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Dersim'in Başvartanik nahiyesi asayişi hakkın
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4. — Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Beyin; 
aleyhine ikâmi dava eylediği Bozok Valisi Ab-
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derilen davetiye hakkında Adliye Vekâletinden 
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5. — Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Beyin; 
Ergani Bakır Madeni hakkında Ticaret Vekâle
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6. — Eskişehir Mebusu Arif Beyin; orduda 
daimî küçük zabit istihdamına dair Müdafaai 
Milliye Vekâletinden suali. 130 
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esbabı hakkında Maarif Vekâletinden suali. 130 
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8. — Zonguldak Mebusu Halil Beyin; Yu

nanistan'a karşı ilân edilen mukabelei bümisil 
kararının esbabı tehiri hakkında Hariciye Ve
kâletinden suali. 130:131 

9. — Karesi Mebusu Vehbi Beyin; Köy Ka
nununun vilâyatta tatbik edilip edilmediğine ve 
saireye dair Dahiliye Vekâletinden suali. 131 

10. — Kastamonu Mebusu Halit Beyin; 
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nebi mütehassıslar hakkında Başvekâletten suali. 131 
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Lâyihalar 127 
1. ~ Tütün inhisarı hakkındaki kânun lâyi

hasının Marttan evvel iktisabı kanuniyet edebil
mesi meşkûk olmasına binaen inhisar usulünün 
bir müddeti muvakkate için doğrudan doğruya 
Hükümetçe idaresi hakkında kânun lâyihası 
(1/591) 127 

2. — Memleketin bahren temini müdafaası 
maksadıyle tedarik olunacak vesaiti harbiyei 
bahriye için bu seneden itibaren takarrür ede-
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cek seneler zarfında mukassatan tediye olun
mak üzere ondört milyon yüzkırkbeşbin liranın j 
bahriye bütçesinin faslı mahsusuna ilâvesi hak- I 
kında kanun lâyihası (1/592) 127 

3. — Ankara'da inşaası takarrür eden me-
sakin ve mebani ile sair müessesat için şehirema-
netine birbuçuk milyon lira ikrazına dair kanun 
lâyihası (1/593) 127 

Teklifler 127 
1. — Rize Mebusu Ali Beyin; 29 Nisan 

1340 tarihli Mükellefiyeti Askeriye Kanununun I 
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2. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin; As
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3. — îstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin; Er
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Türkiye'ye ithal edilecek unun Gümrük Resmi
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5. — Karesi Mebusu Vehbi Bey ve rüfe-
kasınm; Şeyhülislâm esbak Musa Kâzım Efen
di merhumun ailesine hidematı vataniye terti
binden maaş tahsisi hakkında teklifi kanunisi 
(2/426) 127 

6. — Kayseri Mebusu Sabit Beyin; Birinci 
Büyük Millet Meclisi âzasından olup da maluli
yet ve şeyhuhet dolayısiyle duçarı sefalet ve 
muhtacı muavenet olanlara hidematı vataniye 
tertibinden maaş tahsisi hakkında teklifi kanu
nisi (2/427) 127 

7. — İzmlit Mebusu İbrahim ve Zonguldak 
Meibuisu Halil Beylerim; Budaklar Nahiyesi Mü
dürü Halit Efendinin cürüm ve cezasının affına 
daiir teklifi kanuriisli (2/428) 127 

8. — Gaziantep Mdbusu Ahmet Remzi Beyin; I 
Muihamat Kanununun 11 ve 12 nc'i maddeleri- | 
nin tadili hakkında teklifi kanunisi (2/429) 127 

Sayfa 
Mazbatalar 127 

1. — 1340 senesi Bütçeline 7 321 588 fim 851 
kuruşluk tahsisat ilâves'i hakkında (1/587) ve 
1340 senesi muhassesatı zatiye bütçesine 120 000 
lira tahsisatı fevkalâde itasına mütedair (1/583) 
ve Müdafaaü Milliye Vekâletinin s'en'ei mezkûre 
bütçesinde münakale icrasına da!ir (1/590) nu« 
maralı üç kı't'a kanun lâyihası ile İdare Heyeti
nin Riyaseticum'hur Bütçesine telgraf ücuratı na-
mıyle açılan (A/16) faslına yirmİb'in lira tiah'sisat 
ilâVesÜne daiir (2/420) numaralı teklifi kanunisi 
ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 127 

2. — Muvazenei Maliye Encümeninin; 1340 
senesi Ziraat Vekâle'tü Bütçesinde (Ziraat Ve
kâletine merbut müesisesat inşaatı) namıyle açı
lan (A/340) faslıma 60 000 lira ilâvesine daitf 
(2/415) numaralı teklifi kanunisi ve mazbatası. 127ı 

3. — Can'ik Mebusu Cavfit Paşanın; Açıkta 
kalan ümera ve zâbitanm iktidariarına göre or
duda muavin olarak istihdamları veya mektep 
muallimliklerine tayini hakkında (2/185) num'a-
nalı teklifi kanunîsi ve Müdafaa! Milliye ve Mu
vazeneli Maliye Encümenleri mazbataları. 127 

4. — Memleketin zahire ih'tlyacıinı teshil 
maJksadıyle mulbayaa olunacak istok mal hak
kında (1/585) numiaralı kanun lâyihası ve Ziraat 
ve muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları. 127 

5. — Taikaiit Kanununun neşrinden evvel ve
lileri vefat eden memurini mülkiye evlâtlarım
dan, kanununun neşrinden sonra maaş tahs'isl] 
için müracaat edenler hakkında ne yolda mua
mele edüJeceğiriin tefsirine dair Başvekâletten 
mevmt (3/215) numaralı tezkere ve KaVanfrni 
Maliye Encümeni mazbatası. 127i 

6. — Mükellefiyeiîli Askerîye Kanununum 
138 nci maddesine bir zeyl ilâvesine dair (1/582) 
numaralı kanun lâyihası ve Müdafaai M'Hiye 
Encümeni mazbatası. 127 

7. — Antalya Mebusu Murat Beyin; Orfmari 
Nizanın'amesinlin babı sanisinin İlginci faslına mü-ı 
zeyyel 22 Nisan 1340 tarihli madde! münferide-
nlin taidİli hakkında (2/395) numaralı teklifi ka-
nu'nisi ve Ziraat Encümeni mazbatası. 127 

8. — 1 Teşrinisani 1340 tarihinden evvel pos
ta ve telgraf hidematına dahil olan memurini 
muva'kkdiiriin sureti tavzifleri hakkında (1/554) 
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Sayfa 
numaralı kanun lâyihası ve Pdsta ve Telgraf 
Encümeni mazbatası, 127 

9. — Ticaret Müdüriyetlerinin hususi ad
reslere gönderecekleri evrakı tesmiyenin bi'lâ 
ücret kabulüne cevazı kanuni olmadığından Pos
ta Kanununun otuzuncu maddesinin tefsirini 
dâir Başvekâletten mevrut (3/280) numaralı tez, 
(kere ve madde sarih olduğundan tefslire mahal 
olmadığı hakkında Posta ve Telgraf Encümeni 
(mazbatası* 127 

10. — Eskişehir Mebusu Arif Beyin; Eskî-
şdhür - İnönü yolunun turulku umumiye meyanına 
ithaline dair (2/393) numaralı teklifi kanunisi vei 
reddine dair Nafıa Encümeni mazbatası. 127:128 

11. — Mıntıka Ziraat Mektebi mezunlarının 
Ese mezunları hukukuna malik oldukları hak-
kında kanun lâyihası Ve Müdafaai Milliye ve 
Maarif Encümenleri müşterek mazbatası (1/532) 128 

Tezkereler 128 
1. — İstiklâl muharebatı esnasında malûl ka

lanlara mükafatı nakdiye itasına mütedair 397 
numaralı Kanunun birinci maddesi mucibince bi
lâhare zuhur eden malûlüne ait defterin gönderil
diğine dair Başvekâlet tezkeresi (3/355) 128 

2. — Sukat maddesinden ve tekerrür cürü
münden dolayı taz'ifen iki seme hapse mahkûm 
Adem oğlu Alinin evvelki cürmü 19 Teşrinisani1 

1339 tarihli Af Kanununun daire! şümulüne da
hil bulunmak itibariyle cürüm addedilmemesi 
icalbetitıği Ve keyfiyetsin turuku kanuniye ile ıslâh 
ve tadili mlühselip bulunduğu cihetle cezasın
dan bir senenin affı hakkında Başvekâletten mev-
rut teskere (3/356) 128 

Sayfa 
3. — Sivas Mebusu Muammer Beyin; yerinâ 

diğer bir zatın intihabı hakkında Memurini Mu-
hakemat Heyeti Riyasetinden mevrut tezkere. 128 

Takrirler 128 
1. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyan; İstan

bul Tramvay Şirketinde müstahtem amele huku-< 
kunun temini Ve gayrı Türk amelenin ihracı ve 
buna mütedair mütalâanamenin nazarı dikkate 
alınması temenniyatına dair takriri (4/121) 128 

2. — Rize Mebusu Ali Beyin; Hammer tarîM 
île Büyük tarihi umuminin telif ve tercüme heye-» 
tinin tatildik ve kabul ettiği kitaplara terci/han ta
bıları hakkında temenni takriri (4/122) 128 

3. — Denizli Mebusu Kâzım Bey ve rüfe-
kasınm; Tavas su yolarına muavenet edilmek! 
üzere 1341 senesi bütçesine Otuz iki bin lira 
vaz%ıe dair takriri (4/120) 128 

Azayı Kiram Muamelâtı 128 
1. — İstanbul Mebusluğuna intihap olunan 

Hakkı Şinasi Paşa hakkında ikinci şube maz^ 
batası* 

2. — Urfa Mebusluğuna Mhap olunan Re-
fet Paşa hakkında ikinci şube mazbatası. 128:129 

3. — Sabık İzmit Mebusu Fuat Beyin Mü-
cahedei Milliye esnasında bilfiiil ateş hattında 
çalıştığı sabit olduğudan, hâmil olduğu istiklâl 
madalyası şeridinin kırmızı - yeşile tebdili hak
kında Dîvanı Riyaset karan. 129 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 131 
1. — Bursa Mebusluğuna intihap olunan Nu

rettin Paşa hakkındaki ikinci şube mazbatası. 131 
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BİRİNCİ CELSE 

Bed'î raüzakerat Saat dakika : 1,55 

REİS : Kasım Paşa, 

KÂTİPLER : Hüseyin Avni Bey (Bozat) — Hakkı Bey (Van), 

* 

REİS — Efendim! Celseyi kuşat ediyorum, 

I. — ZABTÎ SAI 

REİS — Zabtı sabık hülâsası okunacaktır: 

OTUZ BEŞİNCİ İÇTİMA 

12 Kânunusani 1341 Pazartesi 

Birinci celse 
Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde biiinikat zabtı 

sabık hülâsası kıraat ve aynen kabul edildi. Evrakı 
varide ait oldukları mahallere havale olundu. 

Bilâhare ısdar ve ittihaz olunan kanun ve karâr
larla halledilmiş olan bazı hususata müteîallik teklifi 
kanunlar hakkında Kanunu Esası Encümeni mazbata
ları kıraat ve kabul edildi. 

Bursa Mebusluğuna intihap edilen Nurettin Paşa 
hakkında ikinci şube mazbatası kıraat ve içtimai 
ati ruznamesine ithal olundu. 

Urfa Valiliğinden mazuî izzet Bey hakkında Ma
latya Mebusu Reşit Ağa ile Ermeni komitecileri hak
kında Diyarbekir Mebusu Zülfü ve Rizede tespit 
edilen gars mıntıkası miktarına vesaireye dair Rize 
Mebusu Ali Beylerin suallerine Dahiliye Vekili Ce
mil, Hariciye Vekili Şükrü Kaya ve Ziraat Vekili 

/ . — Rize Mebusu Ali Beyin, Rize ve mülhaka
tının ahval ve teşkilâtı sıhhiyesine dair suali, 

REİS — Sihhiye Vekâletine gönderilmiştir. 

2. — Rize Mebusu Ali Beyin; Bezraialem kız li
sesinden bir hanıma ait hadiseye dair şifahî suali, 

REİS — Adliye ve Maarif Vekâletlerine gönde
rilmiştir. 

3. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; Der
simin Başvartanik Nahiyesi asayişi hakkında şifahî 
suali, 

REİS — Dahiliye Vekâletine gönderilmiştir. 

[K HÜLÂSASI 

Hasan Fehmi Beyler tarafından verilen cevaplar is-
tima edildi. 

Badehu pamuklara arız olan haşarat ve emrazın 
imha ve tedavisi hakkındaki kanun lâyihasının müza
keresine geçilerek 8 nci 9 ve 10 uncu maddeler mü
zakere ve üçü de Ziraat Encümenin teklifi veçhile 
kabul olundu. Kanunun heyeti umumiyesi dahi tayini 
esami ile reye vaz ve ârânm tasnifine kadar celse ta
til edildi. 

İkinci celse 
Kâzım Paşa tarafından kuşat ve pamuklara arız 

olan haşaratın imhası hakkındaki kanunun 16 redde 
karşı 130 rey ile kabul edildiği tebliğ olundu. Bade
hu Tarik mükellefiyeti lâyılıai kanuniyesinin müza
keresine geçildi. Ceryan eden müzakere neticesinde 
18 inci madde tay 19 uncu, 20 inci ve 22 inci madde
ler Encümene biliade, 21, 23 ve 24 üncü maddeler 
aynen kabul edildi ve mütaakiben cumartesi günü 
içtima edilmek üzere celse tatil olundu. 

REİS — Zabtı sabık hülâsası hakkında mütalâa 
var mı? (Yok sesleri) Zabtı sabık hülâsası aynen ka
bul edildi. 

4. — Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Beyin; aley
hine ikamei dava eylediği Bozok Valisi Abdülaziz 
Bey namına mahkeme tarafından gönderilen davetiye 
hakkında tahrirî suali, 

REİS — Adliye Vekâletine gönderilmiştir. 
5. — Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Beyin; Ergani 

Bakır madeni hakkında şifahî suali, 

REİS — Ticaret Vekâletine havale edilmiştir. 
Bu sual takrirlerinden dört evvelkisi mezkûr ma

kamlara 14 Kanunmam 1341 de, sonuncusu 15 minh-
de tebliğ olunmuştur. 

2. — SUALLER 
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3. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
/ . — Tütün inhisarı hakkındaki kanım lâyihası

nın Marttan evvel iktisabı kanuniyet edebilmesi meş
kûk olmasına binaen inhisar usûlünün bir müddeti 
muvakkate için doğrudan doğruya hükümetçe ida
resi hakkında kanun lâyihası (1/591) 

REÎS — Encümeni mahsusuna havale edilmiştir. 
2. — Memleketin bahreh temini müdafaası mak

sadı ile tedarik olunacak vasaiti harbiyeyi bahriye 
için bu seneden itibaren takarrür edecek se
neler zarfında mukassatan tediye olunmak üzere on-
dört milyon yüzkırkbeş bin liranın bahriye bütçesi
nin faslı mahsusuna ilâvesi hakkında kanun lâyihası 
(1/592) 

REÎS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

3. — Ankara'da inşaası takarrür eden mesakin 
ve mebani ile sair müessesat için şehremanetine bir-
buçuk milyon lira ikrazına dair kanun lâyihası (1 /593) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

Teklifler 
/ . — Rize Mebusu Ali Beyin 29 Nisan 1340 ta

rihli mükellefiyeti askeriye kanununun 138 inci mad
desinin tadili hakkında teklifi kanunisi (2/422), 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 
2. — istanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, Askerî 

Fabrikalar müdüriyeti umumiyesi emrinde metruk bir 
halde olan Ayazmadere ve Ağaçlık maden ocakları 
ile mevcut hududu hadidiye ve alât ve edevatı mu
harrike ve müteharrikesinin İstanbul şehremanetine 
devri hakkında teklifi kanunisi (2/423), 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 

3. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin; Ermeni
ler tarafından Tiflis'de şehit edilen jandarma mü-
lâzamıevveli Süreyya Bey ailesine hidematı vataniye 
tertibinden maaş tahsisine dair teklifi kanunisi (2/424) 

RElS —: Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 
4. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; Tür

kiye'ye ithal edilecek unun gümrük resmine dair 
teklifi kanunisi (2/425) 

REİS — Layiha Encümenine havale edilmiştir. 
5. — Karesi Mebusu Vehbi Bey ve Rüfekasının; 

Sehülislâmı esbak Musa Kâzım Efendi merhumun 
ailesine hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisi 
hakkında teklifi kanunhi (2/426) 

RElS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir, j 

6. — Kayseri Mebusu Sabit Beyin; Birinci Büyük 
Millet Meclisi Azasından olupda malîdiyet ve şey-
huhet dolayısiyle duçarı sefalet ve muhtacı muave
net olanlara hidematı vataniye tertibinden maaş tah
sisi hakkında teklifi kanunisi (2/427) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 
7. — İzmit Mebusu İbrahim ve Zonguldak Me

busu Halil Beylerin; Budaklar Nahiyesi Müdürü 
Halit Efendinin cürüm ve cezasının affına dair 
teklifi kanunisi (2/428) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 
8. — Gaziantep Mebusu Ahmet Remzi Beyin 

Muhamat Kanununun 11, 12 nci maddelerinin tadili 
hakkında teklifi kanunisi (2/429) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 

Mazbatalar 
1. — 1340 senesi bütçesine 7 321 588 lira 89 ku

ruşluk tahsisat ilâvesi hakkında (1/587) ve 1340 se
nesi muhassasatı zatiye bütçesine, 120 000 lira tahsir 
satı fevkalade itasına mütedair (1/583) ve Müdafaai 
Milliye Vekâletinin senei mezkûre bütçesinde mü
nakale icrasına dair (1/590) numaralı Başvekâletten 
mevrut üç kıta kanun lâyihası ile İdare Heyetinin; 
Riyaseticumhur bütçesine telgraf ücuratı namı ile 
açılan (A/16) faslına yirmi bin lira tahsisat ilâvesi
ne dair İdare Heyetinin (3/420) numaralı teklifi ka
nunisi ve Muvazeneyi Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
2. — Muvazeneyi Maliye Encümeninin; 1340 ser 

nesi Ziraat Vekâleti bütçesinde (Ziraat Vekâletine 
merbut müessesat inşaatı) namı ile açılan (A/340) 
faslına 60 000 lira ilâvesine dair (2/415) numaralı 
teklifi kanunisi ve. mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

3. — Canik Mebusu Cavit Paşanın; açıkta kalan 
ümera ve zabitanın iktidarlarına göre orduda tnuavin 
olarak istihdamları veya mektep muallimliklerine 
tayini hakkında (2/185) numaralı teklifi kanunisi ve 
Müdafaai Milliye ve Muvazeneyi Maliye Encümen
leri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

4. — Memleketin zahire ihtiyacını teshil maksadı 
ile mubayaa olunacak istok mal hakkında (1/585) 
kanun lâyihası ve Ziraat ve Muvazeneyi Maliye En
cümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
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5. — Tekaüt Kanununun nesrinden evvel velileri 
vefat eden memurini mülkiye evlâtlarından, kanunun 
nesrinden sonra maaş tahsisi için müracaat edenler 
hakkında ne yolda muamele edileceğinin tefsirine 
dair Başvekâletten mevrut (3/215) numaralı tezkere 
ve Kavanini Maliye Encümeni mazbatası. 

REÎS — Ruznameye alıyoruz. 

6. — Mükellefiyeti Askeriye Kanununun 138 nci 
maddesine bir zeyl ilâvesine dair (1/582) numaralı 
kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye Encümeni maz
batası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

7. — Antalya Mebusu Murat Beyin; Orman Ni
zamnamesinin babı sanisinin ikinci faslına müzeyyel 
22 Nisan 1340 tarihli maddei münferidenin tadili hak
kında (2/395) numaralı teklifi Kanunisi ve Ziraat En
cümeni mazbatası, 

REİS — Adliye Encümenine havale edilmiştir. 

8. — / Teşrinisani 1340 tarihinden evvel Posta 
ve telgraf hidematına dâhil olan memurini muvakka-
tesinin sureti tavzifleri hakkında (1 /554) numaralı Ka
nun lâyihası ve Posta Telgraf Encümeni mazbatası. 

REÎS — Ruznameye alıyoruz. 

9. — Ticaret müdüriyetlerinin hususi adreslere gön
derecekleri evrakı resmiyenin bilâ ücret kabulüne ce-
vazi kanuni olmadığından Posta Kanunun 30 ncu mad
desinin tefsirine dair Başvekâletten mevrut (3/280) 
numaralı tezkere ve madde sarih olduğundan tefsire 
mahal olmadığı hakkında Posta ve Telgraf Encümeni 
mazbatası. 

REÎS — Okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Posta Kanununun otuzuncu maddesine tevfikan 

Ticaret Vekâleti tarafından meccanen gönderilen mek
tuplar gibi mıntıka ticaret müdüriyetleri tarafından 
şirketlere ve müessesatı ticariye namına irsal kılına
cak mekâtibin posta ücretinden muafiyetinin tefsiren 
temini talebine dair Başvekâletten mevrut (6/2745) 
numaralı tezkere mütalâa ve tetkik olundu. 

Kanunu mezkûrun muafiyete müteallik olan otu
zuncu maddesinin birinci fıkrasında «Evvelâ : Bü
yük Millet Meclisi Riyaseti ile İcra vekâletleri tara
fından hususi adreslere gönderilen umuru hükümete 
müteallik resmî mekâtip» denildiğine nazaran bu mua
fiyetin sarahaten vekâletler tarafından mersul mek
tuplara tahsis kılınmış olmasına binaen şuabatı idare 
müdüranının mektuplarına da teşmiline imkânı kanu

ni görülememiş olmakla Heyeti Umumiyeye arz olu
nur. 

