit ve müşterek mesuliyeti tekabül ede
cek memleketin mukadderatı icraiyesini tedvir 
edecek bir Ifükümet meydana gelebilir. Böyle 
olmadığı halde Kabinede bir tesanüt görmek 
mümkün değildir. Halbuki şunu kaydedelim; 
eskiden her vekil ayrı ayrı intihabedildiği hal
de yine bizzarure, bilıstırar aralarında bir te
sanüt olmak lâzımgeliyordu. Çünkü Meclise arz 
olunan mazbatalar Heyeti Vekilenin müşterek 
imzasını ihtiva etmek lâzımgeliyordu ve tak-
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dirde bütün bütün bunları ayırmak olamıyordu. 
Hattâ (Birinci Mecliste de buna muvaffak ola
madık. Bu kısma ithal ettiğimiz mevad hâki
miyeti milliyesi müstakar diğer memleketlerde 
olan usullerdir. Bununla beraber teklifi ka
nunimizin ahkâmı esasiye faslına müracaat edi
lecek olursa orada görülür ki kuyudu ihtirazi-
ye ile bütün hukukun millete olduğu ve millet
ten Meclisi Âlinize teffiz edildiği ve teşri salâ
hiyetinin, icra kuvvetinin de Büyük Millet Mec
lislinde temerküz ettiği sarahaten gösterilmiş
tir. Ondan sonra eski usulün tesbiti demek olan 
yani eski kanunun sekizinci maddesi mucibin-" 
ce Meclisi Âli Hükümetin teşe'up ettiği deva-
ini icra vekillerine gördürür. Eskiden de bu ka
ide tatbik edilmişti. İşte onu daha mazbut, da
ha metin bir esasa raptan icra vazifesinin ne 
şekilde ifa edileceğini gösterir. Hükümet her 
vakit Meclisin murakabesine mâruz kaldığı ve 
itimadına mazhar olursa iş görebileceği ademi 
itimadına duçar olursa göremiyeceği, bir mad
de ile ahkâmı esasiyede sarahaten gösterilmiş
tir. Efendiler bu teklifi kanuninin ne gibi ehiz-
den alındığını söyliyelim. Teklifi kanunimizin 
membaı doğrudan doğruya millî inkılâptır. Ya
ni bu inkılâp olmamış olsaydı buradaki mevad-
dı tertibetmekte yet - i kudretimiz lolmıyacaktı. 

Tevhidi kuva, bizce pek aziz olan bir um
dedir ve bu umdeyi tesbit ettik. Ahkâmı esa
siye faslının membaı, mahezi tevhidi kuvadır. 
Fakat ondan sonra mademki sulh ve mesali-
mete nail olduk ve müstakar bir Devlet teşkil 
ettik. Vazaîfin ne suretle cereyan edeceğine 
dair birtakım ahkâm koymak iktiza ediyordu. 
Bu ahkâmda telkiye ilmiyeyi de nazarı dikkate 
aldık, cumhuri ve meşruti devletlerin kavanini 
esasiyesinden başlıcalarmı nazarı dikkate aldık. 
Bunlardan, bu usullerin iptida tatbik edildiği 

v. Fransa kavaninini gözden geçirdik. Ve Fransa 
kavanininden alınmış hayli ahkâmımız vardır 
ve sonra yepyeni kavanini esasiyeyi de nazarı 
dikkatten dûr tutmadık. Meselâ bunların ara
sında, Lehistan Cumhuriyetinin yeni ve cumhuri 
olan Kanunu Esasisini de çok karıştırdık. Bu
nunla beraber iddia edebiliriz ki bu kanunların 
hiçbirinden harfiyen bir madde alınmış değil
dir. 

Teklifi kanunimizin hukuku âmmeye taallûk 
eden bahsi, iddia edebiliriz ki yepyenidir. Yal
nız eski kavanini esasiyede münderiç olan bâzı 

ahkâmı, birtakım başka ifade etmek mümkün 
idi. Yahut başka kelimeler almak kabildi veya
hut onları harfiyen almak mümkün idi. Bunun
la beraber o ahkâmı, hukuku âmme faslının mev-
zuubahseden birtakım ulemanın kitaplarından 
gördüğümüz kuyudu ihtiraziye ve memleketi
mizde tarzı tatbiki ve sairesiyle aldık. Bunlar
da da bir yenilik gösterdiğimize kaaniiz ve bü
tün tedvin ettiğimiz ahkâmda da hiçbir hâdise
nin zuhuriyle mesaili halletmeye imkân bırak
madan bütün muhtevelâtı nazarı itibara alarak 
yazdık ve bu kanunu esasi ile şekli tesbit edi
len Cumhuriyetimizin, sairleriyle mukayesesi lâ-
zımgeldikte görülüyor ki biz de kuva temerküz 
ediyor. Halbuki diğer yerlerde kuvanm böyle 
temerküz ettiğine dair sarih bir ahkâm yok
tur. 

Şu baştaki sekiz madde diğer kavanini esa
siyede pek o kadar görünmez. İptidai kısmı
mızda arz ettiğim gibi inkılâbımızdan aldığımız 
birtakım mevadı muhtevi bulunuyor ki bu şekil 
ile bir yenilik göstermiş oluyoruz. Yahut mev
cudu ipka etmiş oluyoruz. Diğer ahkâm ile di
ğer devletlerin kavanini esasiyesine yaklaşıyo
ruz. Bizim yaklaşmadığımız Cumhuriyet şekli 
Amerika'dır. Çünkü Amerika'da kuvvei icraiye, 
kuvvei teşriîye ayrı ayrı intihabolunur ve biri 
diğerini hemen hemen tanımaz. O usulü, tabiî 
biz burada kabul edemedik. 

Malûmuâliniz Amerika usulü, federasyon şek
linde teşekkül etmiş devletlere muvafıktır. O 
devletlerin birbirinden ayrı hakkı istiklâli dahi
lîsi vardır. Şu kadar ki birtakım mesaili umu-
miyede bir ferkezi kabul etmiş birtakım devlet
ler ki Amerika'da bunların adedi 48 dir. Bun-
!ar bir merkez ittihaz etmişler. Orada kuvvei 
icraiyenin bütün bütün müstakil olması ve o 
kırksekiz Devlete de söz geçirebilmek için pek 
kuvvetli bulunması lâzımdır. Bu hikmete meb-
nidir ki Amerika'da kuvvei icraiye ayrıca inti
habolunur, kuvvei teşriîye ayrıca intihabolunur. 
Bu bizim esasatımızla iki noktai nazardan teva
fuk etmez. 

Birincisi; bizim Devletimiz bir Devleti vahi
de ve mevhidedir. Öyle muhtelif devletlerden 
teşekkül etmiş bir heyeti mecmua değildir. Son
ra biz eskiden beri tevhidi kuva nazariyesini na
zarı dikkate almışız. İcra kuvvetinin başka 
bir şekilde intihabedilmesi bizim umdelerimize 
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tevafuk etmez. Onun için Amerika kavanini 
esasiyesinden katiyen istifade etmedik. Zaten 
Amerika usulü münhasıran federasyon devlet
lere, federasyon memleketlere ve yalnız Ameri
ka kıtasına aidolmak üzere - orada bile bir 
tanesi müstesna olmak üzere - diğerleri kabul 
etmiştir. O devlet müstesnadır. Bundan başka 
nazarı dikkate alınabilecek İsviçre kanunu esa
sisi kalır. 

İsviçre'de şeklî hiçbir devletin şekline ben
zemez. Bunun için bu kanundan istifade etme
dik. Huzuru âlinize takdim ettiğimiz bu lâyiha
nın ibaresine mehmaemken terkiplerine ve saire-
sine de dikkat ettik. Ezcümle ibare hususunda, 
bâzı kuyut hakkında fazla titiz davrandık. Mese
lâ kelimelerin ehemmiyetini takdir etmekte bü
yük bir ihtisası bulunan Ali Süruri Bey üstadı
mızın ihtaratmdan da istifade ettik. Hattâ bir 
(vav) ı âtifenin nereye geçeceği hakkında uzun 
uzadıya münakaşatta bulunduk. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Bilhassa 
vavı âtifeye. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Ya o 
tertipler ? 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Devamla — 
Bir iki tane kalmıştır Hilmi Bey. Hiçbir kanun
da bu kadar az terkip bulunamaz. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Çok 
teşekkür ve tebrik ederim. 

CELÂL NURİ B. (Devamla) — Bunda iki 
fayda nazarı dikkate alınmıştır. Birisi bir hâ
dise zuhurunda halle muhtacetmemek suretiyle 
dercetmek, ikincisi; kuvvetli, rasin, esaslı ve 
Devletin kavaninini tatbik edecek., halka/ tariki 
inkişafı gösterecek kuvvetli bir devlet umdesini 
nazarı dikkate aldık. İşte bu suretle (108) mad-
dei esasiye ve bir maddei münferide ve muvak-
kateden ibaret bir kanun meydana koyduk 
efendim. 

ÂBİDİN B. (Saruhan) — Muhterem arka
daşlar Heyeti Muhteremenize Kanunu Esasi En
cümeni Mazbata Muharriri Celâl Nuri Beyefen
di yedimizde bulunan Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun heyeti umumiyesinden bahsederken ufak 
bir mukaddeme ile memleketimizdeki teşkilâtı 
esasiyeden biraz bahis buyurdular. Müsaade bu
yurursanız bendeniz de Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun heyeti umumiyesi hakkındaki tenkidatı-
ma girişmezden evvel ufak bir mukaddeme arz 
etmek isterim. 

Avrupa Muvazenei düveliyesinin gayei kema
linde ihzar ettiği bir harb vardı. Bu harb bütün 
beşeriyeti birbirine boğazlatmakla nihayet bul
du ve bu harbde istimal etmiş olduğu vesait 
meşru ve gayrimeşru bunların arasında Türki
ye - Osmanlı Türkiye'si - Mondros Mütarekena-
mesine girerken tasfiyei katiyesi - daha açık bir 
tâbirle imhasını ihzar etmek üzere - ısdar edili
yordu. 

Osmanlı Türkiye'si, kendi dahilî havaili ve 
asırların inzimam ettirdiği âvamili inkıraziye-
siyle böyle bir mezbaha! siyasiyeye sevk edilir
ken Türk'ün ruhunda mündemiç olan fıtratın
dan cibilliyetinden, hamasetinden aldığı azim 
ve kuvvet ile mütareke zamanında ve işgal za
manında kendisinin siyaseti hariciyesi için bir 
düstur ittihaz etmşti; ona, «misakı millî» de
dik. Bu misakı millî safahatı, ihtiva ettiği 
kuyudatı Türk'ün kendi ruhunu tatminkâr olan 
şekliyle Lozan Sulh Konferasmda az çok ve 
kâmil bir hale getirildi. Yine bu mecruh ve bo
ğazlanmak üzere bulunan Türk, anavatanın he
men kısmı âzamini ve hattâ düşman denilmeye 
lâyik olmıyan devletler tarafından peyder pey, 
kıta bekıta istilâ ettirilirken Tür'k, ruhundan 
Isopan bir kanun ile, siyaseti dâhiliyesinin bir 
düsturu ile ortaya atıldı. Bu düsturu dâhilisi 
efendiler. Teşkilâtı Esasiye Kanunudur. Mü
saade buyurursanız, İnönü, Sakarya, İzmir sır
larında ferah ve müsterih uyuyan şehitlerimizi 
tevkirden sonra istiklâl mücahedemizin bu iki 
âbidei muhteremesini kemali hürmetle tevkir et
mek için benden evvel Büyük Reisicumhurumuz; 
Gazi, mübeeeel Reisicumhurumuz Mustafa Kemal 
Paşayı dinleyiniz. Mustafa Kemal Paşa Meclisi
mizin, İkinci Büyük Millet Meclisinin hini küşa-
dında buna işaret ederken irat buyurdukları nu
tuktan bâzı fıkralarını arz edeceğim. Buyuru-
vorlar ki : «Efendiler, ilk Meclisimiz memleketi 
düşman ayağından ve memleket ve milleti hayat-
baibş bir safhaya dikilmek saadetinde yürürken 
aynı zamanda yeni Türkiye'nin bizatihi tesis ve 
tarsin ediyor. Bu maksatla kanunlar vaiz'etti; 
kararlar ittihaz etti» Devletin bilûmum şuabatma 
ihtiyaç gösterdi. Bundan sarih ve böyle yüksek 
bir işariyle Teşkilâtı Esasiye Kanununun beyaz 
ve müsmir netayicinden bahis buyuruyorlar. 
Yine Gazii mübeeeel aynı nutkunun son taraf
larında «'Efendiler, bugün bihakkin iftühar ede
bileceğimiz bütün muvaffakıyatm sırrı yeni Tür-
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İkiye Devletinin bünyesindedir. Filhakika Türkiye 
Devletinin, bu yeni müessesenin istinadeylediği 
esaslar mahiyet itibariyle kendine takaddüm eden 
•tarihî müesseselerin esaslarından başkadır. Bunu 
bir kelime ile ifade etaıek lâzımgelirse diyebili
riz ki; yeni Türkiye Devleti bir halik devletidir. 
Müessesatı maziye ise bir şahıs devleti idi, eş
hasın devleti idi. 

Bir milletin sahai âlemden silinmesi için bir 
milletin mecmuai beşeriyette tamamen inhilâl et
tirilebilmesi, için Tufanı Nuh kadar harikulade 
masaib ve hâdisat lâzımdır. Fakat eşhas ken
diliğinden mahkûmu zevaldir. Binaenaleyh 
halk müessesesi ile şahıs müessesesi arasında 
hayat ve zeval nisbetleri bunun aynıdır.» Bi
naenaleyh efendiler, bu kelimatı tevkiriye ile 
bünyam dâhiliyemizi tarsin etmekte olan Teşki
lâtı Esasiye Kanununu arz etmiş olduğum mu
kaddeme ile, bütün Türk tarihinin en yüksek 
bir devrelini yaşatmış, Türkn siperlerinden 
tutunuz Alkdenize kadar kaniyle beraber yoğu-
rulmuş olan bu Teşkilâtı Esasiye Kanununu ta
dil ederken biraz bahis ve tenkid etmeme mü
saade buyurmanızı rica edeceğim. Teşkilâtı Esa
siye yani bu yeni inkılâptan mülhem olarak 
Kanunu Esasiye diye mâruf olmuş olan kanun 
bizim memleketimizde Teşkilâtı Esasiye diye 
tevsim edilmiştir. İster Kanunu Esasi deyiniz, 
ister Teşkilâtı Esasiye deyiniz bendenizin noktai 
nazarıma bir darbei nazarda bir milletin hüvi
yeti sivasiye ve içtiımaiyesİni sarih bir tarzda 
gösterir bir çerçevedir, 

Binaenaleyh Teşkilâtı Esasiye Kanunu, bü
tün bu kuvudatı, bütün evsafı ve şeraiti ihtiva 
edebilmek için Kanunu Esasi Encümen; nereden 
ilham almış, nereden fikir almıştır. Nerelerden 
fikir almış olduğunu Mazbata Muharririnden 
sonra bendenizden dinleyiniz. Hukuku esasiye, 
kanunu esasiler teşkilâtı esasiye tertibedilirken, 
taldiıl edilirken bizim ruhu inkılâbımızdan kop
muş olarak tavsif edilmiş olan şu teşkilâtı esa
siye bizim memleketimizde bir Türkiye Büvük 
M^Tptt MMVHSİ tarafından, bir de ikinci Büvük 
Millet Meclisi tarafından tadil edilmiştir. Bi
rincisi tarafından tesbit ve ikincisi tarafından 
tadil edilmiştir. İster ihtilâl sıfatını izafe edi
niz, ister inkılâp sıfatını daha muvafık görünüz 
her halde Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ikin
ci Büyük Millet Meclisi arasında bâzı evsafı hu
susiye ve fark irae etmektedir. Avrupa'da, 

Amerika'da ve sair memleketlerde yani Kanunu 
Esasiyi kendisine düstur esas ittihaz etmiş olan 
memleketlerde bu gibi asli kanunlar sureti katiye-
de behemehal o Devletin, o milletin Meclisi mü
essesatı tarafından tertip ve tesbit olunur. Ma
hiyeti itibariyle, hüviyeti itibariyle Türkiye Bü
yük Millet Meclisi bizzat kendisine mahsus ve 
fakat tam ve kâmil mânasında bu evsafı haiz bir 
Meclisi müessesan değildir. Sulhun imza edilme
sinden ve muktaziyatı için sulhe intikal etmesi 
lâzımgelen tadilâtı İkinci Büyük Millet Meclisi 
yaptıktan sonra acaba ne gibi mahzur veyahut 
faidesizlik mutasavver idi ki; Kanunu Esasi En
cümeni bu Teşkilâtı Esasiye Kanununu Meclisi 
Müessesan mahiyetinde, Meclisi Müessesan ma
kamında gelecek olan heyet tarafından yapılma
sını tecviz etmiyorlar. Çünkü noktai nazarı âci-
zaname göre Teşkilâtı Esasiye Kanununda Cum
huriyet safhasına dâhil olduktan sonra husu-
satı saireyi tesbit etmek kuvvei icraiye ve kuvvei 
teşriîyenin hiçbir suretle fiil ve hareketine tavrı 
ve mişıvarlarına bir sekte îras etmiyecek olan bu 
Meclisi Müessesandan neden sarfınazar buyur
dular? Mazbata Muharriri beyefendi Teşkilâtı 
Esasiye Kanunundan bahis buyururlarken vasfı 
evveli bunun tevhidi kuva olduğunu arz ettiler. 
Bendeniz de aksini ispat edeceğim veyahut iddia 
edeceğim. Benim dâvalarım ispata iktiran et
mezse Mazbata Muharriri Beyefendi cerheder-
ler. Teşkilâtı Esasiye Kanununu şöyle tenkid 
mahiyetinde değil, fakat olduğu gibi gören bir 
gözle dördüncü maddesinde «Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin, milletin yegâne ve hakiki mümes
sili» olduktan başka «icrai ve teşriî sıfatları da» 
muhafaza ediyor. Yani 1 Teşrinisani kararında 
münderiç ve kabili terk ve ferağ olmıyan ve 
tecezzi kabul etmiyen Hâkimiyeti Milliye düstu
runun kendisinde mündemiç olduğunu görürüz. 
Biraz daha lütfen aşağıya ininiz. İcra salâhi
yeti başka kuvvette demektir. Teşriî vazifesi 
üzerinde kalmıştır. Mevaddı âti^eye geçiniz. Ora
da göreceksiniz iki; vekâlet kabul etmediğini id
dia eden Mazbata Muharriri Beyin ifadatı ali-

yelerine rağmen hakkı teşriîsinin bâzı hususatta 
ve bâzı aksamda, Şûrayı Devlet tarafından ter
tip ve tanzim edilecek olan tearizlerle nizamna
melerin veçhi iftirakmı gösterir T)ir kuyuda te
sadüf edeceksiniz. İcra salâhiyeti, Avrupa mü-
ellifatmda, Seyid Beyefendinin tarifatı veçhile, 
ümmehatı kütbü hukukiyei esasiyede icra sala-
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hiyetiyle Meclisten intihabedilmiş bir heyet ta
rafından müntehip Heyeti Vekile sisteminde 
ve fakat Meclisten ahzi kuvvet ederek kendi 
hususatmda, Kanunu Esasisinde, Teşkilâtı Esa
sisinde kendi kanununda musarrah olan kuyut 
ile hareket eden bir heyet ki bizim Meclisi Millî 
içerisinden çıkacak olursa ve aynı zamanda 
kendi üzerindeki hukuku tasarrufiyesini iskat 
etmek hakkını Meclis kendi üzerinde muhafaza 
ederse buna efendiler, (Vahdeti kuva) denmez, 
(Muvazenei kuva) derler. Binaenaleyh ruhu 
inkılâptan mülhem olarak (Vahdeti kuva) yi işa
ret buyurduklarını bahseden şu şey, hakikatte 
bir (Muvazenei kuva) ya işaret eder bir mahiyet
tedir. Yine Kanunu Esasi Encümeni Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun bir tadilâtını icra ederken, 
o tadilâta (Müdafaai Hukuk Grupu) namı altın
da halka karşı kabul etmiş olduğumuz ve ilân 
etmiş olduğumuz umdeleri, zaman tâyin ve tah-
didetmiş olduğu birçok kuvvetli, canlı haki
kat olmak üzere mazeretlere, delâili sübutiyeye 
istinadettirerek bu Meclisin müddetini temdide-
diyor, kabul ederim. Arkadaşlar, iki senelik dev-
rei intihabiyenin bir senesi intihap gürültüsü 
ile geçer. Bir senesi de dedi - kodu ile geçer. Bu 
sebeple iş görülemez. Fakat bunu yapmak ola
maz. Bunu bu Meclis yapar. Bundan sonraki 
Meclis dört sene olmak üzere pekâlâ buraya ge
lir. Bu hususta encümenin bendenizi tenvir bu
yurmalarım bilhassa rica ederim. Çünkü iki 
noktai nazardan meseleyi tetkik edecek olursak 
telâkki itibariyle hâdiseyi ortaya koyacak olur
sak mesele tavazzuh eder. Şarkta ahlâk her şey
den fazla, her şeyden yüksek olmak üzere tesi
rini gösterir. 

