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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 2,30 

REİS : Kâinin Paşa 

KÂTİPLER : Kâzım Bey (Giıasım), TaJât Bey (Çankırı) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REÎS — Zaptı ısabılk hülâsası okunacak : 

Yirmi dördüncü içtima 

14 Kânunuevvel 1341 Pazartesi 

Birinci Celse 

Refet Beyin tahtı riyasetlleniride ünıikaît ederek zap
tı sabılk hülâsası kıraat ve aynıen Ikabul ve evrakı va-
röde ait oldukları mahallere havale olundu. 

Eşjhası ım/uihtelifenün affina ve ıbir şahıs hakkında 
verilen ihüikmü Mamın ta'sdOkin rnüteidair Adliye En-
cümerji mazlbaltalllan. Ikıraat ve leabul edilıdii. 

Müeaıdeleu 'Mıiffiyeye iştirak etmeyen erkân, ümısıra 
ve zabitan ve ımenısubini asıkejdye haklarında '^a °l'u" 
nacak muıamefeye dair olan ıkanutıun birinci maddesıi-

nin tefsiri hakkındafei tezkerenin iadesine dair Baş
vekâlet teskeresi Ikıraalt olundu. 

İrticai harelkâtın (takbihini rnutazarnmın muhtelif 
mahallerden mevrut telgrafnameîere münasip cevap
larım itası tensip efdiidi. 

Jandarlma. mülâzımı Kemıalettin Efenıdi halkıkındakıi 
Müldalfaati Miliyle Enüümend mazbatası ktiraat ve mü-; 
zaıkere eldiîerek red olunıdu. 

Askeri Tekaüt ve İstifa Kanununun beşindi mad-
dei muaddilesinin tefsiri halkıkınldalki teklliiifli kanıutııinıin 
'birinci müzakerbsii btiicrta maddeler aynen kabul 
edildi. 

1341 isertoi ö'klslüz yurtları ımıüldMyeitıi umuımiyesi 
bütçesine tahsisatı munzalmma ilâvesi haıkikındaılti ka
nun layihası müzalkere ve maddeleri alynen kalbul ve 
heyeti umumüyesi tayini esarrui ile reye vaz olundu. 

— 146 
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Mahsulbu Umumli Kanununun Ibiidinoi maddesinin 
tefsirine mütedair Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası Ikıraalt ve müizalkere edilerek Ikabul edildi. Ba
dehu tayini esami d'le reye konulan kanunun 'ekseri

yette ıkabul edildiği bittebliğ Çarşamba günü toplanıl
mak üzere celse tatil dundu. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır ses
leri). Aynen kabul edimiştıir. 

2. — ÂZA Yİ KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Nafıa Vekili ve İstanbul Mebusu Süleyman 
Sırrı Beyin irtihalinin makamı riyasetten tebliği. 

RBİS —• Efendim, elemli bir vazife ifa edece
ğim. Arikadaşımız Nafıa Vekili Süleyman Sırrı Be
yin vefatımı ikemiaı'Ji teessürle Meclisi Âliye arz edi
yorum. (Allah rahmet eylesin sesleri). 

Bu teessürüme Meclisi Âli'nin de iştiralk ettiğine 
ıkartiıim. (Tabiî sesleri). 

REFİK BEY (Konya) — Muhterem arkadaşlar; 
Reis Paşa Hazretlerimin Heyeti Mumteremenize ke
mali teessür ve elemle ihbar ettiği acı hadiseyi ben
deniz de, eğer teheyyücümü zabtedebilirsem bu elem
leri ifadeye ve çok yüksek bir arkadaşımızın ufulu 
ebeidisiinlden mültevelit umumî teessüratınıza tercü
man olmaya çalışacağım: Nafia Vekili Muhteıremıi 
Süleyman Sırrı Bey arkadaşımız, dün bir çok rüfeka-
nm ve Umum memleket halkının kendisini hürmet
le taklip eden göz yaşlarıyle metfeni ebedisine tevdi 
edilmiştir. Süleyman Sırrı 'Bey yülkseöc kabiliyeti ile 
büyük vulkuıfu ile memlekete uzun senelerden beri 
çok büyük 'hizmet etlmiş ve Türk evlâdı olmak şan ve 
şerefini, gömdüğü yüce hizmetleriyle bihakkın iktisap 
efem iştir. 

Süleyman Sırrı Bey uzun senelerden beni ilim ve 
ihtisası ile mensup olduğu şubede memlekete ettiği 
çdk büyük hizmetleriyle herkesin hürmetini kazan
makla beraber bilhassa millî idaremizde Hükümeti 
Cumıhuriyenin en büyük hizmetlerinlde bulunmuş ve 
memleketlin yegâne halâsını temin eden muhterem 
Başvekilimiz büyülk arikadaşının açltığı şimendifer si
yasetinde memleketin hayatını' temine kâfil olan ve 
memleketin hayatını temin edecek olan iktisadiyat 
sahasında çok büyük eserler bırakmıştır. Haltta ar
kadaşlar bu necip ve nezih arkadaşınız diyebiliriz ki 
vazife Ikurbanı olmuştur. Namusuyle, şerefiyle, ilm'iy-
le herkesin hürmetlini kazanmış olan bu arlkadaş bu
gün aramızdan ayrılmakla hepimizi en büyük elem
lere, en büyük ıkalbi teessürlere duçar etmiştir. Bu 
'arkadaşımızın aramızdan ayrılması, hiç şüphesizdir 
fci; uzun müddet hlissolunacaktır.. Fakat büyük milteti-
milz onun daima yaşayacak olan eserini hürmetle ta-
ık;p ettıükçe Süleyman Sırrı Beyin namı milletin hatı

rat hürmetinde ebedi bir abide ve ebedi bir şanı şe
ref ekliii olarak payidar olacaktır. Bu arkadaş 'bili
yorsunuz ki: Memleketi halâsa götürecek şimendifer 
siyasetinin en har ve samimi ve en aramsız muaık'kip-
lerinıden birisi oümuş ve bu şerefli vazifeyi deruhte 
dtiüiği günden itilbaren mliletin yüzünü ağartacak bir 
ruhu asaletle çalışmış büyülk ve muazzam bir eser 
meydana getrirnııiştir. 'Bu eseri büyük meclisin o ma-
ikama getireceği herhangi bir arkadaş da takip ede
cektir. Falkat o şerefli yolu takilp edecek arkadaşımız 
da metfeni ebedisine terlk ettiğimiz o büyülk arka
daşın ıbüyüık hatırasını da beraber yaşatacaik ve onun 
şanlı şerefli vazifesini iilkmale say edecektir. Bu arka
daş gözlerini kaparken, bu fani 'dünyadan giderken 
aynı zamanda milletin ağuşu şevkaitine ailesini vedia 
olarak dört yavru ile bırakmıştır. En muazzam işleri 
takip eden bu arkadaşı hepimiz 'biliriz ve onun na
mını mücessem namus şahsiyetini 'burada hepimiz 
takdis ve tebcil ediyoruz. Arikadaşlar bu namuslu ar
lkadaş yavrularının tahsil ve terbiyesi için hiç bir şey 
bırakmayarak ıgitoniş/tir. Elbette onun namı bu surede 
(bir 'kat daha yükselmiştir. Eminim iki, Heyeti Celile, 
bu masum dört yavrunun, onun milelöin senei şefka
tine terk ettiği yavruları için hakiki bir baba vazi
fesini ifa ve hu milletin necip şeflkatıini izhar edecek
tir (vazifedir Sesleri). Arkadaşlar; afifinizi rıica ede
rdim. Çok söylemeyeceğim. Hepiniz kadar çok mütees
sir ve çolk mülteheyyiicim bu arlkadaş rahmet temenni 
eder ve milletin evlâtlarının daima böylece Süleyman 
Sırrı Bey merhumun bıraktığı şerefli yolu takip et
melerini temenni ederim. 

tLYAS SAMÎ 'BEY (Muş) — Ailesine beyanı ta
biiyet ddi'Mn. 

REFİK BEY '(Devamla) — Af buyurunuz, çok 
müteheyyiç bulunduğumdan onu söyleyemedıim. Ta-
'biî Divanı Riiyaiset Heyelbi Celilemıizin teessüratını aitei 
ıkelderdlî'dleısine tebliğ etmek suretiyle onların tahfifi âla-
mına çal'ışacalkltır. Bir talkririim de vardır. 

REİS — Efendim; Tabiî ailesine beyanı taziyet 
ederiz. Aılkaıdaşımızın ruhuna hürmeten müzakereyi 
beş dakika tehir ediyorum. 

Efendim, beş dakiıka hitam 'bulmuştur. Müzake
reye devam ediyoruz. 

147 — 
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3. — EVRAKI VARİDE 

Takrirler 
REİS — Efendim; Refik Beyin bir takriri var

dır, onu okuyoruz: 

1. — Konya Mebusu Refik Beyin; Nafia Vekili 
merhum Süleyman Sırrı Beyin evlâtlarının tahsilinin 
Hükümetçe deruhte edilmesine dair takriri. (4/306) 

Riyaseti Celileye 
Merhum Süleyman Sırrı Beyin evlâtlarının Hükü

metçe masarifi deruhte edilerek tahsil ettirilmeleri
nin teminini teklif ederim. 16 Kânunuevvel 1341. 

Konya 
Refik 

REİS — Efendim; Refik Beyin takririni reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul 
etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Teklifler 
/. — İstanbul Mebusu Ahmet Hamdi Beyin; 18 

sefer 1299 tarihli zabıtai say diye nizamnamesine ba
zı mev ad tezyili hakkında teklifi kanunisi. (2/510) 

REİS — Lâyiha Encümenine hayale edilmiştir. 
2. — Dcrizü Mebusu Haydar Rüştü Bey ve rü-

f ikasının; Ermeniler tarafından siyası maksatla şe
hit edilen Türk rüesayi siyasiyesinin eytam ve era-
miline ermeni emvali metrukesinden mesken temliki 
hakkında teklifi kanunisi. (2/511) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 
MÜKERREM BEY (İsparta) — Paşa Hazretle

ri; Refik Beyin takriri ya Encümene veyahut da tas-
viben Başvekâlete tevdi edilmek lâzım gelir. 

REİS — Efendim; Meclisi Âli kabul etti. 

REFİK BEY (Konya) — Efendim, kanuniyet kes-
betmek üzere Muvazenei Maliye Encümenine veril
sin. 