Posta ve Telgraf 
Encümeni Reisi 

Saruhan 
Mehmet Sabri 

Kâtip 
Antalya 

Murat 
Âza 

Sivas 
Ziya 

Âza 

Mazbata Muharriri 
Erzurum 

Rüştü 
Âza 

Cebelibereket 
Avni 
Âza 

Âza 
Sabit 

REİS — Efendim! Mazbatayı reyi âlinize vazedi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir efen
dim. 

10. — Eskişehir Mebusu Arif Beyin, Eskişehir -
İnönü yolunun turuku umumiye meyanına ithaline 
dair (2/393) numaralı teklifi kanunisi ve reddine dair 
Nafıa Encümeni mazbatası. 

REÎS — Okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Eskişehir ile înönü tarikinin turuku umumiye me

yanına ithali hakkındaki teklifi tetkik eyleyen Encü
menimiz evvelâ Eskişehir - înönü arasında demiryolu 
mevcut olduğundan saniyen turuku umumiyeden 
ehemmeti askeriye ve iktisadiyesi mefkut anayollar 
olduğu halde Eskişehir - înönü tarikinin bu sıfatları 
haiz olmayan bir şube yolundan ibaret bulunmasın-
dandır ve sâlisen alelhusus turuku umumiye tahsisa
tının mevcut yolların tamirine bile kâfi gelememesin
den teklifi vakin reddine karar verilmiştir. 

13 . 1 . 1341 

Naifa Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Trabzon 

Ahmet Muhtar 
Kâtip 

Gümüşhane 
Zeki 
Aza 

Canik 
Süleyman Necmi 

(Muvafık sesleri). 

Aza 
Artvin 
Hilmi 

Edirne 
Hüseyin Rıfkı 

Aza 
Canik 
Cavit 
Aza 
Ordu 
Faik 
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REtS — Efendim! Encümenin mazbatasını reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Encümenin mazbatası kabul edilmiştir. 

11. — Mıntıka ziraat mektebi mezunlarının lise 
mezunları hukukuna malik oldukları hakkında 
(1/532) numaralı kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye 
ve Maarif encümenleri müşterek mazbatası 

REtS — Ruznameye alındı. 

Tezkereler 
/ . — istiklâl Muharebatı esnasında malûl kalan

lara mükâfaatı nakdiye itasına mütedair 397 numa
ralı Kanunun birinci maddesi mucibince bilâhara zu
hur eden malüline ait defterin gönderildiğine dair 
Başvekâlet tezkeresi. (3/355) 

REÎS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

2. — Sirkat maddesinden ve tekerrür cürmünden 
dolayı tazifen iki sen hapse mahkûm Ademoğlu Ali'
nin evvelki cürmü 19 Teşrinisani 1339 tarihli Af Ka
nununun dairei şümulüne dahil bulunmak itibariyle 
cürüm addedilmemesi icabettiği ve keyfiyetin turuku 
kanuniye ile İslah ve tadili münselip bulunduğu ci
hetle cezasından bir senesinin affı hakkında Başve
kâletten mevrut tezkere (3/356) 

REtS — Adliye Encümenine havale edilmiştir. 

3. — Sivas Mebusu Muammer Beyin yerine diğer 
bir zatın intihabı hakkında Memurin Muhakemat He
yeti Riyasetinden mevrut tezkere. 

REİS — Okunacaktır. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 14, 15 . 1 .1341 

Memurin Muhakemat Heyeti 
3/3 

Riyaseti Celileye 
Heyetimiz azasından olup devam edemeyeceğini 

dermeyan eden Sivas Mebusu Muammer Beyin ye
rine diğer bir zatın intihabına müsaade buyurulma-
sını hürmetle rica eylerim efendim. 

Memurin Muhakemat Heyeti Reisi 
Karesi Mebusu I 

Mehmet Vehbi 

REİS — Efendim! Tetkik ettik. Evvelce rey alan
lar arasında Mustafa Fevzi Efendi (Saruhan) Muam
mer Beyden sonra birinci kalmıştır. (Reyi işarî ile 
sesleri) | 
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Efendim! Mustafa Fevzi Efendinin Muammer Be
yin yerine Memurin Muhakemat Encümenine devam 
etmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir efendim. 

Takrirler 
1. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, İstanbul 

Tramvay Şirketinde müstahdem amele hukukunun 
temini ve gayri Türk amelenin ihracı ve buna müte
dair mütalâanamenin nazarı dikkate alınması temen-
niyatına dair takriri (4/121) 

REİS — Başvekâlete verilmiştir. 

2. — Rize Mebusu Ali Beyin, Hammer tarihi ile 
Büyük tarihi umuminin telif ve tercüme heyetinin tet
kik ve kabul ettiği kitaplara tercihan tabıları hakkın
da temenni takriri (4/127) 

REİS — Başvekâlete havale edilmiştir. 
3. — Denizli Mebusu Kâzım Bey ve rüfekasının; 

Tavas su yollarına muavenet edilmek üzere 1341 se
nesi bütçesine otuziki bin lira vazına dair temenni tak
riri (4/120) 

REİS — Başvekâlete havale edilmiştir. 

Azayı kiram muamelâtı 
/. — İstanbul Mebusluğuna intihap olunan Hakkı 

Şinasi Paşa hakkında İkinci Şube mazbatası 
REİS — Okunacaktır. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 13 .1 .1341 

İkinci Şube 
6/5 Karar 

Riyaseti Celileye 
Müşir Fevzi Paşa Hazretlerinin vukuu istifası ile 

inhilâl eden İstanbul Mebusluğuna Doktor Hakkı Şi
nasi Paşanın mazbatai intihabiyesi Encümeni Mahsus 
tarafından bittetkik usul ve kanununa muvafık ve es
babı red ve taallülden ari görülmüş ve şubemizce de 
ledettetkik muvafık görülerek Heyeti Umumiyeye 
takdimi karargir olmuştur. 

İkinci Şube Reisi Kâtip 
İzmit Konya 

Ahmet Şükrü Tevfik Fikret 

REİS — Efendim! İkinci Şube mazbatasını reyi
nize arz ediyorum: Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. 
Mazbata kabul edilmiştir., 

2. — Urfa Mebusluğuna intihap olunan Refet 
Bey hakkında İkinci Şube mâzbafysh 

REİS — Okunacaktır : -
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Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

İkinci Şube 
5/6 Karar 

13.1.1341 

Riyaseti Celileye 
Hüşrev Beyin vukuu istifası ile inhilâl eden Urfa 

Mebusluğuna Refet Beyin mazbatayi intihabiyesi 
Encümeni Mahsus tarafından bittetkik usul ve ka
nuna muvafık ve esbabı red ve teallülden arî görül
müş ve şübemizce de ledettetkik muvafık görülerek 
Heyeti Umumiyeye takdimi karargir olmuştur. 

İkinci Şube Reisi 
İzmit 

Ahmet Şükrü 

Kâtip 
Konya 

Tefvik Fikret 

REİS — Efendim! Mazbatayı kabul edenler lüt
fen el kaldırsın,.. Aksini reye koyuyorum. Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Mazbata kabul edilmiş
tir. 

AHMET HAMDt BEY (Bozok) — Yemin et
meleri lâzımdır, Paşa Hazretleri. 

REİS — Yeni intihap edilenler daha vardır. 
KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Müzakerata 

ve reye iştirak ediyorlar. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozko) — Rey veriyor
lar, binaenaleyh tahlifleri lâzımdır. 

REİS — Efendim! Bundan sonraki celsede yeni 
intihap edilenlerin tahliflerini yaparız, 

ESAT EFENDİ (Menteşe) — Bizler çok yemin 
ettik ne oldu? 

3. — Sabık İzmit Mebusu Fuat Beyin Müeahedei 
Milliye esnasında bilfiil ateş hattında çalıştığı sabit 
olduğundan, hâmil oldu,ğu İstiklâl madalyası şeridi
nin kırmız.1 " yeşile tebdili hakkında Pivanı Riyaset 
karan 

REtS — Okunacaktır. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Divanı Riyaseti 
Adet 25/70 

15 . 1 . 1341 

Heyeti Umumiyeye 
Müeahedei Milliye esnasında bilfiil ateş hattında 

ifayı hizmet ettiğinden, yedindeki yeşil kurdeleli İs
tiklâl madalyasının kırmızı ' yeşil kurdeleli madalya 
ile tebdiline dair İzmit Mebusu sabıkı Fuat Bey 
tarafından muta istida Divanı Riyasetin 4.12.1340 
tarihli Üçüncü İçtimaında kıraat olunmuş ve keyfi
yet Erkânı Harbiyeyi Umumiye riyasetinden istifsar 
edilmişti. 

Riyaseti Müşarünileyhadan gelen cevaptan bu 
husus hakkında Erkânı Harbiyede bir malûmat ol
madığı anlaşılarak mumaileyhin ateş altında ifayı 
hizmet edip etmediği Ankara Mebusu Ali Fuat Paşa 
Hazretleri ile İzmit Mebusu Saffet Bey ve Lâzistan 
Mebusu Rauf Beyefendilerden istifsar edilmiştir. 
Müşarünileyhimden Ali Fuat Paşa Hazretleri tahri
ratı çevabiyesinde; Kendi refaketinde Fuat Beyin 
Geyve, Adapazarı, Hendek, îzmit müsademelerine 
bilfiil - ateş altında - iştirak edip bir çok yararlık ve 
muvaffakiyeti görülmüş olduğunu tasdik eylediğinden 
keyfiyet Divanı Riyasetin 14.1.1341 tarihli Yedinci 
İçtimaında tekrar tezekkür ve mumaileyh Fuat Beye, 
İstiklâl Madalyası Kanununun maddei mahsusası 
mucibince kırmızı - yeşil kurdeleli istiklâl madalyası 
itası tensip edilmiş olmakla Heyeti Umumiyeye arz 
olunur. 

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 

Reisi 
Kâzım 

REİS — Efendim! Divan kararım reyinize arz 
ediyorum: Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksi
ni reye koyuyorum. Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Divan kararı kabul edilmiştir, efendim. 

2. — SUALLER 

Suallere geçiyoruz: 
6. — Eskişehir Mebusu Arif Beyin; orduda kü

çük zabit istihdamına dair Müdafaai Milliye Vekâle
tinden suali. 

REİS — Vekil Beyefendi yoktur. Geçende zaten 
biraz isafcat verilmişti. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bu, sualin hasta
lığıdır. Ya vekil veya sail bulunmaz. 

7. — Diyarbekir Mebusu Zülfü Beyin; Tıp Fa
kültesinin Haydarpaşa'dan İstanbul'a nakli esbabı 
hakkında Maarif Vekâletinden suali. 

(Vekil Bey yok sesleri). 
8. -*- Zonguldak Mebusu Halil Beyin; Yuna

nistan'a karşı ilân edilen mukabelei bilmisil ^kararının 
esbabı tehiri hakkında Hariciye Vekâletinden suali. 

(Vekil Bey Yok sesleri). 
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M ASAR MÜFİT BEY (Denizli) — Paşa Haz
retleri! Vekil yoksa, gelernezse nizamname mücibün-
ce müdüri umutıMni göndermeleri lâzımdır. Sualler, 
böyle «Vekil yok» diye cevapsız kalamaz. 

REİS — Efendim! Bir hafta zarfında beheme
hal cevap verirler. 

9. — Karesi Mebusu Vehbi Beyin; Köy kanunu
nun vilâyatta tatbik edilip edilmediğine vesaireye dair 
Dahiliye Vekâletinden suali. (Vekil yok sesleri). 

1. — Bursa Mebusluğuna intinap olunan Nu
rettin Paşa hakkında ikinci şube mazbatası c 

RBİS — Efendim! Bursa Mebusluğuna intihap 
olunan Nurettin Paşa hakkında ikinci şube mazbatası 
vardır, 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Reis 
Paşa Hazretleri! Müdafaa! Milliye Vekâletine ait su
allere cevap verilmek lâzım geliyor. Müsaade buyu
rursanız vereyim. 

REİS — Sonra verirsiniz efendim. 
Efendim! İkindi Şubenin mazbatasının müzakere

sine geçiyoruz. Mazbata geçen defa okunmuştu. Arzu 
ediliyorsa tekrar okusun. (Hayır sesleri) Esasen tab 
ve tevzi dd'illm'iştir. Söz isteyenleri leh ve aleyhte ve 
hakkında olmak üzere tespit edelim. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip) — Hak
kında nedemektlir? Ya lebinde, ya aleyhinde. 

REİS — Osman Nuri Bey (Bursa). 

OSMAN NURİ BEY (Bursa) — Mazbatanın 
aleyhimde, 

REİS — Feridun Fikri Bey (Dersim). 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Mazbatanın 

aleyhinde., 
REİS — Abdullah Azmi Efendi (Eskişehir) 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Şube 
mazbatasının aleyhÜndê  

REİS — Besim Bey (Mersin). 
BESİM BEY (Mersin) — Mazbatanın aleyhinde, 

İntihabın lehinde, 
REİS — Ragıp Bey (Kütahya). 

. RAGIP BEY (Kütahya) — Mazbatanın lehinde. 
REİS — Rauf Efendi (Erzurum) 
RAİF EFENDİ (Erzurum) — Mazbatanın aley

hinde. 
REİS — Vehbi Bey (Karesi). 

10. — Kastamonu Mebusu Halit Beyin kabulü 
muvakkat usulü ile hariçten celbine müsaade edilen 
kutuluk kereste hakkında Ticaret ye ^Maliye Vekâ
letlerinden suali. (Vekiller yok sesleri). 

MASAR MÜFİT BEY (Denlzîi) — Vekil gön
dersinler, kendileri gel&mezîerse,. 

U. —- Kastamonu Mebusu Halit Beyin ecnebi 
mütehassıslar hakkında Başvekâletten suali. 

REİS — Başvekil Bey de yoktur. 

I VEHBİ BEY (Karesi) — Encümen Mazbatasının 
aleyhinde. 

REİS — Şeyh Saffet Efendi (Urfia) 

ŞEYH SAFFET EFENDİ (Urfa) — Mazbatanın 
aleyhinde efendim ü 

REİS— Buyurun Osman Nuri Bey! 

OSMAN NURİ BEY (Bursa) — Efendiler! Nu
rettin Paşanın mazbataı intihabiyesi hakkında şube
nin verdiği karâr doğru değildir. (İşitemiyoruz ses
leri.) Çünkü esasen zaif bir ekseriyetle red olunan 
bu karar, kanunla telif kabul etmediği içindirki bu 
kararın böyle bir mülâhaza ile Meclisi Âlide kabulü
ne ihtimal verilemez. Şube diyorki; Nurettin Paşa 
intihabı umumininin ilânından itibaren on gün zar-

• fında istifa etmediği için 19 Kânununevvel kanunu 
mucibince Bursa ihtihabı keennemyekûndur. Halbu
ki Nurettin Paşanın intihabı ile 19 Kânununevvel ka
nunu arasında hiç bir münasebet yoktur. Çünkü ikin
ci Büyük Millet Meclisine bir askerin intihabı için 
bugün kabili tatbik olan bir kanun vardır. O da ikin
ci Büyük Millet Meclisinin iptidasından nihayetine 
kadar ahkâmı baki olan 3 Nisan kanunudur. 19 Kâ
nununevvel kanunu ancak devre hitamından sonra 
icrayı faaliyet edebilecektir. Kânun böyledir ve böy
le tatbik olunacaktır ve başka türlü tatbikine de im
kânı kanunî yoktur. Aksi takdirde efendiler! Vazıh 
kanunun maksadı hilâfına karar verilmiş olur ve hem 
de milletin, en büyük ve mukaddes bilmiş olduğu
muz, bir hakkına taarruz edilmiş olur. Bu maruzatı
mın tabiî, delilleri vardır. Fakat bu babdaki delâili 

I Meclisi Âliye arz etmezden evvel muhterem arkadaş
larım, askerlikle mebusluğu cem eden kanunun tari
hinin nazarı dikkate alınmasının ve 19 Kânunuevvel 

l tarihli kanunun ne maksatla vaz edildiği ve hangi za-
I manı istihdaf ettiği hakkındaki hatırata istinat edece-

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD. 
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ğim. Çünkü bu sayede şubenin istinat ettiği bu kanu
nun ne gibi ihtiyaçtan doğduğu ve ne maksadı ibtih-
daf ettiği tamamiyle anlaşılacaktır. Malumu Âlinizki, 
efendiler ordunun siyasetten tecridi esası yeni bir şey 
değildir. Ötedenberi bizim ve diğer hükümetlerin ka
bul ettiği eski bir esastır. Fakat hadisat bilâhara Mec
lisi Âlinizin ahkâmı esasiyeye muhalif bir takım ka
nunlar yapmaya mecbur etmiştir. Bu meyanda yapı
lan bir kanunun birinci Büyük Millet Meclisin de ka
bul olunduğunu derhatır buyurmanız lâzımdır. O ka
nun icabınca herhangi bir asker vatandaş bilâ kaydu 
şart mebus olabilir ve hatta mebus olmakla beraber 
herhangi bir vazifei askeriye de deruhde ve ifa edebi
lir. Tabiî bu kanun zaruret mahsulü olmuşdur. Çün
kü memleket bir taraftan ihtilâlin, bir taraftan düş
manların tazyiki altında eziliyordu. Bu hercümerç 
zamanlarında ahkâmı esasiyeye riayet mümkün ola
mazdı. Bütün vatandaşların sınıf tefrik etmeksizin 
bir araya gelmeleri ve bir cephe teşkil ederek mem
leketi kurtarmaları lâzımdı ve öyle yapılmışdır. Bu 
suretel askerler Mebus olmuştu. Çok büyük bir gaye 
tasavvur edilmiş ve bu zihniyetin mahsulü olarak bu 
esas kabul edilmiştir. Fakat Efendiler! Bilâhara düş
man tardedildi. Lozan müzakeresine başlandı. Hat
ta şaraiti sulhiyemiz hakkında milletin noktayı na
zarını anlamak için birinci Büyük Millet Meclisi ye
niden intihap icrasına lüzum gördü ve Meclisin feshi
ne karar verildi, tşte efendiler! Meclisin feshine ka
rar verilmezden bir kaç gün evvel idiki, birinci Bü
yük Millet Meclisin de iki cereyan hasıl olmuştu. 
Bunlardan biri ordunun siyasetten tecridi sureti ile 
ve yeniden yapılacak intihapda ordunun siyasetten 
tecrit edilmesi maksadı ile kanunun tadili noktasına 
matuf idi. Bir diğer nokta daha vardı. O da, henüz 
haliharp devam ediyor, memleket İslâhata muhtaç, 
askerlerin birinci Büyük Millet Meclisinde vücuduna 
lüzum gösteren sebep ikinci devre zamanında da ta
mamiyle mevcut. Binaenaleyh böyle bir zaman da or
dunun siyasetten tecridini kabul etmek memleketin 
selâmetine muhalifdir, kanaati idi. Bu kanaatler mü
sademe etti. Bir çok münakaşa yapıldı. Nihayet ikin
ci cereyan ve kanaat galebe etti ve nihayet 3 Nisan 
kanunu kabul edildi. Malumu Âlinizdirki, efendiler! 
3 Nisan Kanun ordunun siyasetle iştigaline müsait
tir. Şuraya kadar olan maruzatım birinci devreye ait
tir. 

İkinci devreye gelince : Çok iyi hatırlarsınızki, 
gene ordunun siyasetden tecridi hakkındaki bu esas 
ve cereyan kuvvetlenmişti. Umumi, hususi hasbihaller 

yapılmak üzere kuvvetini artırmakta idi. Bu kuvvetli 
ve pek haklı cereyan karşısında bir emri vaki ola
rak, hukuku askeriyelerini muhafaza etmek şartı ile 
intihabı kabul edilen altmışı mütecaviz kıymettar as
ker arkadaşımız Meclis de mevcut idi. Bu mevcudi
yet, arzu edilen şekilde, yani ikinci Büyük Millet Mec
lisinin bu devrei intihabiyesi esnasında ordunun si
yasetten tecrdi esasının vazına imkân bırakmamakda 
idi. Binaenaleyh intihap edilen asker arkadaşların 
bir taraftan hukuku askeriyelerini izale etmek imkân
sızdı. Diğer taraftan henüz , muahedei sulhiyemiz 
devletler tarafından tasdik olunmamış ve saltanatın 
ilgası kararı verilmemiş olması ve Dahili ve Harici 
sükûnun avdet etmemesi gibi mesail, askerlerin Mec-
lisde bulunmasında zaruret görmüş ve bu sebeplerin 
elyevm kanunun vaz edildiği zamanda da devam et
mesi gibi ahval mevcut idi. Bütün bunlar nazarı dik
kat ve temmüle alındı. Sonra ikinci Büyük Millet 
Meclisinin devrei intihabiyesi zarfında ordunun siya
setten tecridi esasının vazına imkân bulunamadığı 
için bu esas vaz edildi ve tatbiki devre hitamına talik 
edildi. 