Telâkkiyat bir müessir, bir âmildir. Biz de
mişiz ki ancak iki senelik mebusluğu kabul ede
ceğiz. Bu telâkkiyatı ahlâkıyeye muhaliftir. Te-
lâkkiyatı hukukiyeye de muhaliftir. Çünkü müd
det ile mukayyedolmak üzere vekâleti kabul et
mişizdir. Ve burada bu vekâlet müddetini tem-
didetmek bizim hakkımız değildir. Doğrudan 
doğruya müekkilin halkıdır. Biz bu hakkı isti
mal edemeyiz. Fakat hakikat vardır, hâdise var
dır, zaruret vardır. Kabul ediyorum. Fakat 
bundan sonra olur. Arkadaşlar, Kanunu Esasi 
Encümeninin göstermiş olduğu' bir levhayı 
- ehemmiyetni kendisine terk etmek üzere - yal
nız arz edeceğim. O da (16) ncı maddesidir. 
Mukaddeme üçüncü sayfasını mütalâa buyurur

sanız (16) ncı maddenin mebusların (tahlif) ine 
aidolduğunu görürsünüz. İkinci Devrei intihabi-
yede kabul edilen şekil, sadece «Cumhuriyete 
sadakat» kaydının ilâvesi suretiyle cüzi bir su
rette ıslah edilmiştir, buyuruyorlar. Bir de hâtıra
larınıza müracaat ediyorum. İlk mazbatalarımız 
kabul edildikten sonra bakınız, Meclisi Âlinizin 
vermiş olduğu şu yemine (Vatan ve milletin saa
det ve selâmetinden başka bir gaye takibetmiyece-
ğime ve milletin bilâkaydü şart hâkimiyeti esası
na sadık kalacağıma...) diyoruz. Binaenaleyh 
arkadaşlar sadece bir tâbir yoktur. Bu bir za
ruret ise, Millet Meclisi tarafından kabul edi
lecek bir zaruret ise bunun hakikat olarak maz
bataya dercedilmesi hiçbir tehlikeyi havi olmıyan 
bir şeydir. Yine nazarı dikkati âlinizi yedimiz
de bulunan Teşkilâtı Esasiye Kanununun 23 ncü 
maddesine atıf ve celbediyorum. Bu maddenin 
ikinci fıkrası, şimdiye kadar ne bizim Teşkilâtı 
Esasiyemizde, ne de bizim bütün bu inkılâba-
tımızm mebdeini teşkil eden (10) Temmuz inkı
lâbından sonraki Kanunu Esasimizde ve ne de 
Padişahlık hukukunu tevsik eden (1293) Ka
nunu Esasisinde görmediğimiz bir şeyi Heyeti 
Vekilenin arasına sokuyoruz. «Vekâletler ve mu
avinlikler bundan müstesnadır.» 

Arkadaşlar lora Vekilleri intihabedeeeğiz. 
Muavin1 de intihaibedeceğiz. Bu, iki mânayı ihti
va ediyor. Ya mevculdtalan vekiller bizim umura-
muzu idare etmekten âcildir. - Bilmem, beyanı 
fikir edemem - Veyahut bundan başka kudret 
ve kuvveti haiz olan vekiller gelecektir 'de, M>ec-
] ist en mütehassıs olarak diğer vekiller muavin 
gidecektir demektir. Bunu da anlıyamadım. Lüt
fen bu hususta bendenizi Kanuni Esasi Encüme
ni tenvir buyurisunlar. 23 - 26 zattan ilbaret bir 
TTeyeti Vekilenin memleketin ımıukadlderatı üze-
rin'de ne kadar sabit ve esaslı bir karar verece
ğini - yine rica etderim - Kanunu Esasi Encü
meni, bize bütün katiyetle göstersin. Arkadaşlar 
en kuvvetli en canlı en ziyade üzerinde ısr'ar edece
ğim bir maddeye temas ediyorum. Bu maldde (25) 
numarasİyle gösterilen maddedir. Burada Meclis; 
kendiliğinden intihabın tecridine karar vere
bileceği gibi, Reisicumlhur da, Hükümetin -mü
talâasını aldıktan slonra, esbabı imucilbeısini Mec
lise ve millete bildirdikten sıonra buna karar ve
rebilir. Müsaade buyurursanız, şu ımad'denin es
ki Kanunu Esasi Encümenimde geçen bir tarJh-
ıçesinden bahsedeyim. 'Sıddık, kezbe olan derecei 
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mukarenet ve irtibatı yine Kanunu Esasi Encü
meni tarafından arz edilecektir. Heyeti Celileni-
ze bu madde, 9 Kânunuevvel öğleden sonra mül
ga Kanunu Esasi, yahut saJbık Kanunu Esasi 

Encümeni tarafından ve o Encümene dâhil bulunan 
onüç azanın ekseriyetiyle kabul olunmak sure
tiyle sevk olunmuş ve ruznamei ımiüzakerata in
tikal -edilmiştir ve ruznamei muzakeratta Mecli
sin intihabatmm tecdit hakkının bizzat Meclise 
mi aldolması veyahut Reisicumhura .mı verilme
si veyahut ihdas edilecek olan diğer !bir Meclisin 
kararı alındıktan sonra mı tatbik eldilımesi husu-
satı 'miütdhasısıslar tarafından uzun uzadıya ımev-
zmıbalhsolmuş ve fakat orada 'bunun katiyen 
Meclisin nefsinde kalması kabul edilmişti. 

RÜŞDÜ Pş. (Erzurum) — Biz de orada idik. 
ÂBİDİN B. (Saruhan) — Sonra 11 Kânunu

evvelde Kanunu Esasi Encümeni de tatili fa
aliyet etmiş ve bir ay faaliyetini Ibu suretle 
muattal bırakmış; 12 Kanunusanide (6) aza
nın iştirakiyle ve huzuriyle müzakere etmiştir. 
Buna nazarı dikkatinizi eelbederim. Altı âdâ
nın huzuriyle.. Bundan evvel kalbul edilmiş olan 
hususatm keenlemyekûn addiyle mesaisine. faali
yetine devam etmesi karargir oldu ve 3 Şubat 
1340 tarühinde madde, yedi âzanm vücudiyle 
elinizde 'bulunan şu şekli ihtiva etmiştir. Şunu 
da arz etmek isterim ki, arkadaşlarınız yani Ka
nunu Esasi Encümeni, Heyeti Celilenin ihzari 
bir Encümenidir. O Encümenin bir celsesinde 
adedi azanın iki noksaniyle vermiş olduğu bir 
karar ile bilâhara ekalliyetin yani altı âzanm 
huzuriyle tadil etmek, feshetmek, ilga etmek. 
ahar şekle sokmak ne 'dereceye kaldar doğru
dur ve yine ne dereye kadar Heyeti Umumi-
yeye ihzari Mütehassıslar Encümeni diye veril
miş olan kararların isalbetini gösterir. Bu ciheti 
ide arz ettim. Esasına gireceğim, hatırı âliniz-
dedir ki, Meclis intiüıabatım yani bizim istihlâf 
ettiğimiz Meclis, intihabat icrası için bizatihi 
karar vermiştir ve tecdidi intihabatı kendisi 
imza etmiştir. Simidi biz bu hakkımızı (En ziya
de ısrar ile üzerinde duracağımı) 

Bu madde ile, Hükümetin mütalâası ile Ri
yaseti Cumhura yani bütün kuvvetini Riyaseti 
Cumhura tevdi ediyoruz. Bütün kuvvetini, hâ
kimiyetini bilâ'kaydüşart kendi mevcudiyeti si
yasetine istinaden nefsinde cemetmiş olan Mec
lis, 13 kişilik ki, kendi içerisinden ayırmış oldu

ğu 13 kişinin, bir heyetin mütalâasiyle nasıl fes-
holunur? (Olunmaz olunamaz sesleri.) 

Arkadaşlar Mazbata Muharriri Bey, ifadatta 
bulunurken Şükrü Bey arkadaşım tarafından 
«Vahdeti kuvadan ve Reisicumhurun sureti in
tihabından ve encümenimizden vukubulacak iti
razları» tâbirine karşı itiraz eden bir maddesini 
Heyeti Aliyenize arz etmek isterim. Madde 32 : 
Reisicumhur, mebus olan veya mebus olmak sa
lâhiyetini haiz olan her Türk Reisicumhur inti-

j habolunabilir... Deniyor. Ne faide? Ne faidesü 
I görülmüştür. Heyeti Vekileyi, mutlaka mebus 

olmasını takyide diyoruz da niçin Reisicumhuru 
hariçten intihabediyoruz ve sonra kendi içimiz
den mânasını izafe ediyoruz? Lütfen encümen 
bu ciheti tenvir buyursunlar. Mütaakıp mevad-
da gelince, Riyaseti Cumhur için, Reisicumhur 
için Kanunu Esasii Encümeni mazbatasını ele 
alalım. Reisicumhurun, hakemlik, nâzındık mev
kiinde bulunması, siyaset cereyanlarının bâlâsın
da kalması, siyaseti umumiyede bir ıtrat ve in
tizam temini gibi gayet canlı safahatı ihtiva 
eden tablolara rağmen, maddeıi kanuniyeye rağ
men, Meclise icabettikçe Riyaset, iştirak edece
ğinden bahsediliyor. Reisicumhurun icabettikçe 
Heyeti Vekile müzakeratma Riyaset - iştirak 
edeceğini söylüyor. Reisicumhurun Heyeti Ve
kile müzakeratma iştirak ettiğini tasavvur bu
yurunuz ki, orada o gün o celsede Devletin, mil
letin mukadderatını kati surette ihtiva eden şe
killer görüşülüyor. Meselâ harb ilân edilecek 
faraza sulh yapılacak, yahut yapıldı. Neticede 
taayyün etti ki; bundan mütevellit mesuliyet 
vardır. İşte bu mesuliyeti Reisicumhura tahmil 
edecek misiniz? Edecekseniz bütün ihtimalâtı 
ihtiva eden şu kayıttan sonra Kanunu Esasi En
cümeni bu meseleyi tesbit eder. Mesuliyet şe
killeri neden kaydetmemiştir? Yine arkadaşlar 
noktai nazarımca, âciz ve kasır mütalâama göre 
mühim gördüğüm 35 nci maddeye geliyorum. 
Bu 35 nci madde... 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — 36 nci 
madde. 

ÂBİDİN B. (Devamla) — Evet efendim, 
otuz altıncı maddedir. Bu, mâruf tabiriyle ve 
veto hakkından bahseder. Veto hakkı denilince 
burada bir mukayese yapmaklığıma müsaade 
buyurunuz, veto hakkı ile şüphesiz tecdidi inti
habat, feshi intihabat arasında bendenizce fesih 
hakkı ile tecdidi intihabat hakkı arasında; ben-
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denizce veto hakkı hakikaten yeniden intihap 
hakkına daha kuvvetli bir haktır. Çünkü tecdi
di intihabetmek ya bizatihi kendi elinde bulu
nan küvetlerin inhilâl ettiğini veyahut her han
gi bir safhai taruhiyenin ieabat ve zarureti siya-
siyenin icabettirdiği esbap tahtında icrayı faa
liyet edememesini veyahut her hangi harici se
bepler dolayısiyle Meclisin kendi kendisini fesih 
kasdetmesi vardır. Bir de; Meclisin bütün evsafı 
kanuniye ve mahiyetini üzerinde taşıdığı vakit
te tazim etmiş olduğu kanunlarının bir makam 
tarafından reddedilmesidir. Bununla beraber ci
hanı dahilî muvacehesinde imza ederek bizatihi 
nefsimizle; ahlâkıyat, maddiyat, maneviyatımızla 
taalhıhüdederek gelmiş olduğumuz umdelerde ve
to hakkının Büyük Millet Meclisinin icrai; teşriî 
hakkını yani hâkimiyetin bilâkaydüşart nefsin
de bulundurdıktan sonraki şekliyle bir de bunu 
mukayese etmekliğime müsaade buyurunuz «um
de 10» hâkimiyet bilâkaydüşart milletindir. 
ikinci umde : Saltanatın ilgasına ve hukuku hâ
kimiyet hükümraniyesinin gayrikaibili terk, ferağ 
ve tecezzi olmamak üzere halkın mümessili haki
kisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde münde
miç bulunmasıdır. İstirham ederim. Hükümeti; bu 
kadar dar, bu kadar sağlam, bu kadar büyük 
esaslarla Büyük Millet Meclisimize verdikten 
sonra bunu da veto hakkı diye âhara verirsek, 
devredersek ne dereceye kadar doğrudur ve ne 
dereceye kadar vahdeti kuva ile icrai, teşriî sa
lâhiyetlerle mezcediliyor, lütfen encümen tenvir 
buyursunlar. Şimdi de 41 nci maddeye nazarı dik
kati âlinizi celbederim. Bu madde; hâkimiyetin 
mâna ve madlûlü itibariyle Büyük Millet Mecli
sinde icrai ve teşriî salâhiyeti taşıyan hukuku 
hükümranîden; Başkumandanlık sıfatının Re
isicumhura verilmesi söyleniyor. 

Arkadaşlar, inönü, Sakarya ve sair tehlikeli 
zamanlarda Büyük Millet Meclisi kendi nefsin
de taşımış olduğu bu ısalâhiyeti şimdi Reisi
cumhura vermekte ne fayda görmüşlerdir? Rica 
ederim bunu da encümen bendenize tafsil etsin
ler, sonra madde 46 da Hükümet teşkilinden 
bahsedilirken mukaddema Cumhuriyet ve Rei-
sicumbur intihabında bahsetmiş olduğumuz 
esbap ile ve şimdiye kadar müteamel bir şekil 
ile «tasvibi» bırakıyoruz da onun yerine «tasdik» 
cihetine gidiyoruz. Malûmu ihsanınız «tasvip» 
her hangi şey üzerine muhtelif eşkâlden teret-
tüjbetsin, muhtelif efrattan terettübetsin, ne olur

sa olsun. Bunların hüviyeti hakikiyeleri tetkik 
edildikten ve kendilerinin bu hususta ehliyetleri 
tahakkuk ettikten sonradır ki reyini vermektir. 
Tasdik ise münhasıran ancak kendi kendilerine 
hiçbir şey göstermeden evet demektir. Cumhuri
yet bahsinde Cumhuriyet günlerinde kabul etmiş 
olduğumuz madde ile Başvekâletin listesinin tas
dikine gidiyoruz. 

Efendiler maruzatıma hitam vermeden ev
vel Kanunu Esasi Encümeninin kendisinde ara
madığı fakat istikbale muzaf kılınmış olduğu 
yer kaydından iki dakika bahsetmekliğime mü
saade buyurulmasını istirham edeceğim. O da, 
Tteşkilât Kanununa ait zavabit arasında 104 ncü 
maddede dercetmiş bulunması, bu maddei kanuni
ye Teşkilâtı Esasiye Kanununun içerisinde kuv-
vei müeyyideyi haiz bir madde imiş. Arkadaşlar, 
bendeniz Teşkilâtı Esasiye Kanununun kuvvei te-
yidiyesi ve milletin heyeti mecmuası ve onların 
kanunu olmak üzere biliyorum. Byöle bir mad
dei kanuniyeyi buraya sokmakta ne gibi bir fay
da tasavvur ediliyor? Bundan başka burada za
vabit meyanmda, kuyut meyanında bahsettiği 
şeyler esbabı mucibesinin de encümen mazbatası
nın altıncı sayfasında ve Meclisimizin birtakım 
âzası kanunen mezun olduğundan tadilde gösteri
len usulün mecburi tutulması mümkün olamaz. 
Hükümeti milliye Teşkilâtı Esasiyeye dair olan 
kavanini de sair kavanin gibi kabul etmiştir. 
Fakat bundan böyle daba toplu âza bulunaca
ğından tadili hususunda daha fazla ekseriyet te
min etmekle şu kanunu tadil ediyoruz. Bunda 
ekseriyeti mutlakayı kâfi görüyoruz. Bu kanunun 
ikinci bir tadili için sülüsanı ekseriyet arıyorsu
nuz. Burada âza bulunmuyor. Bundan sonra âza 
bulunacaktır. Bu da zayıf, fakat istinadedilmek-
ten bile âciz bulunan şu fıkrayı bu kanunun kuv
vei müeyyidesi olmak üzere sokuyor, istirham 
ederim, birkaç nıkatı nazardan arz etmiş oldu
ğum noksan demiyeeeğim. Fakat ruhu inkılâbı
mızla, hüviyeti hakikiyemizle, içtimaiyatımızla 
tevafuk etmiyen şekillerin kendi malımız, kendi 
canımız öz evlâdımız gibi ve onun uğranda ken
dimizi feda edecek şekilleri ihtiva edebilmesi için 
bunun heyeti umumiyesinin encümene iadesini 
teklif ederim. 

ILYAS SAMI Ef. (Muş) — Efendim bu ka
nunun heyeti umumiyesinin müzakeresinde tas
hih edilecek bir nokta vardır. Nazarı tasvibinize 
iktiran eden ve müzakere o tarzda devam ©der-
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se pek nafi ve müsmir olur. Bir kanunun heyeti 
umumiyesinin müzakereci demek malûmuâliniz 
olduğu veçhile neticesi o kanunun reddine veya 
kabulüne vabeste olacak müzakeredir. Şimdiye 
kadar olan tarzı müzakere, Nizamnamei Dahilî 
de budur. Şimdi Heyeti Umumiyenfein temayü-
l&tı katîyesiyle Teşkilâtı Esasiye Kanununa bir 
lüzumu katî vardır. Devletin hukuku esasiyesi-
ni tesbit edecek, çerçeve içine alacak müdevvena-
ta ihtiyacı katî vardır ve Meclise gelen Teşkilâtı 
Esasiye lâyihai kanuniy esinin heyeti umumiyesi 
şayanı müzakere değil. Kabul edilecek mahiyette 
görülmüyor diye bir iddia da yoktur Binaen-
alevh heyeti umumiyesinin müzakeresi esnasında 
maddelere geçip Şûrayı Devletten tecdidi intiha
battan (veto) dan şu veya bu meseleden bahis 
suretMe bu kanunun encümeıe iadesini Âbidin 
Bey biraderimiz teklif ediyor. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) -^ Hayır. 
• İLYAS SAMİ Ef. (Devamla) — Rica ede

rim. Sözünüzü burada söyleyin. Ben dikkat ettim. 
Neticede eğer reddettim diyecek olsaydı tam He
yetti Umumiyeye temas edecekti. Encümene iade 

edilecek. Encümen, aynı halde getirecek; Mecli
sin arayı şaibesinden müstağni olduğunu encü
men beyan etmiyor. Lâkin Heyeti Umumiyeye di
ye maddelerden bahsetmek Heyeti Oelilenizi faz
la işgal edecek. Onun için bu tarzda beyanı mü
talâa edelim. Heyeti Umumiye ancak budur. Baş
ka türlü Heyeti Umumiye müzakeresi olamaz. 
Maddelere geçilmeden şu madde bu madde demek 
suretiyle her hatip iki saat kürsüvü işgal edecek
tir. Bu Heyeti Umumiye müzakeresi değil madr 
delerdir. Heyeti umumiyesi hakkında beyanı mü
talâa eden «Teşkilâtı Esasiyeye lüzum yoktur, 
çünkü şu tarzdadır, reddedivorum» diyecektir. 
Reis Bey bu teklifimi reye koyunuz. 