REİS — Evet efendim, Muvazenei Maliye Encü
menine vereceğiz. Orası Vekâleti aidesinin bütçesine 

bu hususta konulacak tahsisatı kabul eyler ve sevk 
eyler (Tasviben sesleri)?. Peki tasviben Muvazenei 
Maliye Encümenine veriyoruz. Bütçede nazarı dik
kate alınacaktır. 

Mazbatalar 

/. — Mücahedei Milliye esnasındaki hidematın-
dan dolayı Hamitebat Maarif Müdürü Fevzi, Müca
hedei Milliye esnasındaki hidematmdan dolayı Diva
nı Muhasebat azasından Bazri, Mücahedei Milliye 
esnasında fedakâranc hizmetleri meşhut olan Gazi
antep Mebusu Ferit ve Ahmet Remzi ve Birecik ka
zası posta ve telgraf Müdürü Mehmet Faik ve Ak
saray vilâyeti Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Müdü
rü Doktor Abdülhak Hami t Beylerin İstiklâl Madal
yasıyla taltiflerine a't inha evrakının gönderildiğine 
dair Başvekâletten mevrut (3/425), (3/426) ve (3/427) 
numaralı üç kıta tezkere ve Müdafaai Milliye Encü
meni mazbatası. 

REİS — Mazbatayı okuyoruz. 

Heyeti Umumiyeye 

Merbut cetvelde esamisi muharrer zevattan beşi 
kırmızı şeritli, üçü beyaz şeritli İstiklâl Madalyasıyle 
taltifi diğer ikisinin de reddine karar verilmiştir. 
Müdafaai Millive Encümen 

Reis Vekili 
Afyonkarahisarı 
Muza Kâzım 

Aza 
İstanbul 

Ahmet Hamdi 

Aza 
Bolu 

Çevat Abbas 

Mazbata Muharriri 
Rize 

Ekrem 

Aza 
Malatya 

Mahmut Nedim 

Aza 
Siverek 
Kadri 

— 148 — 
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Gaziantep Mebusu Ferit Bey 
» » Ahmet Remzi Bey 

Divanı Muhasebat Azasından Bayri Bey 

Aksaray Sıhhiye ve Muaveneti İçtimai Müdürü Abdül-
hak Hâmit Bey 

Birecik kazası Posta ve Telgraf Müdürü Faik Bey 

Hâmitabat Vilâyeti Maarif Müdürü Ahmet Fevzi Bey 

Fırka Topçu Y. 1. T. 1. iaşe Zabiti Mülâzımıevvel 
Şamlıoğlu Şevki Efendi Gedikpaşa 94 - 331 

Fırka 3 Y. 31 K. 4. Kaf. Piyade Yüzbaşı Ahmet Rem
zi Efendi bini Tahir Kemah 359 B - 328. 

Hat muhafaza bölük kumandanı piyade -Mülâzımıev
vel Ali Fuat Efendi bini Ahmet Münip Sultanaihmet 
69 C-328 

Kafkas Y 9. T 2. K 7. kıdemli Yüzbaşı Ali Haydar 
Efendi bini Said Kerkük 238 - 319. 

REİS — Efendim; encümen mazbatasını reyinize 
arz ediyorum. 

ŞAHİN BEY (Gaziantep) — Reddedilen iki kişi 
midir? 

REİS — Evet reddedilen ikidir. Mazbatada tasrih 
edilmiş. Okundu. Mamafih reddedilenlerin ismi bir 
daha okunsun! (reddedilenlerin isimleri tekrar okun
muştur.) 

REİS — Demek ki, encümen bunların inhalarını 
taltif için kâfi görmemiş. Mesele budur. Encümen 
mazbatasını reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Ormanlardan alınacak eşçar ve mahsulât be-
delâtı ile hususi ormanlardan istiyfa edilecek öşür ni
zamı hakkında (1/498) numaralı Kanun lâyihası ve 
tayini muameleye mahal olmadığından reddine dair 
Ziraat Encümeni mazbatası. 

Riyaseti Celileye 
22 Nisan 1340 tarihinde Meclisi Âlinin tasvibine 

iktiran eden lâyihai kanuniye ile işbu teklifi kanuni 
mefadı tadilen kabul edilmiş ve mezkûr kanunun ise 
yeniden tebdiline lüzum görülmemiş olduğundan 
tayini muameleye lüzum olmamakla reddine karar 
verildi. 

Ziraat Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Konya Mardin 

Musa Kâzım Ali Rıza 

— 149 

Kırmızı şeritli İstiklâl Madalyasiyie. 
» » » » 

Beyaz » » » 

» » » » 

» » » » 

İstiklâl madalyasiyie taltifi reddedilmiştir. 

Kırmızı şeritli İstiklâl Madalyasiyie 

» » » » 

İstiklâl Madalyasiyie taltifi reddedilmiştir. 

Kırmızı şef itli İstiklâl Madalyasiyie. 

Aza Aza 
İzmir Edirne 

Mustafa Rahmi Faik 
Aza 

İzmir 
Kâmil 

REİS — Efendim; encümen mazbatasını kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

3. — 11 Teşrinievvel 1338 tarihli Altıncı Avans 
Kanununun sekizinci maddesinin tefsirine dair İcra 
Vekilleri Heyeti Riyasetinin (3/69) numaralı tezkere
si ve Kavahini Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz : 

4. — îdarei Umumiye Vilâyat Kanunu muvakka
tinin üçüncü faslının Meclisi İdare teşkilâtına ait alt
mış ikinci ve altmış dördüncü maddelerinin tadili 
hakkında (1/715) numaralı Kanun lâyihası ve Dahi
liye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
5. — (Tedeyyün Kanunu) lâyihası (1/694) ve İs

kân ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbataları. 
REİS — Ruznameye alıyoruz. 
Efendim; bunun müstaceliyetle müzakeresi hak

kında encümen tarafından bir teklif vardır. Müstace
liyetle müzakeresini kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul «Korniştir efen
dim. 
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4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

REİS — Temenni mahiyetindedir. Başvekâlete ha
vale ediyoruz. 

Evrakı Saire 
/. — Nafıa Vekili Süleyman Sırrı Beyin; vukuu 

vefatı münasebetiyle İstanbul halk fırkasiyle Mühen
dis Mektebi Talebe Cemiyetinden ve İstanbul Nafia 
Fen Mektebi müdiriyetinden mevrut taziyet telg
rafları. 

REİS — Kendilerine Divanı Riyasetçe münasip 
cevaplar yazılacaktır. 

EDİLEN MEVAD 

6. — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1341 sene
si bütçesine tahsisatı munzamma ilâvesine dair (11757) 
numaralı Kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası. 

REİS — Ruznaımeye alıyoruz. 

Takrirler 
2. — Denizli Mebusu Yusuf ve Haydar Rüştü 

B"\ terin; Denizli fabrikalarının mahsulâtı arziye 
vergisinin zahire üzerinden alınmasına dair takriri. 

1. — Nizamnamei Dahili Encümeninin; Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Dahili Nizamnamesi teklifi 
(2/505) ve mazbatası. 

REİS — Müzakere edilecek mevada geçiyoruz 
ef eridim. 

Bugünkü ruznamemizde Nizamnamei Dahilinin 
müzakeresi vardır. Bunu müzakere edeceğiz. 
• Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyenler varsa 

lütfen söz kayt ettirsinler efendim. 
İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Reis Paşa müsaa

de buyrulur mu efendim? 
REİS — Söz mü istiyorsunuz? 

İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Hayır efendim 
söz istemiyorum. Yalnız Nizamnamei Dahilinin han
gi hukuku esasiye dahilinde olduğuna dair biraz 
izahat verirlerse Meclisi Ali tenevvür eder hem de 
fazla söz söylemeye lüzum kalmaz. 

R E İ S — Mazbatayı okuyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahili Nizamnamesi 
teklifi esbabı mucibe mazbatasıdır 

20 Nisan 1340'da teyemmünen kabul olunan 
Teşkilâtı Esasiye Kanunundan sonra bu esasat da
hilinde Meclisin temini faaliyeti için derhal bir da
hili nizamname tedvin etmek iktiza ederdi. Bu 
teehhüre nazarı dikkate alan Encümenimiz işbu tek
lifi Heyeti Cel'ileye arz etmekle kesbi fahreder. Mül
ga Meclisi Mebusanın Nizamnamei Dahilisi bir sal
tanatı meşruatının icabatına muvafık bür nizamname 
idi. Şimdi 'ise lehülhamd Cumhuriyet ilân edilmiş
tir. Bundan başka Osmanlı Meclisi Umumisi iki 
kısımdan mürekkepti. Meclisi Âli ise vahit olmak
la sabık Meclisi Umuminin müzakere usulleri bizim
kilere tevafuk etmez; Şurası da şayanı nazardır ki 
eski nizamname Fransa nizamnamesinden muktebes ve 
biraz eski olup Fransada da bir Ayan ve bir Me-
busan heyetleri olduğundan usuller bizimkilere uy

maz. Bazı yeni nizamnamelerde ise Meclis müzake-
ratını tesri edecek 'birçok yeni usuller mevcut ol
makla münhasıran Fransayı meşk ittihaz etmek mu-
vufıkı maslahat olamaz. 

Takdim kılınan teklifin esnayı tahririnde hemen 
her devletin Dahili Nizamnameleri karıştırılmıştır. 
Bunlardan Fransız nizamnamesinde Meclis tahkika
tına ve teşrii masuniyetin refine ait hemen hiç bir 
fıkra görülmediğinden Belçika ve Felemenk mü-
devvenatına müracaat olunmuştur. İngiliz usulleri 
esasen gayrı mektup olup bunlardan çokluk istifade 
edilmemiştir. İşbu teklifimizde İtalya ve Belçika 
nizamnamelerinden hayli iktıtafatta bulunduğumuzu 
söyleyebiliriz. 