Efendiler! Bu kanununun vazına sebep budur ve 
bu bir hakikati tarihiyedir. Ve bunun doğrudan doğ
ruya şahidi Meclisi Âlinizdir. Şu izihatımla 19 Kâ-
nununevvel kanununun ki, Şubenin istinat ettiği ka
nunun ne maksatla ve hangi zamanı istihdaf ederek 
vazedildiği ve bu kanunun devrei hitamından sonra 
tatbiki esası hakkında istinat ettiğim esasatı kanuni-
yeyi arz edeceğim. Bu husustaki müstemdatım kıs
men 19 Kânunuevvet tarihli kanunun manasında, işa-
ratında vardır ve kısmen de bu kanunla alâkadar 
olan diğer kanunların vuzuh ve sarahatindedir. Bi
naenaleyh ilk delilimi kanunun manasından istihraç 
etmek isterim. Onun için 19 Kânunuevvel tarihli ka
nunun esbabı mucibe lâyihasının bir fıkrasına nazarı 
dikkatinizi celb edeceğim ve bu fıkrayı aynen okuya
cağım. Fıkra şudur, efendiler! «Türkiye Büyük Mil
let Meclisine intihap edilen ve edilecek olan bilumum 
mensubini askeriyenin tabi olacakları şarait hakkın
daki mevadı kanuniye heyeti celilenin 8 Teşrinisani 
tarihli kararı ile berayı müzakere Encümene havale 
olunmakla Başvekil tsmet ve Erkânı Harbiyeyi Umu
miye Reisi Feyzi ve Müdafaai Milliye Vekili Kâzım 
Paşalar Hazaratjnın huzuru ile ariz ve amik müzake
re edildi. Birinci madde silki celili askeriyeyi siyaset
ten münezzeh bulundurmak gayesini istihdaf ettiğin
den ekseriyetle pek muvafık görülmüştür.» Fıkra bu
dur. 
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Efendiler! Bu fıkra birinci maddenin maksat ve 
gayesini çok sarih olarak göstermiştir. O da doğru
dan doğruya Büyük Millet Meclisinde badema asker 
Mebus bulundurmamakla beraber sureti kattiyede 
ve bilaistisna ordunun siyasetten tecridi esasını vaz 
etmekten ibarettir. Vazıı kanun bu maddeyi yazdığı 
zaman, Meclisi Âliniz Bu maddeyi kabul buyurduğu 
zaman sureti mutlakada ordunun siyasetten tecridi 
esası düşünülmüştü. Fakat efendiler! Görüyoruzki, 
bu maddenin hükmü henüz icra edilmiş değildir. Ya
ni vazıı kanun gayet vazıh, çok mutlak bir kanunla 
ordunun siyasetten tecridi esasını vaz ettiği halde he
nüz içimizde hem hukuku askeriyesini muhavaza hem 
de indelhace herhangi bir vazifeyi askeriyeyi ifa et
mek salâhiyetini haiz bulunan bir çok asker arkadaş
larımız mevcuttur. Ordunun siyasetle iştigali devam 
etmektedir. 

MAHMUT CELÂL BEY (îzmir) — Nihayetine 
kadar etsin mi? 

OSMAN NURİ BEY (Devamla) — Etmesin 
ve etmemesi lâzımdır. Fakat bu esas da tecezzi 
kabul etmez bir esastır. (Devam sesleri) 

Efendiler! Şu vaziyete göre iki ihtimal hatıra ge
lebilir. Birisi, kanun vazedildiği halde icra edilme
miş, diğeri de kanun vazedilmekle beraber zamanı 
gelmediği için imhal olunmuştur. Bu iki ihtimal ha
tıra gelebilir. Fakat birinci ihtimal, varidi hatır 
olamaz. Çünkü teşrii ve icraî salâhiyeti haiz olan 
bir Meclis de; vacibülicra olan bu kanunun ahkâ
mını icra etmemek gibi, kanunun hâkimiyetini eze
cek bir fikrin hâkim olmasına imkân mutasavver de
ğildir. Onun için 'birinci ihtimal hatıra gelmez. 
İkinci ihtimale göre vazıı kanun maslahatı hâkim 
kılmış ve ikinci Büyük Millet Meclisinin devrei in-
tihabiyesi esnasında ordunun siyasetten tecridi esası
na; arz ettiğim esbabtan dolayı; imkân göremeyince 
bu esası vazetmekle beraber zamanı tatbikini devre 
hitamına bırakmıştır. 

Bu kanunun ikinci maddesi ile de; İkinci Büyük 
Millet Meclisine intihap olunan ve edilecek olan 
bilaistisna, bilâtefrik bütün mensubini askeriyenin 
hukuku askeriyelerini muhafaza etmeş ve üçüncü 
maddesi ile de daha ileriye giderek herhangi bir as
ker arkadaşımızın indelhace ordudan bir vazifei as
keriye alarak ifa edebilmesi müsaadesini bahsetmiş
tir. İkinci ihtimal budur. Efendiler! Bu kanunun 
tatbikine de kanunen imkân yoktur. Vaka bazı muh
terem arkadaşlarımız bu tarzı tefsiri reddederek di-
yorlarki; kanun tarihi neşrinden itibaren meriiyülic-

radır ve kanunun neşri tarihine kadar intihap olunan 
asker mebus arkadaşlarımız bu maddenin hükmün-
men müstesnadır. Onlar hem hukuku askeriyelerini 
muhafaza edebilirler, hem de indelhace herhangi 
bir vazifeyi askeriyeyi deruhte ve icra edebilirler. 
Çünkü kanun makabline şâmil değildir ve ilâve edi
yorlar, diyorlar ki; bundan başka bir tedbir vazma 
imkân bulunamaz. Çünkü o hareket, hukuku aske
riyelerini muhafaza etmek şartı ile intihap ve kabul 
edilen ve bu şartla intihap olunan mebus arkadaşla
rımızı bu hukuktan mahrum etmek demektir. Bu 
ise adaletsizliktir. Adaletsiz kanun yapılmaz diyor
lar. Efendiler! İki noktayı ihtiva eden şu mütalâa 
hiçbir sebeple şayanı kaibul olamaz. Evvelemirde 
her hangi bir esas memleketin saadet ve selâmetinin 
icap ettirdiği için kanun olarak kabul edilir, vazedi
lir ve tatbik edilir ve sevilir. Fakat böyle bir esas 
vazedildikten sonra ondan beklenilen gaye temin 
edilmezse, meselâ yani ordunun siyasetten tecridi 
esası kabul edildikten sonra ordu kemafıssabık siya
setle iştigal ederse, o halde bu esasın vücudu ile ade
mi vücudu arasında fark kalmaz ve böyle bir kanu
nun her hangi bir kuvvei teşriiyeden suduruna im
kân tasavvur olunamaz. Bu itibarla o arkadaşların 
mütalâaları ve tarzı tefsirleri varid olmadığı gibi 
bundan başka bu kanunun esasında mahrumiyet de 
mündemiştir. Böyle esasında mahrumiyet münde
miç olan her hangi bir kanun ile bilhassa bu kanun 
da denildiği gibi, bir sımfa mensup olan asker ar
kadaşlarımızdan bir kısmını mümtaz ve diğer kısmı
nı mahrum etmek gibi müsavatı ihlâl eden bir esas 
vazedilirce, telâfi kabul etmez bir adaletsizlik tesis 
edilmiş olur. Binaenaleyh böyle mazarrat neşirden 
bir kanunun her hangi bir kuvvei teşriiyede mevkii 
olmamaz lâzım gelir. 

Bundan başka memleketin menafii âliyesinden 
dolayı kabul edilen bir esas, vaz edildiği zaman 
eşhas mevzuubahis olamaz. Selâmeti memleket 
icabettirdiği bir esas vazedildiği zaman, eşhas mev
zuubahis olamaz. Selâmeti memleket icap ettirdiği 
bir esas vaz olunurken bazı mahrumiyetler, mağ
duriyetler tecelli edebilir. Fakat mağduriyet var
dır diyerek memleketin selâmeti için bir esas vaz 
etmemenin imkânı yoktur. 

Çünkü o, menafii umumiyedendir. Malumu âli
niz menafii umumiye daima hususi menfaatlere 
takdim ve tercih, olunur. Bu, bizim ahkâmı esası-
yemizdendir, 

İşte efendiler! Şu müteselsil beyanatım «kanun 
tarihi neşrinden itibaren vacibülicradır ve kanunun 
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neşrinden evvel intihap olunanlar bu hükümden | 
müstesnadır.» tarzında tefsir eden ve etmek isteyen 
arkadaşlarımızın mütalaalarının butlanını çok vazıh 
olarak ispat etmektedir. Çünkü efendiler! Ordunun 
siyasetten tecridi hattı zatında bir esasdır. Bu esas I 
tecezzi kabul etmez. Ordunun siyasetden tecridine I 
ya lüzum vardır veyahut yoktur. Eğer lüzum var
sa ordunun siyasetten tecridi neyi ifade ediyorsa bu 
tecrit manasının tamamiyle ifade edilmesi şartı 
ile buna lüzum vardır. Bir esas vaz olunduk
tan sonra bu sınıfa mensup olanlardan bir kısmı
nı bu esasa tabi tutmak, bir kısmını da bu esastan 
hariç tutmak gibi manasız bir esas kabulü mümkün 
değildir. Binaenaleyh birinci maddenin ifade ve vaz 
ettiği mana ve esasın ikinci Büyük Millet Mec
lisinin vaziyeti hazırası itibarı ile bu devrenin niha- I 
yetine kadar tatbiki imkânsızlığı, kanuni olarak arz 
ettiğim delillerden birini teşkil eder. 

İkinci delile gelince; bu da bu kanunun ikinci 
maddesinin çok vazıh olan hükmüdür. Malumu âli
niz kanunun ikinci maddesi, İkinci. Büyük Millet I 
Meclisine intihap edilen bilumum mensubini askeri- I 
ye hukuku müktesebelerini, kıdemlerini muhafaza j 
ettikden başka mebuslukdan istifaları vukuunda ve
yahut müddetlerinin hitamında haklarında tekrar 
vaziyeti sabıkalarına göre muamele edilmesi esasını 
vaz etmiştir. Şu halde efendiler! Bu maddenin hük
mü ile ikinci Büyük Millet Meclisine intihap edilen 
askerlerin hukuku askeriyelerini" muhafaza ettikden, 
yani ordunun siyasetle iştigaline müsaade ettikden 
sonra artık birinci maddeyi öne sürerek ordu siya
setten tecerrüt etmiştir, buna dair kanun vardır di
yerek Nurettin Paşanın intihabini keenlemyekûn ad
detmek pek acayip olur, 

ALİ SAİP BEY (Kozan) — Pek kanuni olur. 
OSMAN NURİ BEY (Devamla) — Gerçi bazı 

muhterem arkadaşlarım bu maddenin metnindeki 
(Bulunan) kelimesinin hale ait olduğundan bahis e-
derek kanunun tarihi neşrine kadar bulunan arkadaş
larımıza şamil olduğunu ve kanunun neşrinden son
ra iltihak eden arkadaşlarımızın bu maddenin hük
münden mahrum kalmaları lâzım geldiğini söyle
mektedirler. Fakat bu hiç doğru değildir. Çünkü 
(Bulunan) kelimesi bir vakti mahsus ifa etmez. E-
fendiler! (Bulunan) kelimesinin (Şu zamana kadar 
bulunan) gibi tahsis ifade eden bir yardımcı kelime 
ile birleşmedikçe vasi ve şamil mana da istimali za
ruridir ve bu ilmidir efendiler. Onun için (Bulunan) 
kelimesinden istifade ederek yalnız kanunun tarihi I 

neşrine kadar olan arkadaşlara tahsis kılmaya im
kân yoktur. Kanunun tarihi neşrine kadar olan 
hal değil, maddenin metnindeki (İkinci Büyük Mil
let Meclisine intihap olunan bilumum mensubini as
keriye) ibaresine nazaran ikinci Büyük Millet Mec
lisinin iptidasından sonuna kadar bulunan bilatef-
rik bilumum mensubini askeriyenin halidir. Bunun 
başka manası yoktur ve maddenin başka türlü ta-
lâkki ve tefsirine imkân olamaz Binaenaleyh ikinci 
maddenin, ikinci yani bizim şimdiki meclise intihap 
olunan asker mebuslara şamil olan bu hükmü yani 
ordunun ikinci Büyük Millet Meclisi devrei intiha-
biyesi hitamına kadar siyasetle iştigal edebilmesi bu 
maddede mevcut iken bunun aksini kabul etmek, 
vazıı kanunun aynı zamanda bir kanunun bir mad
desinde ordunun siyasetle iştigaline müsaade etme
si, diğer bir maddesin de de iştigale müsaade etme
mesi gibi yekdiğerini nakşeden iki hükmün mev
cudiyetini kabul etmektedir ki böyle mütenakıs ah
kâmı ihtiva eden bir kanunun Meclisi âlinizden su
dur ettiğine ne edeceğine ihtimal verilemez, 

Bundan başka kanunun çok manidar bir işareti 
daha var ki, maruzatımı teyit etmektedir. O da, bu 
kanunun zamanı meriyetinin tayin edilmemiş olma
sıdır. Her hangi bir kanunun tanzimi zamanında o 
kanunun metninde hangi zamanda mer'i olacağının 
maddei mahsusa ile tespiti, kavanin ve nizamatın 
usulü vazı hakkındaki Kanunun emri iktizasından
dır. Bundan dolayıdırki biz, her hangi bir kanunu yap
tığımız zaman o kanunun müntehasına (Tarihi neş
rinden itibaren muteberdir.) fıkrasını ilâve etmekte
yiz. Bu usulde kanun yaptığımız hiç vaki değildir. 
Bu kanunda bu madde yoktur efendiler. 

FERİT BEY (Çorum) — Kanun esasilerde olmaz 
efendim. 

OSMAN NURİ BEY (Devamla) — Kanuni esasi 
değil, intihap kanunudur. 

FERİT BEY (Çorum) — Mütemmimatındandır. 
OSMAN NURİ BEY (Devamla) — Efendiler! 

Bu maddenin bu kanunda bulunamaması ne zühulden, 
ne nisyandan ileri gelmiştir. Çünkü bu kadar büyük 
bir gafletin bir meclisten suduruna imkân olamaz. 
Bu, bililtizam konulmamıştır. Çünkü vazıı kanun bi
rinci maddesinde vaz'ettiği işaret ve sarahatle bu 
maddenin devre hitamında kabul ve tatbikini göster
dikten sonra artık maddenin sonuna veyahut bir ye
rine kanunun neşri tarihinden mukayyettir, diye bir 
madde koyması birinci maksadı ihlâl edecektir, diye 
konmamıştır. Binaenaleyh, vazıı kanunun emri ikti-
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zasmdan ve Meclisi Alinizin itiyadından olduğu halde 
bu kanuna zamanı meriyetini tayin eden maddeyi 
koymaması, birinci maddenin gösterdiği sarahat ikti-
zasınca bu maddenin devrei intihabiyeden sonra da 
muteber olacağının en büyük işaretidir. 

Bu madde de bir de «intihabı umumî» tabiri var
dır. Malûmu aliniz intihabı umumî demek, bir mec
lisin feshi veyahut müddetinin hitamı zamanında 
milletin iştiraki ile yapılması lâzımgelen intihap de
mektir ve gayet sarihtir. Bundan başka mânası yok
tur. Artık vazıı kanun böyle sarih bir kelime ile bu 
maddenin zamanı tatbikini gösterdikten sonra her 
hangi bir intihapta caridir diyerek bu intihaba teşmil 
etmek doğru değildir, nabemahaldîr, manasıdır. Va
kıa bazı arkadaşlar hukuku esasiye kitaplarından isti
ane ederek intihabı umumî tabirinin, hem yeniden 
yapılan intihabatta, hem arada yapılan intihabatta tat
bik edileceğini iddia etmektedirler. Fakat bu iddia 
doğru değildir. İhtimal ki hukuku esasiye kitaplarında 
bizim tasavvur edemeyeceğimiz böyle bir nazariye 
vardır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Yoktur. 

OSMAN NURİ BEY (Devamla) — Fakat her 
alimin ortaya attığı nazariye vacibulamel olmak lâ-
zımgelmez. Bir fikrin bizim için şayanı kabul olabil
mesi için, ihtiyacatımıza, siyasetimize, ananatımıza, 
teşkilâtımıza uygun olması lâzımdır. Böyle bir fikir 
olduğu takdirde ve kanuniyet iktisabettikten sonra 
vacibülameldir. 

Efendiler! Böyle tefsir vadisinde bizim rehberimiz 
harici ulemanın nazariyatından ziyade kendi mev
zuatı kanuniyemiz olmak lâzımgeîir. Bizim müdevve-
natı kanuniyemiz meyanmda tereddütlerimizi izale 
edecek kadar vazıh sarahat vardır. O da intihabt me-
busan Kanununun 3 Nisan 1339 tarihinde tadil edi
len (17) nci maddesidir. Müsaadenizle bu maddeyi 
aynen okuyacağım : 

«Muallimin müstesna olmak üzere merkezden 
mansup bilumum memurin ile müftüler, hükkâm, 
müddeiumumiler ve belediye reisleri müntehibisani 
intihabına mübaşeretten iki ay evvel istifa etmiş ol
madıkça mahallî memuriyetlerinin dahil bulunduğu 
dairei intihabiyeden mebus intihap olunamayacakları 
gibi ordu, kolordu, fırka kumandanları ile bilumum 
ahzı asker ve kalem ve şube reisleri, jandarma alay, 
tabur ve bölük kumandanları dahi mevkii memuri 
yetlerinin dahil bulunduğu dairei intihabiyede mebus 
intihap edilemezler.» 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bu kanun 
evveldir. 

OSMAN NURİ BEY (Devamla) — Evet 3 Nisan 
1339 tarihinde tadil edilmiş bir kanundur ki, iddiayı 
acizaneme göre elyevm bunun ahkâmı bakidir. İspat 
ederim ve intihabı mebusan kanununda; «Mebusan 
intihabı umumisi dört senede bir kere icra olunur.» 
diyor. 

Efendiler! Şu okuduğum maddenin fıkrai ahiresi 
intihabı umumî denilen keyfiyetin kaç senede bir icra 
edileceğini çok sarih olarak göstermektedir. İntihabı 
umuminin keyfiyeti hakkında nas kanunu mevcut
tur. Nasın karşısında artık içtihadın hukuku esasiye 
kitaplarının, nazariyatın hükmü kalmaz. Çünkü sara
hat vardır. Sarahat karşısında delâlete itibar yoktur. 

Hulâsa; metni maddedeki bu intihabı umumî ta
birinin mevcut olması maruzatımı teyit eden en sa
rih delillerdendir. Bundan sonra gene metni madde
de bir de ilân şartı vardır. Nazarı dikkati âlinizi 
celbederim. Çünkü bu ilân şartı bütün kudreti ile ret 
ve kabul etmemek mahiyetindedir ve her türlü tered
düdü izale edecek kuvveti haizdir. 

Efendiler! Maruzatımı müsaadenizle şöyle hulâsa 
etmek isterim. Malumu âliniz mebusan intihabı için 
mamulünbih olan bir kanun vardır ki, onun adına 
intihabı mebusan kanunu derler. Bu kanun icabınca 
iki nevi intihap gösterilmektedir. Birisi Meclisin feshi 
veyahut müddetinin hitamı halinde yeniden yapılması 
hakkındaki intihap ki, bendeniz buna intihabı umumî 
diyorum ve vazıhı kanunun birinci maddede göster
diği intihabı umumî bu intihabı umumî olduğunu id
dia ediyorum. 

Bir diğer intihap daha vardır. O da arada icra edi
lir, yani devre arasında herhangi bir mebus arkada
şın vefatı, ıskatı veyahut istifası vukuundadır. İnhilâl 
vukubulursa bu inhilâl zamanında vukubulan intihap
tır. Bendeniz buna, intihabı mevzii, diyorum ve vazıı 
kanunun bunu muradetmediğini iddia.ediyorum. Ba
zı muhterem arkadaşlarımız vazıı kanunun istimal et
tiği intihabı umumi tabirinin hem yeniden yapılan 
intihabata ve hem bu intihabata şümülu olduğundan 
vs bu şümülu dolayısiyle bu maddenin bugünkü gün
de kabili tatbik olacağından bahs etmektedirler. 

Efendiler! Şu iki muhalif fikirden mutlaka birisi 
doğrudur. Bunun doğruluğunu vazn kanunun muradı 
tamanayie tefsir etmiştir. Vazn kanun mademki met
ni maddede intihabı umuminin ilânını şart kılmıştır, 
yani ilânh intihabı murad etmiştir. Hangi intihapta 
ilân mevcut ise vazn kanunun murad ettiği intihap 
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odur. Ahkâmı umumiye tetkik olunup bulunduktan 
sonra artık intihabatı umumiye vardır, hepsine şâmil
dir veyahut birisine şamildir gibi hukuku esasiye na
zariyatının hükmü kalmayacaktır. Bunun için bunun 
çok kiymeti vardır. Bu intihabı umumi keyfiyeti çok 
kıymetihaiz bir ifadedir. Bunun ahkâmı kanuniyesini 
tetkik etmek çok faydalı olacaktır. 