REİS — Efendim başka türlü müzakere ola
maz. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Olur mu 
öyle? Öyle ise lüzumu yok Meclisin. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konva) — Muhterem. 
arkadaşlar, Teşkilâtı Esasive, hukuku esasiye ve 
mütaallik bir kanunun reddini talebetmcye imkân 
yok. Bövle bir kanun olmadan olmaz ki; bu hu
kuku esasiye ve teşkilâtı esasiye denilen şey, ta-
biatten doğmuş bir şeydir ve bu kanun, bunun 

•••>• »m> 

tesbitmden ibarettir. Bunun reddine imkân yok. 
İLYAS SAMİ Ef. (Muş) — O halde madde

lere geçin. 
MUSA KÂZIM Ef. (Devamla) — Müsaade 

buyurunuz. Bu böyle olduğu halde «bir kanunun 
heyeti umumiyesi hakkında müzakere cereyan 
edemez» demek de doğru değildir. Heyeti umu
miyesinin müzakeresi esnasında maddelerden bah
setmek şayanı dikkat olan maddeler üzerine 
heyeti umumiyesinin nazarı dikkatini oelbederek 
o maddeler üzerinde efkârı teksif içindir ki fay
dasız değildir. (Bravo sesleri) Her maddenin 
faydası ve menfaati Heyeti Umumiyede alâtari-
kulişare ve ilelnemai zikredilir. O maddeler üze
ride efkâr hazırlanır .Maddeler geldiğinde onun 
üzerinde arayı tesbit etmek lâzımdır. Bunun için 
leh ve aleyhte bîr - iki hatibin daha söz Söyle
mesi muvafıktır. Ben heyeti umumiyesi hakkın
da söz söylemiyeceğim maddelerde belki söyliye-
eeğim. Fakat heyeti umumiyesi hakkında müte
hassıs zevat Kanunu Esasi ile müştagil, hukuku 
•esasiye ile meşgul olan zevatın fikrini de dinliye-
lim. Binaenaleyh îlyas Sami Efendinin müta-
lâatı varit değildir. Heyeti Umumiye hakkındaki 
müzakere ret için veya kabul için değil, münde
recatına nazarı dikkati celp içindir; çok mühim
dir. 

İLYAS SAMİ Ef. (Muş) — Musa Kâzım 
Efendi zatıâlinize bir sual soracağım. (Soramaz
sın sesleri) 

HALİS TURGUD B. (iSivas) — Efendim bi
zim de hakkımızdır. 

REİS — Efendim müsaade buyurun, evvel
emirde bu meseleyi halledelim ve ondan sonra 
müzakereye ona göre devam edelim. Efendim he
yeti umumiyesinin müzakeresini kâfi görenler... 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Nasıl olur 
efendim Bövle bir teklif reve konamaz. 

REİS — Ne demek efendim? Bir defa müza
kerenin kifayetini reye koyalım. Ondan sonra 
müzakeresine devam ederiz. Müzakerenin kifa
yetini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Kaibul olunmadı. Efendim, on 
dakika teneffüs için Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı celse; saat • 3,30 

«̂ —«••• 
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KÂTİPLER 

İKİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 4,05 

REİS — Fethi Bey 

Talât Bey (Kângırı), Kâzını Vehbi Bey (Ergani) 

REİS — Celseyi açıyorum. Malûmuâliniz 
Şuibaltm 23 ncü günü Muhakemat Encümeni ile 
Muhakemat Heyetinin müddetleri hitam bul
muştur. Birçok işler teraküm etmiştir. Bina
en aleyh bu encümen ve heyete âza iıntihabet-
memiş olan şubelerden çok rica ederim, bi-ran 
evvel namzetlerini irae etsinler. Heyeti Celil'e, 
int'ihaoatı icra etsin, biran evvel işe başlasınlar. 

Lâyiha 

1. — Evkaf bütçesinin tasdikine değin 1340 
senesi Mart ve Nisan aylarına mahsus olmak 
üzere 600 bin lira avans itasına dair Başvekâ
letten mevrut lâyıhai kanuniye (1/456) (Muva-
zenei Maliye Encümenine) 

Efendim 'bundan evvel reye konulmuş olan 
kanunların neticeıiı ârasmı arz ediyorum. 

Şehit Miralay Nâzım Beyin validesi Libas 
Hanıma maaş tahsisime dair olan kanun için 
reye iştirak eden azanım adedi 160 olduğundan 
ımuamele tamamıdır. Bir müstenkife karşı kanun 
159 reyle kabul edilmiştir. 

Miralay Süleyman Fethi Beyin zevcesi Fat
ma Lâtife Hanıma maaş tahsisine dair olan ka
nunun netieei arasını arz ediyorum. 

Reye iştirak eden âzanm adedi 160 olduğu 
için muamele tamamdır. İki müstenkif iki red
de karşı kanun 156 reyle kabul edilmiştir. 

Efendim Teşkilâtı Esasiye Kanununun bakı-
yei müzakeresine devam edeceğiz. 

REFET B. (Bursa) — Efendim bendeni? 
Kanunu Esasi Encümeninde bulunuyorum. 
maddelere ait mütalâalarını maddelerin müza
keresinde arz edeceğim. Yalnız Heyeti Umumi-
yeye taallûku itibaniiyle yeni bir Meclisin teş
kili lüzumuna dair maruzatta bulunmak isti
yorum. Arkadaşlar malûımunuzidur "ki, zama
nımızda parlâmentoların ikişer Meclisten mü
teşekkil olması hemen hemen umumi] eşmrıs 
'bir kaidedir. Bahusus büyük inkılâplar ve 
tecrübeler geçirmiş milletleri bilaistisna va

ziyeti böyledir. Meselâ meşruti repseentatif 
hükümetlerden ve diğerlerine misal teşkil 
eden - İngiltere, başta olduğu halde - Avru
pa'da Fransa, İtalya gibi büyük devlet ve mil
letlerle, Holânda, Belçika gibi müterakki yer
ler, sonra İsviçre gıilbi de demokrasiyi müm
kün mertebe kemale isal etmiş memleketler, 
yani cumhuriyetle idare olunan memleketle
rin perlâmentoları kamilen ikişer Meclisten 
mürekkeptir. Sonra efendiler, diğer devlet
leri nazarı dikkate alırsak, meselâ İspanya, 
Portekiz, Şimalde bulunan devletlerden İsveç, 
Norveç, Danimarka ve daha sonra vasati Av
rupa'da bulunan yeni ve eslki hükümetler bil
hassa yeni teşekkül eden hükümetler, kamilen 
iki meclisten mürekkeptir. Amerika'ya gelin
ce: Amerika Hükümeti müttehidesi başta ol
mak üzere Şimali, vasati, Cenubi Amerika'da 
bulunan ve kamilen Cumhuriyet ve demokrasi 
şeklinde idare olunan bu memleketlerde parlâ
mentolar bilâistina ikişer meclisten mürekkeptir. 
Sonra efendiler, Amerika Hükümeti müttehi-
desini teşkil eden elli kadar hükümetin cümlesi 
Cumhuriyetle idare olunur. Bunlar ikinci dere
cede müstakildir, bunların parlâmentoları ke-
zalik ikişer meclisten mürekkeptir. Parlâmen
tosu tek bir meclisten bir Devlet aranılacak olur
sa Balkanlara kadar rücu etmemiz lâzımgelir. 
birisi Yugoslavya yani Sırbistan, birisi Yuna
nistan, diğeri Bulgaristan'dır. Yalnız bu üç 
devletin parlâmentoları bir meclisten ibarettir. 
Bunlardan Yugoslavya yani Sırbistan'da öteden 
beri iki meclis usulüne doğru bir temayül var
dır. Hattâ Sırbistan'da mükerreren tesis ve 
ilga edilmiştir. Bugünkü Yugoslavya Hükü
meti Kanunu Esasisini yeniden vücuda getirmek 
üzeredir ki bunda iki meclis usulü kabul edil
miştir. 

Bir parlâmentonun iki meclisten mürekkebol-
ması esası hemen vücutpezir olmak üzeredir. 
Yunanistan'a gelince : Bunlar, büyük bir inkı
lâp geçiriyor. İhtimalki Kanunu Esasisini yeni-
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den tanzim ederken bunu da nazarı iti
bara alacaktır. Sonra yalnız Bulgaristan 
kalır, Bulgaristan gibi bir iki devletten 
maada her devletçe kabul edilmiş olması da va-
zınan ispat ediyor ki, bu, bir ihtiyacı katinin 
ve zaruretin neticesidir. Sonra efendiler, Avru
pa'nın ve Amerika'nın tarihi siyasisini tetkik 
edersek görürüz k i ; bir meclis usulü, daima 
ihtilâllerin büyük, muazzam felâketlerin neticesi 
olarak tevellüdeder. Nitekim bizde de böyle 
olmuştur. Meselâ Fransız tarihi siyasisini tet
kik edersek görürüz ki 1789 tarihinde (Etc-
jenero) denilen bir heyet vücuda gelmiştir. Bv 
heyet, üç meclisten terekkübediyordu. Esasen 
inkılâp bunları birleştirmiştir. Nihayet 1792 do 
Konvansiyon Meclisi vücuda gelmiştir. (1795) 
senesine kadar devam etmiştir. Zannederim ki 
tarihi siyasiyi tetkik ettiğimiz zaman görürüz k 
Konvansiyon idaresi Fransa'nın en büyük ihti
lâl ve inkılâpları geçirdiği bir devirdir. Kon
vansiyon tarihi her halde Fransa tarihine şeref 
verecek bir sayfa teşkil etmez. Sonra efendi
ler, Fransa tarihi siyasisinde bir tek meclis 
usulüne 1840 ihtilâli üzerine tesadüf ediyoruz 
ki bu da 1855 tarihine kadar devam etmiştir. 
Bu, Fransa'nın en iğtişaşlı ve buhranlı zamanın-
teşkil eder. Sonra Fransa'da yine tek meclis' 
usulüne 1871 felâketi üzerine tesadüf ediyoruz. 

Malûmuâlinizdir ki Prusyalıların galebesi 
üzerine Fransızlar büyük bir felâkete uğradılar. 
Bunun neticesi olarak vücuda gelen Komün ida
resi, ihtilâli sırf bu esas üzerine vücut buldr 
ve tek Meclis üzerine takarrür etti. Fakat hal' 
tabiîye geldiği vakitte Fransız Kanunu Esasisi 
iki meclis usulüne rücu etti. Sonra arkadaşlar, 
bu usul İngiltere'de de tecrübe edilmiştir. Efen
diler bir aralık İngilizler Lord Kamarasını lâğ
vettiler, fakat uzun müddet devam etmedi. Mah
zuru anlaşılınca iade ettiler. Sonra biliriz ki İn
gilizler maziden en güzel ders alan en muhafa
zakâr bir millettir. Bunlar, mahzuru anlayınca 
Lordlar Kamarasını ihya ettiler ve bir daha bir 
meclisli parlâmento usulüne müracaat etmediler. 
Efendiler bu tecrübelerde gösteriyor ki hali ta
biînin icabettirdiği iki meclistir. Sonra efen
diler, hâdisat, tercübe buraya bütün devletle
ri bilaistisna sevk etmiş olduğu 'gibi ta Mon-
teskiyodan başlıyarak bu zamana kadar gelen 
ulema hemen hemen müttehiden iki meclisin 
lüzumundan bahsederler. Bugün gerek İngil

tere'nin ve gerek Fransa'nın en yüksek darül
fünunlarında hukuku siyasete kürsülerini iş
gal eden müellifler parlâmentoların iki meclis
ten mürekkebolması hususunda müttehittir
ler. Sonra efendiler tecrübelerden alınmış bir-
cak esbabı da vardır. Kabul etmiş olduğumuz 
mevcut Teşkilâtı Esasiye Kanunumuza bu ye
ni kanun da hüküm ferma olan hututu esasi-
yeye nazaran kuvvayı devlet şüphesiz ki mil
lete istinaden Meclistedir. Bu esası, bu prensi
bi kabul ediyoruz. Böyle olmakla beraber icra 
vazifesini; tabiatı maslahat ve zarureti mas
lahat olarak bir heyeti vekileye tebdie mecbu
ruz ve heyeti vekileye diyoruz ki, «sıiz ifa ettiğiniz 
vazifeden dolayı bize karşı mesulsünüz, ledelieap 
sizi ıskat edeceğiz, hattâ tahti muhakeye alaca
ğız, mahkûm olacaksınız,» arkadaşlar mesuli
yet denilen bir şeyin mânası olabilmek için 
mutlaka mesul edeceğiniz zatı kendisine tevdi 
ettiğimiz vazifede müstakil bırakmamız lâ-
zımgelir. Bu, bir neticeyi mantikiye ve zaru
riyedir. Böyle olmadığı takdirde mesuliyetin 
mânası kalmaz. İfayı vazifede istiklâlini ka
bul ettiğimiz takdirde heyeti vekile ile Mec
lis arasında ihtilâfat hudusun da eğer Meclis
le Hükümet karşı karşıya gelir de araya mu
tedil mevkiinde diğer bir Meclis bulunmazsa 
o vakit iki şık vardır. Ya Meclis fesolunacak-
tır veyahutta Hükümet iskat edilecektir. Efen
diler ne Hükümetin değişmesi ve nede Mecil-
sin feshi hiçbir vakit menafii âliyei memleke
te muvafık bir şey değildir. Bahusus bizim 
gibi Hükümette... Siyaseti dâhiliye ve hariciye
si itibariyle mühim olan ve Hükümeti mütemadi 
tebeddüllerden masun bulundurmak lâzımgelen 
bir memlekette bu katiyen caiz değildir. Şu 
halde arada husule gelecek ihtilâfattan dolayı 
muaddil mevkiide bulunacak ve bu ihtilâfa-
tm böyle şedit usullerle hallini icabettirmiye-
cek bir Meclise ihtiyaç vardır. 

ŞÜKRÜ B. (İzmir) — İhtilâf olursa o ne ya
pacaktır? 

EEFET B. (Devamla) — Müsaade buyuru
nuz efendim, mütalâanızı bilâhara söylerse
niz. Sonra arkadaşlar, bütün dünyada yapılan 
tecrübelerle sabit olmuştur ki arayı umumiye 
ile intihabolunan meclisler tarafından tanzim 
olunan kanunlar, lâyihalar bunu yalnız bizim 
meclisimiz hakkında arz etmiyorum. Bütün dün
yaca yapılmış olan tecrübelerden bahsediyorum 
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alel ekser acele kaleme alınmış, lüizerinde [ dü
şünülmemiş şeylerdir ve bunların sürat ve müs
taceliyetle çıkarılması da her halde memleke
tin menafime muvafık değildir. Bu gibi kanun
ların; heyecana daha az kapılı, daha müteem-
miyane düşünür ikinci meclisten geçmesi zan
nederim ehem ve elzemdir. Sonra efendiler, 
(presentatif) şekillerde idare olunan devlet
lerde şüphesiz ki kuvvet, kudret yine mecliste 
olacaktır, Bu şekil Hükümetin neticei zaruriye, 
ve katiyesidir. Halbuki efendiler, yine dünya
da yapılan tecrübelere istinaden arz ediyorum. 
Arayı umumiye ile müntehip meclislere gelen 
zevat ekseriyetle 'genç, faal, cevval zatlardır. 
Bu, tabiî ve zaruridir. 

TUNALİ HİLMİ B. (Zonguldak) — İşte 
ben ihtiyarım ya. 

REFET B. (Devamla) — Siz fikren gençsi
niz ve hatipler ekseriyetle birinci meclisler de 
arzı vücuteder. Binaenaleyh vazaifi teşriiyede 
müteenniyane düşünmek, imkân ve ihtimali 
burada daha azdır. Hattâ burada helecan vehe-
yecan ile hissiyata kapılarak kararlar verildi
ği olur ve hattâ kanuni esasinin bile payımal 
edildiği vâki olur ve hattâ kavanini adliyeye 
tecavüz edilerek istiklâli mahakiminin ilga edil
diği de vâki olabilir ve bu tecrübelere müs
teniden hukuku esasiye kitaplarına düstur şek
linde geçmiş hakikatlerdir. Binaenaleyh bu gi
bi hadisat karşısında herhalde yine bir (muad-
dil) e lüzum vardır. Bir (muaddil) vazifesini 
yapacak, hukuk prensiplerini, kavanini içtimai-
yeyi, kavanini iktisadiyeyi lâyikiyle düşüne
rek ona göre maddeler üzerinde düşünecek 
bir meclise katiyen ihtiyaç vardır. Şimdi arka
daşlar, bu ikinci meclisten bahsedilince hatı
ra vehlei ulâda hükümdar tarafından kaydı 
hayat şartiyle müntehip ayan hatıra geliyor. 
Halbu ki zannederim, içimizde doğrudan doğru
ya bu şekilde ayana taraftar olacak yoktur. 
(Hayır sesleri) benim kısır mütalâam şudur 
ki bu ikinci meclis esası kabul buyurulduğu 
takdirde - ki biz başka memleketleri de taklit 
etmeyiz - yeni prensiplerle, yeni usullerle bir 
hatvei tekâmül de atmış oluruz. Bugün bili
yorsunuz ki cemiatı hâzırada efrattan başka 
olarak eşhası mâneviye de vardır. Bu eşhası 
mâneviye büyük roller oynar? Meselâ vilâyet
lerin bir şahsiyeti vardır. Bu bir şahsiyeti mâ-
neviye\ bir şahsiyeti mümtazedir. Sonra efen

diler, anonim şirketlerininde büyük mevkileri 
vardır. Sonra «Prafösyönel - temsili mesleki» 
esaslarını da buraya koyabiliriz. Meselâ vilâ
yet meclisi umumileri azaları da ayan için ve
yahut bunun yerine kâim olacak her ne isim 
verilecek olursa müntehip olur. Sonra efendi
ler, Ticaret Odaları vardır. Ticaret, Sanayii, 
Ziraat odalarının âzalarının intihabını daha 
asri bir şekle koruz. Bu odaların azaları da 
müntehibolabilir. Yani daha birtakım usuller 
vardır ki bunları ithal ettiğimiz takdirde yeni 
bir meclis vücuda getiririz, yetişir ki bu mec
lisin azaları memlekette gerek idarei meslekler 
de ve gerek serbest mesleklerde ilimleriyle, 
tecrübeleriyle, fâzıl ve kemalleriyle temeyyiz 
etmiş zevattan olabilsin. Sonra buna verilecek 
isme gelince, ayan meclisi demeye lüzum ve ih
tiyaç da yoktur. Birinci meclis; birinci millet 
meclisi, ikincisine de ikinci millet meclisi ve 
bunların heyeti umumiyesinden mürekkebolan 
meclise de (Büyük Millet Meclisi) deriz ve bu 
hususta bir takririmiz de vardır. 

TUNALİ HİLMİ B. (Zonguldak) — Arka
daşlar, arkadaşlarımın sözlerinden bahsetmek is
temiyorum fakat Refet Bey kardeşimiz bana 
biraz geçmiş yaşımı hatırlattığı için buraya 
çıkarken kendimi ayandan zannettim. Nasıl
sa yanımda bulunmuş olan şu âcizane risale 
yirmi, yinmilbeş sene evvel neşredilmişti. Orada 
kendi programıma aidolmak üzere bir teklifim 
vardır. (Padişah tarafından üçte biri, ayan tara
fımdan üçte biri, ahali tarafından üçte biri inti-
Ihabedilmek üzere ayan meclisi teşkil edilebilir) 
demiştim. Fakat arkadaşlar, ben 'bunu yirmi
beş sene evvel düşündüm. Bu milletin yirmibeş 
•sene evvelki seviyesine göre ve yirmibeş sene 
evvel başımızda musallat olmuş olan saltanatın 
korkusundan düşünülmüştür. Bu, bu kadardır, 
maddelerde göırüşürüz. 

Âbidin Bey arkadaşımız için fcir söiz söyle-
yim. Pek güzel teşrih ettiler, teforik ederim, 
onları da maddelerde görüşürüz. Mazbata mu
harririne gelelim. Onun son ısözünü alacağım. 
Kıısaca bir, iki nokta üzerine arzı malûmat ede
ceğim. Daha doğrusu hisısiyati'mı arz edeceğim, 
çünkü sözümü maddelerin müzakeresinde söyle
nmeye ısion derece taraftarım. Fakat heyeti umu-
ımiyesi hakkında bir, iki söz isiöyletoıeye ihtiyaç 
vaıfdır. Arkadaşlar, Oelâl Nuri Beıyin sıon sö
zünü kaale aldığım takdirde tarzı tahrirden 
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bahsettiler. Bu Ulu Meclisin kabul ettiği bir esas 
vandır ki, o da bu âcizin mefkuresine tamamiyle 
iştirakten ibarettir. Acem, Arapça kaideler 

konullmıyacaktı. Halbuki ikinci maddeden iti-
baren bakarsak görürüz, ki, «İslâm 'dinine» «Di
nî İslâm»1 denmiştir. Böyle olmakla 'beraber cid
den tebrike, teşekküre şayan bir tarzda yazılmış 
çünkü müphemiyetten ziyade sarih bir tarz kul
lanılmış ve kısa, kısa cümlelerle yazılmıştır. Yal
nız Clâl Nuri Beyden - kendisini ımütşi bildi
ğim - öyle ümidederim ki, Türkçe yazmış oldu
ğu cümleler bertaraf, biç olimazısa Arapça, Acelm-
ce yazmış olduğu kaideler de yanlış olmasın. Ba
husus gazetesiyle, vaktiyle buradaki beiyana-
tiyle bizim yapmakta olduğumuz kanunların... 
(Ayakta partırtılar) Çok rica ederim efendiler. 