Mülga Meclisi Mebusanda teşekkül eden Nizam
namei Dahili Encümeninin tedvin ettiği yüz küsur 
maddeden asla istifade edilmemiştir. Bilâkis geçen 
seneki encümenin tedvin ettiği otuz küsur madde 
pek ziyade istifademizi mucip olduğundan selefimi
ze bu makamda arzı teşekkürü vecibeden biliriz. 
Mülga Meclisin nizamnamesinden bir hayli istifade 
edilmiştir. Bu nizamnamenin bir çok mevadı mülga 
Meclisin kabulüne iktiran edememişti. Bunları ariz 
ve âmik tetkik ettik. Bir çoklarının imlâ ve üslûbu
nun bugünkü şjiveye tevfikan müsveddemize derç et
tik, 

Kavanin ve nizamatın herkesin anlayabileceği 
bir lisanla yazılması muvafıkı maslahat olduğundan 
metinde hemen bilcümle terkipler Türkçeleştirilmiş 
ve mukabili bulunan kelimelerin Türkçeleri kulla
nılmıştır. Bununla beraber arz olunan müsvedde-
nlin şiveye mugayereti olmadığı zannındayız. Meclis 
için ayrıca bir teşrifat talimatnamesi bulunmadığın
dan bizzarur teklifimize teşrifata mütedair bazı me-
vad derç edilmiştir. Nizamnamenin tahriri esnasın
da Meclisimizin yedi senelik itiyadat ve ananatı na-
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zan dikkate alınmış ve lüzum görüldükçe bunlar \ 
madde halinde tedvin edilmiştir. Bir kanun veya ni
zamın mutavvel olması her suretle suhuleti mucip 
olduğundan pek behidı gibi görülen bazı ahkâm da 
nizamnameye derç edilmiştir. Bu sayede birçok ih
tilâf at ve şübühatın zail olacağını ve riyaset diva
nının vazifesi tehsil edileceğini zannetmekteyiz. 

Müsveddemiz vücuda getirilirken Parlamentolar 
nazariyet ve sevabıkını da nazardan uzak bulundur
mamak iktiza ettiğinden bu bapta muhallit bir eser 
vücuda getiren ve geçen sene vefat eden Fransız I 
Meclisi Mebusan Riyaseti Kâtibi Umumisi Müsyo 
(Ojen Piyer) in pek mufassal olan iki büyük cildi 
Kâtibi Umumimizin himmetiyle Paris'ten telgrafla I 
celp ve bundan hayli istifade edilmiştir. I 

Meclisin teşkilât faslı müceddeden yazılmıştır. 
Bunda şimdiye kadar vuku bulan teamülâtı esas it- I 
tihaz ettiğimiz gibi noksan gördüğümüz cihetleri de 
kendiliğimizden tedvin ettik. Cumhur Reislerinin 
Meclise olan tahriri beyanatına efrenç lisanlarında 
(mesaj) denir. Bu ıstılah Biga Mebusu Samih Be
yefendinin tensibiyle (işarname) şeklinde tercüme edil- I 
mistir. 

Her yerde Reisicumhurların intihabında top atıl
ma kaideden olduğundan milletin bu intihabını tekri-
men biz de bu usulü kabul ettik. Tahlif, her yerde 
hemşifahi hem de tahriri olduğundan biz de bu usu
lü muvafık gördük. 

(İdare memuru) kelimesi direktör mukabili ol
madığından ve bir maduniyet ifade ettiğinden (idare 
âmiri) şeklinde ifrağ edilmiştir. 

întihap mazbatalarının tetkiki faslında maslaha
tı teshilen mevad, biraz tafsil edilmiş ve bir iki I 
numune de gösterilmiştir. Riyaseti Cumhur intihabı 
hakkındaki fasıl serapa iptidaîdir. Meclis encümen- I 
leri esasen ihtisas encümenleri olduğundan intihaba-
ta esas olacak tercümeîhal varakaları hakkında ge- I 
rek mebuslara gerek riyasete bir vazife tahmil ve bu 
vazife bir madde şeklinde tespit edilmiştir. Şubelere I 
birer mazbata muharriri intihap edilmesi muvafık 
görüldüğünden maddeler o şekilde tanzim kılınmış
tır. 

Maksadımız Meclisin faal bir Meclis olması ve 
her bir uzvunun behemehal çalışması olduğundan 
şube ve encümen ruznamelerinin bir gün evvel bü
tün azaya ilânı pek muvafık görülmüş ve o şekilde 
bir madde tedvin edilmiştir. I 

Encümenler faslı birtakım yenilikler irae eder. 
Bu bapta ittihaz ettiğimiz prensip şudur: | 
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Meclis vazaifine mütenazır encümenler teşkil 
etmek, 

Mülga 1293-Kanunî Esasisinde Ayan ve Mebu-
sanın 'kanun teklif etmek haklan yoktur. Bu hakkı 
hükümet hasudane muhafaza ediyordu. İkinci Meş
rutiyetin ilânında Ayan ve Mebusanın bu hakkı tas
dik edilmekle beraber bunu bir derece tahdit için bir 
Lâyiha Encümeni ihdas edildi. Bunun katiyyen bir 
manası olmadığından ilgası cihetine gittik. Kezalik 
irşad encümeninin teşrii ve icrai hiç bir vazifesi mu
tasavver olmadığından onu da encümenler adadına it
hal etmedik. İstida kelimesi devri sabıktan müdev-
ver bir ıstılah olmakla bunun arzuhale tebdili yeni 
zihniyete muvafık görülmüştür. 

Bundan hükümet hıdematına mütenazır olan 
Muvazene Encümeninin azası adedi (yirmi beşe) ib
lağ edilmiştir. 

Bir çok parlâmentolarda bu adet daha fazladır. 
Vazifenin ehemmiyeti nazarı dikkate alınırsa azanın 
adedini tezyit hususundaki mücaseretimiz istihsan 
olunur. Bu Encümenin Reisi Maliye Vekili derece
sinde meşgul olacağından bir de reisvekili terfik 
edilmiştir. Her daire bütçesinin bir aza tarafından 
müdafaası teamül olduğundan bu teamül fıkra şek
linde tespit edilmiştir. 

Encümenlerle vekâletler arasında tenazuru muha-
fazatan (Kavanini Maliye) terkibi (Maliye) Encüme
nine tahvil edilmiş ve tapu umuru da bu encümene 
verilmiştir. 

İskân, posta, telgraf, telefon işleri yine bu sebe
be mebrii Dahiliye Encümenine havale edildiğinden 
azasının adedi (yirmi beş)'e çıkarılmış ve bu encü
mene bir reisvekili intihabına cevaz gösterilmiştir. 
Adliye umuru çokça olduğundan Adliye Encüme
nine beş aza ilâvesi muvafık görülmüştür. 

Şimdiki halde esbabı mucibe mazbataları pek 
muhtasar yazıldığından ve ahkâmı sabıkayı ihtiva 
etmediğinden bunların tahriri usulü tedvin edilmiş
tir. 

İstical kararları sellemehusselâm verile geldiğinden 
bunların da takyidi cihetine gidilmiştir. 

Parlâmentomuz esasen bir meclisten ibaret oldu
ğundan her lâyihanın lâakal iki defa müzakeresi el
zemdir. 

Buna mebnidir ki, bu husustaki ahkâm teşhid edil
miştir. Böylelikle müzakerat ve mukarreratta daha zi
yade selâmet olacağını zannediyoruz. İtiraza uğrama
yan maddelerin okunulmadıkça jjeçilmeıiıesi ve toptan 
reye arzı hiç bir mahzuru dai olmadığı encümen akal-



î : 25 16 . 12 . 1341 C : 1 

liyetinin noktai nazarıdır. Akalliyet mazbata muhar
riri dahil olduğu halde bu baptaki mütalâalarında 
ısrar ve kürsü üzerinden hakkı kelâmlarını muhafaza 
ederler. Akalliyetin mütalâasınca meclis müzakeratmı 
besatete irca ve mümkün mertebe tesri etmek bir ga
yedir. Şu usuller kabul edilecek olursa bir senei teş-
riiyede iki senelik iş görmek mümkündür. Hususa ki 
devletimiz yeni teşekkül ettiğinden bir çok mevzuata 
ihtiyacımız vardır. Meclise arz olunacak uzun adlî ka
nunlar başka bir şekilde intaç edilemez. Tadilnamele-
rin evvel beevvel encümenlere verilmesi meşruttur. 
Zaten her mecliste esaslı işleri gören bu Encümenler
dir. îddia olunabilir ki kavanin müzakeratında He
yeti Umumiye ancak son merasimi ifa eder. Tadilna-
melerin 'bir müddet evvel Encümenlere verilmesi 
muamelenin selâmetini ve kanunların yeknesakisini 
muciptir. Her Mebus itiraz edeceği metni evvelden 
tetkik etmekle mükelleftir. Aksi takdirde bu selâmet 
ve bu yeknesaki hâsıl olmaz. Hatıra kabilinden şura
sını arz edelim ki bu usule riayet edilmediğinden bi
rinci mecliste müzakere edilen nevahi kanununun es
nayı münakaşasında alâkadarlar tebeddül ettiğinden 
yukarıdaki maddeler aşağıdaki maddelere mütenakız 
düşmüştür. Halbuki azayi kiram evvelden lâyihayi 
tetkik edip bir kul itibariyle tadilnameleririi tanzim 
etseydiler bu intizamsızlığa mahal kalmazdı. 

Nisap ekseriyet meselesinden akalliyet teklifinde 
limaslahatin mecliste bulunmayacak azanın nisaba 
ademi ithali terviç edilmektedir. Mazbata Muharriri 
dahil olduğu halde akalliyet, kürsü üzerinden hakkı 
kelâmını muhafaza eder. Akalliyetin mütalâasınca 
şimdiki nisap fazla ve adimülhusuldür. Rey istihsalin
de hafi reyin bir ehemmiyeti mahsusası vardır. Şim
diki nizamnamede buna dair ahkâm mevcut ise de 
bu ahkâm maattessüf tatbik edilemiyor. Hafî rey hür
riyeti içtihadı mucip olduğundan bu usulün Meclisi
mizce ihya edileceğini zan ve temenni ederiz. 

Yeni yapılan parlâmento binalarına elektirkle rey 
vermek için birtakım eçhize konmuştur. Bunun ic
rası üç ve beş 'bin liraya mütevekkiftir. Mekanizma
sı ise alelade elektrik zili mekanizmasıdır. Bu bapta 
kürsü üzerinden şifahi tafsilât ita edilecektir. 

Sual faslında hürriyeti münakaşayı tevsikan sail-
den başkalarının dahi söz söylemesine imkân veril
miştir. istizah faslı bazı kavaidi hukukiyenin ilâve
siyle ipka edilmiştir. 