Efendiler! İlân meselesi hakkında kanunun iki 
maddesi mevcuttur. Birisi onüçüncü maddedir. Diğe
ri onaltıncı maddedir. Onüçüncü maddedeki ilâna gö
re yeniden yapılması iktiza eden intihabı umumilerin 
icra edileceği esnada şuabatı intihabiye kendi daire
lerine mahsus müntehibi evvellerin esamisini bir 
deftere tespit eder. Kanun bu defterin adına (Defteri 
esasi) demiştir) tşte şuabatı idariyenin müntehibi ev
vellerin esamisini muharrer olarak tanzim ettikleri 
defatiri esasiye mensup oldukları şubeye gittikten son
ra şubece ayrıca tetkik olunur ve ilel ve fesattan sa
lim bir hale getirilir. Bu hale getirildikten sonra cami 
kapılarına, mahallât arasına talik olunur. İşte bu def
terin talik olunduğunu heyeti teftişiye tarafından 
resmen ve gazetelerle - kanunun tabiri bunlardır - ga
zete bulunmadığı yerlerde münadilerle ilân edilir, ikin
ci ilân onaltıncı maddedeki ilândır. Bu madddeye gö- ., 
re yine müntehibi evvellerin isimlerini havi defatiri 
esasiyenin şuabatı intihabiye tarafından tanzimin
den sonra ve bütün defatiri esasiye geldikten ve ar
kası kalmadıktan sonra heyeti teftişiye tarafından 
o vilâyet tarafından ne kadar mebus çıkacağı tetkik 
ve tayin olunur. O tayin olunduktan sonra, o vilâye
tin ne kadar mebus çıkaracağı heyeti teftişiye tara
fından yine resmen gazetelerde, gazeteler bulun
madığı yerlerde münadilerle ilân edilmesi lâzımdır. 
Bu iki ilân vardır, efendiler. Kanunda başka üçüncü 
madde veyahut ilân hakkında başka bir şikâyet yok
tur. Halbuki bu iki ilân da kanunun emri sarihi ica-
bındandır, ancak intihabın yeniden yapılmasıda şart
tır. Orada yapılması lâzım gelen intihap mevziidir, 
ilândan masundur, o ilâna muhtaç değildir. İntihabı 
Mebusan Kanununun 78 nci maddesi çok sarihtir. 
O madde mucibince böyle arada ical eden bir inti
haba lüzum görüldüğü zaman, eskiden intihap edil
miş olan müntehibi saniler tezkere ile davet edilir. 
Onlara münhal bir mebusluk olduğu ve bir intihap 
yapılması bildirilir ve onlar tarafından bu teklif ic
ra edilerek yapılır. Bundan başka ne ilân vardır, ne 
bir şey. İlân şart konmuyor. Şu halde mademki, vazıı 
kanun birinci maddede intihabı umumilerde ilânı 
şart koymuştur. Yani ilânlı intihabı umumiyi kasıt 
etmiş ve sarahaten zikir etmiştir ve mademki, kanun

da mevzii yapılması iktiza eden intihaplarda ilân 
şartı yoktur, yalnız yeniden yapılması iktiza eden in-
tihapda ilân şartı vardır, o halde vazıı kanunun mak
sadı yeniden yapılması lâzım gelen intihaptır. Halbuki 
efendiler yeniden yapılması lâzım gelen intihap ka
nununun tarihi meriyeti zamanıdır, o zaman ise he
nüz gelmemiştir. O gelinceye kadar kanunun sükût 
etmesi iktiza eder. Çünkü çok sarihtir. O gelinceye ka
dar ahkâmı baki kalan bir kanun vardır. O da evvel
ce arz ettiğim 3 Nisan 1339 Kanunundur. İşte bu ah
kâma binaen Bursa intihabi da ahkâmı kanuniye-
ye tamamiyle muvafıktır. îşte bu mâruzâtımdan do
layı şubenin ittihaz ettiği karar ve istinat ettiği esas 
katiyen muvafıkı kanun değildir. Mâruzâtım bundan 
ibarettir. Yalnız müsaadenizle şu maruzatımı iki ke
lime ile hulâsa edeyim. 

Efendiler! Askerliğin mebuslukla cemmi hakkın
daki Kanunun tarihi 19 Kânunuevvel tarihli kanunu
nun ne zamanı istihdaf ettiği hakkındaki Meclisi Âli
nizin saadeti ve bu kanunun birinci maddesindeki mâ
na ve esasın Meclisimizin, ikinci Büyük Millet Mecli
sinin vaziyeti hazırası itibari ile tatbikinin maddeten, 
mantıkan, adaleten, siyaseten imkânsızlığı ve bu ka
nunun ikinci maddesindeki ordunun siyasetle iştiga
li hakkında vaz olunan müsaadenin hükmü, kanunun 
metnindeki (İntihabı umun i) sarahati ve bu intihabın 
ilânlı olması lüzumu ki ancak yeniden olacak intihap
larda kanunen olması meşruttur - şubenin arz ettiğim 
gibi ittihaz ettiği kararın butlanının pek sarih bir su
rette işaret etmektedir. Efendiler! Kanunu hâkim kı
lan Meclisi Âlinizin, kanunun her emrine itaat edece
ğine şüphem yoktur. İşte bu tam kanaatle şubenin 
gayri kanunî olan mazbatasının reddini ve çok kanu
nî olarak yapılan Bursa intihabının kabulünü rica 
ederim. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Muhterem arkadaş
larım! Benden evvel söz söylemiş olan aziz arkada
şım Osman Nuri Beyefendinin mufassal beyanatını 
dikkatle dinledim. Eğer mesele 19 Kânunuevvel 1339 
tarihli kanunun birinci, ikinci ve hatta üçüncü mad
delerinin tefsiri meselesi olsa idi, filhakika Osman 
Nuri Beyefendinin sözleri sadet ve mevzua temas 
etmek itibari ile muhtacı münakaşa olurdu. Halbuki 
mesele; bir kanunun bir maddesinin, bir fıkrasının 
veya bir kelimesinin tefsiri meselesi değildi. Sadet 
ve mevzu doğrudan doğruya büsbütün başkadır. Fa
kat Osman Nuri Beyendi, bilhassa vazıı kanunun 
maksatları üzerinde uzun uzadıya çok irkildikleri ve 
mütalaalarının en kuvvetli noktasını, bu cihete tev-
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cih buyurdukları için bendeniz de bilhassa vazıı ka
nunun 19 Kânununevvel 1339 tarihli kanun hakkın
daki noktayı nazarını mümkün mertebe izah edece-
ceğim. 

Efendiler: 19 Kanunuevvel 1339 tarihli kanun, 
pek yakında çıktığı için bu kanunun hikmeti vazını, 
ceryan eden müzakeratını ve bütün safahatını, ümid 
ederimki hiç birimiz unutmadık. Malumu âlileridirki 
askerlerin siyasetle iştigali Dünyanın hemen hiçbir 
tarafında tecviz edilmemiş bir keyfiyettir. Fakat bi
rinci Büyük Millet Meclisi teşekkül ettiği ve bütün 
millet istiklâl mücahedesine giriştiği bir anda Tür
kiye de vaziyet büsbütün başka idi. Bu itibarladırki 
birinci Büyük Millet Meclisinde güzide ve muhterem 
bir çok asker arkadaşlarımız bulunuyordu ve bu
lunmaları o zamanın icabmca lâzım ve labüt idi. 
İkinci Büyük Millet Meclisine gelince; Osman Nuri 
Beyin ifade buyurdukları veçhile, ikinci Büyük Mil
let Meclisi bidayetinde dahi memleketde vaziyet ta
mamen tabii değildi. Gayri tabiilik devam ediyordu. 
Hilâfet baki idi, Hanedanı saltanak baki idi. Mem
leketde birçok inkilâbatın yapılması labüt ve zaruri 
idi. 

Bundan başka muahedenin henüz tasdik edilme
mesi, Ordunun daha henüz terhis olunmaması gibi 
bir çok esvaptan dolayı ikinci Büyük Millet Mecli
sinde de bu gayri tabii vaziyete binaen, muhterem 
asker arkadaşlarımızın içimizde bulunması caiz gö
rülüyordu. Fakat vaktaki vaziyet, pek az bir zaman
da tabiîlik kesbetti. Muahedemiz tasdik edildi. Or
dumuz terhis olundu. Memleket için lâzım gelen in-
kilâbat yapıldı. Artık memleket tamamiyle tabii bir 
vaziyete girdiği içindirki, tabii bir vaziyetin icabı ola
rak meselenin bir mecrayı tabiiye ircaı lâzım geliyor
du. Bu lüzum tahakkuk ettiği gündürki, artık asker
ler siyasetle iştigal etmesin denildi. Bu zaruret, bu 
lüzum o gün tahakkuk ettiğinden dolayıdırki, bu ka
nun çıkmıştır. Efendiler! Eğer İkinci Büyük Millet 
Meclisi dahi askerlerin siyasetle iştigalini caiz görü
yor idiyse Üçüncü Büyük Millet Meclisi için iki se
ne veya dört sene gibi mühim bir zamandan mukad
dem bir kısım neşretmeğe salâhiyeti yoktur, ve dün
yanın hiçbir tarafında bundan dört sene sonra tatbik 
olunacaktır gibi birtakım ahkâm ile kanun neşir 
olunmaz. Kanun, neşir olunduğu günden muteber
dir. Kanunlar, lüzum ve zarurete binaen yapılırlar, 
o zaruret tahakkuk etmeksizin kanun yapılmaz efen
diler! (Bravo sesleri), 

İşte efendiler Tekrar hatıratınıza müracaat edi
yorum, memleket tabii bir vaziyete girdiği içindirki 

19 Kânunuevvel 1339 tarihli kanun neşir olunmuş
tur. Vazıı kanunun maksadı, o günden itibaren as
kerlikle siyaseti yek diğerinden ayırmaktır. 

Efendiler! ikinci Büyük Millet Meclisinde, kanu
nun neşri tarihinden evvel intihap edilmiş ve mevcut 
bulunan asker mebuslarla ondan sonra gelecek asker 
mebuslar arasındaki fark kalıyor. Birisi; hem huku
ku askeriyesine malik olacak, hem de mebus olacak. 
Diğeri istifa etmedikçe mebus olamıyacak. İşte iki 
asker beynindeki tefavül şeklindeki mütalaaya ge
liyorum: 

Muhterem arkadaşlar! Dünyada hiçbir mesele yok-
turki, emrivakileri kabul etmesin. İkinci Büyük Mil
let Meclisinin bidayetinde, hini intihabında ve inti
haptan sonra geçen kısa bir müddet zarfında asker
lerin mebus olmaları tecviz edilmişti. O cevaza bi-
naendirki, onlar gelmişlerdi. Onların burada mevcu
diyetleri bir emrivaki idi. Fakat bir kere askerlerin 
siyasetle iştigal etmemeleri lüzumu tahakkuk ettikten 
sonra yeniden askerlerin siyasetle iştigalini tecviz ede
cek bir vaziyeti sürükleyip gitmek dünyada hiçbir 
vakit, hiçbir mantıka sığmaz. İkinci Büyük Millet 
Meclisinin bidayeti intihabında intihap olunan asker 
arkadaşlarımız vardırki: Doğrudan doğruya bir hakkı 
müktesep olan askerliklerini mebuslukları ile beraber 
muhafaza ediyorlardı. Bu, bir emri zaruri idi. O gün 
bunlara; ne istifa et denebilirdi ve ne de siz, hukuku 
müktesebei askeriyenizden mahrumsunuz, denebilir
di. Fakat o gün bu hüküm verildikten sonra, ondan 
sonra gelecek olanlara şamil olmak üzere bu ahkâm 
konulmuştur. Şimdi Osman Nuri Beyefendinin en 
ruhlu, en canlı olan ve vazıı kanunun maksadına te
mas eden mütalâalarına bu suretle arzı cevap ettik
ten sonra zatı meseleyi, kanunun metnini ve kanunun 
metninden çıkan ahkâmı sarihayı arz edeceğim. 

Efendiler! Gerek Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
son münferit maddesinde ve gerek 19 Kânunuevvel 
1339 tarihli kanunun sernamesinde (Türkiye Büyük 
Millet Meclisine intihap edilen ve edilecek olan - (Edi
lecek olan'a rüfekayı muhteremenin nazarı dikkat
lerini celp ederim - bilûmum mensubunu askeriyenin 
tabi olacakları şerait hakkında Kanun) deniyor. Ke-
zalik Teşkilâtı Esasiye Kanununun sonraki münferit 
maddede dahi aynen böyle zikredilmiştir. Edilen kim
lerdir? Edilen, 19 Kânunuevvel 1339 tarihli Kanu
nun hini neşrinde intihap edilmiş olan mebuslardırki, 
bunlar hakkındaki ahkâm, bu kanunun ikinci, üçün
cü maddelerindedir. Edilecek olanlar kimlerdir? Edi
lecek olanlar, bu kanunun neşri tarihinden sonra in-
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tihap edilecek olan mebuslardır. Onlar da hangi mad
denin ahkâmına tabi olmak lâzım gelir? Birinci mad
denin ahkâmına tabi olmak lâzım gelir. Çünkü: Eğer 
edilecek olanları dahi ikinci ve üçüncü maddelerin 
ahkâmına ithal edecek olursak, birinci maddenin ah
kâmına kim tabi olacak? Birinci madde muallâkta 
kalmak lâzım gelecektir. Binaenaleyh edilecek olan
lar; birinci madde ahkâmına ve edilenler de ikinci ve 
üçüncü maddeler ahkâmına tabidir. Başka türlü an
lamak imkânı yoktur. Şu halde Nurettin Paşanın 
mazbatai intihabiyesi, işbu kanunun birinci maddesi
nin ahkâmı sarihasına göre mualleldir. 

RECEP BEY (Kütahya) — Mazbata lehinde söz 
istiyorum Paşa Hazretleri. 

RAGIP BEY (Devamla) — Efendiler! Osman Nu
ri Beyefendi, yine kanunun hemen tefsirine taallûk 
eder bir şekilde (tntihabatı umumiye) üzerinde ir-
kildiler. Filhakika birçok arkadaşlarımızın hariçteki 
münakaşalarında bir intihabatı umumiye kelimesi üze
rinde irkildiklerine şahit oldum. Eğer bunu, o ar
kadaşların anladıkları gibi anlamak lâzım gelirse ilâ-
yevmilkıyame askerlikle mebusluğu ayırmak müm
kün olmayacaktır. Zira kendilerinin tefsirine göre bir 
intihabatı umumiye, bir de intihabatı mevziiye tasav
vur ediyorlar, tntihabatı umumiyede askerler mebus 
intihap olunamayacaklar. Fakat intihabatı mevziiye-
de askerler mebus olacak. O halde arada vuku bula
cak herhangi bir inbüâlde yapılacak intihabat; intiha
batı mevziiye olduğu için ve intihabatı umumiye ke
limesinin dairei şümulüne dahil olmadığı için asker
ler mebus olacak. 

Efendiler! Bunu anlamam. Askerlerin siyasetle 
iştigal etmemesi ne demektir? Kendi tabirlerince in
tihabatı mevziiyede askerler mebus olabilecek ne 
demektir? Bunlar, nasıl telif olunabilir? Ve nasıl 
hikmet ve maslahattır? Aklım ermedi. 

Osman Nuri Beyefendi bir de kavaninin usulü 
neşrine dair olan ahkâmdan bahisle bu kanunda «Ta
rihi neşrinden muteberdir» maddesinin mevzuu ol
madığından bahsettiler. Efendiler! Bir kere öteden 
beri merii ve cari olan usuldurki: «Tarihi neşrinden 
muteber» mevzuu bahis değildir, kavanini esasiye 
bundan müstesnadır. İşbu 19 Kânunuevvel 1339 
tarihli kanun ise kavanini esasiyedendir. Binaena
leyh bu noktadan dolayıdırki, bu kanunda «Tarihi 
neşrinden muteberdir» denilmemiştir. Fakat denile-
bilirki, bu kanun kavaaini esasiyeden değildir. 

ALİ RİZA BEY (istanbul) — Teşkilâtı Esasiye 
.Kanununda sarihtir. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Teşkilâtı Esasiye 
Kanunu dahi olsa* kavanini esasiye dahi olsa, mutlaka 
neşri tarihi zikir edilmelidir. O halde efendiler! Ka
nunların usulü neşrine dair olan ahkâma müracaat 
edelim. Orada tarihi neşri zikir edilmeyen kanunlar 
hakkındaki hüküm nedir? Tarihi neşrinden iki ay 
sonra muteberdir . Bu kanun ise 19 Kânunuevvel 
1339 da neşir olunduğuna nazaran 19 Şubattan mu
teber olması lâzım gelir. Kaidei umumiye budur, 
ahkâm budur. Velhasıl efendiler! Kanunu tefsir et
miyoruz. Kanun vazıhtır. İkinci Büyük Millet 
Meclisine ihtihap edilen asker Mebuslarımız kanu
nun ikinci maddesi mucibince hukuku müktesebei 
askeriyelerini muhafaza edeceklerdir. Ondan sonra 
yani kanunun neşri tarihinden sonra intihap edi
lecek mebuslarımız intihabın ilânından itibaren on 
gün zarfında istifa etmek mecburiyetindedirler. 

Burada hakikaten bir nokta varidi hatır oluyor. 
Nitekim Osman Nuri Beyefendi temas buyurdular, 
o da ilân meselesidir. İlân nasıl şeydir efendiler! 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu milletin sarih hakkım va-
zıhan tespit etmiştir. O da Teşrinisaninin birinci 
günü Meclis bilâ davet iştima eder diyor. Şu halde 
hali tabiide olarak müddeti hitam bulan Meclisin ye
rine ikinci Meclis bilâ davet kendi kendine gelecek 
denildiğine göre, tarihi ilân her vakit 1 Teşrinisanidir. 
Fakat bu arada inhilâl vuku bulduğuna nazaran ilân 
tarihi hangisi olmak lâzım gelir? Efendiler! Bunun 
zati mesele ile hiç alâkası yoktur. Kanunun saraha
tine göre mazbata mualleldir. Fakat bir mütalâa ol
mak üzere arz ediyorum, o da herhangi bir dairei 
intahabiyede vukua gelecek inhilal, ve meselâ Ali 
Hikmet Paşanın istifasına Büyük Millet Meclisinin 
muttali olduğu gün ilân edilmiş demektir. Çünkü 
zabıt cerideleri neşir edilmiştir. Çünkü o güne ta
kaddüm eden günlerde milletin bizzat kimseye sor
maksızın boş kalan sandalyesine bir mebus göndere-
bilmek için intihap yapmak hakkıdır, hakkı sarihidir. 
Fakat arz ettiğim gibi bu; gerek böyle olsun, gerek 
başka türlü anlaşılsın zati meseleye taallûk etmez. 
Fakat Osman Nuri Beyefendi temas ettikleri içindir-
ki bir mütalâa olarak dermeyan ediyorum. Zati me
sele, birinci maddede vazıhdır. Birinci madde sara
haten diyorki askerler Büyük Millet Meclisine şu 
şerait altında gelirler, aksi takdirde yapılan intihap-
keenlemyekûndür işte efendiler, kanunun ahkâmını 
siyaneten ben de diyorumki, Bursa da Nurettin Paşa
nın intihabı keenlemyekûndür. 

REİS — Buyurun Feridun Fikri Bey! 
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FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Bendeniz dahi ikinci şube âzası meyanında bulun
mak itibariyle Nurettin Paşanın mazbatasının bütün 
teferruatı ile müzakeresinde hazır bulundum ve 
esasen şubenin tefrik ettiği komisyonu mahsus aza
sından olarak reyimi arz ettim. Esasa girmeden 
evvel Ragıp Bey biraderimizin mütalâasının bir nok
tasını tavzih etmek istiyorum. 

Efendim : Evvelemirde buyurdularki 385 numa
ralı ve 19 Kanunuevvel 1339 tarihli kanun münha
sıran askerlerin mebus olup olmaması meselesini 
hal maksadı ile vaz ve tanzim edilmiş bir kanundur 
ve bu maksatla yapılmış olan kanunun ruhu bu nok
tada mütekasiftir, diye dermeyan buyururlar. Hal
buki efendiler! O zaman kanunun esasi encümeni 
azasından bulunmam itibariyle bu mütalâalarının 
muhtacı ikmal olduğu ve bu mütalâalarının tamarniy-
le vaziyeti ifade edemediğini arz edeceğim. 

Heyeti Celilece malumdur ki, İkinci Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin saflarında elyevm vazife 
görmekte olan asker arkadaşlarımızın vaziyeti ka-
nuniyeleri mevzuu bahis idi. Hattâ ikinci Büyük 
Millet Meclisinin azası değil, birinci Büyük Millet 
Meclisinin azaları arasında oturan asker arkadaşla
rın da vaziyeti hukukiyeleri mevzuubahis idi. Zira 
efendiler! 5 Eylül 1336 tarihli Nisabı Müzakere Ka
nununun dördüncü maddesini okuyalım: 

Dördüncü madde : Büyük Millet Meclisi azalığı 
ile memuriyet bir zat uhdesinde içtima edemez. An
cak Heyeti Vekile azalığı ve Büyük Millet Meclisi
nin inzimamı reyyi ile sefirlik Ordu ve Kolordu 
Kumandanlığı memuriyetlerinin Meclis Azalığı ile 
cemmi caizdir; diye muharrer bulunmakta idi. De
mek oluyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi birin
ci ve ikinci devrei intihabiyesinde mebus bulunan 
muhterem asker arkadaşlarımız bu ve Eylül 1336 
tarihli maddei kanuniye ile ikiye tefrik edilmekte 
idi. Eskiden kanunî esasi mucibince hiçbir veçhile 
fiilî askerlik mebuslukla kabili telif olmadığı için ve 
12 Ağustos 1325 tarihli kanun mucibince muamele
ye tabi tutulduklarından, nisabı müzakere kanunu
nun dördüncü maddesi ile, yalnız Ordu ve kolordu 
kumandanlarının vaziyeti hukukiyei .askeriyeleri 
tespit edilmiş bulunuyordu. Şu halde birinci ve 
ikinci Büyük Millet Meclisinde bulunmuş olan muh-
terem asker mebus arkadaşlarım içinde ordu ve ko
lordu kumandanlığı yapmış olan asker mebus arka
daşların vaziyeti hukukiye ve kanuniyeleri 12 Ağus
tos 1325 tarihli kanunun ikinci maddesiyle tezadı 

tam manzarası arz ediyordu. 12 Ağustos 1325 ta
rihli Kanunun ikinci maddesini arz ediyorum. 12 
Ağustos 1325 tarihinde tanzim edilip birinci Meclisi 
Mebusan azalığında bulunan asker mebus arkadaş
ların vaziyeti kanunisini tayin ve takrir eden ikinci 
maddesi aynen şöyledir: «İşbu müsaadei mahsusa» 
(Çünkü o zaman askerler; zabitler mebus olmuşlar, 
memuriyetle mebusluk telif edilmiş, mazbataları 
tasdik edilmiş, vazıı kanunun müdahalesi lâzım ge
len bir vaziyeti mahsusa kanuniye hadis olmuş) «İş
bu müsaadei mahsusa müşar ve mumaileyhimin tek
rar intihap olunmalarına ve ara yerde münhalât zu
hurunda diğer mensubini askeriyenin intihabına şü
mulü olmayacak ve atiyen hizmeti fiiliyei askeriye 
ile muvazzah olup hakkı istifayi haiz olanlardan 
mebus intihap olunanlar müstafi addolunacak ve 
hakkı istifayı haiz olmayan mensubini askeriyenin 
mebus intihabı caiz olmayacaktır.» O zamanki mü-
zakerat pek iyi hatırımdadır ve zabıt cerideleri de 
meydandadır. O zaman Kanunu Esasi Encümenin
de bulunan arkadaşlarımız şahidi adildirler. Maksat 
birinci ve ikinci Büyük Millet Meclisinde bulunan 
muhterem asker arkadaşlarımızın bu kanun ile y?-
ni 12 Ağustos 1325 tarihli Kanunun ikinci maddesi
ne nazaran müstafi addedilmeleri itibari ile Ordudan 
kat'ı alâkalarını mucip olan ve bir mucibei kanuni
yeleri bulunan şu vaziyeti, nasıl ki 1325 senesinde 
bir müsaadeyi mahsusa ile vaziyeti kanuniyeye irca 
eylemişlerse, şimdi de aynı suretle vaziyeti kanuni
yeye irca maksadı esasisinden mütevellit idi. O ka
nunun yani 385 numaralı ve 19 Kânunuevvel 1339 
tarihli Kanunun vazındaki maksadı esas ve aslı bil
hassa bu noktada idi. 