(müsaade buyurunuz (Ayak patırtıları) Arka
daşlar anadiline karşı ayak uzatıryorsunuz. 
Kendisi bu kürsüden vâki olan (beyanatta mü-
devvenatı kanuniyemizde Ibirtakıim sarf ve na
hiv hataları vardır demişti. G-önül arzu ederdi-
ki : Kendileri bu hataya düşmesinler (meselâ 
mahiyeti esasiye» denilmez. Meselâ : Tanzim 
yerine (tedvin) denilemez. Fakat tedvin demiş
lerdir. (Ayakta partırtıları) Geçtim arkadaşlar o 
benim meıkûremdir. Her halde bir atımlık baru
tumu daima atarım. Şimdi arkşadaşlar bir millî 
marş, millî türe okunduğu zaman nasıl ayağa 
kalkılırsa eğer bu kanun kabul edilseydi; şu 
okuyacağım maddeyi okurken (buyurunuz arka
daşlar, ayağa kalkalım : Kıyam) derdim, 104 
ncü maddemin 3 ncü fıkrası «İşbu kanunun şekli 
Devletin Cuımhuriyet olduğuna dair olan birin
ci maddesinin tadil ve tağyiri hiejbir suretle tek
lif dahi edilemez.» Arkadaşlar şu lâyiha bastan 
(başa hata ile dolu olsa yalnız şu maddeden dolayı 
bütün varlığımla, bütün coşkunluğumla Encüme
ni tebrik ediyorum. Kuhiyf't itibariyle düşünü
lecek olursa böyle bir madde katiyen konulma
malıdır. Hattâ gönül isterdi ki : - İnşallah ola
caktır - her Türk'ün ocağında bu madde yazıl
mış bir levha asılsın. Ve bu madde iyi anlaşıl a-
bilimek için Ibirinci «nadide okunacak. Buraya 
yalnız bir kelime konacak Mi ki, Encümen yal
nız arkadaşlar «Türkiye Devleti bir Halk Cum
huriyetidir.» Bu kelimeyi unutmuştur. «Tür
kiye Devleti bir Cumhuriyettir»1 araya bunu ilâ
ve etmelidir. Acaba bunu ilâve etmemekte En-
ciümen ne düşündü?... Bu suale cevap vermek is
terim. Encümen maatteessüf ruhiyat itibariyle 

meseleyi tetkik, tetebbu ederek, derinleştirerek 
düşünememiştir. Çünkü Esbabı Imucibe mazba
tasında (gayet tehlikeli bir kanaat 'bulunduğuna 
dair sözler vardır. «Lâyihanın kalbulü takdirinde 
genç Cumhuriyetimiz Teşkilâtı Esasiye itibariy
le tekâmülün belki son ve lâyeteğayyir 'merha
lesine varmış olacaktır» diyor. Arkadaşlar ha
yatı beşer diyelim, hayatı 'beşer deyimiz. Daima 
tekâmüle doğru gidiyor. Daha demin ilân edil
miş olan Cumhuriyeti son merhalesine vâsıl ol
muş farz etmek, tekâmülü, kemali, lâyetenahi 
olan tekâmülü âdeta inkâr etmek demektir, te
kâmül ve kemali kıyamete kadar (devam edecek
tir. Arkadaşlar eğer biz gençliğe 'bu fikri vere
cek olursak önümüzde açılacak olan uçurum
ları kendimiz kazımış olacağız. Binaenaleyh, ha
yır. Gençlere bağırmalıyız ve demeliyiz ki : 
«Teşkilâtı Esasiye Kanuniyle ic ab eden bir ya
pıyı yapıyor ve size veriyoruz, Lâkin 'bilki sen, 
daima ve daiima, kıymete kadar tekâmüle nam
zetsin ve ona göre bu yapıyı muhafaza et» Nite
kim (bunun birkaç cümle yukarısında yine o En-
öümen diyor ki : Daima ımillî ihtiyaçlarımızı 
nazarı itibara alarak teşkilâtımızı itmam etme
miz pek ımusip ve pek muvafık ^Örülmüştür. 
Beni tasdik ediyorlar. O halde tezattan ibaret 
miz bir faide, bir vazife var ki, arkadaşlar 
olan kanaatlerini lütfen değiştirsinler. Daha 
aşağıda (diyorlar ki, Cumhuriyetin ilânı bu te
kâmül »merhalelerinden biridr. Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun tanzimi (de bu (merhalelerden biri
dir. Onların ısözü ile amel ediyorum. Arkadaş
lar, mevzfuuım yine aynı esas üzerinedir. Yine 
Mazbata Muharriri Beyin bir kelimeciğini alı
yorum. Birkaç kere tekrar ettiler ve 'birçok mad
delerde (de yenilikler gösterdik (diyorlar. Kati
yen arkadaşlar ortada hiçbir yenilik yoktur. 
Sonra hiçbir kanunu esasiden bir madlde alma
dık dediler. Hattâ iddia etmelidirler ki, hiçbir 
kanunu esasiden bir kelime almayacaklardır. Zi
ra arkadaşlar Türk için yenilik yoktur. Alladı 
onu «kalûbelâ» dan demokrasi için - Meşrutiyet 
için değil, Cumhuriyet için daiima ve daima mü
tekâmil bir Cuımhuriyet için yaratılmıştır. Bu 
Türk arkadaşlar, Cumhuriyetin, 'demokrasinin 
ne demek olduğunu cihanın bilmediği devirler
den başlıyarak ta Afrikalara, Avrupatya bu su
retle atlamıştır. Bir manzumıei edelbiye var
dır; (Gürültüler, ayak patırtıları) 

— 237 — i 



î : 7 9 . 3 . 1340 C : 2 

(Pero) lara ilk giden... 
Yer yer, sıfırlar keşfeden. 
Bu Türk.. Ben. 
Arkadaşlar sonra Asya'dan, Avrupa'ya atla

mış ;bütün cihan medeniyetini ortaya getirmiş 
olan bu Türk'tür. Fakat neden bu ka'dar gerice 
kalmış, Arkadaşlar Türk bir ınrama benzer. Di-
hine ışık vermez. Türk yanaır, fakat nur saç
mak için yanar. Türk kendisini yakar, yine nur 
saçimak için. Fakat arkşadaşlar, bundan böyle 
sıra kendini kurtarmaya gelmiştir. Şu (halde ar
kadaşlar Türk'ten kendisine idair bekliyeceği
miz bir faide, bir vazife var ki, arkadaşlar 
o da tamamen kendisinin Cumhuriyetçi, halkçı 
olduğunu herkese karşı göstermektir ve sırf (bu
nunla meşgul olacağını âleme ispat etmiştir Ar
kadaşlar Napolyon demiştir ki, 'Türkleri dal
kılıç yapmayın. (Sadede keseleri) Sadettir ar
kadaşlar. Napolyon demiştir ki, Türkleri dalkı
lıç yapmayın. Zira onlar bir kere dalkılıç olur
larsa dört kişi olsalar (4 044) kişiyi önlerine 
katarlar, sürerler ve mahvederler. Zannede
rim arkadaşlar mücahedei milliyenin sulh kıs
mında Napolyon'un bir ve hattâ (birç'ok ulema
nın Türk seciyesine, ruhunak dair olan ifa
desini gösterdik, ikincisi : Bir hakikat var
dır. Arkadaşlar birtakımları iddia ediyorlar 
ki, Türk'ün bu kadar inkılâpçılığı neticesi ken-
'disini hazımsızlığa uğratmıştır. Onlar Türk'ün 
büyüklüğünü bilmiyorlar. Merhum Kemal'in 
dediği gibi Türk tüfek içerisindeki kurşuna 
benzer. Zor çıkar bir kere çıfedımı alabil
diğine gider, İşte Türk'ün bütün büyüklükleri... 
(Bravo sesleri) Dört seneden Iberi 'Türk'ün mü-
tevali inkılâpları; merhum KelmaPin gösterdi»1' 
yürÜmün tecelliyatıdır. Son ıs'özmım arkadaşlar 
hunu Cumhuriyetin son .merhalesi addetmeyi
niz. Zira önümüzde uçurumlar vardır biz 
(bu kanaati besliyecek olursak o uçu
rumları kendimize kazmış oluruz. Arkadaş
lar; ibu fbende derin bir endişe olabilir. Lâkin 
ımilletimden, gençliğimden şunu bekliyorum. 
Bu harabeler imamure olduktan sonra bile asır
lardan beri bu milletimin ^başında musallat ol
muş olanlara daima bir kin besliyerek yine 
merhum Kemal'in dediği giJbi şu dört satırı; 
herkes birlbirine hattâ kıyamete kadar söylesin : 

Kudret ettikte taallûk fıtratın ahkâmıma, 
Kahrı hak (bir deyu halketmjiş esaret namına. 
Âlemin çökmüş o sıklet sînei âraimma, 

Dehşetinden inliyor her zerre hâlâ, dinleyin. 
(Yaşa, alkışlar) 
REŞİD AĞA (Malatya) — Efendiler Teş

kilâtı Esasiye Kanunu için gerek rüfekayı ki
ram tarafından verilen tadil teklifleri ve ge
rek Encümen azayı kiram tarafından yeniden 

. ;bir Teşkilâtı Esasiye vücuda getirmesinin ye
gâne isdbelbi, ımalûmuâlinizdir ki, eski Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun maddeleri kıısımen saltanat
la ve kısmen sabık Hükümetin usul ve kavaidiy-
le alâkadar olduğundan dolayıdır. İşte ancak 
bu sebeptendir ki, Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun yeniden vücuda getirilmeısıini Encümen lü
zumlu görmüş ve bunun üzerine şıu Teşkilâtı 
Esasiye Kanunu teslbit edilmiştir. Yalnız bu 
Teşkilâtı Esasiye Cumhuriyet şekli idaresine 
muvafık surette tertibedilmek lâzıımgelirken 
maalesef bâzı maddelerinde saltanat ve Hükü
meti sabıka kokusu mevcut bulunmaktadır. Bu 
konuları kaldırmak ve bâzı maddeleri tadil ve 
ıslah etmek üzere Heyeti Celilenize hâzı mâru
zâtta 'bulunacağım. Efendim, Iburada hir mad
dede 'Oulmlhurreisi mehuslar ımeyanmida intihabo-
lunursa diyor, yani İbu hariçten de intilhabolunur 
demektir. Beyefendiler 1336 senesi Ağustos ve
ya Eylülünde bir kanun ka'bul etmdlşiz; elyevm 
o kanun meriyülieradır. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — 5 Ağus
tos 1336 dır. 

REŞİD AĞA (Malatya) — Evet 5 Ağustos 
1336 da efendiler esasen Millet Meclisinin şek
li idaresi, Cumhuriyet şekli idaresi idi. Yalnız 
unvanı noksan idi. Yalnız Cumhuriyet resmen 
ilân edilmemişti. Reisicumhur intihabedi'lıme-
miışti. Cumhuriyet şekli idaresi esasatına muva
fık olmak üzere o tarzda kabul edilmişti. Bu el-
veym meriyülieradır. Beyefendiler Heyetti Vekile-
nıin Mebuslar meyanmda intihabolunması hüsnü 
tesir yapmıştır. Suistesir yapmamıştır. Heyeti 
Vekile mebuslar tarafından intihabolunduğu ve 
onların hakkı kelâmı mahfuz bulunduğu halde 

Cumhurreisinin hariçten intiha'b olunması zan
nederim muvafık: olamaz.. Binaenaleyh Reisi
cumhur Meclisten inatihabolunur. Fakat Meclis 
müzakeratma iştirak edemez. Reyini veremez. 
Bir ımebus umuım ımilletin /mebusu olduğundan 
dolayı bir mebusun hakkı ke'lâımı o milletin hak
kı kelâmı demektir. Millet 'bir mebus intihabe-
der, gönderir. Hakkı kazası mahfuzdur. O ımil-
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letin .mebusu bu Kürsü ımuallâda her ne suret
le söylerse söylesin hürriyet kelâmı mahfuzdur. 
Çünkü millete niyabeten söyler. Millete niyabe-
ten söylenen hir kelâımı ımenetmelk, 'bütün ımil-
leıtin 'hakkı kelâmını meneltımelk demektir. Bu 
katiyen ımuvafık değildir. Çünkü hu ımaddei ka-
nuniyeyi kabul edersek (yarın diyecelkisiniz ki 
Reşad Ağa çıkıp Kürsü muallâyı işgal ediyor. 
Zabıtsız raibıtsız: söız söylüyor. Bunun da hakkı 
kelâmını menedin. 

SÜLEYMAN SIRRI (Bozok) — Söz söylet-
ımemek için o valkit Reisicumhur yaparız. 

REŞÎD AĞA (Malatya) — Efendlım bir de, 
bir ımadde ig'ördüm ki encümen onun haklkında 
hizi tenvir etmesi lâzımıdır. O da 67 nci ımad-
dedir. 

Madde 57. — «Kanunun vazifedar kıldığı 
mahkemenin ıkararı lâhik olmadan hâkimler 
©ezaen ımesul vdyahut \şahsi hürriyetlerinden 
ımâhruım edilemezler.» 

Bu »madde 'mucibince, bir heyeti hâkimenin 
suiahvali teheyyün ettikten sonra mahkemeden 
hüküm sudur etmezden evvel azledilemezler. Baş
ka suretle (muamele yapılamaz. Beyefendiler bu 
katiyen doğru değildir. Şimdiye (kadar bir he
yeti hâkimenin suiahvalinden dolayı tahtı ımu-
halkemeye alınmış 6 - 8 ay isürünımüş. Netice 
'beraet .ettirilmiştir. Çünkü <onu mahkûm etmek 
lâzıımgelirse üç ay sonra yine çıkar. Bu prensi
bi takibetımişlerdir. Eğer hu makbada 'binaen 
yapmışlarsa bundan dolayı katiyen muvafık 
değildir. Çünkü bugün mevcudolan hâkimlerin 
şeraiti kanuniyeyi haiz ve sıfatı hâkimiyeti cami 
ancak % 50 si vardır, ötekileri sıfatı hâkimeyi 
haiz değildir. (Aman ha sesleri) Ne vakit ki 
millet o hakkını haiz hâkimleri hulaibilirse o 
zaman onu bu maddeye ilâve ediniz. Çotk muva
fık olur. Ama bugün ne için tâyin ediliyor der
seniz bugün hazır 'bulunan, mevcudolan 'bunlar
dır. Bir de idarei umurda, idarei maslahat et
mek kazivesi; hükümette, Adliye Vekâletinde 
mevcudolduğu gibi her vekâlette mevcuttur. 
Bu noktadan bunların tenevvürü lâzımadır. Bu 
maddenin de burada lüzumu yoktur. Yani ben
deniz kanaatimi arz ediyioruım. Bir de şurada 
yirmi beşinci ımaddede hir şey ıgördüm. 

. Beyefendiler Gazi Muhterem Paşa Hazret
lerinin şahısı gerek Heyeti Celileniz nezdinde 
ve gerekse cümle millet indinde çok ımuhtereım-

d'ir. Bu millete bu vatana hizmet ettiğini umum 
millet takdir etmiştir ve Heyeti Celileniz de tak
dir etmiştir ve ilelebet de takdir edecektir. Be
yefendiler bu maddei kanuniye Mustafa Kemal 
Paşa Hazretlerinin şahsına değildir, makamına 
aittir. Şahsına ait ise bu maddeyi kabul ediniz. 
Bundan daha büyük madde varsa onu da kabul 
ediniz. Yalnız makam olması itibariyle bu da na
zarı dikkati caliptir. Bendeniz kanaatimi söylü
yorum. Bir de beyefendiler 104 ncü maddenin 
bir fıkrasında gördüm ki: «İşbu Teşkilâtı Esasi
ye Kanununun tadili aşağıdaki şeraite tâbidir. 
Tadil teklifi Meclis azayı mürettebeslnm lâakal 
bir sülüsü tarafından imza olunmak şarttır. Tadi
lât ancak adedi mürettebin sülüsanı ekseriyet âra-
siyle kabul olunabilir.» diyor. 

Beyefendiler bundan beş on gün evvel arka
daşlardan bâzıları bir teklif yaptılar «Teşkilâtı 
Esasiye Kanunu çok mühimdir. Meclisin sülüsanı 
ekseriyetiyle müzakere edilsin» denilmişti. Bunu 
Meclisi Âliniz reddetmiştir. Kanunun esası red
dedildiği halde tekrar böyle bir maddei kanu
niyeyi encümenin getirmesine teessüf ederim. 
Maruzatım bundan ibarettir. (O o o sesleri), (Al
kışlar) 

MAHMUD ESAD B. (İzmir) — Efendiler 
biliyoruz ki, Cumhuriyet ve onun • zaruretinden 
olan çok zecri teceddütler 1336 Teşkilâtı Esasi-
yesindn neticei mutalakasmdandır. Bu yeni te
ceddütlerin ifade ettiği mâna ve mefhumu hu
kuki bir şekilde tesbit için Kanunu Esasi Encü
meninin hazırladığı yeni Kanunu Esasi lâyihası 
bendenizin görüşüme, anlayışıma göre inkılâbın 
en azliz umdesini en mukaddesi bir umdesini, 
(Hâkimiyet bilâkaydüşart milletindir) umdesi
ni za'fa duçar etmektedir. Ve Kanunu Esasi En
cümeni Âlisinin hazırladığı bu son lâyihanın as
rı hazır hukuk nazariyatı içerisinde nerede yer 
bulacağını bendeniz keşfedememekteyim ve encü
menin iddia ettiği veçhile en son kanunu esasiler
de tetkik edilerek yapılmış. Fakat mevcut Ka
nunu Esasiler meyanmda, bütün mi'letlerin Ka
nunu Esasileri meyanmda hangi tipe mensuboldu-
ğunu bendeniz kestirememekteyim. (Bravo sesle
ri) Binaenaleyh efendiler, bendenizin anlayışıma 
ve kavrayışıma göre inkılâbın büyük umdesine 
hanis olan bu yeni kanun, asrı hazır hukuku esa-
siyesi ve son hukuk esasatı arasında adını bula
mamak tehlikesi karşısındayım. 
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HALİL B. (Zonguldak) — Kâşife ihtiyaç var. 
MAHMUD ESAD B. (Devamla) — Efendiler 

Kanunu Esasi Encümeni Alisi esbabı mucibe 
mazbatasında ve Mazbata Muharriri Beyefendi de 
millet kürsüsünde vâki olan beyanatında diyor
lar ki, «Meclis her türlü kuvayı zatında cemi ve 
hakkı hâkimiyeti bizzat ve bilfiil nefsinde içtima 
ettirdiğinden mahiyeti müstemirdir. Lâyihamızın 
tanziminde fennin, ilmin terakkiyatından ve sair 
cumhuri devletlerin kavanini esasiyesinden is
tifade edildiği gibi inkılâbımızın ruhu dalma na
zarı dikkatte tutulmuştur.» diğer bir cümlesinde 
de «Takdimi ile şerefyabolduğumuz lâyihanın esa
sı ise Meclisin, Hükümetin bilcümle hukuk ve va-
zaıifi, ilmî ve tecrübeyi esasata müsteniden tesbit 
edildiğinden ilâh...» Efendiler inkılâbımızın ru
hunun daima nazarı dikkate tutulduğunu encü
men iddia ediyor. Fakat henüz elinde silâhı 
titriyen ve henüz kanı kurumıyan inkılâbın ru
hu, cidden bu kelimelerden müteezzi olur. (Bravo 
sesleri, alkışlar) 

Efendiler henüz türbelerinin topraklan yaş 
duran şehitlerin ruhu, bu vaziyet karşısında vu
rulan bu darbeden müteezzi ve müteellim olur. 

YUNUS NÂDİ B. (Menteşe) — Hangi darbe? 
MAHMUD ESAD B. (Devamla) — Şimd' 

'Söyliyeceğim. Arz edeceğim... Efendiler dünyanın 
hangi köşesinde, hangi Devlet teşkilâtında - Cum
huri devletlerden sarfınazar ediyorum - Sulta
ni meşrutiyetlerin, kırallık meşrutiyetlerinin han
gi birinde bir Meclisin ve Kanunu Esasi Encüme
ninin iddiasına göre bilâkaydüşart hâkimiyetin 
mahalli tecellisi olan bir Meclisin; icrai ve teşri' 
salâhiyetleri haiz olan bir Meclisin nasıl böyle 
keenlemyekûn feshine karar vermek kabildir? 

Efendiler en mutlak meşrutiyetlerde bile kı-
ral, hükümdar, tacidar behemahal bir ayan mec
lisinin reyini almak mecburiyetindedir. Nerede 
kaldı ki, biz; Cumhuriyetimizin en asri bir şekil
de olduğunu iddia ediyoruz ve «Bilâkaydüşar[ 
hâkimiyet, millete aittir.» diyoruz ve sonra bu ka
dar büyük bir kuvvet için de intihabettiği Reisi
cumhuruna intihabettiği kabinenin reyini alarak 
feshedebirmektedir. 