Meclis tahkikatına ait olan faslı yenidir. Bu fa
sıl Teşkilâtı Esasiye Kanunun 22 nci maddesi muci
bince kaleme alınmıştır. Mehazımız hukuk kitapların
daki mevat ve Belçika, Felemenk kanunlarıdır. 

. Teşrii masuniyetin refine ait olan faslı dahi yeni
dir. Buna dâir şimdiki nizamnamede ahkâm mevcut 
değildi. Mehazımız esasatı hukukiyedir. 

İnzibati cezalar faslı ahkâmı sabıkanın musahhah 
bir şeklinden ibarettir. 

Arzuhaller faslı tevsi edilmiştir. Bundan böyle 
idarî ihtilâfatı Şurayi Devlet halledeceğinden Mec
lisin bu baptaki vazaifi hayliden hayliye tenakus et
miştir. Bununla beraber arzuhallerin envanı tasnif 
edilmiş bu bapta yeni maddeler tanziım kılınmıştır. 

Riyaset Divanı faslında idare amirlerinin adedi 
üçten beşe iblağ edilmiştir. Bu adedin tezyidine saik 
olan sebep vazaifin çokluğu ve teşettütüdür. Encü
menimiz (ilkiyüz onyedinci) maddede muısarrah oldu
ğu üzere (1) Hesaibaıt ve vezne (2) merasim, teşrifat, 
aza umuru (3) kütüphane, matbaa ve meclis matbu
atı, (4) dahili ve harici inzibat, (5) meclis binaları, ve 
hademe olmak üzere idare, vazaifi tabialten beşe 
münkasem görmüştür. Bu kadar vazaifin üç- Mebus 
tarafımdan ifası da teakait fersa görülmüştür. Hususa 
'ki, idare âmiri olan kimseler esasen Mebusturlar ve 
bunların idareden başjka mecliste de vazifeleri var
dır. Adedin fazlalığı - mülâhazamızca - maslahatı 
'teshil eder. 

Encümenimizce bu bapta idare heyetinin müta
lâasına müracaat olumdu. Davet edilen idare memu
ru Sivas Mebusu Rasim Beyefendinin ifadesince esa
sen idare umurunun bir yerden çıkması müreccahtır. 
ve beş idare âmiri yerine üç idare memuru kâfi ve 
selâmeti muamelâtı muciptir. îfadelerince merasimi 
ve tefrişat umuru inzibata dahildir. Matbaa yalnız 
para hususaitında idareye merbut olup sair hususat-
ta bu müessesenin âmiirini Kitabeti umumiyeye mu-
havveldir. Aza umuruna ise muhasebe karşıımakta-
dıır. Kezalik Kütüphane de encümeni mahsusuna mer
buttur .Encümenimiz (217 nci) maddenin müzakere
sini iade ile tekrar münakaşa etti ve £>u maddenin 
âlahailihi ipkasına karar verdi. Aza umuru nizam
namemizde tevsi edildiğinden idarenin bu hususta 
çok vazifesi olacağı muhakkaktır. Kütüphane en
cümenine ise tedvin edilen madde mucibince ilki ida
re âmiri verilmiştir. Bundan başka matbaanın bazı 
umuru Kitabeti umumiyeye ait ise de yine buna mü-
teferri para umuru çokça olduğundan idarenin barı 
meşguliyeti ağırdır. Bu esbabı mucibeye mebni En
cümen mütalâasında ısrar eder. 

Mezuniyet faslındaiki ahJkârn görülen lüzum ve 
ihtiyaç üzerine teşdit edilmiştir. Daihili inzibat fas
lında Reisin bilakayıt ve şart kuvvei askeriyenin tez-
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yidine dair salâhiyeti tevsi olunmak muvafık görül
müştür. Zaten parlâmentolarda rüesanım bu hukuku 
mahfuzdur. 

İdare âmirlerinin vazifesi pek çok olduğundan 
miktarı tezyit edildi. Kezalik sair devlet hesabatımım 
tetkiki usulleri numune ittihaz edildiğinden bu en
cümenin vazaifi bir ibir tadat edilmiştir. Havalelerin 
kablessarf vize edilmesine mütedair olan ahkâm 
esasen Heyeti Celilenin 29 . 1 . 1339 tarihli karariy-
le müeyyettir. Encümenimiz bu karan madde şek
line tedvinine lüzum görmüştür. 

Kütüphane faslı encümeni mahsusuna, encümeni
mize havale edilen teklifi nazarı dikkate alarak ıs-
lâhen tevsi edilmiştir. 

Son işbu nizamnameye ait usulleri tespit eder. Bu 
fasıl dahi ısabık nizamnamede mefikut idi. işbu ni
zamname maddelerinde zikredildiği üzere kanunlar 
gibi neşir ve ilâna muhtaç değilse de meclis tahkika
tı faslınım şuhut celbi hakkımdaki maddesi hukuku 
ahaliye taalluk ettiğinden yalnız o fıkranın kanun 
şeklimde ısıtan muktazidir. 

Binaenaleyh esbabı mucibesiyle birlikte takdim 
ettiğimiz kanunun lâyihasıınım işbu nizamnameyi mü -
teakip tasdiki heyeti umumiye teklif oIumur.ı 

Teklifimizin serian kabulü takdirinde Meclisimi-
miz sabıkıma nazaran pek çok ve pdk seri iş görece
ğinden müsveddemizin müzakeresi için Heyeti Ce
lilenin - Teşkilâtı Esasiye Kanunun müzakeresinde 
olduğu ğilbi - bir gün tahsisimi istirham eyleriz. 

Nüzamnamei Dahili Mazbata Muharriri 
Encümenii Reisi Gelibolu 

Edirne Celâl Nuri 
Faik 

Kâtip Aza 
Maraş Gaziantep 

Abdülkadir Şahin 
Aza Aza 

Çorum Kozan 
İsmail Kemal Ali Sadi 

Aza 
Muş 

Ali Rıza 

MAZBATA MUHARRİRİ CELAL NURİ BEY 
(Gelibolu) — Muhterem efendiler; asrî ve muntazam bir 
devlet olmak için evvel beevvel hukuku esasiyenin 
ve ondan sonra da hukuk siyasiyenin tespiti lâzım 
geliyor. Lehulhamd asrî ve munltazam bir devlet ol

mağa karar veren Cumhuriyetimiz Nisan 1340 tari
himde teşkilâtı esasiyesini tespit etmiştir. Yani hu
kuku esasiyemiz bu mecelle ile tespit edilmiştir. Ba
dehu hukuku siyasiyemizin tespiti lâzım gelir. Ma-
lumuâliniz hukuku siyasiyenin evvelâ (Deruva par
lamenter) meclis hukukunun tespiti ve ondan sonra 
da intihap hukukunun tespiti olan (Deruva elektro) 
num tespiti lâzım gelir. Bugün Heyeti Celilenize tak
dim ettiğimiz mizammanmei dahili ile bu ikinci hat-
veyi altmış oluyoruz. Bundan sonra da inşallah imti-
hapı kanunumuz arz edilir. Malumuâiileri hukuku 
esasiye ile hukuki siyasiyenin mütevazin olması lazım 
gelir, yani bir saltanatı meşrutada hukuku esasiye 
Ibaişka itürlü istimal ddıüir. Bir cumhuriyet hüküme
tinde isle başka türlü istimal edilir. Bir cumlhuriyet 
hükümetlimde lise başka türlü istimal edilir. Şimdıiye 
kadar tatbik edilen mülga Meclisi Mebusanım Nizam-
namei dahilisi köhnedir. Saltanatı Osmaniye birtakım 
eşkâl değiştirmiştir. İptidaları bütün bütün bir salta
natı müstebide idi. Sonra gülhane mattı hümayunu 
ile hükümeti mutlaka şekline girdi. Ondan sonra da 
saltanatı meşruta şeklime girdi. Saltanatı Osmaniye 
tarihe intikal ettikten sonra Cumhuriyetimiz ilân-
edildi. Ve iki sene evvel de omun teşkilâtı esasiyesi 
mevzuubahs oldu. Bu da aynen kabul edildi. Eski 
Nizamname, arz ettiğim gibi saltanat meclisinin tat
bik ettiği bir nizamname idi. Meselâ bunda bir ari-
zai cevabiye encümeni vardı. Fazla olarak meclis iki 
idi. Meclisi millî, mebusan ve ayandan mürekkep 
idi. Aralarında münasebet vardı. Onun bir çok fü-
sul ve birçok mevadn bugün köhne yani kadit bir 
haldedir. Onun için bu nizamnameyi yeni baştan tan
zim etmek icap ediyordu ve bunu yapmak için hu
kuk siyasiyemizi tespit etmek iktiza ediyordu. Yap
tığımız budur. Bundan başka eski nizamnamede bir
çok noksanlar vardı. Meselâ anket parlamenter deni
len meclis tahkikatına ait harfi vahit yok idi. Halbu
ki Teşkilâtı Esasiye Kanununun yirmiikimci maddesi 
mucibince bu hususun Nizamname ile tespiti lâzımı 
geliyordu. Kezalik masuniyeti teşriiyenin nasıl ref 
edileceğine dair harfi vahit yoktu. Bu da tespit edil
miştir. Bundan başka eski nizamnamemiz zannede
rim Fransa usulündan mutebes idi. Fransa usulleri 
ise pdk eskiden tedvin edildiği için ondan sonraki tea-
mülâtı teşriiyede işleri teshil edici bir çok kavaid 
mevzuubahs olmuştur. Bu kavaid bizim eski nizam
namemizde yoktur. Bunları da, diğer devletlerin ni
zamnamelerini ve hu hususa ait eser yazan müel
liflerin kitaplarımı karışıtırmak suretiyle orijinal ipti
dai bir surette kendimiz tedvin ettik. Bugünkü ihti-
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yacatımız Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzla müteva
zı bir nizamname yapmak mecburiyetini gösterdiğin
den ona dair ahkâmda vaz edilmiştir. Meselâ Reisi
cumhur nasıl intihap edilecektir. Teşkilâtı Esasiyede 
intihap edilir diyor. Fakat nasıl intihap edilir? Bu
nun şekli var. Usulleri var, faide var. Bu kaideleri 
de mehmaemken kaydettik. Öteki meclisler yani sal
tanatı sabıkanın meclisi millisi iki kısımdan ibaretti. 
Binaenaleyh bir kanunun meclisteki hatası diğer mec
liste tashih edilirdi. Halbuki Heyeti Celile vahid 
olduğundan istical kararlarına daha salim bir şekil 
verdik ve müzakeratım daha salim bir usulde gitme
si için bir talkım usuller tedvin ettik. Kezalik bir ta
kım havayici kanuniyemiız vardır. Eski usullerimiz 
biraz köhneleşmiştir. Meselâ yeni baştan bir talkım 
kavanin tanzim etmek lâzım gelecektir. Kanunlarım 
muz yoktur. Adli kanunlar yapmak lâzım gelecek. 
Kezalik malî kanunlarımızı tecdit etmek icap edi
yor. Eğer bunlar eski usullerle müzakere ve intaç 
edilecek olursa çok zaman kaybettirir. Kanunu 
Medeni, Ceza Kanunnamesi, Ticaret kanunnamesi var
dır ki bunlar yedi, sekiz bin maddedir. Böyle yedi, 
sekiz bin madde eski usullerle müzakere edilecek olur
sa 'hiç bir vakit çıkmaz ve devletin muhtaç olduğu 
tekamıülât teehhür eder. Bunun için de bazı usuller 
koyduk. Nizamnamemizin başlıca membaı Teşkilâtı 
esasiye kanunudur. Bunun birinci, ikinci faslında Ni
zamnamei Dahiliye bir çok hususat havale edilmiş
tir. Bunları tafsil etmek istemem. Çünkü göreceksi
niz. 