Burada biir hükmü takyidi karşısındayız. Çünkü 
bu madde nevama hukuku sfiya'sUyesiııin bir kışını, 

Efendiler! Bu noktadaki mütalâalarına berveçh'i 
maruz rnütalayı kanun'ıye il'e cevap verildikten sonra 
bir noktadaki beyanatlarına daha ibaret etmek mecbu
riyetindeyim. Ortada yapılmış oîan bir intihap var, bu 
intihap karşısında bizler, maksadı kanun, vazıhı kanu
nun gayet mübecceî olan maksadı ne olursa olsun eli
mizde mevcut mususu kanuniye ile mukayyet ve onla
rın hükmü sarihine her veçhile tabi olanak zarure'i'in-
dey'iz. Efendiler! El'in'izde birinci madde vardır. B!i-
rindi maddede b;r hüküm konmaktadır. O da erkân, 
ümera ve zabıtan ve bilumum mensubunu asikeriyeden 
hakkı istifayı haiz olm'ayanlarla istifa ve takaüt hak
kını haiz olup da şu, şu şeraiti i'kCsap etmemiş olan
lar meibus intihap olunamazlar. 
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kayıt altına alınan ve memleketin müdafaasında her
kes gibi alâkadar olan ve hukuku siyasiyesli mah
fuz bulunan büyük bir kütlenin hukukuna hitap et
mektedir. Binaenaleyh bunların hukukundan bir 
kısmını selâmeti vatan mülâhazasıyle takyit et-
meiklted'ir. Takyid edilirken kanunun naıs ve ibaraitı 
saıûhasından ayrılmak doğru değildir. Birinci mad
dede intihabatı umumiyenin ilânı tabiri sarihi vardır. 
Encümende mazbatayı tanziim eden muhterem arıka-
daşlanmız şu suretle ifade de bulunimuişlardı: «Biıin-
cli maddîdeki intihabatı umumiye tabiri Meclis teş
rii ihtühahına maituf olamaz.» Bu'mütalâa doğru ola
maz efendiler! Çünkü ortadaki intihabatı umumiyet 
tabiri, bu mcmleke'tlte 93 kanunu esasinin ilânı günün
den beri ihtisas etlmlş tabiratı malûmedendiir. Bunun 
yani intihabatı umumiyet tâbirinin başka süratle an
laşılmasına, intihabatı mevz'illyeye yani dört senede 
bir kere yapılan intihahatın haricinde olan inllihabata 
teşmil ve tevcihine imkân yoktur. Efendliler! Bu gibi 
tabiratı kanuniye karşısında her memlekette düsturu 
esasi olan bir kaide vardır. O da eğer bu tabir, ta
biratı ammeden ise, tabiratı ıstilâhiyeden ibarelidir. O 
zaman bu babda memleketin emsali hulkulkiyesüne ve 
kavanini evveliyesine müracaat olunur. Bu ta'b'irden 
maksadı kanunî ne olduğu bu suretle kanunî bir mec
ra tak'ip edilerek, kanunî bir tariki istimbat takip olu
narak elde edilebilir. Efendiler! Bu böyle, olmakla 
beraber Teşkilâtı Esasiye kanunumuzun (104) ncü 
maddesi de şöyledir: 1293 tarihli Kanunu Esas'i ile 
mevadı muaddeles'i ve 20 Kânunusani 1337 tarihli 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu ve mü'Zeyyelât ve tadilâtı 
mülgadır v 

Dermek oluyorki, 20 Nisan 1340 tarihli Teşkilâtı 
Esasiye Kanunun 104 ncü maddesi ile 93 Kanunu Esa-
S'M ilga edilmiş oluyor. Demek k'i 93 Kanunu Esasi
sinin tarihi ilğaisı ancak 20 Nisan 1340 tarihidir. On
dan evvel kanunu esasinin 20 Kânunusani 1337 ta
rihli Teşk'ilâtı Esasiye Kanunu ve 5 Eylül 1336 ta
rihli Nisabı Müzakere Kanunu ve müzeyyelatı ile 
mülga olmayan ahkâmı kemakân bakidir. 

Netekim efendiler! 3 Nisan 1339 tarihli İntihabı 
Melbüsan Kanunu bu hususu tasrih etmektedir. 3 Ni-< 
san 1339 tarihli İntihabı Mebusan Kanunun (6) ncı 
maddesi berveçhi maruzdur. (İntihabı Mebusan Ka
nunu muvakkatinin ve intihabı mebulsana mütaallik 
tevaı'İM muhtelifede münteşir kavanürii saiire ile Ka
nunu Esasinin işbu kanuna muhalif ahkâmı mülgadır). 

Demek oluyor ki, Kanunu Esasinin, mahiyeti 
esa'siyede bulunup da Teşkilâtı Esasiye Kanunu ve 

müzeyyelatı ile ilga edilmfâmiş olan ahkâmı kema
kân bakidir. Muhterem arkadaşlar! 19 Kânunuev
vel 1339 tarihli kanunu tespit ederken berveçhi bala 
arz ettiğlim meşruhatı kanuniye ve tatbikatı k'anuni-
ysye ve o fennin, o ilmin, tespit edilmiş ıstılahına 
müracaat edilmek nasıl düstur ise ayni zamanda 
meri olan kavaninde o muamelenin ne suretle anla
şıldığını tetkik etmek lâzım olacağına ve Kanunu Esa
sinin o tarihde yani 19 Kânunuevvel 1339 da mad
deleri de merii bulunduğuna nazaran intihabatı umu
miye tabirinden maksut ne olduğunu 93 Kanunu Esa
sisinin muaddel (67, 70, 75) inci maddelerinden an
layacağız. Efendiler! 21 Mart 7324 tarihinde tadil 
edilen Kanunu Esasinin (69) uncu maddesi berveçhi 
atidir: «Mebusan intihabı umumisi (4) senede bir 
kere icra olunur.» diyor. Yetmişinci maddede de ge
ne intihabı umumi tabiri kuvvetle ve sarahatle vuzu-
harı muharrerdir. Yetmişinci maddede de gene inti
habı umumi tabiri kuvvetle ve sarahatle vuzuhan 
muharrerdir. Yetmişinci madde «mebusların intihabı 
umumisine, heyetin mebdei içtimai olan Teşrinisani
de:! laakal dört mah mukaddem başlanılır» diyor. 
Ei;ndile>": iiilhr.ssa yetmişbeşinci madde daha vazıh, 
daha kattidir. Münhal olan mebusluk makamlarına 
intihap olunacak azanın memuriyeti gelecek intihabı 
umumi zamanına kadardır. O halde muhterem arka
daşlar Nurettin Paşanın Mazbatasının karşısına, mil
letin tezahür eden iradesinin karşısında intihabı 
umumi tabiri sarihini ihmal etmeye imkân var mıdır? 
İntihabatı umumiye tabiri bu kadar vuzuh ve sara
hatle tespit edilmiş iken ve birçok kavanin bunun 
manasını sürati katiyede takrir ve tayin eylemiş iken 
ve bu memleketde kırk seneden beri tatbikatı siya-
siyede bu mefhum bu suretle anlaşılmış iken artık 
intihabatı umumiye tabirini, şubenin mazbatasını tas
dik eden muhterem arkadaşlarımızın mütalâası veç
hile kabul etmeye imkânı kanunî asla mevcut değildir. 
(Vardır sesleri) 

Efendiler! Muhterem Ragıp Bey arkadaşımız bir 
nokta dermeyaıı buyurdularki onu, şimdi bendenizi 
dinlememekte bulunan, Ticaret Vekili Ali Cenani 
Beyefendi şubede dermeyaıı etmiş idiler. Hakikaten 
şayanı dikkat bir mütalâadır. «Sizin anladığınıza gö
re, intihabı umumiye ilânı, dersek gelecek intihabatı 
umumiyede bütün zabitan ?elip mebus olabilecekler.» 
dediler. Efendim! buna imkân yoktur. Bu ciheti teş
rih edeceğim ve bu teşrihim vazıh bir suretde taay
yün ettikten sonra öyle bir vaziyeti kanuniye karşı-
şısında kalacağızki, atiyen bu kanun ne suretle an
latılacak ve tatbikatda ne suretle anlatılmak lâzım-
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dır ve netayici kanuniyesi ne olmak lâzım gelir? Bu 
taayyün ettikden sonra, gelecek devrei intihabiyede 
muameleye tabi olacak asker mebus arkadaşlarımı
zın vaziyeti kendiliklerinden meydana çıkacak ve 
vazu kanununun demin arz ettiğim makasıdından 
birisi, yani asker arkadaşlarımızın siyasetle iştigal 
maddesi kendiliğinden ve tabiati ile hasıl olacaktır, 

Efendiler! Osman Nuri Bey arkadaşımız ilân ta
biri üzerinde ehemmiyetle durdular, filhakika efen
diler tabiratı kanuniyenin ihmaline imkân yoktur. 
Tabiratı kanuniye imal olunup. İhmalinden imali ev
lâdır. 

Efendim! İlândan vazıı kanunun maksadı - şube
de pek muhterem bir arkadaşımız tarafından gayet 
alimane bir surette tahlil edildiğine göre, bu fikri bul
mak şerefi bendenize ait değildir. Onu burada arz 
arz etmek mükellefiyeti vicdanıyesindeyim - İlân hâ
disesinden vazıı kanunun maksadı birinci maddedeki 
hükmün takyididir. Böyle olursa meselâ Kırkkilise 
livasında bir intihap vukua gelirse (Kırklareli ses
leri) hata ettim efendim tashih ediyorum, Kırklar
eli livasında bir intihap oluyor (Vilâyet sesleri) bunu 
da tashih ettim efendim. Kırklareli vilâyetinde bir 
intihap oluyor. Bitlisde, Hakkâride bulunan ve me
bus olabilmek mezayasını ve kabiliyeti intihabiyesini 
haiz bir zabit; dairei intihabiyesinde, memlekete me
busluk açıldığını nereden bilecek? (Ajanslar ilân eder 
sesleri) Ajanslar bir cevabı hukuki, bir cevabı kanuni 
ifade etmez. İşte efendiler! Bütün memlekette men-
subini askeriyenin hukuk intahabiyesinin takyidine 
mütakabil, vazıı kanun onların hukukunu taimin ma
hiyetinde olmak üzere ilân esasını vaz etmiştir. 

İlândan maksat da şudurki; memleket, intihabatı 
umumiyenin ilân kılınmış olduğunu duyacak, bile
cek, ilim hasıl edecektir. Efendiler! Bir esası mü
himini adlimiz vardır ki, o da: Bütün muamelâtı ad
liyemiz, her türlü faaliyeti hukukiye tebligat esası
nı muciptir. Teblâgat esasını müstelzimdir. Hattâ 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu bu tebligatın tahriri suret
te her hangi bir maslahat için ilânım mecburi kıl
mıştır. Binaenaleyh, bu mecburiyeti itmam sadet 
ve maksadında olmak üzere bu kanunun birinci mad
desi ile hukuku takyid edilen kimseler, intibahatın 
bütün aktarı memlekette ilâm sureti ile keyfiyete 
muttali olacaklardır ki, bu da Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun nassı sarihinin istihdaf ettiği tebliğ esa
si mühimmine istinad etmektedir. Binaenaleyh efen
diler! Teşkilâtı Esasiye Kanunuyle tasrih edilmiş olan 
teşrih ve tekit edilmiş olan esasatı mühimmeyi ve 

I aym zamanda hukuku ammeye taallûk eden esatiri 
I teşriiyeyi ihmal etmeye katiyen imkân yoktur. Efen-
I diler! Burada tahlil edilecek nokta: 18 Mayıs 1327 

tarihli ve Kavaninin neşir ve ilâm hakkındaki Ka
nunun beşinci maddesidir. Efendiler! Bu maddei 

I kanuniye mucibince hiçbir kanun ve nizamın hük
mü makabline şamil olmaz. Fakat muhaffefi ceza 
olan efal bundan müstesna olup, bunların ahkâmı 
makabline dahi şamildir. Efendiler! Hiçbir kanu-

I nun hükmünün makabline şamil olamıyacağına na
zaran bu mefhumu ihdas etmiş olan (İntihabı umu
mi) tabirini ancak meclisin müddeti tabiiyesinin hi-

I tamından sonra icra kılınacak intihabatı umumiye-
I den meriiyülicra olması lâzım gelir. Bunun başka 

türlü olmasına 18 Mayıs 1327 tarihli Kanununun arz 
ettiğim beşinci maddesi katî suretle malidir. Bütün 
bu mefhum ile telâkki ederek intihabatı umumiye
nin ilânı tarihinden itibaren mevkii meriiyete geçe
ceğini kabul etmek bir neticei tabiyedir. 

Efendiler! Demin Ragıp Beyin dermeyan ettiği 
mütalâa ki, bu mütalâaya geçende Ali Cenani Bey 
Biraderimiz de iştirak buyurmuş idiler, o noktaya 
cevap vermek isterim. O nokta hakikaten mühim
dir, Efendiler! Bu kanunu nasıl anlayacağız? Ko
laydır, aşikârdır, sarihtir. Kanun, ibaratı kanu-

I niyeye bakarak anlaşılır, o esas üzerinde yürünür, 
vaziyeti kanuniye şudur. Önümüzdeki intihabatı 
umumiyenin ilânından itibaren on gün zarfında is
tifa etmemiş olan askerler, zabitler, badema önümüz
deki ücünçü devrei intihabiyeden itibaren dördün
cü devrei intihabiyeye kadar mebus olamazlar. Dör-

I düncü devrei intihabiyede gene intihabat ilân olu
nur. O zaman mebus olabilirler. Şimdi farz edi
niz ki üçüncü devre intahabatı umumiyesi ilân olu
nuyor. Tarihi ilândan itibaren ongun zarfında bir 
zabit istifa etmemiş ise, bir defa o zabit dördüncü 
devrei intihabiyeye kadar beklemekle mükelleftir. 
Böyle şey olur mu? Denecek ama efendim, kanun 
böyle yazılmıştır. Kanunun sarahatine bakarız, o 
sarahatten anlarız. Efendiler! Farz ediniz ki bu 
meseleden dolayı şu vaziyette bulunan bir asker 
namzet gelmiş size mütalâayı kanuniyenizİ soruyor. 
Efendier! İlim namına, meslekî hukuk namına o 
namzet olmak isteyen askere bundan başka türlü 
cevap vermeye imkânı kanunî yoktur. İntihabatı 
umumiye kaydı vardır. O adam bana demez mi ki, 
ey hukukçu efendi! Vazıı kanun intihabatı umumi
ye kaydını niçin buraya koymuş? Buna - Niçin koy
muş vallahi bilmem - mi diyeceğiz? Böyle şey mi 

! olur efendiler? Tatbikatı kanuniye ibaratı kanuni-
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ye ile mukayyettir. En mühim bir meseleye temas 
ediyoruz, halkın böyle müzmer olan, yahut tama
men ifade edilmemiş, gayrisarih olan maksatlarla 
hukuku bağlanamaz. Nassı sarih lâzımdır. Efen
diler; takyidi hak, nevama bir cezadır. Bir ada
mı mahkûm etmekle, bir adamın hukukunu takyit 
etmek arasında tam bir müşabehet, tam bir tatabuk 
ve tevafuk vardır. 

Mahiyetleri birdir demiyorum. Fakat efendiler! 
Mahiyetleri bir olmamakla beraber hakkın takyidi 
ile ceza arasında büyük bir müşabehet vardır. Bina
enaleyh hukuku takyid mahiyetinde olan bir madde
de biz tutarız birtakım gayri sarih ibarelerin yahut 
sarahatlerin zıddına bir takım efkâr ve mütalâatı 
umumiyeye tebean itayı hüküm edebiliriz. 

Efendim! Mesele ve esasat ne kadar mühim olur
sa olsun ortada bir ibareyi kanuniye vardır. Herke
sin hakkı ibareyi kanuniyeden müstebattır. İbareyi 
kanuniyeyi başka türlü anlamaya imkân yoktur. 
Muayyen surette ibaratı kanuniyenin manası ne su
rette ihdas edilmiş ise kanun o suretle anlaşılır ve 
bu halkın en büyük teminatı hukukiyesidir. 

Efendiler! Gene şubede bir arkadaşımızın gayet 
güzel bir suretde tahlil etmiş olduğu üzere, nasıl gay
ri kabil olur ki, bir sakafın altında, devrei intihabi-
yede iki mebus yanyana otururken onlardan bir ta
nesi meslekî namına hukuku müktesep tutularak me
zun addedilmiş ve yarın eğer mebus intihap edile
mezse Müdafaai Milliye Vekâletine istida vererek 
Ordu kadrosunda istihdamını talep etsin ve diğeri is
katı hak ederek bir daha mesleğine avdet edememek 
mevkiinde bulunsun. Bu, adaletle, müsavatla, demok
rasi mefhumu ile nasıl kabili teliftir? Bu manzaraı 
imtiyaza vicdanlar tahammül elebilir mi? Edemez 
efendiler, netekim bu noktayı mazbatayı tanzim 
eden arkadaşlarımız dahi işaret buyurmuşlardır. Aynı 
devrei intihabiyede ve bir sakaf altında yan yana 
biri haizi istisnai yet yani imtiyazlı, diğeri imtiyazsız,.. 

İZZET ULVÎ BEY (Karahisarı Sahip) — İmti
yazlı, imtiyazsız ne demektir? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — İmtiyaz
lı, imtiyazsız demek (Evvelce söylediniz sesleri) mü
saade buyurunuz efendim, zahmet buyurmayınız 
efendim! Birisi 19 Kânunuevvel 1339 tarihli kanu
nun ikinci maddesinden müstefit yani mezun mecli
sin müddeti itihabiyesi hitam bulupda buradan çık
tığı zaman doğrudan doğruya kadrolarda istihdam 
edilecek, bütün hukuku askeriyesi müktesep, diğeri 

j istifa etmiş, iskatı hak etmiş, artık istihdam olun
mayacak. (Tabiî sesleri) Ne için tabiî olsun efen
dim. Ortada bir devrei intihabiye vardır, ortada bir 

| mefhumu adalet vardır, ortada birinci maddenin sa-
I rih ifadesi vardır. Binaenaleyh efendiler, bu sarahat, 
| bu vuzuh ve bu aşikâr vaziyet karşısında maddei 
\ kanuniyeyi başka türlü anlamaya ve Nurettin Paşa-
I mn mazbatasını reddetmeye asla imkânı kanuni yok

tur. (Gürültüler) Halil Beyefendi Hazretleri! Zati 
Âlinizde geleceksiniz, burada şubede dermeyan bu
yurduğunuz belagatı âliyeyi teşrih buyuracaksınız 
biz de müstefit olacağız. Efendiler! Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun ikinci maddesi ve bu kanunun heyeti 
umumiyesi hakkında da Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun maddei muvakkatesi bendenizin bu beyanatıma 
hacet bile bırakmayacak derecede meseleyi ta esa
sından halletmiştir. Orada (Türkiye Büyük Millet 
Meclisine intihap edilen ve edilecek olan denilmiş
tir... Orada «Türkiye Büyük Millet Meclisine intihap 
edilen ve edilecek olan bilumum mensubini askeri
yenin tabiî olacakları şarait hakkındaki 19 Kânunu
evvel 1339 tarihli kanun ahkâmı bakidir.» denilmek 
itibari ib «edilecek olan»ibaresi ikinci devrei inti
habiyede intihap edilmiş ve edilecek olan bilumum 
askerlere vuzuh ve sarahatle şâmildir. Bunun karşı
sında tereddüt etmeye bunun karşısında vaz'ı kanunî 
mahiyetinde delili kanunî dermeyan etmeye imkân 
yoktur. 

ALÎ SAİP BEY (Kozan) — Biz tereddüt ediyo
ruz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Edemez
siniz efendim, sarihtir. (Devam sesleri) Efendim, za
ten bu nokta mazbatada da cevaba nail olamamıştır. 
Maddei muvakkate şudur ve gayet mühimdir. He
yeti Celile Nurettin Paşanın mazbatası karşısında 
değil, alelıtlak bir meseleyi kanuniyenin halli muvace
hesinde tamamiyle kanuni bir esasa istinat ederek mü
talâa yürütmeyi temin edecek derecede ve her türlü 
tereddüdü zihinden selbeyleyecek mahiyette sarih ve 
aşikâr bir mesele karşısındadır. (Türkiye Büyük Mil
let Meclisine intihap edilen ve edilecek olan bilumum 
mensubirıi askeriyenin tabi olacakları şerait hakkın
daki 19 Kânunuevvel 1339 tarihli kanun ahkâmı ba
kidir.) denilmiştir. Artık bunun karşısında zerre kadar 
tereddüt etmeye imkân ve ihtimal yoktur. (Kâfi ses
leri, devam sesleri.) 