Rica ederim. Bundan büyük darbe; bütün Teş
kilâtı Esasiye, bütün hukuku esasiye tarihi için
de ne vakit iltikabedilmiştir. (Bravo sesleri) 

Efendiler bu şekli kabul ettiğiniz takdirde 
netice şudur: Bilâkaydüşart millet hâkimiyetin 
temsil eden ve sözde icrayı ve teşriî salâhiyetleri 

haiz olan bu Meclisi Âli, bütün bu inkılâbı sırtın
da yürüten bu Meclisi Âli. hakkı istizahtan bile 
mahrum olmaktadır, bütçeyi etkik, tenkid hak
kından da mahrum olmaktadır ki, bütçeyi tetkik 
hakkı, Meşrutiyetlerin esbabı mucibesidir. Malû-
muâliniz ilk Meşrutiyet bütçesinin tetkikinden te-
vellüdetmiştir. İngiltere'de bütçede münazaa hu
sule gelmiştir. Halk bütçeyi tetkik edeceğimi, kı
ra 1 bu hakkı vermiyeceğini söylemiş, iltilâl çık
mış. Neticede halk; bu hakkı istihsale muvaffak 
olmuştur. Fakat bu fesih hakkı, bu suretle veril
diği takdirde yine tekrar işaret ediyorum. İstiza
hın mânası yoktur, istizah karşısında kendisini sı
kı bir mevkide gören bir kabine; behemahal Mec
lisin feshi için Reisicumhura gidecektir. Bütçe 
"enkida tında kendini müşkül bir vaziyette gören 
!ıabine, behemahal fesih için Reisicumhura gide
cektir. 

Efendiler o taktirde Büyük Millet Meclisinin 
bir istizah hakkı kalmıyacağı gibi, bütçeyi tenkid 
etmek hakkı bilet merfu demektir. 

Efendiler iyi bir Hükümet gelir, iyi bir Reisi
cumhurumuz vardır. Bunlar riayet eder. Doğru
dur. Fakat mesele, bir Reisicumhur meselesi de
ğildir. Bütün bir Türk mukaddesatı meselesidir. 
(Bravo sesleri). 

Efendiler Türk Milletinin mukatteratını, 
bahusus Hakimiyeti (Milliye Esası üzerine 
Millî Hâkimiyetine çok kıskanç olan Türk 
Milletinin mukatteratımı, cam, kain, mal, paha
sına, yangın pahasına hâkimiyetini kurtaran 
bir milletin mukadderatını ihtilâlin, inkılâbın 
başlangıcından dört beş sene geçmeden evvel 
mutlak idarede bile olmıyan bir sisteme terk 
ve tevdi edemeyiz efendiler. (Bravo sesleri) 
(Alkışlar) 

Efendiler bendeniz zannediyorum ki Kanu
nu Esasiye Encümeni, bu (fesih) ve (veto) 
maddelerini tesbit ederken hattâ diyeceğim ki 
biraz acemicesine hareket etmiştir. Madem ki 
bu hakkı almak, mutlaka lâzımdı. Başka bir 
yola sapmak icabederdi. 

ALİ ŞÜURİ (B. (Karesi) — Söyleme isti
fadeye kalkışırlar. 

MAHMUD ESAD B. (İzmir) — Efendiler 
bir meclis vardır, tasavvur buyurunuz ki ka
bine; Meclisi fesheyliyecektir ve diğer bir 
Meclisi ayan da yoktur. Meclis, feshedileceği
ni haber almıştır ve bir saat evvel kabinenin 
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fesih kararma aidolaın maddeyi ben ilga et
tim demiştir. Kabine o vakit nereye gidecek
tir ve ne yapacaktır? Arkadaşlar sulisanı ek
seriyet lazımmış fesih zamanında ekseriyet bile 
olur efendiler. O zaman ne olacaktır efendiler? 
Kabine terki mevki edecektir. OBittabiî reisi
cumhur da müşkül mevkide kalacağından o 
da terki mevki etmek ihtiyacını görecektir. 
Bu olmadığı takdirde memlekette bir ihtilâl 
olacaktır. 

Kanuni Esasiden ve cumhurî meşrutiyetten 
gaye ise memleketi, ihtilâllere vermek değil, 
nizam ve intizam altına almaktır. 

Efendiler bir Kanuni Esasiye hazırlanıyor 
ki Encümenin iddiasına göre lâyetegayyerdir. 
Fakat öyle bir Kanuni Esasi ki üç sene de bir 
memleket kendi eliyle inkilâp ve ihtilâller yap
mak yollarını hazırlamaktadır. Bunu kabul 
edemeyiz efendiler. Hukuk namına, millet hâ
kimiyeti namına, Türk Hukuku namına, Türk 
İnkilâbı namıma ayıp bir hareket olur efendi
ler. (Bravo sesleri) 

(Yunus Nâdi Beye hitaben) İşte efendim 
biraz evvel sormak lûtfunda bulunduğunuz su
alin cevabı budur (Alkışlar) (handeler) 

Efendiler deniyor ki IMillet Meclisini her 
türlü kudretlerin sahibi kılmak, onu hiç ol
mazsa ufak tefek kuyut ve şurut altında bu
lundurmamak ekseriya meclislerin tahakkümü 
ile neticelenir. Vakaa nedense Kanuni Esasi 
Encümeni bu sebepleri; burada zikre lüzum 
göstermemiştir. Doğrudan doğruya inkilâbım 
esasatına sadık kaldığını söylemiş «Hâkimi
yet bilâkaydışart milletindir» demiş. İcrayı ve 
teşrii salâhiyetler kamilen onundur demiş. 
(handeler) Her şey kamilen onundur demiş ve 
memlekette ondan başka kuvvet yoktur demiş, 
Fakat netice itibariyle bir istizah takriri bile 
vermek hakkından mahrum kalmış, diğer rü-
fekadan bâzıları diyorlar ki kürsüde isimlerini 
tadat edemiyeceğim, ayanı tesis ile Millet Mec
lisinin fesih meselesini meşru bir şekle koyabi
liriz. 

Çünkü: Zaman zaman meclis çalışamıyacak 
bir hale gelebilir. Fırka meseleleri vardır. 
îlahare birtakım mesail karşısında bulunuyor. 
İşlerini yürütmez. Bütün işlerin hakimi yega
nesi olan millete, müracaat zarureti hâsıl olur 
ve o zaman âyanm reyini alır. Ayanın beha-

mahal bu sebeplere binaen tesisi lüzumuna kaani 
ve mutmain değilim. Ulama da kaani ve mut
main değilim. Mamafih pratik ve âmeli cihet
leri de vardır. Millet tarafından müntehip bir 
ayan olursa ve Reisicumhur da onun reyini al
mak mecburiyetinde kalırsa o zaman az ve çok 
Hâkimiyeti Milliye mutasavver rahnelerden kur
tarılmış olabilir. Faydasız değildir. Terazinin 
diğer bir kefesi olur ve terazinin ibresini müta-
vazin tutmak bu suretle mümkün olabilir. Bunu 
kabul etmekle beraber şuraya da işaret edeyim 
ki efendiler daimî surette Meclis tahakkümün
den bahsedenlere cevap olmak üzere şunu da 
arz etmek mecburiyetindeyim. Meclislerin ta
hakkümü bütün tarih içinde ancak bir veya iki 
misâl irae olunabilir. Fakat tahakküm ve istib
dadın nıembaı, tarihin başlangıcından, tarih, 
devlet mefhumunu tanıdığından bugüne kadar 
bütün icra heyetlerinden gelmiştir. (Bravo ses
leri, alkışlar) ve efendiler milletlerin bugüne 
kadar döktükleri kan, hep icra heyetlerinin 
milletlerin başına indirdikleri mütemadi istib-
dad yumruklarından ileri gelmiştir. (Bravo 
sesleri) Ve nihayet efendiler, milletin mümes
sili olan Meclisin muvakkat bir tahakkümü ve 
istibdadı, olmamakla beraber, meclisin muvakkat 
bir tahakkümü milletin tahakkümü demektir ki 
bu da zalimlere ve müstebitlere karşı istimal 
edilir. (Bravo sesleri, alkışlar) Mamafih efen
diler, işleri doğru, dürüst götürmek ve memle
ketin mukadderatını nadiren bile, tehlike kar
sısında bırakmamak için ikinci bir meclisin ih-
dasiyle Reisicumhura o meclisin reyini almak 
suretiyle fesih hakkını vermek; benim şahsi ka
naatime göre amelî bir faydayı da haizdir ve 
diğer memleketlerde de hakikaten böyle yapıl
maktadır. Ayanın reyini aldıktan sonra feshe
dilir. Fakat âyanm reyini almaksızın, yalnız 
icra heyetinin reyini alarak bir meclisi feshet
mek hukuk âleminde de bir ayibolur. Efendi
ler hiçbir hukuk âliminin kavrıyamıyacağı bü
yük bir sakatlık olur ve bu inkılâbın kabul edi
lecek böyle bir maddeyi yarın behemehal sile
cektir. Tarih, imhal edebilir. Fakat ihmal et
mez. Türk Milleti hürriyetin ve istiklâlin zev
kini bütün tarih içinde her milletten fazla tat
mış bir millettir. Hiçbir zaman, hiçbir vakit ve 
hçbir suretle bu hakkını feda edemez. Heyeti 
Celileniz bilhassa bunun muhafazası için toplan
dınız ve millet, bizden bunun muhafazasını isti-
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yor, arkadaşlar.... Umuyorum ki vazifemizi ya- I 
pacağız. (Alkışlar, bravo sesleri) I 

REİS — Buyurun Süreyya Bey... 
SÜREYYA B. (Karesi) — Efendim bende

nizin söyliyeceklerinı Mahmud Esad Bey bira
derimiz pek mukni ve müdellel bir surette ifade 
buyurmuşlardır. Tamamen sözlerine iştirak edi- I 
yorum ve sözümden sarfı nazar ediyorum. I 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendi
ler Mahmud Esad Bey refiki muhteremimizin I 
Meclisi Âlinizin ittifaka yakın bir ekseriyetle I 
alkışlanan ifadesnden sonra hakikaten kürsü de I 
söz söylemek büyük cesarete mütevakkıftır. I 

Efendiler Meclisi Âlinizin tezahür eden nok- I 
tai nazarı istikbal için hakikaten mucibi şükran I 
bir manzaradır. O da huzuru tarihte deruhde I 
ve takabbül ettiğimiz mesuliyetin ehemmiyet ve j 
azametini idrak ettiğimizin delili katîsdir. Efen- I 
diler hukuku esasiye âlimi, milletlerin mukad- I 
deratma hâkim kaide, tetkik edilecek olursa I 
bütün mesailin iki esas üzerinde tekasüf ettiği I 
görülür. Ve bütün eşkâlin iki noktayı istihdaf I 
ettiği görülür. Bunlardan birisi maşeri idareler [ 
ikincisi ferdî idarelerdir. Efendiler milletle^ I 
aralık aralık kaderlerni fertlere tevdi etmişler- I 
dir. Bir millet, bir felâketten kurtulmak için I 
zimamı ihtiyarini, zimamı kaderini bazan bir I 
ferde tevdi etmiştir. Fakat nihayet hukukun I 
tekemmülü her memlekette ve az çok ekseriyet^ I 
teşkil eden hükümetlerde maşeri hükümet esas1 I 
galebe çalmıştır. Bizde ferdî hükümet misâli I 
olarak 93 ten evvelki vaziyeti nazarı itibara al- I 
maya bile lüzum yoktur. 93 Kanunu Esasisine I 
bakılırsa orada ferdî hükümetin tezahüratı ha- I 
kikaten görülür. O da hükümdarın meclis kar- I 
şısında hâkimi mutlak bulunması ve meclisin I 
mukarraratmı Kanunu Esasinin 54 ncü madde- I 
sinde olduğu gibi indelhace reddedebilmesi ve I 
meclisten tastir olunan kavanini tasdik etme- I 
mek hakkını haiz olması keyfiyetidir. Halbuki I 
efendiler 93 inkılâbından sonra memlekette bu I 
zeminde, bu sadette mühim adımlar atılmış ve I 
1325 tadilâtında hükümdarın meclis mukarre- I 
ratma karşı olan vaziyeti takyidedilmiş, fakat I 
bittabi gayevi bir vaziyete isal eylememiştir, bi- I 
naenaleyh efendiler Heyeti Celilenizin buradan I 
Meclisi Âlinin bilûmum mukarraratmm mutlak I 
olarak suduru esasını buyurmuşsunuz ve şimdi I 
şekli kanuni dairesinde sâdır olan bilûmum işkâ1 I 
ve bilûmum mütevven, kanun hükmünü iktisa- I 

betmektedir. Bendenizce tekâmülü millîmizin, 
hâkimiyeti milliyemizin dâhil /olduğu en son nok-
tai kemal ve terakki burasıdır. " Şimdi bu nok
taya Vâsıl olmamakla maşerî idarenin en son 
kademesine vâsıl olmuş bulunuyoruz ve bu, Türk 
Milletinin en son tekâmülü umumiyesinde vâsıl 
olduğu en yüksek merhaledir. Binaenaleyh efen
diler, bizde maşerî idarenin tecellisi, maşerî 
hâkimiyetin tecellisi ve tamamiyle millet hâkimi
yetinin en bariz noktası Meclisi Âlinizden sâdır 
olan ahkâmın doğrudan doğruya kanuniyet ikti-
sabedebilmesi keyfiyetidir. Bu bapta fazla ola
cak her kayıt, Teşkilâtı Esasiyemizin ruhunu 
tam ve şâmil bir surette takyideder efendiler. 

İkinci bir meclisin vücudu için dermeyan 
olunan mütalâatı bu noktai nazarla karşılaştır-
rııyalım. Eğer Heyeti elilenizden sâdır olan 
bâzı kavaninde acele eseri olarak bâzı hatiat 
görülürse bu Heyeti Celilenizin so>n kademe teş
kil etmesinden ileri gelmez. Heyeti Celilenizin 
hüküm ve siyasetin son noktası olması ve He
yeti Celileden sadır olan ahkâmın kanun mahi
yetinde bulunması hakkındaki bâzı nevakısı 
düzeltecek tarik, (veto) hakkının kaJbulü ve 
ikinci ıbir Meclisin vücuda gelmesi değildir. 
Bunu vücuda getirecek öteden beri arz etmiş 
olduğum veçhile muntazam bir şûrayı Devle
tin teşkili, kuvvetli bir Nizamnamci Dahilinin 
vücuda getirilmesi - tekrar tekrar arz edece
ğim - ve bir Meclisi Âlii iktisadın vücuda geti
rilmesidir. Eğer efendiler. Canbolat Beye
fendinin ifade buyurdukları veçhile kuvvetli 
bir nizamnamei daihili vücuda getirirsek ve 
Nizamnamei DaJhilîmize, Teşkilâtı Esasiyemize 
vermiş olduğumuz ehemmiyette ziyade bir 
ehemmiyet verecek olursak - ki hakikaten el
zemdir - tekâmülü idaride, te'kâmülü hukuki 
de en sion merhalelere varmış oluruz. Fakat, 
halen Mitfhat Paşanın tanzim ettirdiği Nizam
namei Dahili hâkimdir. Eğer kuvvetli bir Ni
zamnamei Daihili vücuda getirirsek, eğer Mec
lisi Âlinizde mevcudolan kıymetlerden istifade 
etmenin yolunu bilirsek, Meclisi Âlinizin sine
sinde mündemiç meziyetlerinden, kabiliyetler
den haddiâlâ mertelbede müstefidolmak esbabı
nı istikmal edersek sizi temin ederim efendi
ler, Meclisi Âlinizin son noktai kanuni olması, 
yani kanunlarımızm (veto hakkına) talbi tutul
masından farzolunan fevaidin cümlesinden 
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daha büyük faydalar temin edilir. Binaena
leyh meseleyi vâsıl olunmuş en son noktai ke
mali ihlâl * etmekte yapmıyalım. Çünkü vâsıl ol
duğumuz nokta, en yüksek essatır. Biz bu esası 
bugün «bir kere balfealıyacak olursak artık ma
şeri idareden, ferdî idareye doğru «gitmenin 
.esbabımı istikmal etm% olnruz. Efendiler dü
şününüz ki, daha geçen gün Meclisi Âliniz ha
nedanın ihracına karar vermiştir. Bu, bütün 
(bir âlemin, bütün bir kâinatın tebeddülü, tağ
yiridir. Millet hâkimiyetin ilânı mutlâkıdır. 
Binaenaleyh biz böyle bir mefkûrei aliyeyi bü
tün bir çiıhan huzurunda ilân ederken Meclisi 
alinizden sâdır olan kanunların hakkı 4adesi 
esasını kabul ettiğimiz takdirde ciıhair huzurun
da mefkuremizin mahiyetini tereddütlere, ka-
ranîiJklara müşkülâta duçar etmiş oluruz. Efen
diler sâdır olan şu Mkmü «üıan huzurunda 
müdafaa etmek ve mefkuremizin samimiyetine 
âlemi ikna etmek lâzımdır'. 'Bütün bu âlem elin-
de pertüsüz, cihanın bütün uleması müntemiz 
üzerinde eğildikleri zaman Türkiye'nin bir ke
re kanuniyette mertebei kemale vusul bulduk
tan sanra hukukundan bir kısmını ahara 
ferağ mahiyetini tazammuneden bir şekli ka
bul ettiğini gördüğü zaman inkılâbımızın ma
hiyeti üzerinde haklı ve esaslı şüpheler iras 
edecektir ve efendiler, ve haklı ve esaslı şüp-
ibeler arkadaşlarımızın söylemiş oldukları, veç-
îhile vâsıl olduğumuz kemal ve me'mul ettiği
miz füyuzâyı tereddütlere duçar edebilir efen
diler. 1293 den bugüne kadar milletin kat'etmiş 
olduğu merhaleleri nazarı dikkate alırsak arz 
ettiğim hususatm ikmâliyle memleketin bütün 
te%âmülâtını temin etmiş olacağız kanaatinde
yim. Bendenizce efendiler, Teşkilâtı Esasiye-
ımizin ve bütün mesaimizin sulhunu, LMeelisi 
Âlinizin Nizamnamei.Dahiliye mtuvafıık olarak 
ısdar etmiş olduğu kararlaran irade ve kanun 
hükmünü* almasındaki i-"hakkı - mukaddesin, ma
suniyeti .kâmilesindegörüyorum. En .mühim ve 
en esaslı nokta budur. Ben fesih ve tecdidi in
tihabat hakkının ehemmiyetini taklil sadedin
de mütalâa dermeyan etmiyorum. Bu hususu j 
muhtelif arkadaşlarımız izah ettiler. " Fakat 
fbu hakkın ııe kadar haizi kıymet olduğunu ve 
cihan huzurunda, hukuku esasiye âlimi huzu
runda bu noktanın %ofc müıhim olduğunu zan
nederim ki, Kanunu Esasi Encümeni dahi tak
dir ederek benim ııoktai nazarıma iştirak eder. J 

Efendiler şu veya bu; surette ibâzı hususatı mü
dafaa etmeye imkân vardır. Fakat veto hak
kını müdafaa etmenin hiçbir veçhile imkânı 
yoktur. Binaenaleyh arkadaşlar Meclisi Âlini
zin hukukunu kalbûl etmiş olan maddelerin na
zarı itibara alınmasını ve maşeri hükümet esa
sına mugayir bulunan ahkâmın, kaibul edil
mesi tezahür eden noktainazara göre tabiîdir, 
Binaenaleyh temennir. ederim Teşkilâtı Esasiye 
Encümenimiz Şûrayı Devlet meselesini, Mec
lisi Âlii iktisat meselesini Nizamnamei Dahilî 
meselesini nazarı itibara alarak bâzı tadilât 
yapmak üzere Teşkilâtı Esasiye Kanununu geri 
alsın. İyice tetMk ederek bir ahenk vücuda ge
tirsin ve binnetice Heyeti Celilenizin mesaisi 
daha müspet, daha salim bir zemine dâhil olsun. 