ıBunu mütalâa ettik ve 'bu bapta ahkâm koyduk. 
İkinci memıbaımıız Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
taaımüiât ve ananatıdır. Bunları da bir bir topladık 
ve lâzım gelen ahkâmı madde şekline koyduk. Üçün
cü menbaımız da mevcut olan nizamnamei dahilidir, 
ki: Bunun bir çok mevadı üslup ve şive itibariyle 
hayli köhnemiştir. Bunlar da ıslâh edilmiştir. Son
ra diğer menbaımızda, ecnebi nizamnameleridir. 
Bunlardan da otuz ata kadarımı nazarı itibare aldık. 
Bunlardan birçok esas çıkardık. Birisi de hukuku 
esasiye nazariyatıdır ki: Anket parlamenter denilen 
meclis tahkikatından epeyce istifade edilmiştir. Eski 
nizamnamemize nisbetle şimdiki bir az mutavveldir. 
Teşrifata ve teamülâta dair bir takım mevad da var
dır. Bunlar da bizzarur konmuştur. Numuneler de 
gösterilmiştir. 

Heyeti Cel'Meyi tasdi etmemek için projenin tahri
rinde esas ittihaz ettiğimiz ımdelerimizi arz edelim: 
Birinci umdemiz; Meclisin salim kanunlar çıkarma

sıdır. Bunun için çifte müzakere esasını kabul ettik. 
İstical kararlarını kaskettik. Hükümetin bulunması
nı bir şerita olmak üzere koyduk. Çünkü kanunları
mızı icra edecek olan hük'ümebimizdir. Hükümet bu
lunmadığı takdirde onun icrası kime ait olacak bil
mem; Binaenaleyh projede görüleceği üzere kanunla
rın müzakeresinde mutlaka hükümetin veya komi
serlerimin bulunmasıı şarttır. 

İkinci umdemiz: Seri kanun çıkarmaklığımıızdır-ki 
yakarıda esbabını arz etmiştim- bunun için de mese
lâ zabıtlar ve havaleler daha salim bir usule irca 
edilmiştir. Meselâ heyete doğrudan doğruya ta-
dilname verilmemesi, kaideten encümene verilmesi 
ve neşredilmesi lüzumu tespit olunmuştur. Müzake
reye mahal olan ihususatta akalliyetin bazı fikirleri 
de derç edilmiştir. Temenni ederim ki; bunları da 
kabul buyurursunuz. 

Üçüncü umdemiz: Meclisin her uzvunun faal ol
masıdır. Bunun için de şube ve encümenler ruzna-
melefinin behemehal hiç olmazsa bir gün evvel inti
şarı ve herkesin görmesi ve ona göre oıüzakeratın 
bir esasa ircaı lâzım gelir. Halbuki şimdiye kadar 
makûs bir şekilde icra olunuyordu. Meselâ Birinci 
Büyük Millet Meclisinde aza olanlar derhatır eder
ler ki, bir Nevahi kanunu vardı. Onun müzakere
sinde tadilname mantıki bir sekilide verilmediğin
den ekseriyetle ve alâkadarlar değiştiğimden yukarı
daki maddeler aşağıdaiki maddeleri tutmuyordu. 
Meselâ yukarıda karye deniliyor, aşağıda köy deni
liyor. Yukarıda başka bir ıstılah, aşağıda başka bir 
'istilân vardı. Bunların hepsini kaldırarak.. 

TUNALI HİLMİ BEY {Zonguldak) — Resmi 
ceride Türkiye Cumhuriyetinin gazetesidir. 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Üslup nofctai 
nazarından da hayli tasfiyeler yapılmıştır. Ve zevabı-, 
ti umumiye nokıtai nazarından bu nizamnamelerin 
nasıl tefsir edileceği gösterilmiş tir. 

Efendiler; elimizden gelen budur. Huzıma sefa, 
da'ma keder. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Türkçe-
si? 

REİS — Hilmi Bey! suali erinizi sorunuz. 
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Ecnebi 

nizamnamelerinden bazılarına müracaat etmişsiniz. 
Bunlar hangileridir, başlıcalarını öğrenebilir miyiz? 

CELAL NURİ BEY (Gelobolu) — En ziyade 
istifade ettiğimiz Belçika ve İtalya nizamnameleridir. 
İngiliz nizamnamelerini okuduk. Fakat bunlar çokça 
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teşrifata ve alayişe boğulmuşlardır. Bunun için on
lardan pek istifade edemedik. Fransa nizamnamele
rinden istifade ettik. Fakat bir takım yeni nizamna
meler vardır. Ezcümle Kanada'yı teşkil eden muh
telif eyalât -ki devlet şeklindedir. Onlarda birçok sa
lim usuller gördük ki mıüzakeratı fMdir ve onlarım 
karından hiç bir zarar hasıl olmaz. Onun için bun
ları tespit ettik. 

İkincisi efendim; bu niızamnamelerde-Fransızea-
sına müsaade buyurulısun- (reaksiyon) denilen ve ka
nunların metinlerini tespit için.. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Yazı 
Encümeni var mıdır, yok mudur? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Sarfu nahvi 
Encümeni değil mi? 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak — Hayır 
kanunların metinleri bir kalemıden çıkmak için bir 
Encümen teşkil edilir. Her kanun oradan geçer ve 
orada yazılır. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim; 
teklif büyürünsünüz, derç edilir. 

REİS — Hilmi Bey; heyeti umumiyesi hakkında 
bazı mütalââtıınısz varsa söyleyiniz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Şurada 
kavanin ve nizamatım (herkesin anlayabileceği bir 
lisanla yazılması muıvafıkı maslahat olduğundan do
layı..) deniliyor. Çok teşekkür ve tebrik ederim. 

REİS — Efendim; heyeti umumiyesi hakkında 
îbaşka söz istiyen yoktur. Maddelere geçilmesini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Meclisin Teşkilâtı 
Madde 1. — Gerek yeniden intihap olunan,' ge

rek intihap devresi içinde teşrinisani bidayetinde 
toplanan Büyük Millet Meclisi merasimi mahsusa 
ile açılır. 

REİS — Birinci madde hakkında söz istiyen 
var rnı? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 
burada (Merasimi mahsusa ile açılıır) kelimesi var, 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 14 ncü maddesi mu
cibince Büyük Millet Meclisi Teşrinisanide davetsiz 
içtima eder. Halbuki merasimi mahsusa ile açılır 
kelimesi istikbalen iltibasa meydan verir. Yani Mec
lis içtimanınin davete ve merasimi mezkûrenin icra
sının mütevakkıf olduğu zannedilebilir. İltibas ve 
tereddüdü selbetmek için (merasimli mahsusa ile açı
lır) yerine (Teşrinisani bidayetinde davetsiz toplanan 

Büyük Millet Meclisinin ilk içtirnaında merasimi 
mahsusa yapılır) şeklinde tadilini teklif ediyorum. 

ABDULLAH AZMİ ıBEY (Eskişehir) — (Me
rasimi mahsusa) nedir? İzah etsinler. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Buna hiç 
hacet görmüyorum. Üçüncü maddede jdavetsiz top
lanacağına dair tasrihat vardır. Binaenaleyh bu tak
ririn reye konurnasMiı kabul edemeyiz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim 
o maddede tasrihat yokthr, bilâkis (iıffitah) kelime
si vardır ki, bunun taramamın ettiği mana istemedi
ğimiz bir imanadır. rîftita!h kelimesinin mevcudiye
tine ve üçüncü maddenin tarzı tahririne nazaran bi
rinci maddede arz ettiğim iltibas mevcuttur. Tered-
dütü selbetmek ve vazıh bir kelime kullanmak ahar 
tarafından açıldığı hissini reffetmek için (merasimi 
mahsusa ile açılır) kelimesi yerine teklifi acizinin ka
bulünü rica ederim. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Merasi
mi mahsusayı izah etsinler. 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Merasimi 
mahsusa mutat olan merasimdir. 

KEMAL BEY (Adana) — O halde mutad keli
mesini koymalı. 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Büyük farkı 
olmadığı fikrindeyiz. 