Efendiler! İkinci maddeye işaret etmek isterim. 
Tabiîdirki, birinci madde hakkındaki maruzatım vic
danı pâki âlilerimizde bu meselenin vaziyeti kanuni-
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yesini tamamiyle tespit ve va.ziyeti lâyıkı ile zahire 
ihraç eylemiştir. Bunda şek ve tereddüde mahal yok
tur. ikinci madde ise bu hususu izah eyleyecek olan 
diğer arkadaşlarımızın ifadatı vazıhaları ile taayyün 
eyleyecektir, ikinci madde de (Birinci ve ikinci Tür
kiye Büyük Millet Meclisi azalığında bulunmuş ve 
bulunacak olan) denmektedir ve bunda da (ikinci 
Türkiye Büyük Millet Meclisi) tabiri bütün ikinci 
devrei intihabiyeye şamildir. Devrei intihabiye bir 
küldür. Kül içinde tefrik yapılmaz. Küllün bir kıs
mında bir türlü bir kısmında başka türlü kaidei hu
kukiye teklif edilmek, esasatı hukukiye ile gayrı ka
bili telif bir garabettir. Böyle bir garabeti Heyeti 
Celileniz asla ihtiyar edemez." Binaenaleyh efendiler! 
(ikinci Türkiye Büyük Millet Meclisi) denildiği vakit 
bundaki maksat, bu devrede mebusluk etmiş olan ve 
Teşkilâtı Esasiye Kanununa tevfikan (edecek olan) 
bilumum asker arkadaşlarımıza şamil ve racidir. 

Efendiler! Tahlilâtı kanuniyemi bitirdim. Hüküm, 
Heyeti Celilenizindir. Bu karar öyle bir mahiyet kes-
bedecektir ki, bu mahiyet şimdi mebus olacak asker
lerin hepsine şamil olacağı gibi, atiyen dahi mebus 
olacakların vaziyetine de şâmil olacaktır. Eğer başka 
türlü bir karar verilecek olursa üçüncü devrei inti-
habiyede intihabatı umuıniyenin ilânını müteakip hu
susi münferit intihabatta dahi zabitanın namzetlik
lerini vaz etmek gibi bir vaziyeti mahsusa husule 
gelecektir ki, bu demin teşrih ettiğim kanunun yazım
daki iki maksattan birincisine tamamı ile münafi ve 
müğyırdır. 

Binaenaleyh mahterem arkadaşlar! Mevzuubahis 
olan nokta, hâkimiyeti milliyeyi ifade eyleyen bir reyi 
millînin huzurunda, kanunun icabı selimini ifade ve 
serd eylemektir. Herkes kanaatinde serbest olduğu 
gibi bendeniz de kanaatimi delâili kanuniyeye ve bir 
itminanı vicdanıyeye istinat ettirerek Heyeti Celilenin 
nazarı temyiz ve taktirine arz ederim. . 

HALİL BEY (Zonguldak) — Muhterem efendi
ler! Meselenin ehemmiyetini nazarı dikkate alarak söz 
aldım. Yani atide yapılacak olan intihabata da mües
sir olacak bir mesele olmak itibariyle, bu mesele hak
kında ne kadar söz söylense ve keyfiyet ne kadar vu
zuh kesbetse ve binaenaleyh ati için elimizde bir ölçü 
bulunmak için ne kadar iyi bir zemin ihzar edilse, o 
kadar güzel olur kanaatindeyim. 

Efendiler! Tekrar ediyorum, mevzuu bahis olan 
şey; bir şahıs değildir, doğrudan doğruya kanundur. 
Bendeniz kanunun, elfazma değil, bizzat ruhuna te-
messük etmek istiyorum. 

Efendiler! Bu kürsüde lehte ve aleyhte söz söy
leyen arkadaşlar birçok hususattan bahis ettiklerin
den dolayı, bendeniz Heyeti Celileyi daha ziyade tas
di etmemiş olmak için kısa keseceğim. Yalnız bazı 
arkadaşların hatırlarına gelmemiş olan şeyleri söyle
mekle ve bazı iddiaları cerh etmeye çalışmakla iktifa 
edeceğim. 

Efendiler! Dikkat ettim, aleyhde söz söyleyen ar
kadaşlarımın hemen kâffesi (Umumi) kelimesine çok 
yapıştılar ve buna çok kıymet ve ehemmiyet verdi
ler. 

intihabatı Umumiye terkibindeki (Umumiye) Ke
limesi bendenizce burada kendilerinin zannettikleri 
gibi «mevzii» mukabilinde olan bir manayı ifade 
eden bir kelime değildir, intihabatı umumiye tabiri, 
memlekette cereyan eden diğer intihabatdan, intiha
batı teşriiyeyi tefrik etmek için kullanılmış olan bir ta
birdir. Memlekette belediye intihabatı yardır. Meca-
lisi umumiye intihabatı vardır, mecalisi idare intiha
batı vardır, şu vardır bu vardır. Bunu bunlardan ayırt 
etmek için intihabatı umumiye kelimesi kullanılmış-
dır. (Hiç öyle değil sesleri.) Pek yakındır ve böyle
dir beyefendiler! 

MUSTAFA BEY (İzmit) — Kendi telâkkin Ha
lil Bey! 

HALÎL BEY (Devamla) — Beyefendi! Bendenize 
oradan itiraz buyuracağınıza söz alır, buraya gelir 
ve burada iddianızı ispat eder ve benim sözümü bu
rada çürütürsünüz. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bu düsturu burada 
niçin söylemiyordun? 

HALlL BEY (Devamla) — İntihabatı umumiye 
terkibi 93 tarihinde kabul edilmiş bir terkiptir. Bu, 
doğrudan doğruya Fransızların kullandıkları (Election 
Legislative) Kelimesinin muadili olmak üzere kulla
nılmıştır. Türkiye'nin o zamanki, zihniyete göre in
tihabatı teşriiye terkibini kullanmak tehlikeli bir me
sele olduğundan dolayı kanunu Esasiyi yazanlar bu 
suretle intihabatı umumiye terkibini tercih etmişler
dir. Sonra gene sizin iddialarınıza mukabele etmiş 
olmak için şunu arz edeyimki; intihabatı umumiye 
terkibinden maksut olan mananın bu olduğunu ispat 
eden en mühim nokta,- Osman Nuri Bey vesair ar
kadaşlarımızın burada en çok dermeyan buyurduk
ları - daha doğrusu icad ettikleri - mevzii kelimesi
nin kanunda mevcut olmamasıdır. 

OSMAN NURİ BEY (Bursa) — Halil Beyefen* 
di! Madde vardır madde... 
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HALİL BEY (Devamla) — Efendiler! Teşkilâtı 
Esasiye kanununun maddei müzeyyelesi ile kanuniye-
ti elan mer'i olan kanunun hedefi, maksadı malum
dur. Vazı'ı kanun olan Heyeti Celile sizsiniz ve bu 
kanunun niçin kabul edildiğini pek alâ takdir eder
siniz. Binaenaleyh bunun burada tekrar izahına lü
zum görmem. Binaenaleyh, arkadaşlarımızın ikide 
bir gerek bu ve gerekse bu kanuna temas eden diğer 
kanunlardaki bazı kelimata temassük etmelerini ben
deniz zait addediyorum. 

Beyefendiler! itibar, maani ve makasıttadır. El-
faz ve mebaliğe değildir. Bir işte maksat ne ise hü
küm ona göredir. Binaenaleyh kalkıp maddenin mak
sudu olan manadan bütün bütün zühul etmek ve bu
na tamamen aykırı bir şey serd ve izhar etmek, ben-
denizce doğru bir şey değildir. Muhterem arkadaşla
rımızdan bir zat btıyurdularki, mademki, bu meclis 
de halen zülcenaheyn bir takım arkadaşlar vardır. 
Sıfatı askeriyeleri baki olmakla beraber mebuslukla
rını muhafaza ediyorlar. Binaenaleyh ordunun siya
setle iştigal etmesi devam etmektedir. Tabir aynen 
böyledir, efendim. 

Efendiler! Bunu bir lahza için doğru olarak kabul 
ediyorum : Ordunun siyasetle iştigali berdevamdır. 
Fakat efendiler! Bu kaidei mutlaka değildir. Bizim 
için, bizim müdafaa etmek istediğimiz esasa göre ba
tıldır ve her batıl gibi bu makisümaleyh olamaz. 
Bendenizce mevzuu bahis olan kanunu çürütmek için 
bu noktayı nazarı kabul etmektense, zülcanaheyn 
olan arkadaşlarımızın her ne olursa bir kanatlı olma
larını tercih ederim, ikide birde bir takım sebepler
le bir kanunu iptal etmek kadar ve bu kaidei memle
ket de hâkim etmek kadar tehlikeli bir şey tasavvur 
edemem. (Bravo sesleri.) 

Gene muhterem arkadaşlarımızdan birisi buyur-
duki «kanunun bir tarafında imtiyaz, diğer tarafın
da mahrumiyet mündemiçdir.» Bendeniz katiyen bu 
fikirde değilim. Çünkü elhaletühazihi Meclisi Âlide 
mevcut olan asker rüfekayı kiram, buraya gelirken 
kendilerinin vaziyetlerini, vasfı meslekilerini tayin 
eden bir ölçü mevcut değildi. Bu ölçü yok iken kal
kıp geldiler. Binaenaleyh onlar buraya geldikten son
ra; ey efendi, ya mebus ol veya asker ol... Efendim! 
Mebusluğu mu tercih ediyorsun, askerliği mi tercih 
ediyorsun? Askerliği tercih ediyorsan çek git!... de
mek doğru bir şey değildi. Çünkü intihabatdan ev
vel kabul edilmiş muayyen bir kaç nokta, bir kaç 
esas zikir ediliyordu. Buna göre, meselâ kumandanı 

bulunduğu mıntıka dahilinden mebus olamaz. Bilmem 
ne filân diye böyle bir takım esaslar var idi. O va-
kitki bu vaziyetlere göre kalkmış gelmiş. Şimdi bu 
adam buraya geldikten sonra sen askersin. Ya as
kerliği kabul et, yahut mebusluğu kabul et veyahut 
birisinden birisini ihtiyar ederek diğerinden istifa et 
demek elbette söylenemezdi. Fakat 19 Kânunuevvel 
1339 tarihli kanunun kabulünden sonra Meclisi Âli
ye gelecek olan asker Mebuslar için bu mesele mev
zuu bahis değildir. Malumu Âlinizdir ki; bu kanun 
ilân edilmiştir. Onların bu kanun hakkında malumat
ları lâhik olmuştu. Buna rağmen hayır efendim, bu 
zat evvelce gelmiş olan arkadaşlar gibidir. Nasıl olur
da, bir sakaf altında hem mahrum, hem mümtaz iki 
şahsiyet içtima edebilir? Halbuki bir tanesi kanun
dan evvel gelmiştir, bir tanesi kanundan sonra gel
miştir. Binaenaleyh, bendenizce böyle mahrum ve 
mümtaz iki zümrenin mevcut olacağına kani değilim. 
Sonra 19 Kânunuevvel tarihli kanun için buyurdu-
larki bu kanunda «işbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir» kaydı mevcut değildir. 

Bazı arkadaşlar burada bu gibi kanunların iki ay 
sonra muteber olacağı hakkında söz söylediler. Ta
biî kanunî söylediler. Fakat bendeniz bundan başka 
bir şey arz edeceğim. Efendiler! Kanunda siğai fua
yelerle tahdit edilmiş olan bir takım çerçeveler var
dır. Bu çerçeveler mevcut iken «işbu kanun neşrin
den muteberdir» demek fuzuli bir şeydir. Çünkü 
(Edilmiş olan) (Bulunan) kelimeleri vardır. (Edilmiş 
olan) Malumu Âliniz bundan evvelki mecliste bulun
muş olan mebusanı kirama aittir. (Bulunan) !9 Kâ
nunuevvel tarihli kanunun kabulüne kadar Meclisi 
Âliye iltihak etmiş olan mebuslara aittir. Eğer madde
de (Bulunmuş olan), (bulunan) dan sonra (bulunacak 
olan) denilmiş olsaydı o zaman mesele yoktu. Haki
katen kanununun tarihi neşrinden itibaren mer'i ol
ması hakkındaki maddenin vücudu elzemdir. Çün
kü (Bulunacak olan) o kadar mühim bir istikbale ait 
bir silgadırki, bunu tahdit etmek için mutlaka ve 
mutlaka bir madde konulmak icap ederdi. Çünkü bu 
dakikada (Bulunan), (Bulunmuş olan); o meclisde bu
lunmuş olan demektir. Binaenaleyh hiç ve hiç bir 
veçhile ihtilâtat imkân ve ihtimali yoktur. 

Sonra ilânından bahsettiler. Rüfekayı kiramdan 
bir zatı muhterem buyurduki ilân, heyeti teftişiyenin 
ilânıdır. Hayır efendiler! Kanunda mevzuu bahis olan 
ilân, heyeti teftişiyenin ilânı değildir, intihabat ister 
umumi olsun, ister mevzii olsun - Burada gene o muh-
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terem arkadaşımızın tabirini kullanıyorum - Çünkü 
ne umumi vardır, ne mevzii vardır arz etmiştim : 
(Ğlection Legislative) mukabili olan intihabatı umu
miye intihabın icra edileceğini musavver olan ilândır. 

OSMAN NURİ BEY (Bursa) — Beyefendi! İlâ
nın nasıl olacağı kanunda yazılmıştır. 

HALİL BEY (Devamla) — Binaenaleyh bu ilân 
yapılmış ise mevzuu bahsedilen mazbata sahibinin bu 
ilândan on gün evvel istifa etmesi lâzımdı. Bu ilân 
yapılmamış ise yapılan intihap usulüne tevfik edil
memiş bir intihap olacağından, mefsuh ve keenlem-
yekûn addedilmesi icap eder. 

Sonra Beyefendiler! Bazı arkadaşlara dikkat edi
yorum. Zihinlerini, karıştıran bir nokta var. Kanun
da; ilândan itibaren on gün zarfında deniliyorki; 
bunun manasını kimisi on gün evvel, on gün sonra 
anlamışlardır. Efendiler! hakikaten on gün evvel, 
on gün sonra dense idi; mebus olan zatın vaziyeti 
müşküldü. Çünkü muayyen bir on gün zarfında, on 
gün evvel istifa etmiş ise makbul, on gün sonra istifa 
etmiş ise makbul değildir. Ey böyle de değildir. 
İlânın vaki olduğu zamandan itibaren isterse ikinci 
gününden ta onuncu gününe kadar istifa etmek için 
zamanı vardır. Binaenaleyh bendeniz şubenin maz
batasının doğru olduğuna kaniim. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim! Bursa Mebusluğuna intihap olunan Nurettin 
Paşanın mazbatasının ikinci şubeden reddine istinat 
eden mevadı kanuniyeyi, arkadaşlarımın söyledikle
rini tekrar etmemek suretiyle, tahlil etmeye çalışaca
ğım. O maddeleri takviye eden ve o maddeleri adeta 
yeniden vaz eden Teşkilâtı Esasiye Kanununun bir 
maddei muvakkatesi vardır. Eğer o maddei muvak
kate olmasa idi neşir olunan o kanunun hükmü kal
mayacak idi. Çünkü Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
103 ncü maddesi Teşkilâtı Esasiye Kanununa münafi 
olan ahkâmı ortadan kaldırıyor demek maddei mu
vakkate o iki maddenin ikisini de ipka etmiştir. 
Teşkilâtı Esasiye Kanununa konulan ve hiç bir nu
mara almayarak neşir edilen bu maddei muvakkate-
nin elbette bir müntehası vardır. Çünkü muvakkat 
demekle tevkit edilmiş maddei muvakkatenin bir 
zamanı muayyene kadar gideceğini kendi kendisine 
maddei kanuniye tasrih etmiştir ve maddei muvak
kate Teşkilâtı Esasiye Kanununa muhalif olan ah
kâmı tespit etmiştir. Bunun ahkâmı hiç şüphe yok-
turki, devrei intihabiye neticesine kadardır. Ne için 
böyledir? Sözlerimin bir kavli mücarretten ibaret 
olmasını istemem. Çünkü onun hükmü devrei inti

habiye neticesine kadar ceryan etmemiş olursa, inti
hap olunan ve sunufu askeriyeye mensup olan refik
lerimizin ikinci maddeden istifade etmemeleri lâzım 
gelir. Yani 19 Kânunuevvel tarihli kanunun ikinci 
maddesi ki asker mebusların, mebuslukları müddetin-
ce kidemlerinin filânlarının muhafazasını cami olan 
hükümdür. Maddei muvakkate o ahkâmı muhafaza 
etmek için vaz olunmuştur. Yani devrei intihabiye 
neticesine kadar gideceğinin en büyük delili budur. 
Maddei muvakkate neşir olunduğu tarihten itibar 
etmiştir. Yani o iki maddeyi tespit ettikten sonra 
hükmü kalmamıştır diyecek olursak, o vakit mev
cut arkadaşlarımızın ikinci madde hükmünden isti
fade edememeleri lâzımdır ki, bittabi bu da batıldır. 
Şimdi bir zamanı muayyenle muhdut olduğu şu su
retle sabit olan maddei muvakkatenin metnini oku
yalım: «Türkiye Büyük Millet Meclisine intihap 
edilen ve edilecek olan bilumum mensubini askeriye
nin tabi olacakları şarait hakkında 19 Kânunuevvel 
1339 tarihli Kanun ahkâmı bakidir. Şimdi Rağıp 
Bey arkadaşımızın (Edilecek) tabirinde mazbatayı in-
tihabiyenin aleyhine çıkarmış olduğu delili, bendeniz, 
kendi delilleriyle kendi ifadelerini cerhe kıyam edi
yorum. Şimdi devrei intihabiye neticesine kadar 
hükmü baki olan bu maddei kanuniyede «intihap 
edilecek» tabirinin, devrei intihabiye nihayetine ka
dar intihap edilecek askerlere şâmil olduğunu bu iki 
madde tamamiyle ve sarahaten göstermiş oluyor. 
(Pek doğru sesleri) Binaenaleyh Rağıp Bey arka
daşımızın, aleyhine delil olarak getirdiği şeyi bende
niz lehine alıyorum. Takdiri heyeti kirama aittir. 

İlân meselesini, intihabatı umumiye tabirlerini 
arkadaşlarımız vazıh suretle söylediler. Bunu tekrar 
etmekten tevakki ederim. Yalnız mazbatayı intiha-
biyeyi ret eden bazı arkadaşlarımızın fikirlerinin sap
lanmış olduğu bir nokta vardırki, ikinci maddede, 
(Birinci ve İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
aza bulunmuş olan ve bulunan) «bulunan» tabiri fil-
hal bulunan demektir. Binaenaleyh gelecek olanlara 
şümulü yoktur. İşte fikri âlileri burada temerküz 
ettiği için şubede mazbatai intihabiye red edilmiştir. 
Demincek arz ettiğim maddei muvakkate ahkâmının, 
devrei intihabiye neticesine kadar devam edeceği sa
bit olduktan sonra (Edilen) tabiri de bittabi devrei 
intihabiye neticesine kadar edilen demektir. Bundan 
başka türlü mana çıkmaz, yani devrei intihabiye 
nihayetine kadar edilmiş olanlar, edilendir. Şimdi 
maddei muvakkate ile sabit olan şu ahkâmdan, mad
deyi muvakate ehkâmı neticelendikten sonra kanunun 
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bir kısmının ahkâmı ortadan kalkacaktır. Bir kısmı
nın ahkâmı baki kalacaktır. Bendeniz Osman Nuri 
Bey arkadaşımın istinat ettikleri delile istinat etmi
yorum. Kendisi tarihi neşrinden muteber değildir, 
maddesi mevcut değildir, demiştir. Halbuki o ka
nunun bazı ahkâmı vardırki, o ilânihaye bakidir. 
Çünkü Teşkilâtı Esasiye ahkâmına mugayir olmayan 
ahkâm bakidir. Yani istifa etmedikçe hiç bir asker 
Meclisi Milliye intihap olunamayacaktır. Onun bi
rinci maddesinin ahkâmı da budur. Bu, ilânihaye 
baki kalacaktır. Bunun bakası Teşkilâtı Esasiye Ka
nununa münafat teşkil etmemesinden dolayıdır. Bina
enaleyh neşir tarihinin mezkûr olmamasından dolayı 
kanunun gelecek devrei intihabiyeye kadar mer'i ol
maması lâzım gelmez. Kavaninin neşir ve ilânı hak
kındaki kanununa tabi olur. Yani iki ay sonra mu
teber olur. 