•HÂLİS TUBGUD B. (-Sivas) — Efendim 
Mahmud Esad Bey gibi diğer rüfekayı muhte
reme gibi eribaibı salâhiyetin bu mesele hak
kında idarei kelâmından sonra Mzlerin şöyle 
"böyle söz söylemelerini zait görüyorum. Böyle 
olmakla beraber bendeniz de bâzı noktalara işa
ret edeceğim. Biliyoruz ki, eşkâli Hükümet üç
tür. Biri Mutlakıyet, biri Meşrutiyet, biri de 
Cumhuriyettir. Maziye şöyle bir dönersek bun
ların üçünün mahiyetini de hemen idrak et
mişizdir ve içimizde bunu idrak etmemiş zevat 
hemen* yok gibidir. Mutlakıyetin nasır bir elem 
olduğu, Meşrutiyetin ondan iyi bir şey 
olmadığını yakın bir maziye 'baktığımız zaman 
birisini Sultan Hamid'le diğerini de Vahided-
dhi'le pekâlâ ölçer ve bunları birer şahsi mü
messil, olarak gazümüzün önüne.getirirsek va
ziyet olanca vuizuhiyle fcarvaisnh eder. Malûnra-
âlileridir-ki, .GumilUTİyet bilâkaydı şart milletin 
hâkimiyeti demsîktir. "Mutlakıyette nasıl bir 
ferdin;Mkimiyeti;esas ise CChımhuriyette de mil
letin büâkaydı şart.hâMmiyeti esastır. Şimdi 
bu esası bu şekilde vaz?ettikten.sonra milletin 
hâkimiyetini, arzusunu, hafckı hükümranisini 
takyidedecek her hangi bir şekil .elbette şekli 
Cumhuriyete muvafık olmıyaeaktır. Efendiler 
burada .bir noktaya Reşid Âğa işaret ettiler. 
Müsaadenizle bendeniz de o ciheti biraz tenvir 
etmek, istiyorum. 

Bu madde mevzuubahsolunurken Reisi
cumhurumuz Gazi Paşanın şahsı mevzuubahis 
değildir ve olamaz.. Hakiaten onun buyurdukla-
vı :gibi onun şahsı mevzunbahsolsaydı Heyeti 
Umumiyenize diyebilirdim ki, milletin . idrak 
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etmiş olduğu şu inikılıâbm başında bukınan bu 
reisi muıhterem elbette mevkii Riyaseti millete 
ihadim olduğu müddetçe biiâkaydı şart iktisa-
ibetmiştir ve bunu da millet ona verecektir. 
Fakat burada nlevzuubahsolan tabiî onun şah
sı değildir. Bir milletin heyeti umumiyesidir ve 
bir milletin mukadderatı âtiyesidir. Bizim bu
rada koyduğumuz esaslar bizim evlât ve ahfa
dımıza şâmil olacak. Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nu tadil eden şu kanunun birinci maddesinde 
milletin bilâkaydu şart hâkimiyetini kabul edi
yoruz. Fakat efendiler ondan sonra diyoruz ki 
bu Meclisi, Hükümetin muvafakatini almak 
şartiyle Reisicumhur her hangi bir zamanda tec
didi intihaba sevk edebilir. O halde Meclisin 
mânası neden ibaret kalır? Bendeniz bunu an-
lıyamıyorum, eğer Meclis bu milletin mümessi
li ise - ki madde ile onu tasrih ediyoruz - o 
millet de hâkim ise bu hâkimiyetin fevkma hiç
bir şey çıkamaz. Her fesih ve tecdidi intiha
bat hakkı birtakım esbaba istinadeder. Fakat 
efendiler, bunun yakın misallerini ve diğer mil-
letlerdeki tarjhî misallerini tetkik ettiğimiz za
man, serd edilen esbabı mücibeler milletin me-
nafii hakikiyesine müstenit değildir. Birçok za
man şalisi arzular hâkim olmuştur ve son Mec
lisimizi de Malta'ya sevk ederken aynı arzu 
hâkim olmuştur, ©unu idrak ettik ve gördük. 
Onu gören millet sarılmış olduğu silâhını bir 
kat daha takviye ederek kendisini kurtardı. 
Binaenaleyh efendiler, yıktığımız bir membaa 
rücu edebilmek imkânı yoktur, Türk Milleti 
böyle bir kaydı hiçbir zaman kabul etmiyecek-
tir ve edemiyecektir. Efendiler bu ka
nunda nazarı itibara alınacak diğer bir 
nokta vardır. Veto hakkı. IBuna belki 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihi' me
saisinde btr, kaç kanunun alelfevr çıkabilmesi 
niisal teşkil eder. Fakat efendiler, Heyeti Âli-
yenizden sorarım; gerek Birinci JBüyük Millet 
Meclisi ve gerek ikinci (Büyük Millet Meclisi 
vazaifi tarihıiyesini ifa ederken b|ran huzur 
içinde kalmış mıdır ve her hangi bir meseleyi 
iki defa müzakere etmiş midir vş buna imk;ân 
var mıdır? Efendiler bu milletin seçmiş oldu
ğu ve kendisine Büyük Millet Meclisi unvanını 
vererek göndermiş olduğu Heyeti Âliyeniz el
bette bu nakîsalardan münezzahtir. Fakat efen
diler, bu zaman meselesidir, inkılâbımızın nâ
zik ye. vazaifimizirç mühim ve çok olmasj.me-
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I selesidir. Onun için böyle bir hakkın verile-
I bilmesi ve mütemadiyen M'eclisin çıkarmış oldu

ğu, yani hâkimiyetini bilfiil ifa etmiş olduğu 
her hangi bir kanunun ikide birde iade edil
mesi yine hakkı hâkimiyetle kabili telif değil
dir. Belki Meclisi Âliniz bulacaktır, mesaisini 
tanzim edecektir. Mesaisini tanzim ettiği za
man böyle bir ihtiyaca hacet kalmıyacaktır. 
Elbette milletin ihtiyacını görecek, tetkik ede
cek ve gördüğünü bilfiil icra edecektir. 

I Efendiler bir de müddet meselesi vardır. 
I Malûmuâlileridir ki bir milletin ve Devletin 
I bünyani az zamanda öyle ikide bir sarsılmaz. 

IBıma imkân yoktur. Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunda müddeti intihap iki senedir. Bittecrübe 
gördük ki her hangi bir intihap başladığı an
dan (itibaren elimizde mevcut vesaite rağmen 
altı ayda ancak ikmal edilebiliyor. Altı ayda 
hitam bulan intihabattan ancak iki ay sonra da 
Meclis toplanıp içtima ediyor. Senenin birisinin 
dörtte üçü bu suretle' gidiyor. Geriye üç ay 
kalıyor. Üç ay zarfında da Meclis, şöyle, böy
le mesaisini tanzim edebiliyor. 'Geriye bir sene 
kalıyor. Halbuki muhtelif hadisat ve bilhassa 
•intihabatta cereyan eden muhtelif şeyler mil
letin arasnda azîm bir cereyan Ijusule getiri
yor ve bu cereyan, henüz daha hali tabiîsine 
rücu etmeden, ikinci bir intihaba mübaşeret, 
milletin arasında, muhtelif tâbirimi af buyuru
nuz - hırsları, rekabetleri söndürmeden ikinci
sine başlamak milleti yeni birtakım ihtilâfa 
sevk etmek demektir. Tabiatiyle bu müddetin 
azlığına Heyeti Âliniz kaanidir ve bendenizin 
şahsi kanaatim de bu merkezdedir. Onun için 
Kanunu Esasi Encümeninin teklif ettiği <t>u 
dört seneye, Devletin menafii âliyesi milletin 
menafii âMyesi noktai nazarından hiç şüphesiz 

, iştirak ederim. Fakat burada Âbidin Bey bi-
j raderimiz; bir noktaya işaret buyurdu. Efendi

ler biz' kanunlara hürmet ile mükellefiz ve mil
letimize karşı deruhde etmiş olduğumuz vaza
ifi müdrikiz, Ona karşı ifaya mükellef oldu
ğumuz vazaifi de ifa ederken her halde kanu
na sadakatle hareket etmek büyüklük olur. 
Bizi intihabeden millet Teşkilâtı Esasiye Kanu-

I nu cari iken intihabetmiştir. Ve biz iki sene 
için gelmişizdir ve böyle bir lüzuma hepimiz 

I ayrı ayrı kaaniiz ve bu kanaatimizde samimî
yiz ve millet ve memleket için nafi olduğuna 
o nişbe.tte kaaniiz. Binaenaleyh kanaat çttiği-
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miz bu esası bizden uzaklaştırırsak millete daha 
nafii oluruz kanaatindeyim. Onun için bu müd
detin gelecek içtimaa aidolmasını ayrıca Heye
ti Âliyenizin nazarı tasvibine arz ederim. Efen
diler elimizdeki mevcut kanunun bir noktasın
da Başkumandanlık salâhiyetinin reisi Devlet 
olan Reisicumhurda bulunduğunu kabul 
ediyor. Fakat o maddenin alt tarafında 42 nci 
maddede ancak Reisicumhur, hıyaneti yataniye 
halinde Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı 
mesuldür diyor. Efendiler bu madde zaten zait
tir. Her hangi bir Reisicumhur memleketine 
karşı hiyanet etmek şöyle dursun buna tema
yül etiği zaman Meclis, onu başından tutar, 
atar ve bunun emsali pek yakın olan Türk in-
kılâbiyle meydandadır. Asırların terk etmiş ol
duğu saltanatı yıkıp atan bir. millet hiçbir za
man böyle haini vatan olabilecek ve olmaya * 
temayül edebilecek bir Reisicumhuru başında 
tutmaz. Biz bu sıfat ve salâhiyeti verirken mu
kabilinde bir de mesuliyet kabul etmeliyiz. 
Eğer bu vazife, Meclisin şahsiyeti mâneviye-
sinden alınarak Reisicumhura verilecek ise mu
kabilinde mesuliyette beraber gider. Salâhiyet 
olan yerlerde mutlaka'mesuliyet beraber olur 
ve Türkiye Devleti dâhilinde gayrâmesul fert 
yok demektir. Artık bundan sonra yukardan 
gelmiş her hangi bir kuvvetin - müsaadenizle 
ifade edemedim - ilâhi Kuvvetlerin, zamanında 
değiliz. Yani gayrimesul şahsiyetler devrinde 
değiliz. Bu gibi kuvvetlere sığınarak kendileri
ni mesuliyetten ve milletin huzurundan, yani 
milletin her hangi bir imtihanından k#çıramaz-
lar. Buna imkân yoktur. Efendiler nazarı dik
kati âlinize arz edeceğim diğer bir nokta var
dır. O da vilâyetler meselesidir. Efendiler bi
liyoruz ki asrımız; terakki ve teali asrıdır. Her 
mevcudun birtakım hak ve vazifesi vardır. Her Î 
birimiz mensubolduğumuz dairei intihabiyeleri 
şöyle göz önüne getirdiğimiz zaman bunu daha 
yakından görürüz. Teşkilâtı Esasiye Kanunun
da vilâyetlere bu hak pek semih plarak verilmiş- , 
tir. Daha doğru bir tâbirle milletin istihkak ; 
kesbetmiş olduğu hak, yine kendi mesaisiyle 
alınmış iken bu lâyihai kan^miyede tevsii me
zuniyet esasına müstenit ve tefriki vazaif esa
sı cari olacaktır deniyor. Efendiler vilâyat şû
raları diye 'Teşkilâtı Esasiyede bir tebşirat, 
muhtelif; samanın ..ye bu zamanın arasına çıkan 
muhtelif vakayii mühimmenin tesiriyle .şimdi- | 

ye kadar tatbik edilemedi. Efendiler biliyo
ruz ki bugün vilâyetler, kendi husui vazifele
rini tamamdyle idrak etmişlerdir. Ve bu idrak 
ettikleri vazifelerini ifa edebilmek için salâhi
yete malik olmaları lâzımdır. Elde mevcudolan 
tdarei hususiyei vilâyat kanunları birer şekil
dir. Meclisi umumiler, zevahiri kurtarabilmek 
için yapılmış meşrutiyetin tevlidettiği birtakım 
eşkâlden ibaretir. Bunlar memleketin vazaif i 
huşusiyesinde müstakil değillerdir. Memlekete 
nafi plan her hangi bir işi merkezin emri ol
madan ifa edemezler. Bunları zannederim He
yeti Umumiyeniz hemen aşağı - yukarı Meclisi 
umumilerde ve yakından diğer şuabatmda bu
lunmak suretiyle temas ederek, anlamışızdır. 
Vilâyetlerden bu salâhiyetleri esirgemek doğ
ru değildir. Bugün vazaif i umumiyei Devlet ifa 
edilip ve vilâyetleri de şu veya bu tekâmüle *• 
ve terakkiye ^götürebilmek, vazaif i umumiyei 
Devleti ipka eden teşkilâta tevdi etmek doğru 
değildir.N Vilâyetler, kendi vazaiflerinde müsta
kil kalabilmelidir, ve bunlar kendilerine taal
luk eden vazaif i ifa edebilmek için kendilerine 
Teşkilâtı Esasiye Kânununun vilâyat şûraları 
hakkındaki ahkâmının tevdi ettiği saîâhiyetler 
verilmelidir. Efendiler burada nazarı dikkate 
alınacak diğer bir hususat daha var. Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun sonuna bir madde- ilâve 
edilmiş, o maddede sülüsanı ekseriyeti şart koy
muş. Efendiler bu, çok lâzım bir maddedir. Ve 
şimdiye kadar hukuk nazariyatında kabul edil
miş bir esastır. Fakat biz yine evvelce arz et-

, tiğim. gibi fevkalâde zamanın fevkalâde hâdi-
saiı karşısında geVek Birinci Büyük Millet Mec
lisi ve gerek Heyeti Âliyeniz bununla kendisini 
takyidetmemiştir. Çünkü mühim vazaif vardır. 
Ve bu vazaif i ifa edebilmek musibete mazhar-
4ır. Bu itibarla kendini takyidetmediğihden do
layı bu kanun, kesbi katiyet edinceye kadar 
cari olacaktır. Fakat efendiler bir, milletin teş- '• 
Jrilâtmı natık olan kanunu esasiler ikide, bir
de, her hangi bir ekseriyetle tadil veya nakze-
dıilirse o memleketin hayatında da bir istiklâl 
ve.istikraz kalmaz. Onun için bu maddenin pek 
.büyük ehemmiyet ve lüzumu vardır. Fakat 
tabiî bu madde kesbi kanuniyet etmeden bizi 
ilzam etmez. Kesbi kanuniyet ettikten sonra 
bize lâzımdır. Arkadaşlarımızdan Âbidin Bey
efendi,, o maddeye itiraz ettiler. Bendeniz o 
kanaatte değilim».. Ariz. ye amik müzakere ede-
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rek kabul edeceğiz, Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun tadilini icabeden bir ihtiyaç millet naza
rında bizi, istihlâf edecek meclisler nazarında 
tamamiyle tahakkuk etmeden ve sülüsam ek
seriyet kail olmadan tadil olunamamalıdır ve 
bu lâzımdır. Bunu da ayrıca Heyeti Âliyeniz-
den temenni ve rica ederek sözlerime hateme ve
riyorum. 

HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) —Beis 
•Bey usulü müzakere hakkında söz istiyorum; 

REİS — Buyurun. 
HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Ge

rek heyeti umumiyesindn araya müracaatı ve 
gerekse mevaddm araya müracaatı halinde han
gi usulü takibedeeeğhnizden evvel beevvel na
zarı itibara ve tahtı k&rara alinması Iâzımgel-
diği kanaatindeyim. Şu Teşkilâtı Esasiye Ka
nununu, adedi mürettebm sülüsam ekseriyeti 
dle mi; yoksa ekseriyeti mutlakanın süMsanı 
ekseriyetiyle mi, yoksa ekseriyeti mutlakanın 
ekseriyeti mutlakası ile mî! Şu şıktan hangi esa
sa tevfikan müzakere edeceğimizin evvel beev
vel tahtı karâra alınması lüzumuna 'kaaniim 
ve hattâ kifayeti müzakere de bu esas üzerine 
reye konması kanaatindeyim. Heyetâ Celileniz, 
hâkemdir. 

BEİS — Efendim Hasan Fehmi, bu müza
kere edilen 'Teşkilâtı Esasiye Kanununun âde
di mürettebin* sülüsam ekseriyetiyle mi, yok-
sa mevcut âzanm sülüsam ekseriyetiyle mi.... 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Burada 
mevcudolanın sülüsam ekseriyeti ne... 

REİS — Elyevm, Meclis açıldığı zaman mev-
cudolan azanın sülüsam ekseniyetiyle mi... 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Burada 
tâbirinde iltibas vardır. 

REİS — Yoksa Mecliste meveudolan âzamn 
ekseriyeti mutlakası ile; mi tahtı karara alınaca
ğını usul olarak teklif ediyorlar. 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu)^-Selefi âli<-
ndz olan Meclis, Teşkilâtı Esasiye Karranuım 
tanzim etti. Mahiyeti esasiyeyi haiz birtakım 
kanunlar tanzim etti. Bu kanunların müzake
resinde katiyen ve katibeten sülüsan aramadı; 
olduğu gibi kanunları yaptı. Şimdi bunun da 
esbabı vardır. Eğer Meclis azasına senede üç 
ay kadar bir mezuniyet vermez ve bu suretle 
toplu bulunacak olursa orada sülüsam ekseri
yet mümkündür. Fakat şuadik! gibi Nisabı; Mü

zakere Kanunu mucibince şu kadar mezun bu
lunacaklardır diye bir şart konuldukça bunun 
imali mümkün değildir. Bizim Teşkilâtı Esasi
ye Kanununun tadili için iptidaen değil inti-
haen bu şaftın buraya tatbik edilmemesi lamın
dır. Nitekim geçen günde böyle bir müzakere 
cereyan etmişti. Meclisi Âli bunun aleyhine ce
reyan gösterdi. 

ÎLYAS SAMİ B. (Muş) — Reis Bey, müsaa
de buyurunuz. Geçen gün bu hususta bir tak
rir verildi ve bütün bu ihtimalât tadadedildi ve 
nihayet karar verildi. (Hayır, hayır sesleri) 
Şimdi bu tekrar müzakereye konursa üç gün 
evvel müzakere edilen bir şey tekrar müzakere 
edilmiş olur. 

REİS — Teşkilâtı Esasiye Kanunu derdesti 
müzâkere oluduğundan ve bu kanunun ancâ k 
sülüsam ekseriyetiyle kabul edileceğinden naşi. 
bir ay müddetle mezuniyetlerin tehiri teklif 
olunuyordu ve bu teklif reyi âlinize vaz'olundu. 
Heyeti Âliyeniz reddetti. Bugün aynı teklif baş
ka bir şekilde mevzubahsoluyor. 

NECATİ B; (Bursa) — Aynı teklif değildir 
efendim. O mezuniyet meselesidir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) >- Efendim 
geçen devrede çıkarılan Teşkilâtı Esasiye Ka
nunu 85 kişi ile müzakere ve intacedilmiştir. 
Onun içindir ki, vakit vakit Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun aleyhinde bulunulmuş ve şikâyet 
edilmiştir. Sabık Heyet 376 azadan mürekkebol-
duğu halde 376 azayı 85 kişi temsil edemez. 
85 kişinin çıkardığı bir kanun da muta olamaz 
diye itiraflar vâki olmuştur. Çıkaracağımız Teş
kilâtı Esasiyeyi - adedi mürettebm sülüsü değil, 
•327 si buradadır. Hemen hemen heyeti umumi-
yesine yakın âza vardır. Arkadaşlarımız birkaç 
gün itçm *saıbrederî'er - mucibi itiraz olmıyacak 
bir şekilde çıkaracak olursak daha salim olur 
zannederim. (Pek doğru, sesleri) 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim, malûmu-
âlileri 1293 Kanunu Esasisi hemen 7 - 8 kişilik 
bir heyet tarafından yazılmış ve onun üzerine 
Meclisi Mebusan içtima etmişti. Yedi, sekiz ki
şilik bir heyetin yazdığı bu kanunun bir mad
desinde de adedi mürettebin sülüsam ekseriye
tiyle tadil edileceği musarrahtır. Kezalik bâzı 
devletlerin kanunu esasileri mevcut meclislerin 
ekseriyeti mutlakasiyle yazılmıştır. Ancak o 
kanunların tadilleri: için sülüsam ekseriyet kay
dı; l^namştur. 
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MAHİR M. (Kastammu) —- O tadil edildi
ği takdirdedir. Bu, daha y^ni tyapilıyor. 