Merasimi mahsusanın ne olduğuna dair diğer 
maddelerde sarahat vardır. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim, nizamnamei 
dahili meclisin teşekkülü için toplandığı dakikadan 
itibaren ifasına başlayacağı vazifenin mebdeiml ifade 
ile işe başlar. Burada bu maddenin mektup olarak ifa
de edilmesi yani merasimi mahsusa ile açılmasının ve-
sairenin nizamnamei dahiliye ithal edilmesi bence 
münasip değildir. Kanaattim göre söylüyorum 
çünkü eşkâli ifade edilmedikten, eşkâli müteamilen 
maruf olduktan sonra buraya merasimi mahsusa 
ile açılır demek ileride müşkülatı dal olacak bir va
ziyet ihdas etmelc demektir. Sabık nizamnamede ge
rek yeni intihap devresinin mebdeinde< gerek bir in
tihap devresinde merasimi mahsusa ile açılır diye 
bir şey yoktur. Nizamnamei dahili 'kuşat olunan Mec
lisin ilk celsesinden itibaren vazifeden; usulden baş
lar. Binaenaleyh Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz da 
hakikaten, meclisin toplanmasını bir kayıt ve şarta 
talik etmemiştir. Teşkilâtı Esasiye Kjanunu Büyük 
Millet Meclisinin nasıl intihap edileceğini, intihap 
devresinin müddetini ve nasıl davetsiz! içtima edece
ğini, adi içtimalarını, senei içtimaiye, içtimalarını 
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ve bunlara ait olan nutukları vesaireyi tasrih etmiş
tir. Bunlar nizamnamei dahiliye girmez gayrı mek
tup olması lâzım gelir. Merasimi mahsusa ile açı
lır. Biz merasimi mahısusayı bildikten sonra üç keli
me konulmasında manâ yoktur. Bu maddenin yerine 
gerek devresinin meibdeirade gerek intihap devresi
nin dahilinde açılan, davetsiz toplanan, Meclisin ya
pacağı işleri, ilk celsesinde şöyle olacağına, böyle ola
cağına dair madde koymak lâzımdır, bu madde zait
tir. 

MUSTAFA NECATI BEY (İzmir) — Birinci 
maddede meclisin kabul ettiği Teşkilâtı1 Esasiye Ka
nunu ile alâkadar olmıyacak vaziyette bazı tabirat 
mevcuttur. Nizamnameyi ihzar eden arkadaşlarımız 
burada ya zühul eseri olarak veya Teşkilâtı Esasiye-
ye ehemmiyet vermiyerefc bazı şekilde şeyler yaz
mışlardı. Bir defa Meclisi müstemirdir. Burada teş
rinisani tabirini kullanmakla meclisin muvakkat bir 
zaman ifaıyi vazife edebilir kabiliyette bulunduğu
nu anlatııyorlar. Meclis istediği zaman tatili faali
yet eder. Binaenaleyh teşrinisani, kânunusani gibi 
kayıtlar koymak münasip değildir, istediğimiz za
man toplanırız, istediğimiz zaman tatil ederiz, Mak
sat altı aydan fazla tatil olmamaktır. Onun için za
manla takyit etmek doğru değildir. Saniyen burada 
meclisin müstemir olması kabul olunduktan sonra 
ayrıca merasimi mahsusa ile teşrinisanide toplami-
ması, güya meclisin muvakkat zamanda ifayi vazife 
edeceği mahiyetindedir. Onun için bu gibi maddele
rin sarih, açık, vazıh yazılmaları lâzım gelir. Herhan
gi bir iltibasa maruz kalan nizamnamei dahili Teş
kilâtı Esasiye ile tearuz ettiği zaman meclis müşkül 
vaziyete girer. Bizden sonra gelecek arkadaşlarımızı 
sarih vaziyette bırakmak için bu kelimeleri sarih ve 
açıik yazmak lâzımdır. Bu nizamnameyi bilhassa dik
katle takip eden arkadaşlarıımızın kelime üzerinde 
son derece açık ve kati fikirler kullanmaları icap 
eder. Onun için bu maddenin yeniden tahriri ile Mec
lisi Âliye arzı lâzımdır. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim; 
evvelâ ismet Bey buyurdular ki mektup olmaması 
lâzım gelir. Esasen kanun örfün, teamülün tespitim
den ibarettir. Sonra merasimi maıhısusanın ne demek 
olduğuna dair bir çok kayıtlar vardır. Top atılır. 
Mızıka çalınır, şu işler yapılır, bu işler yapılır di
ye.. Esasen merasimi mahsusa bir teamüldür. Mera
simi mahsusa ile meclis açılır, binaenaleyh buraya 
koyduğumuz ahkâm İsmet Beyefendimin fikrini red
de kâfidir. 

| Necati Beyefendinin buyurduklarına gelince: Bu 
katiyyen varit değildir. Filvaki meclisi âli müste
mirdir. Hiç bir davete intizar etmiyerek toplanır. 

i Fakat bu hususta da Teşkilâtı Esasiye Kanununda 
! birçok ahkâm vardır. Meselâ beşinci maddeye ba-
; kınız, intihap devresinin hitamından evvel adedi mu-
I rettebin ekseriyeti mutlalkasiyle intihap ve tecdit olu

nursa yeni intihap edilen meclisin intihap devresi 
Teşrinisaniden başlar. Teşrinisani daima onun etra-

| fında dönüyor. Senelik Encümen teşkilâtı, şubelerini 
• kura ile tefri vesaire daima teşrinisanide vukubu-
i lur. Reisicumhur teşrinisanide gelir nutkunu irad eder. 

Bunlar Teşkilâtı Esasiye Kanunununa fanti riayeti
mizden konmuştur. Binaenaleyh Teşkilâtı Esasiyeye 
mugayir biç bir kelimesi yoktur. Bilâkis sıra ile yaz
dığımız maddeler hep Teşkilâtı Esasiyeden istilham 
edilmiştir. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Efendim; bendeniz he
men ekseriyetle mazbata Muharriri Beyefendinin 
fikirlerini teyit edeceğim, ismet Beyefendi merasi
mi mahsusanın dercine lüzum olmadığını ve bunun 
merasimi mutadeden olduğunu ve herkesin bildiği
ni zilkr buyurdular. Fakat tasavvur buyurunuz ki ye
ni intihap olunan meclise evvelki meclis azasıından 
hiç biri dahil olmamış olsun. O vakit ne yapılacak
tır? Yalnız vaktiyle semaen işitilmiş merasime iştirak 
edilecek merasimi mahsusanın ne olduğuna dair 
tasrih edilen fikirlerin neden ibaret olduğuna dair 
söylenilen metin ise dördüncü, beşinci, altıncı, seki
zinci, dokuzuncu maddelerde zikrediliyor ve bu mad
delerden anlaşılıyor. Necati Beyefendinin fikirleri 
ise varit değildir; senei teşriiye meclis için teşrinisa
ni iptidasıdır. Bütün intihabat teşrinisanide yapılır. 
Ve o gün Reisicumhur hazretleri dahi nutku iftitahi-
sini irad buyurdular - Velevki Meclis tamamen müs
temir olsa bile - kuvei icraiyenin senei sabıkaya ait 
izahatını ve senei cedide içinde yapılacak işlere ait 
projeleri nutku riyasötpenahilerinde izah ederler. 
Her zaman müteamel olduğu gibi bütün devletlerde 
de böyledir. Binaenaleyh gerek müstemir olsun ge
rek muvakkat zamanlarda tatili faaliyet etmiş bu
lunsun Meclislerin her senei cedideye girdiği zaman
da merasimi mutade, merasimi mahsusa icra olun
ması bütün devletlerce kabul edilmiş bir usuldür. Bi
zim için de kabul edilmesi şüphesiz lâzımıdır. Bu
nun da mektup olması arz ettiğim gibi her meclis 
için daima nazarı dikkatte bulunup bir senei içtima-
iıyede başka türlü ve senei atiyede; yahut intihap 
teceddüt ettiği zaman başka türlü .merasim yapılma-
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ması için-bunun yeknesak bir usule ircaı her hali kâr
da kabul etmiş olduğumuz diğer kavaidi muasıra 
meyanında elzemdir zannediyorum. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim; demin arz 
etmiştim. Tekrar ediyorum. Nizamname! dahili açı
lan meclisin -ilk celsesiındeki usullerden başlar. Bina
enaleyh, meclis şu suretle açılacaktır, Reisicumhur 
(kürsüyü böyle işgal edecek, Reisicumhur şöyle söy
leyecek, Teşkilâtı Esasiyeye ait olan bu izahatın 
Mecliste yeri yoktur. Mülga kanunu esasiye balkınız 
hep böyledir. Padişah kürsüye çıkacak, nutkunu oku
yacak denilmiştir. Hulâsa bunlar bir çok merasim 
ve müşkülâtı daidir. Meclisin bilâdavetin içtimaında, 
ilk celsede müzakere için takip edeceği usulleri tes
pit edeceğiz. Merasimi mahisusanın gayrı mektup ol
ması esasen eski halinin müteayyen ve müteamel ol
masındandır. Bütün maddeleri aşağıdan yukarıya/ 
yazarak çocuk kıraati yapar gibi nizamnamei dahili 
yapmanın lehinde değilim. 

REİS — Efendim; madde hakkında iki takrir 
vardır. Okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
Bilimci maddenin berVeçhıiati tadilim teklif ey-

lei'iim. 
Bininci Madde — Gerek yemden intihap olunan 

V2 goııek intihap devresi içinde Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 14 ncü maddesi mucibince Teşrinisani bi
dayetinde davetsiz toplanan Büyük Mölîet Meclisaıin 
ilk içtıi'mıaında merasimli mahsusa yapılır. 

Dersim 
Feridun Fikri 

Riyaseti Celileye 
Merasimli mahsusaıyı mücerret bir surette ifade 

eden bininci maddenin nizamnameye itthıal edilmeye
rek tay yi m teklif ederim'. 

Çorum 
îamet 

REİS — Bu iki takrirden birisi tay, diğeri de 
tadi'l teklifidir. Evvelâ tay tekliflini reye koyacağım. 
Kabul edenler lütfen el kaJldiDs imlam.. Kabul etme
yenler el kaldırsınlar... Kaibul edilmiştir. Şu halde 
ikinci madde 'birindi madde oldu. Okunacaktır : 

Madde 2. — Tatil esmasında Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 19 ncu maddesi muci'hinee Meclis sç-
tfjrnıaa davet edilirse merasimli mahsusaya hacet yok
tur. Mec'Iisi Reisicumhur içtimaa davet etmişse ta
rafından gönderilen Başvekil bu baptaki Riyaseti-
cumhur «işarnanne» sini okumak ve eğer Meclis, 
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Meclis Reisi tarafından re'sen veyahut Teşkilâtı Esa
siye Kanununun 19 ncu maddesi mucibince azadan' 
beşte birinin talebine binaen davet' olunmuşsa, nais 
esbabı nıudilbeıslini bildörmek suretiyle işe başlanır. 