Binaenaleyh bunun bu süratle muteber olması hiç
bir vakit aleyhinde delil teşkil etmez. Çünkü bu ta
rihten muteberdir ve ikinci maddenin ahkâmı icra olu
nacaktır. Muteber olmazsa ahkâm icra olunmaz. Bu
nun ahkâmı mutlaka gelecek devrei intihabiyeden 
değil, devrei intihabiyeden başlar. Ragıp Bey arka
daşımız kanunun haricinde olarakda bazı mütalâat-
da bulundular ve dedilerki, bu iki maddelik kanun 
neşir edilmezden evvel henüz birtakım mesail halle
dilmemişti ve meselâ hilâfet ilga olunmamıştı. Hal
buki bu kanun hilâfetin ilgası meselesi halledilme
den evvel neşir edilmedi. Binaenalehy o istisna ettik
leri şey bir tarih yanlışlığından ileri geliyor. Çün
kü bu kanun 1339 tarihinde neşir edilmiştir. Hilâfe
tin ilgası Kanunu ise 1340 senesi Martındadır. Bi
naenaleyh burada zühulleri olduğunu kendilerine 
beyan ediyorum. Şimdi maddei muvakkatenin matu
fu aleyhi olan iki maddelik kanun bu suretle tespit 
edildikten sonra izahatım veçhile anlamak lâzım ge
lir. Eğer bu suretle anlaşılmazsa, kanunlar neşir ve 
ilân edilirken bir şeyi tayin etmek veya bir şeyi is
pat etmek için değil, mutlaka mantık ve makûlât 
dâhilinde bir meseleyi nef veya ispat etmek için vaz 
olunur. Eğer böyle arılamazsak bir devrei intihabiye-
de bir sakaf altında bulunan arkadaşlarımızdan bir 
kısmının bu kanundan müstefit, diğer birtakım ar
kadaşlarımızın da müstefit olmaması lâzım gelir. Bu 
kanunun gerek sarahati, gerek delâleti bu devrei inti-
habiye nihayetine kadar herhangi bir asker arkada
şımızın intihabının bu Mecliste kabul olunmasını 
natıkdır. Binaenaleyh şubeden tanzim olunan mazba
tanın reddi ile asıl mazbatayı intihabiyenin kabu
lünü teklif ediyorum. 
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REŞÎT AĞA (Malatya) — Usulü müzakere hak
kında söz istiyorum. 

RECEP BEY (Kütahya) — Muhterem arkadaş
lar! Nispeti askeriyesi olanların bu son Millet Mec
lisine âza intihap edilip edilmemeleri hususunun 
yeni bir hükme rapt olunduğu sıralarda bendeniz 
Müdafaai Milliye Encümeninin Mazbata Muharri
ri bulunuyordum. Bu itibarla Nurettin Paşanın me
busluğu meselesinin halline esas ve mikyası tetebbu 
bulunan kanunun Encümende müzakeresi esnasın
da Encümenin ve kabulü esnasında da Meclisin mül
hem olduğu esasatı fikriyeye yakından vakıf bulu
nuyorum ve yalnız bundan dolayıdırki, mevzuubah-
solan kanununun telâkki ya tının istinat ettiği efkârı 
rüfekayı muhteremerne arz ve teşri etmek üzere söz 
aldım. Bu noktayı nazarımı arz ettikten sonra rüfe
kayı muhter emenin meselenin esasatı hukukiyesi 
etrafında temas buyurdukları noktalar hakkındaki 
fikirlerine tevafuk etmeyen efkârı mahsusamı da 
bilmünasebe maruzatımın bir zeyli olarak arz 
edeceğim. Bir kere bu kanun ne zaman ve ne suret
le mevzuubahsolmuştur. Bunu arz edeyim. Malûmu 
âlileri olduğu üzere herhangi bir kanunun vazını is
tilzam ettiren esbabı mucibe, mütebellir ve müte-
kasif bir surette mecalisi teşriiye nazarında taayyün 
ettikten sonradır ki, o kanunun vazından sonra nas-
sı katı olmak üzere ortaya bir kanun sureti, bir 
ves'ika konur. İşte bu kanunun Encümende müzake
resi ve Meclisi Âliye şevki ve Meclisi Âlice kabulü 
için o zaman esas olan fikir, kanunun tedvini tarihi
ne kadar malûm olan mücbir ahval tahtında, Mec
lisi Âlide askerlerin hüviyeti askeriyelerini muhafaza 
ederek mebus olmak salâhiyetini haiz olmaları de
vam etmekteyken, vazıı kanun olan Meclis o tarihten 
itibaren bu meseleye bir şeddi kanuni çekmek lü
zum ve zaruretini hissetmiştir. Zannetmiyorumki, Nu
rettin Paşanın Mebusluğu lehinde yani mazbata
nın tebligatı kanuniyeye uymadığı fikrinde bulu
nan arkadaşlar da, bu kadar ince ve âdeta yeniden 
ıstılâhatı hukukiye vaz edecek kadar tetebbüat arz 
ettikten sonra kanunun istinat ettiği esbabı muci-
beyi ve bu esbabı mucibenin müzakere edilen 
kanuna esas olarak ve tab edilmiş olan suretini de 
elbette mütalâa etmişlerdir. Fakat her nedense Nu
rettin Paşanın mebusluğunu iltizam eden bu arkadaş
lar arz ettiğim bu kanunun ruhunu teşkil eden en 
esaslı ve hattâ en ufak bir noktasına bile temas bu-
yurmaclılar. Halbuki Heyeti Muhteremenize arz 
edeceğim bu esbabı mucibe, kanunun istinat ettiği 
ilham ve esaslara dair ve kanunun niçin yapıldığı 
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hakkında heyeti muhteremenizi kâfi derecede ten
vir edecektir. Esbabı mucibenin heyeti umumiyesi 
belki mucibi sudağ olur. Binaenaleyh bu meseleye 
temas eden canlı noktalarını arz edeceğim. Ve bu 
esbabı mucibe Meclisi Âlinin o zamanki Encümenin
ce yazılmış esbabı mucibedir ki, tarafı acizanem-
den kaleme alınmıştır, «Bu hususun tetkiki esasın
da encümen meselenin aslına temas etmek zaru
retini hissetmiş ve bu münasebetle alelıtlak ordu men
subunun mebusluğa intihabı için vazına lüzum gö
rülen şaraiti tespit etmiştir». Diğer bir fıkra; «İş
bu madde...» birinci maddeden bahsediliyor, biraz 
yukardan okuyalım... «İşbu şeraitin tespitinde vata
nın menafii aliyesini müdafaaya memur ve mukad
des bir icra silâhı olan ordunun siyasî teşkilât ve 
temevvücattan azamî derecede uzak kalması mak
sadı istihdaf edilmiş ve tanzim edilmiş olan kanu
nun birinci maddesi...» ki arkadaşların intihabatı umu-
miyenin tefsirine gittikleri maddedir. İşbu gayeye 
matuf bulunmuştur. îşbu madde ahkâmı badema 
vuku bulacak olan intihabata şamil olup birinci 
ve ikinci Türkiye Büyük Millet Meclisinde âzalık et
miş olan mensubunu askeriyenin vaziyeti hususiye-
leri de birinci ve ikinci maddelerde tavzih olunmuş
tur. (Alkışlar) 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Kanun öyle 
değil Recep Bey! 

RECEP BEY (Devamla) — Müsamahanızı rica 
ederim Feridun Bey. Muhterem arkadaşlar! 

Şu vuzuhu katiyi ve kanunun istinat ettiği es
babı mucibenin mülhem olduğu esası kısaca vazı 
sahne ettikten sonra, bununla mütearız olarak ba
zı arkadaşların dermeyan ettikleri fikirlerin bu ha
kikati mahzada kıymeti olmadığı hakkındaki ma
ruzatımı da ibtidai kelamımda arz ettiğim veçhile 
kısaca ve zeylen arz edeceğim. Muhterem arkadaş
lar! Birçok ruf ek ayı kiram bir intihabatı umumiye 
tabirinin şümul ve mânasını, Nurettin Paşanın Me
bus olması noktai nazarına kendilerince muvafık gör
dükleri telâkkiye sokarak buradan ifade etmiş ol
duklarını gördüm. Burada muhtelif zevat «umumî» 
tabirinin, kendi noktai nazarlarına göre, şu veya 
bu mânada telâkkisi kabil olacağı sadedinde izahat 
verdiler. Bendeniz şu hakikat üzerinde kısaca ifade 
etmek istiyorum ki, intihabatı umumiye tabiri Ha
lil Beyin Fransızcasını beyan buyurdukları «Eleksi-
yon lejistativ» tabirinin mukabili olmak üzere ve 
Türkiye'de mebus intihabının bir esas olarak kabul 
edildiği günden itibaren bugüne kadar bilâfasıla 

bütün kanunlarda, bütün Şûrayı Devlet kararların» 
da, bütün bu mesaile ait olan muamelâtta, mebusan 
intihabı mânasına gelmek üzere muhtelif yerlerde 
kullanılmıştır. Bazı arkadaşlar, bunun aksi bir ta
bir olarak demin arz ettiğim gibi şimdiye kadar bu
lunmayan bir kelimeyi, bir terkibi - Yalnız bu ke
limede, intihabatı umumiyede - kamusu hukukimi
ze âdeta yeniden ilâve ediyorlar. Bunun mukabili 
olarak intihabatı mevziiye tabirini - aflarına istina
den arz ediyorum, çünkü başka bir tabir bulamıyo
rum - mevziiye tabirini âdeta uyduruyorlar. Te-
lâkkiî acizaneme göre intihabatm umumi tabiri var
dır. Fakat malûmuâliniz olduğu veçhile, idarei hu-
susiyeleri temsil ©den mecalisi umumiye intihabatı, 
belediye intihabatı, müftü intihabatı vesaire gibi 
umumî Devlet mekanizmasında intihabat ile icrası 
lâzımgelen muamelâtın, kendilerine ait isimleri ol
duğu halde mebusan intihabatının ismi daima gerek 
tamimlerde, gerek kanunlarda gerek esbabı muci-
belerde intihabatı umumiye olarak ifade edilmiştir. 
Şimdi buyuruyorlar ki, birinci maddedeki tarihi 
ilândan itibaren ongun zarfında istifa kaydı, intiha
batı umumiyeye aittir. Bu ise intihabatı mevziiye
dir. Gayet vazıh olan telâkki ve mevzuu bahis olan 
kanunun şimdi arz ettiğim esbabı mucibesindeki 
ruhu esasi ve o kanunu yazanlar tarafından kullanı
lan intihabatı umumiyeden kastedilen mâna, esbabı 
mucibede şerh edildiği veçhile doğrudan doğruya ve 
mutlak mebus olarak intihabından ibarettir. Bunun 
en yakın bir müeyyidesi olarak, bir misal olarak 
muhterem arkadaşlarıma arz ederim ki 10 - 12 kadar 
- iyi hatırımda yoktur - dairei intihabiyede yeniden 
intihabat yapıldı. Bunlardan birkaç yerde, meselâ 
Bitlis'te Muhittin Bey isminde bir asker arkadaşımız 
mebus intihap edildi. Henüz mazbatası kabul edil
di - veya edilmedi bilmiyorum - sonra Bursa'da Nu
rettin Paşa Hazretleri asker hüviyeti ile mebus in
tihap olunmak istiyorlardı. Nurettin Paşa Hazret
leri bu kanunun hükmüne tebean istifa etmiş bu
lunsalardı bugün Nurettin Paşanın Mebusluğunu 
kabul etmekte hiçbir mahzuru kanuni yoktu. Diğer 
tarafından Muhittin Bey bu kanunun nassı kanuni
sine tevfikan intihabattan on gün evvel bermucibi 
kanun istifa etmişlerdir. Askerlikten istifa sureti 
ile veyahut Tekaüt Kanununa tevfikan silki askeri
den alâkai resmiyesini kat etmiştir. Ondan sonra 
mebusluğa intihap olunmuştur. Hâlbuki diğer ta
raftan Bursa'da asker olan Nuretin Paşa Hazretleri 
mebus olmak arzusunda ise, askerlikten tecerrüt 
ederlerdi ve bermucibi kanun mazbata buraya ge-
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lirdi ve kendileri aramızda muhterem bir arkadaş 
olarak ahzı mevki ederlerdi. Meselenin aslı ile pek 
de alâkadar olmamakla beraber, bazı fikirlerin ka* 
bul edilmesi veyahut ettirilmesi için tâli bir usulün 
yardımına iltica eden arkadaşlar ve ezcümle Feridun 
Fikri Bey, bir müsavat nazariyesi mevzuu bahis et
tiği için bu mesele üzerinde kısaca fikri âcizanemi 
arz edeceğim: Feridun Fikri Bey müsavattan, fikrî 
adaletten ve kanunların mülhem olması lâzımgelen 
mukaddes esaslardan burada müteheyyicane bahis 
ettiler. Muhterem arkadaşlar, bendenizce bir 
vaz'ı kanunun şiarı her zaman ve her yerde müsa-
vaat ve adalet mefhumu olmaz. Vaz'ı kanun, ze
min ve zamanın istilzam ettiği herhangi bir hüküm 
ve kararı verirken o kararın yalnız memleketin 
menafii âliyesinden mülhem olması lâzımgelir. Me
selâ, askerlik filân tarihten filân tarihe kadar beş 
sene idi, üç sene idi. Filân tarihten sonra birbu-
çuk sene oldu. O, filân tarihten itibaren bir buçuk 
sene askerlik yaparken diğer senelerde askerlik yap
mış olanlar arasında adalet mevzuu bahis olur mu? 
Meselâ, Feridun Fikri Bey diyorki (Aynı devrei in-
tihabiyede, aynı meclisin içinde bir kısım askerler 
vardır, nispeti askeriyelerini muhafaza etmektedir: 
ler, ondan sonra vukuu bulacak intihabatta mebus 
olacak askerlerin askerlikten tecerrüt etmeleri meş
ruttur. Bu, fikri adalete muvafık mıdır?) diye feryat 
ediyorlar. Bendeniz de aynı kuvvetle feryat edebi
lirim. Fakat bugün sesim o kadar müsait değildir. 
(Handeler) Birinci ve İkinci Büyük Millet Meclis
lerinde Mebus olanlar nispeti askeriyelerini muhafa
za ederlerde üçüncü, dördüncü ve beşinci devrede 
olanlar ne hakla etmezler? Bu adaletle muvafık mı
dır? Dersem buna ne cevap verirler? 

Bir muhterem arkadaş da kanunun tarihi neşrini 
veya tarihi ilânını mevzuu bahis ettiler. Fikri aci-
zaneme göre bunlar diğer birtakım nazariyatı huku-
kiyedirki, bendenizin bu husustaki behrem biraz, 
maalesef noksandır. Bu bapta birşey arz etmiye-
ceğim. Fakat ortada bir bedihiyat vardır, o nokta
dan bu fikre temas edeceğim. Her nassı kanunu, 
her, nususu ilâniyede olduğu gibi, mutlaka mevllidi 
tabiisi olacak muöbir sebep tayin eder ve onun üze
rine kanun vazedilir. , 

Arkadaşlar! Bu kanun Türkiye Büyük Millet Mec
lisi azası arasında askerlerin ve sivillerin bulunma
ları - vazıı kanunun noktai nazarına göre - zama
nın hululü katisindendir ki bu kanun vazedilmiştir 
ve bu kanunu vaz eden vazıı kanun demiştirki, bu

güne kadar şu ve şu olabilirdi. Fakat bundan son
ra olmayacaktır. Eğer böyle bir fikirden veyahut 
o esastan mülhem olmasa idi, bu kanunu, kalkıp o 
tarihte vaz etmezdi, beklerdi. Filân devre, filân 
devrenin zamanı gelsin, ondan sonra bu hüküm 
vazedilsin, derdi. Binaenaleyh bu bütün hususta 
esas olduğu gibi esbabı mücbiresinin tebellür ettiği 
tarihte bu kanun vazedilmiştir. Hattâ bu kanunun 
bir de son maddesi vardır ki, ona temas etmez, on
dan hariçtir. Orada da diyorki; nisabı müzakere 
kanununun filân maddesi mucibince asker mebuslar 
vazife başında bulundukça tamamen kavanin ve ni-
zamat ahkâmına tabidir ve şu suretle askerlikten ge
lir ve şu suretle giderler, diyor. Madema askerle
rin mebusluk meselesine heves etmeleri hususunda 
muayyen bir tarika raptı, vazıı kanunca en büyük 
bir esas olarak mevzuu bahis edilmiştir. 

Müsaadeyi âlinizle bu münasebetle bir noktaya 
daha temas etmek isterim. Gene Feridun Fikri Bey 
buyurdular ki, bu kanunun hikmeti vazı, siyasetle 
askerliğin münasebetinin katıdır. O halde bu mecli
sin içerisinde askerler de vardır. Siyasetten tecerrüt 
ise buna imkânı maddî yoktur. Çünkü askerleri bu 
kanun dışarı atmamıştır. Askerler, hüviyetini mu
hafaza ederek bu mecliste ispatı vücut etmektedir
ler. 

Binaenaleyh bunlar çıkmalı idi. Mademki duru
yorlar, şu halde burada bulunanlarda mahzur yoktur 
da, hariçten gelecek bir iki askerde mi mahzur var
dır? Bendeniz öyle zannediyorumki, bittemas bunu 
ifade etmek istediler, bendeniz şunu muhterem arka
daşıma ve Heyeti Muhteremenize arz ederimki, as
kerlerin siyasetle iştigali bahsinin en ince noktası, 
Meclisi alinin içinde bir zaman bulunmuş ve bir za
man sonra artık bu alâkaların kattı mukarrer olmuş 
olan kitlei meslek erbabına ve asker arkadaşlara şü
mulünde o kadar ehemmiyetli bir mahzur kabili ta
savvur değildir. Fakat bütün mesele, umum memle
ket dahilindeki siyaseti umumiyeyi dahiliyede kendi
lerini mebus yaptırmak hevesine saik olan askerler, 
her hangi bir intihabata iştirak etmek ve mebus ol
mak isterler ise, işte o vakit ordunun siyasetle iştiga
line müteveccih en esaslı, kapı açılmış olur. İş
te bu kanunla vazıı kanun şunu kasıt etmiştirki, 
her hangi bir asker, mebus olmaya heves eder
se, hüviyeti askeriyesi mahfuz olarak bir daha 
intihabaa iştirak etmiyecektir. Fakat mebus olmak 
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hakkı vardır. Ö da, askerlerin politika meyanında 
entrikalara temas etmemeleridir. İşte bundan sonra 
memleket dahilindeki siyasî temevvücatta askerler na-
sibedar olmasın ve nispetleri baki kalmasın. Binaen
aleyh mebus olmak isterler ise, şu ve şu fıkranın veya 
şu zümrenin amalini temsil edeceklerdir ki buna im 
kân kalmamak üzere badema askerler mebus olmak 
için on gün evvel nispeti askeriyelerini kat edecekler
dir. Vazu kanun bunu bu maksatla koymuştur ve ga
yet açık ve bedihidir. 

Ordu, kolordu kumandanlarının istifasından bir 
mukayese yaptılar. Halbuki bunların hiç yeri değil
dir. Çünkü ordu ve kolordu kumandanlarının iki ay 
evvel istifa etmeleri ve saireleri hakkındaki 3 Nisan 
1339 tarihli Kanun malûmu âliniz olduğu veçhile 
yalnız askerlere mahsus değildir. Bilcümle sunufu me
murine aittirki, bulundukları merkezde kendilerini 
intihap ettirmek tarikini iltizam ederlerse nüfusu me
muriyetlerinden istifade etmemeleri için şu kadar za
man evvel istifa etmeleri lâzımgelir diye böyle bir 
mukayese yaptılar. Bunun bu mesele ile hiç tetabuku 
yoktur. Belki ben yanlış anladım, belki siz başka tür
lü söylediniz. Olabilir, ben yanlış anladım. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Yanhş an
lamışsınız. 

RECEP BEY (Devamla) — Abdullah Azmi Efen
di Hazretleri, en son olarak kürsüde iradı mekal 
ederken zevahirde insana hakikaten yanlış bir telâk
kide olduğu zehabını verecek, kuvvetli bir delil mahi
yetinde bir nokta irat ettiler. Bendeniz de bir an için 
acaba telâkkiyatında yanılmış mıyım diye metnin as
lına baktım. Orada da tamamen noktai acizanemi te
yit edecek mahiyetten başka hiçbir renk ve mahiyet 
görmedim. Müsaadenizle bunu da arz edeyim. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun nihayetine ilâve edi
len muvakkat maddei müzeyyelede deniliyor ki : İn
tihap edilen ve edilecek olan asker mebuslar hakkın
dan filân tarihli kanun hükmü bakidir. Tabiîdir efen
dim! Zaten bu kanun (Edilmiş ve edilecek olanlar) 
hakkında kanundur. Teşkilâtı Esasiye Kanununa zeyl 
yapılan maddede bu kanunu tevsim ederken ne de
melidir? Bu kanun, Millet Meclisine mebus intihap 
edilen ve şu ve bu şerait tahtında mebus intihap edi
lecek olan askerlerin mebusluğunu cami bir kanun
dur. Bu ahkâmı söylerken onun içinde edilenler «ve 
edilecek olanlar» hakkında ahkâm vardır. Şimdi 
maddei müzeyyeledeki bu ifadeden de Abdullah Az

mi Efendi Hazretlerinin bahis buyurdukları veçhiie 
«İkinci devreye ait olan askerler hakkında hüküm 
devrenin sonuna kadar caridir» diye hüküm çıkar
maya hiçbir suretle tariki imkân ve aklî tasavvur ede
mem. Zannediyorumki, muhterem rüfekanın temas 
buyurdukları noktai mühimme bundan ibarettir. Esa
sen bendenizin kanunun vazında esas olan fikirleri 
bir defa Heyeti Muhteremeye tahattur ettirmek mak
sadı diye kürsüye çıkmıştım kürsüyü terk ederken bir 
noktayı daha heyeti muhteremeye derhatır ettirece
ğim. «İş bu madde ahkâmı badema vukubulacak 
olan intihabata şâmil olup birinci ve ikinci Büyük 
Millet Meclisinde azalık etmiş olan mensubini aske
rinin... ilâh...» hususları 2 ve 3 ncü maddelerde gös
terilmiştir. Bu suretle meseleyi kâfi derecede tenvir 
ettikten ve efkârı acizanemi bu suretle arz ve ikmal 
etmiş bulunduktan sonra, efkârı zatiyeme makes olan 
küçük bir noktayı da arz edeceğim. 