BAGIB (B* (Devamla) — Binaenaleyhtbu; ka> 
mm geçen 1236 da yapılan Teşkilâtı Esasiye-
njn tadili mahîjretinde değ*1 doğrudan dofruya 
Hükümeti Cumhuriyetimizin kül halinde bir 
T^eşkilâtı, Esasiy esi mahiyetinde müzakere efcti-
ğmisden dolayıdır ki, Meçlisi Âliniz bunu ek? 
setîyeti mutalâkasiyle. kabul eder ve kanunun 
metninde • münderi^ olacağı ,ve§hUe; tadilini, sülür 
mm ekseriyetle meşrut kılabiliyor. Filhakika 
elendiler,, geçende arz ettiğim gibi .Teşkilâtı Esa* 
siye Kanununun bütün âza huzuriyle müzakere 
edijaıesi ve ittifaka yakın: bir ekseriyetle kabul 
edilmesi pek şayanı temenni bir, şeydir. Fakat 
geçen birçok davetler neticesinde buraya, sene 
başı münasebetiyle toplanabUen: âzanm yekûnu 
217 idi. mürettebin sülüsanı 196 eder. Eğer ade
di mürettebin sülüsıanınm ittifakıyle kabul et
mek şartını kabul edecek olursa Teşkilâtı Esasi
ye Kanununun müzakeresinin devam edeceği bir
kaç, ay zarfında bu ekseriyeti Meclisi Alide bul
mak imkân ve ihtimali olmadığı kanaatinde bu
lunduğumdan dolayıdır ki buna çıkmaz yol-di
yorum. Binaenaleyh her mebus için, bilhassa Teş
kilâtı Esasiye Kanununun müzakeresinde bulun
mak ve reyini izhar etmek bir vazife olduğundan 
kendilerinin gelmesi ve bulunması lâzımdır ve 
biz de temenni ederiz. Ancak bunu prensibola-
rak kabul etmiyelim. Mukayyet kılmıyalım. Zira 
mukayyet kılarsak Meclisi Ali, Teşkilâtı Esasiye 
Kanununu çıkarmakta müşkülâta tesadüf eder 
ve*;zannederim ki reyi bir neticede olmaz, bu .ka
nun sürünür. 

REOBB B. (Kütahya) — Efendim Teşki
lâtı Esasiye ÎCamunumuaı müzakeresi münase» 
betiyle bahsedilmiş olaın sülüsan tâbirinin te^ 
lâkkii âçizaname göre iki medlulü vardır. Bi* 
risi, müzakerenin esnayı cereyanında Meclis 
te adedi mürettebinin sülüsaaıınm bulunmam 
yani kanunun, çoklukla müzakere edilmesidir. 
Bu şık, geçende arkadaşımız Halid Beyin ver
diği bir takrir ile mevzuubahsolmuş ve kan»* 
taun müzakeresinin adeÜi mürettebin sülüsam 
ile* yapılması hakkındaki teklif çayı kabul bul-
mamıştir. ©ir de meselenin ikinci şıkkı mevzuu-
bahistir. İkinci şık, adedi mürettebin sülüsanı 
ile başlamak mecburiyetinde olmıyarak açı-
laeak olan müzakere, yani mûtadolan nisabı 
!©öz#ke i^^ 

de kabule, arz edilecek- okn maddelerin mey* 
.endıia^lüsjıını ile kabul edilmesi şıkkıdır. Bu 
İM ,§#. üzerinde*âe mevcudun; sülüsanı tâbirine 
mfthalr yoktur, ^tedenfberi. sülüsan tâbirine 
mahal yoktur, öteden beri sülüsanı, sülüsan 
tâbirkTİ, ağızdan ağıza deveran eder, kitaptan 
kitaba intikal eder. Bendeniz - ihtimal ki He-
yûti,Qelilenizin ve.ekseriyeti azîmenin tabiî tçok 
kıymetli, olan* fikirlerine muhalif olarak meşe* 
lede. tamamiyle, başjsa bir telâkki ve fikirde 
bulpnuyorpm. Bunu işittiğim, ve kitaplarda 
okuduğum,zaman,bu tâbirde - kendi kanaati
me- göre - mantıka«sığdıramadığım bir manasız
lık vardır. Bendenize? her hangi bir şeyin sü-
lüsanla, kabul edilmesi manasız bir bid'atı bu-
kukiyey«e, uknef a etmek ve mantıkin hiç istik 
zam ekmediği bir- şeyi talebetmektir. Her hangi 
birrfmıi1denin. bir mecliste hazır olan zevatın sü
lüsanı 4le. kabul edilmesi demek ekalliyetin ek
seriyete, fiilen tahakkümü demektir. Meselâ 
otuz azadan mürekkebolan bir celsede vâki 
olan bir teklif, yirmi âza tarafından kabul edil
medikçe hak' ve muteber ' değildir demek, o 
meselede ondökuz âza lehte rey verdiği tak-

. dirde, onbir azanın ondokuz azaya fiilen tahak
kümüne müsaade etmek demektir. Bu mâruzâ
tım, bu münasebetle arz edilmiş bir noktai nar 
zar değildir. (Bendeniz, bu sülüsanı ekseriyet 
meselesini zihnimi tırmalıyan bir esas olarak 
düşünmekteyim ve hattâ Muhterem Kanunu 
Esasi Bneümeninin bize getirdiği bu lâyihaya, 
Teşkilâtı Esasiye Kanranuınun ikinci defa tâdi
linde -sülüsanı ekseriyetin' şart konulması dahi 
itirazkâr bir prensibölârak arz ^ediyorum. Ben
deniz de emhak ye gerçek olan ikiyüzde yüz-
ttirinin-'kabul' ettiği hakikattir. Nerede yüzbir 
&za pyİe rdursun, böyle olsun derse omu kabul 
etmeli: ve semina v̂e atana demelidir. O haktır, 
ge^çe&tir. ^ü^ıkü bu,ikiyüzvasadan ibaret olan 
Mr- me«liste bir meselenîö lehinde yetmişbir 
kişi rey vermease diğor^yüz yirmidokuz kişi 
bunaı^Mıolmapfc nıeeburdur demektir. 

Böyle hak; böyle akıl, böyle mantık olur 
mu? Başka bir noktai nazar vardır. Mevcudun 
,sülüsanıiüe.her;hangi bir, şeyikabule icbar de
rnek, t,bir ekalliyetin- ekseriyete tahakkümü: de
mek .olduğa gibi, ajpı zamanda mukabil veçhi 
dü^fjöiadüğpmüz:takdirde .hakkın katiyen tçza-
hürüia^; mâni i olmak demektir.- 'Bunu; müsaade-
n«iieı,qift$ak bkr,kB îm*r,iler arz. ve izah edeyim, 
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Malûmuâliniz arkadaşlar, bir şeyin lehinde 
dönmesi, aleyhinde denmesi aleyhinde denmesi 
bir telâkkii izafidir. Beyaz siyaha nisbetle aleyh
tedir. Fakat siyah da beyaza nisbetle aleyhtedir. 
Şimdi bir misal arz edeyim. Farz ediniz ki ben^ 
deniz bir takrir verdim, şimdi bu takrir Heyeti 
Celileniz tarafından Reis Beyefendinin reye 
koyduğu şıkka nazaran, kabul edenler ellerini 
kaldırsın derse, kabul tarafında sülüsanı ekseri
yet lâzımdır, Reis Beyefendi aksini reye kor da 
kalbul etmiyenler ellerini kaldırsın derse, eğer 
kabulde sülüsanı ekseriyet meşru ise, aksi şe
kilde de sülüsanı ekseriyet olmak lâzımgelir. Ya
ni hangi şıkta olursa olsun, kabul veya redde 
(Olamaz sesleri, tâyini esamide sesleri) müsaa
de buyurun efendim. Tâyini esami şıkkına gö
re de izah edeyim. Efendim, her hangi bir me
selenin kabulünde sülüsanı ekseriyet arandığı 
gibi o kabul olunduğu şeklin aksi şeklinde de 
yani reddinde de sülüsanı ekseriyet aramak lâzım 
değil mi? 

HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Hayıs. 
RECEB* B. (Devamla) —Müsaade buyurun 

efendim. Her hangi bir şeyin müspet . telâkkisi 
onun aksinin menfi telâkkisindendir. Her hangi 
bir şeyin menfisi de onun aksinin müspet telâk
kisindendir. Binaenaleyh her hangi bir şeye evet 
demekle hayır demek, yani onun müspet, menfi 
olması bu iki tâbirin ve bu iki mânanın, yekdi
ğerine karşı izafi olan nisbetihi telâkki etmek
tir. Binaenaleyh her hangi bir şeyin kabulünde 
sülüsanı ekseriyet istemek hem mantıksızlıktır, 
hem haksızlıktır ve hem de hak olan, gerçek 
olan ve daima doğruyu bulmaya mütemayil olajı 
ekseriyetin fikrini ve bu fikirden mütevellidolaiı 

. esası tecelli ettirmektir. Meselâ deniliyor ki, -h$r 
hangi bir kanunun ehemmiyeti vardır, kıymeti 
vardır ve bunun reye vaz'mda veyahut tadil tek
lifinde sülüsanı ekseriyet aramalıdır. Bununla 
arzu edilen nokta vaz'edilmiş olan birtakım esas
ların çabuk çabuk ve sık sık tadilâta mâruz kal
masına mâni olmaktır. Bendenizce bunun kıyme
ti yoktur efendiler. 

Efendiler, tadili lâzımgelen ve ikiyüz âzaiıın 
yüzbiri tarafından tadili icabeden şey, o mil
let ve memleket için muhzı hayır olan şeydir. 
Sülüsan gibi muhil olan bir bid'at ile, mevcu
dun yarıdan fazlasının istediği bir şeyin te-

' cellisini menetmek, hakikatin da, menafii•• mil-
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liyenin de tecellisine mânidir. Efendilerine ma
zlumdur ki sülüsanı ekseriyete iktiran etmiyen ve 

fakat mevcudun nısfından fazlasının reyine ik
tiran eden bir mesele, milletin hayrına bir tadil 
değildir. Bu tadile mâni olmak ihtimal ki, ica
bında milletin aleyhine akamet şeddi çekmek 
demektir. Binaenaleyh bendeniz bu fikrimde mu-
sırrım. Bu prensibin, yani mevcudun sülüsanı 
ekseriyetinin, yalnız bu meselede değil, her han
gi bir meselenin reye konmasında hakikatin te
cellisine mâni olmaktan başka hiçbir faidesi yok
tur. Efendiler, eğer biz kanun vaz'ediyoruz, 
bunun kuvvei teyidiyesi olarak da sülüsan rey 
istiyoruz diyorlarsa, biz bunu kanunu vaz'ediyo
ruz. Bu kanun ilelebet böyle kalacaktır diye de 
iddia edebilirler mi? Efendiler, her hangi bir 
kanunun kuvvei teyidiyesi, onun hafız ve harsı 
olan milletin o meseleye oılan merbutiyoti vic-
daniyesinin derecesiyle olur. Yoksa millet ta
rafından alınmamış, inamimamış şeyler için şu 
kadar reyle bu kadar reyle suni birtakım hen-
deisi tedbirlerle katiyen mâni ihdas etmeye 
imkân yoktur. Ondan başka daha bir şey 
var efendiler, her hangi bir kanunun bilâta-
dil asırlarca bekasında mı feyiz vardır, yok
sa zaman zaman tadilinde mi feyiz varıdır. Bu 
i'ki şıktan hangisinin doğru olduğunu hiç kim
se katiyen iddia edemez. Zaman olur ki, /bu
gün için mucibi hayır olan ve mutlak surette 
bekalsrnda fayda görülen bir kanun bir zaman 
gelir ki, şu veya bu mahiyette tadil edilmek 
icabeder. O vakit o tadil muayyen bir rey taas
subundan d«olayı nereden gellip kim tarafın
dan icadedilip ve ne suretle tatbik edildiği an
lamadığım ve anlamakta âciz kaldığım, ihti
mal ki, hukuki bührenin noktasından dolayı 
ankmaikta âciz kaldığım böyle bir şeyden 
dolayı bir meseîleyi feyizkâriyi aka'mete mah
kûm etmek doğru değildir. Binaenaleyh . mev-
cu.it ekseriyetin vucudiyle müzakere bu me
selede katiyen varit değildir. Nisabı müza
kere ile Meclis açılır. Ve diğer milyonların 
sarf iyi e ve ekseriyetle kabul edilmiş olan ka
rarlara esas olan ekseriyeti mutlaka ile Teşki
lâtı Esasiyeye rey verilir. Tadil dahi ekseri
yeti mutlaka ile yapılır. Buna göre acizane-
ml takdim ediyorum. 

ABDULLAH AZMÎ Ef. (Eskişehir)' — 
Efendim Kanunu Esasi ile Teşfcillâtı Esasiye 
'kanunlarının her memlekette müzakeresi ve ka-
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(bulu bir imtiyaza tâbi tutulmuştur. Bâzı mem
leketlerde Kanunu Esasi yapabilmek. için 
mutlaka Meclisi Müe&sesan usulü ihdas edil
miştir. Kanunu Esasiyi Meclisi müessesan ya
par. Dağılır ve tatbik etmez. Bizde ise öteden 
beri, Kanunu Esasi ile idare olunduğu gün
den beri daima aynı Meclis yapıyor ve bun
da da,, bir imtiyaz olmak üzere sülüsani ekse-
riyet vazedilmiştir. Zaten ekser için hükmü 
kijl vardır. Yani ekseriyet bir şeye karar ve
rilişe o Meclisin küllü kabul etmiş hükmün
dedir. Bir kere ekseriyet 'olabilmek için ya ek
seriyeti süilüsan olur, ya ekseriyeti mutlaka 
olur. Ekseriyeti mutlaka Receb Beyefendinin 
dedikleri gibi ekalliyetin tahakkümüdür. Ek
seriyeti sülüsandır ..ki, tamamiyle ve her mâ
nasiyle ekseriyeti temsil eder. Bakınız ne- su
retledir ? Bugün Meclisin 280 azayı müret-

tebesiı vardır. , Halbuki sekseni' hasta yahut 
mazereti var, yahut mezuniyet almış gitmiş
tir, îkiyüz âza mevcuttur. îkiyüz âzanm 
yüzbiriyile' bir şeye karar verildiği zaman bu, 
i'kiyüz seksenbire nazaran. ekalliyet midir. Ek
seriyet midir? (Ekalliyettir sesler1!) Binaenaleyh 
Receb Beyefendinin ifadeleri mucibince ekal
liyet işte burada tahakküm ediyor. Halbuki 
ekseriyeti sülüsanda ekalliyet tahakküm et
miyor. Ekseriyet her mânasiyle tecelli ediyor. 
Bunu katiyeti riyaziye ile nazarı âlinize arz 
«•diyorum. Binaenaleyh her memleket Kanunu 
Esasisinin müzakeresinde ve tadilinde1 eksedi-
yete tâbi olduğu halde biz yalnız ekseriyeti sü
lüsan meselesinde bir imtVaz verilmiştir 
ki, ekseriyeti sülüsan da tam mânasiyle bir 
ekseriyet mânasını ifade eder. Ama o ekse
riyet mevcudun ekseriyeti oflaoakmış, ve ay
rıca müzakere edilebilir. Bu böyle olmakla be
raber mevcudolan Kanunu Esasinin sonuna bir 
fıkra kionulmûşltur ki, hiçbir Meclis bundan 
gonra sülüsan! ekseriyetsiz bunu müzakere1 ede
mez; 

Efendiler insanın kendi tatbik etmediği 
bir şeyi aynı mevkide büulnduğu halde baş
kasına nasıl emreder? Filhakika emredebilir. 
Meclistir. İngilizlerin dediği gibi yalnız er
keği dişi, dişiyi erkek yapamaz. Bizim Mec
lisimiz o meykidedir. (Handeler) yapabilir, fa
kat buna kanun mu denilir, teigalübü hüküm < 
mü d^nilirt Bunun mânasını düşünmek lâzım
dır.:^: -;.-: '...;, l .. • ' • ..... 

TUNALI HÎLMÎ B. (Zonguldak) — İn
kılâpçılık denilir. 

ABDULLAH AZMÎ E l (Devamla) — 
Tarih, bunları- kaydeder. Tarih daima kanun 
yapıldığı vakitte hakkın, adlin muhakeme edi
lip edilmediğini kaydediyor. Binaenaleyh Ka
nunu esasilerde ekseriyeti sülüsan, öteden beri 
mer'ıiı ve bizce kabul edilmiş bir imtiyazdır. 
Bunu kaldırmak ekalliyetle bu kanunu çı
karmak demektir ki, demin size hesabını arz 
ettim. Binaenaleyh dün bir karar verilmiş, o 
karardan dönülmezmiş onu bilmiyorum.. (Ka
rar yok sesleri) Kanunu Esasinin nihayetine 
bir madde ile, bu sülüsani ekseriyetten başka 

' bir şeyle tadil edilemez diyen bir Meclis, ek
seriyeti mutlaka ile karar verirse akıldan, 
mantıktan, hukuku esasiyeden her şeyden uzak
laşmış olur. (Bravo sesleri.) 

RECEB B. (Kütahya) — Efendim Meclis 
hayatında çok züyük kıymet ve ehemmiyeti olan 
istihsali ara meselesi bugünkü Teşkilâtı Esasiye 
Kanunu münasebetiyle mevzuubahsoldu. Ve 
bu münasebetle halline vâsıl olursak bunu bun
dan sonra devam edecek hayatı teşriîyemiz 
için çok feyizli bir kazanç addederim. Bu me
selenin tenevvürüne hizmet etmek üzere Ab
dullah Azmi Efendi Hazretlerinin fikirlerine 
tamamen muarız olan efkârı âçizanemi izah 
ve kendilerine cevap vermek isterim. Muhterem 
Efendi Hazretlerinde kanaatime göre telâkkii 
âçûzaneme göre tamamiyle bir gafladı hesap 
vardır. Tabiî teşrih edeceğim. Heyeti Celile-
nliz hakem olup hak üzerine hüküm buyura
caksınız. Muhterem Efendi Hazretleri, bir Mec 
liste mevcut azayı kiramın sülüsani ekseri
yetle rey vermesi hususundaki telâkkii âçiza-
nemin tamamiyle aksi olarak, eğer sülüsani 
ekseriyetle rey verilmezse bilâkis o zaman ekal
liyetin ekseriyete tahakküm edeceğini derme-
yan buyurdular. Halbuki Muhterem * Efendi 
Hazretleri, derhatır buyurdular ki, bir Mec
liste mevzuu müzakere her hangi biır matjde-

, ııin l'efo. ve aleyhinde rey vermek hakkı, o mü
zakerenin hini cereyanında o müzakerenin bü
tün ilhâmatından kendi dimağına fikir almış 
olan zevatın reye iştirak etmeleri şartiyle 
vâkıdır. Hattâ bunun içindir ki - Heyeti Celi-

» leniz gayet iyi bilir ve bu bizim usulü mü
zakeremizde vardır - Bir mesele reye kon
duğu zaman muayyen zaman intizar mev-

_ 2 4 0 
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kiinde kalan Reis, bu suretle inti
zardan ve bir iki ihtardan sonra eğer 
reyler gelmezse istihsali aranın hitam buldu
ğunu ifade eder ve ondan sonra gelen reyleri 
muteber addetmez. Bu meselenin hükmünü, 
•bir meselede müspet, menfi rey vermek hak
kının o meselenin hini müzakeresinde hazır bil-
meclis olan ve lehte, aleyhte söylenmiş olan 
Sözleri istima ederek netieei hakikiye vâsıl ol
muş olan azayı kiramın yalnız reye iştirak 
etmek hakkını teısbit etmekten ibarettir. Muh
terem Abdullah Azmi Efendi Hazretleri 
nevema şöyle tesbit buyurdular ve dediler ki, 
280 kişilik bir Meclisin 200 azmiyle, açılan 
Ibir celsesinde 101 âza rey verir, 99 âza mu
halif kalırsa (101) in (180) e aksini kabul et
mek lâzıımıgelir diyorlar. Bu mantık ve bu ne
tice arz ettiğim nazariyeden dolayı tamamen 
'gayn muvafıktır. Meclislerin ahvali ruhiyesini 
tetebbu etmiş olan Muhterem arkadaşlarım 
bilirler ki bazıan münferiden bir zat başka tür
lü düşündüğü başka nıkatı naızar takibettiği 
halde bir celsenin hududu ruhisine girdikten 
ve o celsenin maddi, mânevi bütün tesiratım 
"kendi asabında, kendi dimağında hallettikten 
sonra oma vereceği rey doğrudan doğruya haki-
kata muvafık olan reydir. Mecliste hazır bu-
lunmıyanları, bulunanlar hesabına nazarı dik
kate alıp da ona nazaran sülüsanı ekseriyet 
tasavvur etmek hakikata muhaliftir. Bundan 
başka muhterem arkadaşlar. Bizim Meclisimi
zin cümlenizin malûmudur ki bir hüviyeti dai-
mesi, bir hüviyeti mahsusası vardır. Bizim Mec
lisimiz daimi bir Meclis olduğundan içerisinde 
hiçolmazsa üçte bir, dörtte bir miktarı na
mevcut bulunur. Bu da daimi bir Meclisin din
lenmek, zati hususatmı tatmin etmek için her
kese verilmiş üç aylık mezuniyet hakkından 
ibarettir. Bizim Meclisimiz gibi Meclis dünyada 
yok gibi bir şeydir ve yoktur. Binaenaleyh bi
zim Meclisimizin hususiyetinden dolayı sülü
sanı ekseriyet meselesinin Efendi Hazretleri
nin telâkki buyurdukları mânaya alınması im
kânı yoktur. Çünkü bu-hususiyet bize mahsur 
ve bize münhasırdır. Muhterem Efendi Hazret
leri, elyevm mevcudıölan kanunu biz sülüsanı 
ekseriyetle kabul etmeyip bizden sonra gele
ceklere her hangi bir tatil.için sülüsanı ekseri
yeti dikta edersek ve onları o suretle harekete 
icbar ederaek muvafık hak ve ımadeiet olur 

1340 0 : 2 

mu buyurdular. Tabiî Efendi Hazretlerinin bu 
ifadeleri bendenize aidolacaktır. Çünkü bende-
nizce gerek şimdiki vaziyette, gerek bundan 
sonraki vaziyetlerde her kanunun bilâkaydı 
şart o mecliste, esnayı müzakere ve kabulünde, 
yalnız o mecliste hazır bulunmuş olanların 
nısfından bir fazlası olması şartı tabiî muhak
kaktır. O şart dairesinde mevcudolan azanın 
nısfından bir fazlası ile. kabul edilmesini der-
meyan etmiş. Efendi Hazretlerinin1 telâkkileri 
belki bu teklifi getirmiş olan ve burada bulu* 
nan ve bendenizin fikirlerine muhalif olan Ka
nunu Esasi Encümenine. müteveccih olabilir. 
Fakat müteveccih olamaz. Fakat bendenizçe 
bu mecliste hazır bulunan rüfekanm reyine 
iktiran eden bir meselenin isim ve mahiyeti 
ne olursa olsun aynı şiddet ve kuvvetle ve ay
nı kabiliyeti tatbikiyede kesbi kanuniyet ede
ceği kanaatinde bulunuyorum. Binaenaleyh bu 
noktanın tenevvürünü rica ederim. . 