İSMET 'BEY (Çorum) — Efendim; birinci mad
de tay edilince esas itibariyle ımenasiim kelıimies'inin 
mizan-Jnamei daıhiliye girmıemıesi kaibul duyurulunca 
laçılmış olan bir meclisin ilk celsesinde Divanı Riya
setin intihabı, tahlif vesaire hakkındaki vazaife alit 
oian mevadın tespiti lâzım gelir. Binaenaleyh bu 
maddslerıin hepsi birbirine kanşmıştır. Telif 'itibariy
le dahi intihap devresi mukaddemdir. Vazaif adeta 
cereyan ettiği için muahhardır. 'Bunlar nazarı dıikka-
<te alınmak suretiyle tespit edilmek icap eder. 
Elhasıl nizanınamai dahilînin teşekküle aıit olan fas
lının yeniden tetkiki lâzım gelir. 

MUSTAFA NECATİ BEY (izmir) — Nizamna-
m'iıi Dahilî Encümeninin ihzar ettiği bu lâyihai ka
nuniye Teşkilâtı Esasiye Kanunu ile çok alâk'aL'ar-
dır. Devlet ve milletin hayatını teşkil eden ve Mec
lisi Âlinin vazife ve salahiyetini tayin eden Teşkilâtı 
Esasi yo Kanununda bir keliıme farkı dahi olursa o 
farkın manası olur. Dikkat edecek olursanız yeni ba
zı kelimeler konulmuştur. Meselâ '(işarnamıe) gibi, 
Teşkilâtı Esasiye Kanununda hiç görmediğimiz bu 
kciliımıelıerin ne mıana ifade ettikleri de -beli değildir. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Mazbatada 
yazılmıştır. Okuya idiniz. 

MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Onun için 
bu iş Teşkilâtı Esasiye ile de alâkadardır, müsaade 
ederseniz Teşkilâtı Esasiye Encümeni bu işi bir defa 
tetkik etsin, hangi noktaları Teşkilâtı Esasiyeye mu
haliftir ve değildir. Orada tetkik edilsin, ondan son
ra buraya gelsin. Onun için Teşkilâtı Esasiye En
cümenine gitmesi lâzımdır. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim; Teş
kilâtı Esasiye aleyhinde burada harfi vahıid yoktur. 
Reisicumhur tarafından gönderilen kâğıda (işarnıame) 
diye bir ıstılah konulmuştur. 'Bu ıstılahın nasıl ko
nulduğuna daıir mazbatada ariz ve afmik mutalâat 
vardı. Necati Beyefendinin evvelâ bunu okuırjafarı 
lâzım gelirdi. Bunu 'okumamışlardır, mazbatada 
mevcuttur, ikincisi İsmet Beyin (gürültüler) Efendim; 
mıademki birinci madde reddedildi. Encümisn namı
na rica ediyorum, onbeşinci mıalddeye kadar olan 
kısmı (15) nci madde hariç olmak üzere - Encüme
ne iade buyurunuz. Ondan sonrakinin müzalkererine 
devam edelim. 

16 . 
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ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Başı kalmadı ki. 
CELÂL NURİ BEY (Devamla) — Hayır alt ta

rafı devaimi eder. 
REİS — Efendim'; 15 nci maddeye 'kadar olan 

kısmını Encümen istiyor taibiî vereceğiz. (Hepsini 
sesferti) Ortbeşinci maddeye kadar olanı verdik. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Nizamnatoei 
Dalhülî Encümenimden başka Teşkilâtı Esasiye En-
cümenûme de verilimesi hakkında teklif mevzuubaihis-
ti«r, onun da reye konulması lâzımıdır. 

CELÂL NURİ BEY {Gelibolu) — Efendim; Teş
kilâtı Esasiye Encümenine ait bir 'bahis yoktur. Bi
naenaleyh Teşkilâtı Esasiye ite mümaferet tasavvur 
edi'lemlsz. 

REİS — 15 noi maddeye kadar olan kısmını En
cümenin talebine 'binaen verdik. Bundan başka Ne
cati Beyin bir teklifi vardır. Başka bir teklif yoktur. 
Necati Beyim teklifine göre kanunun Heyeti Umu
miyetinin Teşkilâtı Esaisiye Encümenime verilmesi 
lâzımıdır. Talknirler okunacak efendim : 

Riyaseti Celieye 
Teşkilâtı Esasiye Encümenime tevdiini teklif ede

nim. 
İzmir 
Necati 

Riyaseti Celieye 
Geçen semeki Nizamıinıamei Dahilî Encümeni Mec-

fe'm teşekkülünü 34 ncü mad'ded'e tespit etmiş ve ka-
vamnnin müzakeresi faslına gelmişti. Mezkûr Encü
menin tespit etmiş olduğu mievaddın da taib ve tev
ziini teklif ederim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

Riyaseti Gelleye 
Teşrifata müteallik hususat için ayrıca 'bir nizam

name tertibine dahilî nizamnamie münasebetiyle tek
lif eylerim1-

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Riyaseti Celieye 
Dahilî nizamnamenin lik'incti maddesinin ikinci 

fıkrasındaki şimdiye kaldar menus ve müstamıe! ol
mayan (âşrjınarnle) talbiri yerline pek müteamil olan 
(bayanniame) tabirinin likame'sM teklif eylerim.. 

İzmir 
Ahmet Münir 

SÜLEYMAN SIRRI 'BEY (Bozok) — Efendim; 
geçen seme Nizammaimei Dahilî Encümeni yenliden 
bir mizamıname tanzim ve 34 ncü mıaddeye kadar 

gelmiş ve bu 34 ncü madde, Meclisin bütün teşkilâ
tını cem etmftş'tli ızanınıederim. îısmeit ©eyefemdinim mok-
tai nazarian bu maddelerle tatmin edilmiştir. Gerek 
bu müzakere devam etsin, gerek kailsin, esas encüme
ne havale edişin. Arkadaşlarımın acizane tenviri 
noktaıi nazarından bunu dahi ta'b edilmesi muvafıktır 
zannındayım. 
* REİS — Efendimi; Necaltli Beyin takriri töeklfim 

Encümene iadesi hakkındadır.. Bu takrir kalbut 
edilmezse ıdiğer Süleyman Sırrı eyiin, Münir Beytim 
takrirlerimi neye koyacağız. 

' ıCELÂL NURİ EY (Gelibolu) — Necati Beyin 
takriri hakkımda ısöz istiyorum.; Meclislim va'zaifi 
Ibugüne adar m'amıu'lünlbiJh dbn nizamnamede mu-
ısianraıhtıır; O mizaimımamede birtakım encümenler 
vardır, Teşkilâtı Esasiye Encümeni olduğu gilbi bk 
ide Nizamname Encümeni varıdır, fouınlarım işler! 
Ibidbirime teldalhül etmez. Bu Meçisin dahil faalye-
tlime aiit olam iş, Teşkilâta Esasiyeye ait 'bir (iş değil
dik-; dahilî (Oİıan ıbir iştir iki Nizammaımei Dahil En
cümenime ailtltür. Binaenaleyh bumun Teşkilâtı Esa-
ısıiıye Emcümeniıne havalesi Hazım gelmez. Hususa iki 
15 nci maıddeye Ikadar olam mevaldı ıglerii aldıik. Teş-
klilâitı Eisıasliye ile alâkadar dedikleri fıkıarıaıt geri alım-
mıştır, Bimasmalieylh Necati Biöyefendimli'n tıakririiımim 
reddini listıirham ederim. 

REİS — Efendimi; evvelâ Necati Beyin takririmi 
reye iarz edeceğim. Bu takrir kamunun heyeti umu-
mliıyasiınin Teşkilâtı Esasiye Encümenjiıme veri'lmesiine 
'dairdir. 

AHMET MUHTAR BEY (l&fcaınibul) — O hailde 
Nizaımmıamei Dahilî Encümenini llağvetmel, haşiv-
yalt kalbilmdem kaüır. 

REİS — Bu takriri kalbul edenler ültfem el kal
dırsın... Kabul etımfityetnter lüttlfiem el ibaldınsım... Ne
cati Beyin, (takriri kalbul editaemitşitir efeındimı, 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Bnıcümen, 
maddeleri geri lalimi'şltır, reye kioımamaız, 

REİS — Efendimi; bir de Süleyman Sırrı Beyin 
ıtakriri vardın Bu takrir (başka mahiyettedir. Ge
çen ısemeki Encümenin ıtıespilt eftttiiği malddieffierim dıe 
(taib ve tevziini ilsltiyor. 

(Bozîök Mebusu Süfeymaın Sırrı Beyim takriri 
ıtekrar lokumdu.) 

REİS — Divanı Riyaset ıtalb ettirir. (ıBncümem 
lailsın ve lokusun sesleri) 

REİS — Sıomra Ahm'et Remzi Beyim de ftakriri 
varıdır.: Fak'alt 'başkıa mahiyettedir, 
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AHMET REMZÎ BEY (Gaziantep) — Efendliım; 
takrirdim lütfen Encümene veririz:. Belkli (nazarı 
dikkate aflar-. 

REİS — Reye feoymaıdum. O başka meseledir 
o halde efendim; ömbeşiınci maddeye geçttiyorüz. 
, Mıalddie 15. — Şuibeter ayrıldıktan sonra azamim 

imtlihap mazbatalarımın ıtdtkikliıne başlıaınır. iBlirimüi 
şubeye mensup olan .azanın mazbatalarımı (iMncıi, şu
beye mıensup olanların üçüncüye, üçüncüye mensup 
ölamlanın dördüncü, dördüncüye (mensup olanları
nın ıbeşamci, beışimciiıye mensup ulamlarım mazbataları
nı 'birincti şube tetkik ederj 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Bfenidıim; 
Encürnendem maddeler getecektir. Onum liçlin <m 
beşinci maddeye numara koyamayız. Sonunda. 
numaralar tespit edilir., 

Efendimi; maddeleri reye koyarken (maddeyi 
reye koyuyorum) diye arz ediyorurn, numaraları 
reye koymuyorum.! Numaraıîar sonra ıtespilt edıiiirı 
efendim. 

Efendim; madde hakkımda söz istıiyen. var mıı? 
HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Efendim; ibirdıııcıi 

madde tay edildi. 
14 <ncü malddeyi de encümen geri aldı, binaen^ 

aleyh bunu nasıl müzakere edeniz. 

REİS — Efendim; ona karar verildi. Efendim; 
maddeyi reyinize arz ediyorum, kalbul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kalbul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Madde 'kalbul editonilştir. 