O da : Nurettin Paşa veya sair her hangi bir va
tandaşın hakkı mebusiyeti mevzuubahis olduğu za
man, bütün arkadaşlarımın tehallükle alâka gösterme
leri, dünyadaki parlamentoların yüksek ananelerinden 
birisi olduğu gibi, mebus intihap edilmek gibi en yük
sek bir noktasına temas eden bir meselede her halde 
Büyük Millet Meclisinin büyük bir hassasiyet göster
mesi hakikaten, şiarı kanun ruhu kanun olan bir Mec
lise yakışan en kudsî bir harekettir. Bendeniz de bu 
kudsî harekete bütün ruh ve vicdanımla iştirak ede
rim. 

Yalnız muhterem arkadaşlar! Vazıı kanun olan 
Heyeti Muhteremenin aynı derecei kutsiyette bir de-
recei kutsiyeti daha vardır ki, kavaninin ahkâmı ka
tiye ve esasiyesine tamamen mutabık olan şekli her 
neye mal olursa olsun, tamamen izhar etmek lâzım
dır. İşte telâkkii acizanem, telâkkiyatı kanuniye nok
tai nazarından Nurettin Paşanın mebus olmasına ka
nuni tarikle, imkân olmadığını arz ettim. Fakat aynı 
zamanda temmi ederimki, ahkâmı kanuniye mucibin
ce bu intihap keenlemyekûn addedildikten sonra, 
NureÜJtfin Paşa alelûsul yeni ilânın bMayeitinden itiba-
ıtm istifalari'nı verslinler ve bu istifanın neticesinde 
hür bir vatandaş g'übi aynı da'irei intüıhaıbiyeide nam-
zetliklttini ilân etsinler ve muhterem Bursa halkı gös
terdikleri ârâyı aynı suretle tecelli etfllirsinter ve Nu-
râtfün Paşa da gelip araımızlda ahzı mevkii eltsin ve 
vazifesini yapsın. Hem bu suretle kanunun mahfuzi-
yeti kalır - ki kanunum mahfuziyeti nökltasın'da mu-
sunuz - ve hemd<e Nurettin Paşa tariiki kanunî ile 
buraya gelirler. Buridan sonra da mebus ollmak, şu 
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olmak, bu olmak is'teyenl'er, ancak tekbir yoldan git
mek lâzım geldiğine ve heyetli muhteremen'in vereceği 
karar üzerine ve bu karardan alacağı ilham ile gene 
bir defa daha kail olacaklardır ki, o tari'kde Türikiye 
de en mukdldes olan kanun tarikidir. (Bravo sesleri 
alkışlar, kâfi sesleri). 

REİS — Kifayeıt'i müzakere takriri vardır. 
BESİM BEY (Mersin) — Kifayet aleyhinde söy

leyeceğim., 
REŞİT AĞA -(Malatya) — Usulü müzakere hak

kında söyleceğim Reis Paşa! 

BESİM BEY (M'ersiin) — Efendim! Bir kere söz 
sıramdır. 10 gün evvel söz aldım. Sonra müzakerenin 
kifayeti aleyhinde söyleyeceğim. (On gün olmadı ses
leri) Tam on gündür. Müsaade buyurunuz efendim. 
.Müzakere kâfi değildir. Çünkü Heyeit'i Cei'ilen'iz gayet 
mühim biir hâdisei hukukiye karşısında bulunuyorsu
nuz. (Gürültüler, kâfi sesleri) Müsaade buyurunuz 
Beyler! Mesele filân zatın mebusluğunun kabul veya 
ademi !k'abulü değildir, böyle b'ir daireye maksur de
ğildir. Mesele hukuk ve kanun meselesidir. Bütün 
memleket Heyeti Celilenizin ittihaz edeceği bu karara 
'bakıyor. Binaenaleyh Heyeti Celilenizin şiarı veçhiyle 
kemafissabık gayri şahsi ve gayri hissi olarak bun
da da kanunun hâkim kılınmasının temini hususunu 
'kuvvetle ürriid ediyorum. Onun için bu cesaretle 
söz alarak bendeniz de arfkadaşlarıımın ifadelerine 
naçiz bir kaç söz ilâve etmek istiyorum (Olamaz ses
leri, kâfi sesleri)., 

Meselle çok mühimdir ve hukuku esasiye mese
lesidir. (Gürültüler)., 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim! Hatip, 
'kifayet aleyhinde söz aldı, söylesin. Müsaade bu
yurunuz. (Müzâkere kâfi sesleri). 

BESİM BEY (Mersin) — Yalnız müzakere kâ
fidir diyeyim ve kürsüden ineyim mi? Böyle mi ya
payım? 

(Devam devam sesleri, Müzakere kâfi sesleri, gü
rültüler). 

BESİM BEY (Devamla) — Muhterem efendıiler! 
Hukuku esasiye ve şeraiti kanuniye noktasından me
sele tenevvür etmemiştir. Bu iki esas üzerinde birkaç 
söz söyleyeceğim, ve hulasaten bir iki kelime ilâve 
cımekiğimie müsaade buyurunuz. 

(Müzakerenin kifayeti reye konsun sesleri.) 
NEBİZADE HAMDİ BEY (Trabzon) — Bir 

kere reye konsun, ondan sonra söylersiniz. 
BESİM BEY (Devamla) — Ehernm'iyütini arz 

edeceğim efendim. (Gürültüler). 

REİS — Efendiler! Müsaade buyurunuz. Kifa
yet aleyhinde tabiî böyle söylernelk lâzım. Gayri kâ
fidir, diye yalnız bir kelime söylenmez ya.. (Gü-
rüDtüler, reye sesleri). 

BESİM BEY (Devamla) — Neden korkuyorsunuz 
Allâhaşkına, ben söylemekle bilmemlki ne olacak? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Ne oluyoruz, niçin 
hatibin sözlünü kesiyoruz? Devam, devam. 

BESİM BEY (Mersin) — Nasıl devam edeyim 
efendim. Bu vaziyöt'te devam olur mu? 

ALİ BEY (Rize) — Reis Paşa! Nizamname gayet 
sarihtir. (Gürültüler, kâfi sesleri, devam sesleri). 

BESİM BEY (Devamla) — Efendiler! Halledil
medik bir mühim nokta kalmıştır. Müzakere nakâfi-
dir. Neden korkuyorsunuz? Meclisi Âli tenevvür et
memiştir. Bunu iddia ediyorum. Kanun diyorki.... 
(Gürültüler) 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Lâkırdı söyletme-
yecekmisiniz 

BESİM BEY (Devamla) — Kanun diyorki.. (Gü
rültüler, kâfi sesleri). 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim! Dinleyi
niz. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Paşam ev-
velen reye koyarsınız, eğer müzakere kâfi görülmez 
ise o zaman söylerler. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Ne kadar ayıp ya
hu! Hatip lâkırdı söylemeyecek mi? 

BESİM BEY (Mersin) — Efendiler! Hangi nokta
lar meçhul kalmıştır bunu anlamak lâzımdır. Efen
diler! Kanun Birinci İkinci Büyük Millet Meclisinde 
azâ bulunanlar, diyor. 

Benden evvel söz alan arkadaşlardan hiç kimse 
bu cihete ait hiç bir söz söylememişlerdir. Bu ise çok 
mühimdir. Gene birinci Büyük Millet Meclisi, ikinci 
Büyük Millet Meclisi diyoruz. Binaenaleyh bu inti
hap edilip gelen arkadaşlarımızı ve intihap edilen 
Nurettin Paşa hangi Millet Meclisi azasındandır? 
Bunu anlamak lâzımdır. Eğer intihap edilen zevat 
ikinci Büyük Millet Meclisi azasından ise «Vücutta 
bir şeye tabi olan, hükümde dahi ona tabi olur» kai
desine tevfikan bu düsturu esasiye binaen Heyeti Ce-
lilenizden yani asker olanların tabi oldukları ahkâ
ma tabi olmak kaidei esasiyedir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) —Geçmişe 
mazi derler. 

BESİM BEY (Devamla) — Müsaade buyurunuz 
efendim! Bu gelen efendiler, Üçüncü Büyük Millet 
Meclisi azasından mıdırlar? Şimdi soruyorum. Ma-
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demki ikinci Büyük Millet Meclisi azasındandır, bi
naenaleyh tabiî için ayrıca hüküm verilemez. Yani 
Heyeti Celilenin azasından bir zata ve onun tabi ol
duğu bir hükme, sonradan intihap olunan zatın tabi 
olmaması doğru olamaz. (Gürültüler) işte Heyeti Ce-
lileniz bu husustan tenevvür etmemiştir. Bu, kanunen 
böyledir. (Gürültüler) Hayır! Bu hususta Meclisi 
Âliniz tenevvür etmemiştir. (Etmiştir sesleri, gürültü
ler, müzakere kâfi sesleri). 

Fakat efendiler! Sözümü kesiyorsunuz ama tarih 
buraya yazıyor. Alman dahîi askerisi Hindenburg 
garp muhaberatının arifei taarruzunda muzafferiyet 
ve mukadderatın tayini noktasını işaretle, tarih bu
rada yazıyor, demişti. Şimdi Heyeti Celileniz karar 
veriyor. Ben de diyorumki, tarih buraya yazıyor ve 
yazacaktır efendim. (Sağdan alkışlar). 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Usule dair söz is
tiyorum. 

REİS — Kifayet aleyhinde söz söylediler, reye 
koyayım sonra zati âliniz söylersiniz. 

RAİF EF*ENDl (Erzurum) — Reye konmazdan 
evvel usule dair söz söyleyeceğim. 

RAÎF EFENDİ (Devamla) — Nizamnamei Da
hili mucibince böyledir. Nizamnamei Dahili ile he
pimiz mukayyediz. (Gürültüler). Nizamnamei Dahi
liye riayet etmeyeceksek başkadır. Kanunu, millet 
bu surette sarih telâkki etmiş ve intihabını yapmıştır. 
İhtimalki burada vazıı kanunun maksadı başka imiş. 
Binaenaleyh sarahata karşı delaile itibar edilebilir 
mi? Eğer kanun sarih ise neden bu şekilde kanuna 
tefsir mahiyeti veriliyor. Bu mühim mesele bugün ef
kârı umumiye nazarında gayet ehemmiyet kesbet-
miştir. Binaenaleyh niçin bu veçhile istical edelim. 
Şu halde kanun mucibi tefsir görülüyor, eğer böyle 
ise Heyeti Âliye bu kanunun mucibi tefsir olduğuna 
bir karar verir, ondan sonra ait olduğu encümene 
havale eder, badehu o veçhile müzakere edilir. (Reye 
sesleri). 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Bendeniz bir 
şeyden bahis etmeyeceğim telâş etmeyin. Burada mü
zakere edilen mesele, doğrudan doğruya kanunun 
tafsiridir. (Olamaz, yok sesleri). 

REİS — Rica ederim efendiler! Her zaman me
buslar usule dair söz alabilirler. Fazla müdahale edi
yorsunuz. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Usule dair bir kere 
söz verilir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Kifayet 
takriri verilmiştir. Usule dair söz söylenemez. (Gü
rültüler). 

VEHBÎ BEY (Devamla) — Efendiler! Şimdi mü
zakere edilen mesele, doğrudan doğruya Nurettin 
Paşanın mazbatası değildir. Çünkü mazbatada tâlil 
yoktur. Mazbatayı Heyeti teftişiye bilatâlil gönder
miştir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Şubenin 
mazbatasını okudunuz mu? 

VEHBÎ BEY (Devamla) — Rica ederim, buyu
run söyleyin. Bitirinizde ben de söyleyeyim. Onu ma
kamı Riyaset takdir edecektir. Çıkınızda söyleyiniz. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Ey ne ya-
yapayım. 

VEHBİ BEY (Devamla) — Binaenaleyh burada 
müzakere ettiğimiz şey, bugün aşikârdırki, kanunun 
tefsiridir ve kanunu müzakere ediyoruz. Bu kanun 
Nurettin Paşaya değil - Recep Beyin söylediği gibi -
filân ve filân beye şâmil olabilir mi, olamaz mı, 
meselesidir, ikinci maddeden istifade eder mi etmez
ini? Binaenaleyh mevzuu müzakere olan bir esastır. 
Usul meselesidir, tefsir meselesidir. Binaenaleyh sa-
lâhiyettar olan Kanunu Esasi Encümeninden tefsir 
edilmek lâzım gelir. 

Rica ederim Beyler! Zannediyorumki şimdiye ka
dar müzakere gayet sekinetle devam etmiş iken bir
den bire başka bir hale inkilâp etti, bunu doğru gör
müyorum. Bu. bu kadar açık ve tavazzuh etmiş bir 
meseledir, herhalde burada tekrardan içtinap edile
cektir. Tekrar edenler tabiî kelâmının ehemmiyetini 
iskat edecekledir. Binaenaleyh bu noktada telaş 
edecek bir şey yoktur. Recep Beyefendi burada bu 
meseleyi mevzau bahis ederken, herhalde hukuka 
pek vakıf değilim, diye birtakım noktalar söylediler. 
(Gürültüler) 

SAİT BEY (Kozan) — Usul bu mudur? 
RAİF EFENDİ (Devamla) — Maksat dinleme

mek ise ben burada akşama kadar duracağım: Her 
lâkırdının bir mukaddemesi vardır, mesele zannedi
yorum ki, mazbatayı kabul veya ademi kabul mese
lesinden çıkmıştır ve kanunu, tefsir mahiyetine gir
miştir. Binaenaleyh kanunun tefsiri ise bu şekilde 
müzakere edilemez. Şimdi kanunun tefsiri mevzuu 
bahis ediliyor. Elimizdeki Nizamnamei Dahili mu
cibince bir kanunu ne veçhile tefsir edeceksek, o veç
hile alıp ondan sonra tetkik etmek fikrindeyim. Bu 
noktadan müzakere kâfi değildir. Bu suretlede usule 
ve Nizamnameye muvafık değildir. 

FUAT BEY (Rize) — Sizin talâkkiniz değil, bunu 
ârâ gösterecektir. 
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REİS — Kifayeti müzakere hakkında takrirleri 
okuyacağız. 

Riyaseti Celileye 
Mesele tenevvür etmiştir. Müzakerenin kifayeti

nin reye konmasını teklif eylerim, 
Rize Mebusu 

Ekrem 
Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Şubenin mazbatasının reye va-
zını arz ve teklif ediyorum. 

(Doğru sesleri) 
Bozok 

Ahmet Hamdi 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. İkinci Şube mazbatasının reye 

vazını teklif eylerim. 
Antalya Mebusu 

Rasih 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Encümen mazbatasının reye va

zını teklif eyleriz. 
Çorum Zonguldak İstanbul 
Ferit Ragıp Yusuf Akçora 

Karahisar İstanbul Trabzon 
Musa Kâzım Hakkı Şinasi Nebizade Hamdi 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. İkinci Şube mazbatasının reye 

vazını teklif eylerim. 
İstanbul 
Ali Rıza 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Şube mazbatasının reye konul

masını arz ve teklif eylerim. 
Gaziantep 
Kılıç Ali 

Riyaseti Celileye 
Evvelâ kanunun tefsiri zımnında Kanunu Esasi 

Encümenine gitmesini teklif eylerim. 
Karesi 

Mehmet Vehbi 

Riyaseti Celileye 
Bursa Mebusluğuna intihap olunan Nrettin Paşa 

hakkındaki İkinci Şube mazbatasının tayini esami ile 
reye vazıını teklif eyleriz. 

Ertuğrul Kütahya Siirt 
Doktor Fikret Cevdet Mahmut 

Kütahya 
Ragıp 
Bolu 

Falih Rıfkı 
Trabzon 

Hasan Tahsin 
Sivas 

Rasim 
Gaziantep 
Kılıç Ali 

Karahisarısahip 
Ali 

İstanbul 
Ali Rıza 
Saruhan 
Vasıf 
Niğde 
Galip 
Rize 

Ahmet Fuat 

M araş 
Mitat 
Denizli 

Haydar Rüştü 
Bozok 
Salih 

Niğde 
Halit 

Rize 
Ali 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Riyaseti Celileye 
Esasen vazıh olan mesele, hatiplerin sözleri ile, tah

lilleri ile bir kat daha tenevvür etmiştir. Müzakere 
kâfidir. Kanunun ahkâmına muvafık olan şube maz
batasının reye konulmasını teklif eylerim. 

Afyon Karahisar Mebusu 
İzzet Ulvi . 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Şube mazbatasını tayini esami 

ile reye vazını teklif eylerim. 
Ankara 
Şakir 

REİS — Efendim! Evvelâ müzakerenin kifayetini 
reyinize arz edeceğim. Müzakereyi kâfi görenler lüt
fen el kaldırsın... Kâfi görmeyenler lütfen el kaldır
sın... Müzakere kâfi görülmüştür. 

Efendim! Şube mazbatasını reye koymazdan ev
vel Vehbi Beyin kanunun berayi tefsir Kanunu Esasi 
Encümenine tevdii hakkındaki takririni reye koyaca
ğım. 

(Vehbi Beyin takriri tekrar okundu.) 
Vehbi Beyefendinin takririni nazarı dikkate alan

lar lütfen el kaldırsın... Almayanlar lütfen el kal
dırsın... Nazarı dikkate alınmıştır. 

Şimdi Şube mazbatasını tayini esami ile reyinize 
arz ediyorum. Şube mazbatasını kabul edenler be
yaz, etmeyenler kırmızı rey pusulası vereceklerdir. 

(Reyler toplandı.) 
REİS — Neticei arayı arz ediyorum. Reye iştirak 

eden zevat 188'dir. 130 kabul, 56 ret, 2 müstenkif 
vardır. Binaenaleyh mazbata 130 rey ekseriyetle ka
bul edilmiştir. 

Efendim! Vaktimiz geciktiğinden Pazartesi günü 
mutat olan saatte içtima etmek üzere Meclisi tatil 
ediyorum. 

Hitamı müzakerat saat: 5.00 

B « •ı«ca»&a» 
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Bursa Mebusluğuna intihap edilen Nurettin Paşa hakkında 2 nci Şube Mazbatasının neticei arası 
(Mazbata kabul edinmiştir). 

ADANA 
Kemal B. 
Zamir B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Esad B. 

ANKARA 
İhsan B 
Şaikir B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B, 
Rasttı Ef. 

ARDAHAN 
Halit Paşa 
Talât B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Şükrü B. 

BOLU 
Cevad Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
FalihRıfkı B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Avni B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 
Refet B. 

CANİK 
Süleyman Necmi B, 
Talât Avni B. 

Reye iştiraki edenler : 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenlkitler 

MünlhaHier 

183 
130 
56 
2 

Kabul edenler 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
Ferit B. 
İsmail Kemal B. 

DENİZLİ 
Dr Kâzım R 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfid B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B J. U 3 U L U* 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavid B. 
Fevzi B. 
Mehmet B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
MumMdirt B. 
Mustafa B. 
Naci B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmid B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Ali Cenani B. 

Ferid B. 
Hafız Şahin Ef. 
Kılıç Ali B. 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 

İSTANBUL 
Ali Fethi B, 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Hamdullah Suphi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
'" Mahmud Celâl B. 

Saraçoğlu Şükrü B. 
İZMİT 

İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KÂNGIRI 
Rifat B. 
Z ŷa. B. 

KARAHİSARI SAHİP 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 

KARESİ 
Kâzım Paşa 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Hasan Fehmi Ef. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 

KONYA 
Musafa Ef. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Rağıp B. 
Recep B. 

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

MARAŞ 
Mithat B. 
Talhsin B. 

MARDİN 
Abdürrezak B. 
Derviş B. 
Ali Rıza B. 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Galip B. 
Halid B. 

ORDU 
Hamdi B. 
Recai B. 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 
Fuad B. 

SARUHAN 
Kemal B-
Mehmed Sabri B. 
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Mustafa Fevzi Ef. 
Saim B. 
Vasıf B. 

SİİRD 
Halil Hulki Ef. 
Mahmud B. 

SÎNOP 
Yusuf Kemal B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali Fuad Paşa 
Hilmi B. 

ANTALYA 
Ahrned Saki B. 
Murad B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

BURSA 
Osman Nuri B. 

CANİK 
Cavid Paşa 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Hüseyin Rıfkı B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 

SİVAS 
Muammer B. 
Rasim B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmed B. 
Mahmud B. 

TEKFURDAĞI 
Cemil B. 

TOKAD 
Emin B. 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Hasan B. 

Nebizade Hamdi B. 

Süleyman Sırrı Ef. 

Reddedenler 

Rasim B. 
ERZİNCAN 

Abdülhak B. 
Sabit B. 

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

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 
Arif B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hacim Muhiddin B. 

GÜMÜŞANE 
Zeki B. 

İÇEL 
Hafız Emin Ef. 

Müsten 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Dr. Adnan B. 
Hüseyin Rauf B. 
İsmail Canbulat B. 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİT 
Ahmed Şükrü B. 
Mustafa B. 

KARAHİSARI SAHİP 
Kâmil Ef. 

KARESİ 
Haydar Adil B. 
Mehmed Cavid B. 
Mehmed Vehbi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Halid B. 
Mehmed Fuad B. 

KONYA 
Hacı Bekir Ef. 
Eyüp Sabri Ef. 

kifler 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 

URFA 
Ali B. 
Yahya Kemal B. 

VAN 
Hakkı B. 
Münib B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 

Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Fevzi Ef. 
Naim Hazım Ef. 

MARAŞ 
Hacı Mehmed Ef. 

MERSİN 
Besim B. 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 

ORDU 
Faik B.
İsmail B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 

TRABZON 
Ahmed Muhtar B. 
Rahmi B. 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya B. 
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