REİS — Efendim usul hakkında cereyan 
eden müzakerenin kifayeti hakkında bir tak
rir vardır. 

İHSAN HÂMİD B. (Engani) — Usul hak, 
kında müzakere kâfi değildir. Receb Beyefen
di bir noktaa nazarı, kendi moktai nazarlarını 
müdafaa ettiler. Nizamnamei Dahilî mevzuu-
bahsıolmadı. Nizamnamei Dahilîdeki yüzibeşinei 
madde mülga - Esas anlaşılamadı - bu müzake
reye hacet kalmaz. Mülga değil ise ona ittıba 
etmek lâzımdır. Bu mesele, münakaşa edilmek 
üzere müzakerenin temdidini rica ederim. 
Kanunu Esasinin tadiline dair teklif vukuuda.. 

RAOIB B. (Kütahya) — Tadilde. 
FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — İşte o, 

bu vaziyettir. 
İHSAN HÂMİD B. (Ergani) — Kanunu 

Esasimizi tadil ediyoruz. Böyle bir teklifi ka
nuninin vukuunda mebusanm adedi mürettebi-
nin lâakal sülüsanı ekseriyeti olmadıkça, o tek
lif kabul olunmuş olmaz. Bunun Kanunu Esa
siye de şümulü var mı, yok mu? Bunu müza
kere edelim. 

(Vardır sesleri) (Reye sesleri) 
REİS -— Efendim kifayet aleyhinde söyle^ 

diler şimdi Dr. Fikret Beyin takririni reyinize 
vaz'edeceğim. Usul hakkında cereyan eden 
müzakerenin kifayetini reyiâlinize koyuyorum; 
Usul hakkındaki müzakereyi kâfi (görenler lûfc 

— 350 — 



î : 7 9 . 3 . Î34(T a : 2 

fen el kaldırsın. Aksini reyâlinize koyacağım. 
Müzakereyi kâfi gıörmiyenler lütfen el kaldır
sın.' Müzakere kâfi görülmüştür efendim. 

MUSTAFAB. (İzmit) — Nerede görül
müştür efendim f 

REİS -^ Binaenaleyh takrirler reye kona* 
çaktır. Takrirler okunuyor* 

Riyaseti Celileye 
Elimizdeki lâyiha, Ragıb Bey Biraderimi

zin beyanatı veçhile yeni ve ilk bir teklif ol
mayıp elyevm ahkâmı, cari Ye mer'i T^kilâtı 
Esasiye Kanununu muaddil ve muvazzaftı bir 
tekliftir. Nitekim bu mâruzâtım lâyihanın * es
babı muciibetsinin sekizinci satıriyle lâyihanın 
nihayetindeki yüzyedinci madde ahkâmiyle de 
sabittir. Adedi mürettebi 276 olan bir Mecliste 
elseriyeti mutlaka ile bir randei. esasiyeyi ka
bul etmek Teşkilâtı Esasiye Kanunu sabıkın
da olduğu gibi ikide birde tadilâta ve itiraza-
ta mâruz kalmaktan kurtulamaz. Binaenaleyh' 
müzakere, ekseriyeti mutlaka ile cereyan eder. 
Kanununun heyeti umumiyesinin kabulüne ge
lince: Zaten Ankara'da mevcut âzanm adedi 
mürettebinin sülüsanından fazla olarak mev
cuttur. Şu halde neticede kanunun adedi mü-
Tettebin sülüsanı ekseriyetiyle reye vaz'ı esav 
sının kabulünü teklif eylerim. 

0mob 
, ' Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celileye 
Eldeki Teşkilâtı Esasiye Kanunu lâyihası

nın nisabı müzakere mevcudolduğu halde açı
lacak Mecliste bilmüzakere. meivcudun ekseri
yeti mutlakasiyle kabulünü arz ve teklif ey
lerim. ' 

(Kütahya 
Receb 

Riyaseti Celileye 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun müzakere

sinde ade4i müretteibin ekseriyeti sülüsaniyle 
mi yoksa ekseriyeti mutlâkanın sülüsanı ek
seriyetiyle yoksa ekseriyeti mutlâkanm ekseri
yeti mutlakasiyle mi tahtı karara alınacağının 
Ibir karara raptmı teklif eylerim. 

Kastam'omt 
Hasan Fehmi 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Nizam-
namei Dahilînin (105) nci maddesi hakkındaki 
mütalâasını dermeyan buyursun. 

REİS — Efendim bundan evvel geçmiş olan 
müzakerede bu (105) nci madde Halid Bey ta
rafından verilen takrirde sarahaten yazılmıştı. 
Bilâhara buraya çıkan hatipler, Teşkilâtı Esa
siye Kanununun hini müzakeresinde (105) nci 
maddenin fiilen ilga edilmiş olduğunu dermeyan 
ettiler. Binaenaleyh bunu reye koydum. Ekse
riyet, bu fiHrin muvafık olmadığını iltizam 
etti. '' 

BİR SES — İlga edildiği dermeyan edildi 
mi efendim? 

REİS — Tatbikat noktai nazanndaıî bu mad
denin mühmel olduğunu söylediler. Reye.koy
duk. Meclisin ekseriyeti bunu iltizam etti. 

MUSTAFA B. (İzmit) — O halde her müh
mel olan da mülga addedilir. 

REİS — Efendim tekrar reye koyarım. Fa
kat esbabı mucibe olarak Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun müzakeresi ileri sürüldü. Bu defa da 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun müzakeresi ileri 
sürülüyor. Netice itibariyle bittabi yine mezu
niyete taallûk edecek. (Kastamonu Mebusu 
Hasan Fehmi Efendinin takriri tekrar okundu) 

REİS — Adedi mürettebin ekseriyeti sülüsa-
niyesiyle midir? Yoksa ekseriyeti mutlâkanm 
sülüsaniyle midir? Ekseriyeti mutlâkamız (145) 
kişidir. Yani nisabı müzakere (145) dir Bunu 
kasdediyorsunuz ? Fakat bir gün 145 olur, ikin
ci gün (160) olur belli olmaz (Receb Beyin 
takriri tekrar okundu) (Reye sesleri) Şimdi 
asıl teklifin sahibi Hasan Fehmi.Efendi üç şek
lin de reye vaz'edilmesini teklif ediyor Süley
man Sırn Bey adedi mürettebin-sülüsanı ekseri
yetini teklif ediyor. Evvelemirde Bozok Mebu
su Süleyman Sırn Beyin takririni reye vaz'ede-
ceğim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Müza
kere devam etsin. Kanunun müzakeresi netice
sinde sülüsan aransın diyorum, yoksa şimdi 
müzakere tehir edilsin demiyorum. 

REİS —* Efendim açılmış ve devam edilmiş 
ve kifayetine karar verilmiş olan.usul hakkında 
müzakereyi zannederim hatırınızdan çıkarma
dınız. Bu, Teşkilâtı Esasiye Kanununun hini 
müzakeresinde hangi ekseriyetin muteber olaca
ğına dairdir. Şimdi reyi âlinize koyacağım, 
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Bundan ibarettir. Bozok Mebusu Süleyman Sır
rı Beyin takriri... (Geri alıyor sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Hayır 
bendeniz neticede... 

REİS — Evet neticede adedi mürettebin sü
lüsanı ekseriyetle reye vaz'ı esasına dair teklif
tir. Bu teklifi kabul edenler... (Anlaşılmadı 
sesleri) Lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyu
yorum. Bu teklifi rendedenler lütfen el kaldır
sın. Efendim teklif reddolundu. (Gürültüler, 
ayağa kalkalım sesleri) İkinci defa reye vaz'-
edeceğim. (Takrir var efendim) (Tâyini esami 
ile sesleri) peki efendim, Süleyman Sırrı Beyin 
teklifinin tâyini esami ile reye konulmasını tek
lif ediyorlar. Buna ait onbeş imzalı bir takrir 
vardır. 

Riyaseti Celileye 
Süleyman Sırrı Beyin takririnin tâyini esami 

ile reye konulmasını teklif eyleriz. 
İzmit 

Mustafa 
Artvin 
Hilmi 

Erzurum 
Rüşdü 
Antalya 

Sabit 
Erzurum 

Halet 
Hakkâri 
Nazmi 

Gümüşane 
Zeki 

Edirne 
Hüseyin Rıfkı 

Karesi 
Ali Şuuri 
Erzincan 

İhsan Hâmid 
Dersim 

Feridun Fikri 
Biga 

Şükrü 

REİS — Efendim Süleyman Sırrı Beyin tak
ririni kabul edenler beyaz, reddedenler, kırmızı 
rey vereceklerdir. (Yoklama suretiyle sesleri) 

Efendim henüz reylerini istimal etmemiş rü-
feka varsa lütfen istimal buyursun; rey istir-
sali muamelesi hitam bulmuştur. 

Efendim neticei arayı arz ediyorum. Reye 
iştirak eden azanın adedi (149) dur; (79) ret 
"reyi vardır. (67) kabul vardır. (1) rey de müs
tenkif vardır. İki azada istihsali aradan sonra 
rey vermiştir. Binaenaleyh takrir ekseriyetle 
reddedilmiştir. (Alkışlar) 

İHSAN HÂMİD B. (Ergani) — Ama sülü
sanı ekseriyet yoktur. 

HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Mev
cudun sülüsanı hakkında takririm vardır. 

REİS — Malûm efendim. Adedi mürettebin 
sülüsanı ekseriyeti ile muteber olmasına dair 

y olan teklif hakkında Heyeti Çelileniz ret kara
rını vermiştir. Sonra diğer teklifler meyamnda 
ekseriyeti mutlâkanın sülüsanı ekseriyetiyle de
mek istiyorsunuz ki (Evet sesleri) Bunu da reye 
koyacağım. 

İSMET B. (Çorum) — Reis Beyefendi mü
saade buyurur musunuz nisabı karar başka ni
sabı müzakere başkadır. Bunu rüfekayı kiram 
anlasınlar. Bu nisabı karara ait takrirdir Nir 
sabi müzakereye ait değildir. Nisabı karar, 
nisabı müzakere ile açılmış bir celsenin ekseri
yeti mutlakası idi. Bu takrir ile ekseriyeti mut
laka yerine sülüsanı ekseriyet teklif olunur. Bi
naenaleyh asgari 73 ekseriyeti mutlaka iken bu 
defa doksana doğru gidecektir. 

RECEB B. (Kütahya) — Bu daha felâket. 
Yani hiç olmazsa... 

REİS — Bu teklifi yani Teşkilâtı. Esasiye 
Kanununun hini müzakeresinde muteber olan 
mevcudun sülüsanı ekseriyeti olmasını kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. (Anlaşılmadı ses
leri) Efendim, izah edeyim. Teşkilâtı Esasiye-
nin müzakeresinde muteber olan ekseriyetin, 
mevcudun sülüsanı ekseriyeti olmasını kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ede-
ceğim. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Efendim nisap, muteber olan ekseriyetin, mev
cudun sülüsanı ekseriyeti olması takarrür etti. 
(Alkışlar) 

İHSAN HÂMİD B. (Ergani) — Mukabele
dir , mukabele.. 

ALİ SAİB B. (Kozan) — Reis Bey ayağa 
kalkalım. Ayağa kalkmak suretiyle reye vaz'-
ediniz. 

REİS — Efendim vakit geçmiş olduğundan 
Teşkilâtı Esasiye Kammunuaı bakıyei müzake
resi gelecek hafta Pazar gününe talik olunmuş
tur. Yarın Dahiliye bütçesinin bakıyei mü-
zakeratma devam etmek ve saat bir buçukta iç
tima eylemek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 6,35 
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Şehit\lVKralay Nâzım Beyin validesi libas Hanıma hidematı vataniye tertibinden dörtbin kuruş 
i maaş tahsisine dair Kanunun neticei arası (Kabul edilmiştir.) 

Reye iştirak edenler : 160 
Kabul edenler . : 159 
Reddedenler - . 0 ' 
Müstenlrifler : .1 

Kabul edenler 

Artvin : (Hilmi B.), Ardahan: (Haüd Pş.), 
Adana: (Zariıir B.), (femail Safa B.), Aksaray: 
(Besim Atalay B.), (Neşet B.), (Mustafa Vehbi 
B.), Antalya: (MuradB.), (Ahmed Saki B.), 
Ankara: (Şakir'B.), Aydın: (Tahsin B.), Or-

4u: (HamÜiîB.), (Recaii B.), (İsmail B.), (Halil 
El)y Erzincan: (Sabit B.), Erzurum: (Halet 
B.) (Rüştü Pş.), Ertuğrul: (Halil B.), Rasim 
B.), İzmir: Seyid B.), (Mahmud Esad B.), 
İsparta: (Hüseyin Hüsnü E l ) , (Mükerrem B.), 
İstanbul: (Süleyman Sırrı B.), (Ali Rıza B.), 
(İsmail Canbolat B.), (Hamdi B.), (Fethi B.), 
(Abdürrahman Şeref B.), Eskişehir: (Abdullah 
Azmi E l ) , (Emin B.), Elâzfiz: (Muhiddin B.), 
(Mustafa B,), (Hüseyin B.), (Naci B.), Urfa: 
{Şeyh Saffet E l ) , (Yahya Kemal B.-), İçel : 
(Teyfik B;), İzmit: (İbrahim Süreyya B.), (Mus-
tafa,B.), (Saffet B.), Bayezid: (Şefik B.), Bur
sa: (RefetB.), (Osman Nuri B.), (Mustafa Feh
mi E l ) , (Necati B.)'ı Burdur: (Hüseyin Baki 
B.), Bozok: (Süleyman Sırrı B.), (Hamdi B.), 
Bolu': (Dr. Emin Cemal B.), (Falih Rıfkı B.), 
Biga: (Şükrü B.), (Mehmed B.), Tekirdağ: (Ce
mil 'B.)> Tokad: (Emin B.), Canik: (Oavid Pş.), 
(Süleyman B.), (İhsan B.), Çorum: (Münir B.), 
(Mustafa U ) , (İsmet B.), (İsmail Kemal B.), 
Hakkâri: (Nazmi B.), D,ersim: (Feridun Fik
ri B.), Denizli: (Yusuf B.), (Necib Ali B.), 
(Dr. Kâzım B.), Diyarbekir: (Zülfü B.), (Fey
zi B.), (Mehmed B.), (Şeref B.), Rize: (Rauf 
B'.), (Fuad B.), (Esad B.), Zonguldak: (Tunalı 
Hilmi B.), (Yusuf Ziya B.), (Hail B.), Siird : 
(Mahmud B.), Sivas: (Rahmi B.), (Ziya B.), 

(Dr. Ömer Şevki B.), (Halis Turgud B.), Sive
rek : (Mahmud E l ) , (Kadri Ahmed B.), Saru-
han: (Â'bidin B.), (Kemal B.), (Mustafa Fevzi 
E l ) , Trabzon: (Rahmi B.), (Ahmed Muhtar 
B.), (Hasan B.), Gazianteb: (Hafız. Şahin El,), 
Kars: (Ağaoğlu Ahmed B.), Kır'kkilise: (Dr. Fu
ad B.), Karesi: (Mehmed Oavid B.), (Vehbi B.), 
(Osman Niyazi B.), (Ahmed Süreyya B.), (Hay
dar Âdil B.), (Ali Şuuri B.),.Karahisa?ı Şarki: 
(Ali Süruri E l ) , (İsmail B.), (Mehmed Emin 
B.),1 Karahisarı Sahib: (Muşta Kâzım E l ) , (Ru
şen Eşref B.), (Sadık B.), (İzzet ulvi B.), Kas
tamonu: (Hasan Fehmi E l ) , (Mehmed Fuad B.), 
(Halid B.), (Necmeddin Molla B.), Veled Çele-
bi E l ) , Kozan: (Ali Sadi B.), (Ali Saib B.), 
Konya: (Refik B.); (Mustafa E l ) , (Mustafa 
Feyzi Ef.), Musa Kâzım Ef.), (Naim Hazım 
El),'Kırşehir: (Mahbüb E l ) , Kayseri: (Dr. Ha
lid B.), (Nuh Naci B.), (Ahmed Naci B.), (Ah
med Hilmi B.), Gelibolu: (Celâl Nuri B.), Gü-
müşane: (Zeki B.), (Hasan-Fehmi B.), Kângın: 
(Talât B.), (Rifat B.), (Ziya B.), Kütahya : 
(Şeyh Seyfi Sİ ) , (Cevdet B,), (Mehmed Nuri 
B.), (Ragıb B) , (RecebB.), Giresun: (Hakkı 
Tarik B.), (Şevket Ef.), (Musa Kâzım B.), Mar
din: (Yakub Ka dri B.), (Devriş B.), (Abdülgani 
B.), -(Abdürrezzak B.), Mersin: (Besim B.), (Ni
yazi B.), Maraş: (Abdülkadir B.), Tahsin B.), 
(Midhat B.), Malatya: (Dr. Hilmi B.), Mahmud 
Nedim Bv), Menteşe: (E$at Ef,),. (Yunus; Nadi 
B.), Muş : (Osman Kadri B.), (Hacı tlyaa Sami 
E l ) . 

Müstenkifler 

Konya : (Eyüp Sabri Ef.). 
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Şehid Miralay Süleyman Fethi Boy zevcesi 
binden dört bin kuruş maaş tahsisine dair Ka-

Fatma Lûtfiye Hanıma hidematı vataniye terti-
nunun neticei arası. (Kanun kabul edilmiştir) 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Kabul edenler 

160 
156 

2 
2 

Ardahan : Halid Paşa, Adana : Zamir B., 
Aksaray : Neşet B., Besim Atalay B., Mustafa 
Vehvi B., Antalya : Ahmed Saki B., Murad B., 
Ankara : Şakir B., 'Aydın : Tahsin B., Ordu : 
Halil B.„ Hamdi B., İsmail B., Recai B., Erzin
can : Sabit B., Erzurum : Halet B., Rrçşdü Paşa, 
Ertuğrul : Rasim B., Halil B„ Ergani : İhsan 
Hâmid B., İhsan B., Kâzım Vehbi B., İzmir : 
Mahmud Esad B., Seyid B., İsparta : Hüseyin 
Hüsnü Ef., Mükerrem B., İstanbul : Fethi B., 
Hamdi B., İsmail Canbolat B., Ali Rıza B., Ab-
durrahman Şeref B., Süleymâ'n Sırrı B.. Eskişe
hir : Emin B., Abdullah Azmi Ef., Elâziz : Mus
tafa B., Muhiddin B., Hasan B t, Naci B., Urfa : 
Ali Be., Şeyh Saffet Ef., Yahya Kemal B., İçel : 
Tevfik B., İzmit : İbrahim B., Mustafa B., İbra
him Süreyya B., Saffet B., Bayezid : Şefik B., 
Bursa : Mustafa Fehmi Ef., Osman NuriJB., Ne
cati B,, Refet B., Burdur : Hüseyin Baki B., Boz
uk : Hamdi B., Süleyman S i m B., Bolu : Dr. 
Emin Cemal B., Falih Rıfkı B.. Biga : Şükrü B., 
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