Madde 16. — Bu işin görülmesi için her sulbe be
ser azaidan mürekkep ihzari encümenlere ayrılır. Her 
encümen hafi rey ile bir reis ve bir kâtip intihap eder. 

Her encümen reisi enciümeninlin tetkik edeceği ka
dar intihap mazbatalarını kura ile alır. 

EERİDUN FİKIRİ BEY (Dersim) — Efendim, ba
sit bir tadil arz edeceğim, üçüncü fıkrada (her encü
men reisli encümeninin tetkik edeceği kadar intihap 
mazbatalarını kura ile alır) diye bir şey vardır. Yani 
buradaki encümen reisinin arzusuna muallak imiş, 
bu istediği kadar mazbata alır, tetkik edermiş gibi bir 
tereddüt tevlit ediyor. Asıl maksat da bu olmazsa ge
rektir. Binaenaleyh asıl maksadı ifade etmek üzere 
bendeniz fikraii salisenin «bu encümenlere, tetkik ede
cekleri evrak kura ile verilir.» şeklinde tadilini teklif 
ederim. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Encümen ka
bul ediyor efendim, 

REİS — Maddenin aldığı şekilli söyleymîiz, yazalım 
ona göre reye konulsun efendim. 

AHMET REMZt BEY (Gaziantep) — Efendim, 
(bu işin görülmesi) yerine (mazbataların tetkiki için) 
denilse daha iyi olmaz mı? Çünkü ayrı madde olduğı* 
için şekli değişmiştir. 

CELÂL NURÎ BEY (Gelbolü) - r Kabul ediyo
ruz efendim, 

'RiBİlS — Takrir verirsiniz efendim. (Encümen 
kalbul ediyor ısösferi) 

Efendim; Encümenin tespiit ettiği şekil budur. 
Madde 16. — Mazbataların tetkiki için her şube 

beşer azaidan mürekkep ihzarî encümenlere ayrılır. 
Her encümen hafi rey ie bir reis ve bir kâtip inti
hap eder. Bu encümenlere, tetkik edecekleri evrak, 
kura ile verilir. 

REİS — Malddeyi reye koyuyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kalbul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kalbul edilmiştir* 

Madde 17. — İntihap mazbatasında yolsuzluk ve
yahut hariçten bir şikâyet yoksa encümen, Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 12 nci maddesinde musarrah şe
raiti haiz ve 11 nci maddesinde münderiç yaşı ikmal 
eden zatın mebusluğu kalbul ettiğine daıir aşağıdaki 
numune veçh üzere mazbatasını şubeye verir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
nci intihap devresi • 
nci sene 
şube 

."i nci ihzarî encümen 
Efendinin Mebusluğuna intiha

bına dair teftiş heyetinden ve idare meclisinden mu-
isaddak ve usulüne muvafık olarak tanzim olunan ve 
Başvekâletim tarihli .-.-. numaralı tezkeresiyle 
•gönderilen intihap mazbatası şubemiz- encümeninde 
tetkik edilmiş ve intihabım kanun ve usulüne mutabık 
•olduğu ve tadili mucip bir nokta görülemediği anla
şılmış olmakla işbu mazbatamız nci şube ri
yasetine takdim kılındı. 

'Reis Kâtip Aza Tarih 

AKÇÖRAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
(Etendi) nin yerine (Bey) in kelimesinin konulmasını 
•teklif ediyorum efendim, 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Daha kabul edilmedi efen
dim. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, belki 
paşa olabilir. Onum için efendi gibi umumî bir tabiri 
muvafık bulduk («nın» olursa dahi muvafık ölür 
ısesleri). j 

159 — 
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MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Efendim; nu
mune mazbatasını 'bendeniz zait görüyorum. Eğer nu
mune 'burada kalırsa nizamname üç ayaklı bir kedi
ye döner zannediyorum. İntihap mazbatasının kabu
lünü havi olan şerait nizamnamede ve 'kanunu esasi
de muayyen olduktan sonra o şeraite göre herhangi 
'bir şube mazbatasını yapar ve takdim eder. Bu dün
yanın hiçbir yerinde yoktur. Sonra aslan gibi gelir, 
kedi gibi çıkar. Binaenaleyh numunenin tayyi lâzım
dır. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, tür
lü türlü mazbata geliyor. Hiçbirisi birbirine uymuyor. 
Numunenin 'bulunması çolk doğrudur. Ve selâmeti mu
ameleyi muciptir. Efendi hazretleri müsaade buyu
rurlarsa kendilerine burada çıkan nizamatın içinden 
numuneler de gösterebilirim. 

•REŞİT BEY (Malatya) — Efendim; burada (inti
hap mazbatasında yolsuzluk) deniliyor. Şimdi intihap' 
mazbatasında usulsüzlük yoksa, mazlbata usulü daire
sinde tanzim edilmişse, fakat hariçten bir şikâyet vu-
kübulursa tehir mıi edilecektir? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Hayır efen
dim, hariçten bir şikâyet vâki olursa o da tetkik edi
lecek fakat o şikâyetin kanunî olması lâzım gelir. 

ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir) — Burada 
•{İntihap mazbatasında yolsuzluk deniliyor) zanneder
sem bu yoisuzlulk (intihaptaki yolsuzluk) olacaktır. 
Maksat budur. Eğer maksat bu ise (mazlbata) kelime
sini kaldırmak lâzımıdır. 

OBLÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Kabul ediyo
ruz efendim. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Efendim, (hariçten bir 
şikâyet) yerine (hakkında bir şikâyet) suretiyle fıkra
nın talslhihini rica ediyorum. İntihap mazibata'smda 
yoisuzlulk tabirinde mazbata kelimesi kaldırıldı. (Ha
riçten bir şikâyet) yerine( hakkında bir şikâyet) olma
sı lâzım. 

REİS — Takrir vardır, okunacaktır : 

IRiyalseti Cdileye 
Maddedeki şube mazbatası numunesinin madde

den tayyini teklif ederim. 
Musa Kâzım 

REİS — Efendim; MUsa Kâzım Beyin takririni 
kalbul ddenıler lütfen el kaldırsın... Kalbul etmeyenler 
el kaldırsın... Kalbul edilmemiştir. 

Efendim; maddenin son aldığı şekli okuyaca
ğız: : 

Madde 17. — İntihapta yoisuzlulk veyahut hakkın
da bir şikâyet yoksa encümen, Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 12 nci maddesinde musarrah şeraiti haiz ve 
11 nci maddesinde münderiç yaşı ikmal eden zatın me
busluğunu kalbul ettiğine dair aşağıdaki numune veçh 
üzere mazbatasını şubeye verir. 

Tu!ikiye Büyük Millet Meclisi 
nci intihap deıvresi 
nci sene 
'sulbe 
nci ihzari encümen 
nın Mebusluğa intihabına da

ir teftiş heyetinden ve idare meclisinden musaddak ve 
usulüne muvafık olarak tanzim olunan ve Başvekâ
letin tarihli numaralı tezkeresiyle gönderi
len intihap mazbatası şubemiz Encümeninde tetkik 
edilmiş ve intihabın kanun ve usulüne mutabık oldu
ğu ve tatili mucip bir nokta görülemediği anlaşılmış 
olm'aMa işbu mazbatamız noi şube riyasetine 
takdim kılındı. 

Re:s Kâtip Aza' Tarih 

iR'Eİ'S — Efendim; maddeyi bu şekilde reye arz 
ediyorum, 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Efendim; mad
denin Encümene iadesi halkkında bir takrir takdim 
ediyorum. 

OELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, ma-
dömılci teşestüt hâsıl olmuştur. Maddeye bir kelime 
ilâvesi için lütfen maddeyi Encümene iade buyurunuz. 

'REİS — Efendim; Encümenin talebi veçhile mad
de Encümene verilmiştir. 

Madde 18. — Usulüne muvafık olmayan mazba
tada münderiç tabii esbabı veyahut hariçten gelen 
muhik ve kanunî şiikâyet üzerine encümen sulbe riya
seti vasıtasıyle her türlü tetkikatın icrasına salâlhiyet-
tardır. 

Bu tetlkikat esnasında Encümen hükümetin bütün 
tahkikat vasaifcine müracaat edebilir. Tahkikattan 
sonra keyfiyet reye arz olunur ve mucibince mazba
tası tanzim edilerek şubeye verilir. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim; 
burada da ibare yine karışık yazılmıştır (usule muva
fık olmayan mazbata) nasıl mazbatadır, kimin tara
fından yapılmıştır, sonra (hariçten yapılacak şiikâyet) 
deniyor, bunlar nedir? Encümen izahat versin, ona 
göre maddeyi düzeltelim. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Usulüne mu
vafık olmayan mazlbata, oradaki numuneye muva
fık olmayan mazbatadır. Talil esbabı ise malûmu âli-
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niz, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 12 noi maddesinde 
mevcut esibap talilidir. Hariçten muhik ve kanunî şi-

• kâyet yani eşihası salise tarafından vulkulbulan şikâyet
tir ki teftiş heyetinin ve vilâyet meclisi idaresinin na
zarı dikkatine aksetmeyen mesâil demektir. 

'NAİM HAZIM BEY (Konya) — Usulüne muva-
fik almayan mazbatalar, usulüne muvafık olan maz
bataların talil esbabı nedir? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Buradaki 
mazJbata herhalde heyeti tefitişiyenin yapacağı mazba
tadır. Bunun usulü hakkında bir numune koyuyor mu
sunuz? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim; kaç 
kişi namzet gösterilmiştir, kaç kişi rey almıştır,' bun
lar hep intihap kanununda vardır. 
• SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Numune
si yoktur. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Evet numune
si yoktur. Faikat bir usulü vardır. İntihap kanunun
daki şerait mucibince demdktir, 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, 
zannediyorum ki burada Encümen bir zühulde bulun
muştur. O da eslki nizamname dahilinde intihap maz
batalarına taallûk eden 27 nci maddede mevcut mühim 
bir kelimeden zühul edilmiş, şubeler lüzum gördük
leri tetlkükat ve tahkikatı icra ettikten sonra maz
bataları heyeti ümüm>iyeye sevkediyorlar, kendileri de 
burada vazıh olmayan bir tarzı lisan istimal buyur-
muşîardır. Birinci fılkrada (tetkikat) demişler, ikinci 
fıkrada hükümetin bütün tahkikat vesaitine müracaat 
edilir denilmiş Dır. Üçüncü fıkrada da tahkikatı ayrıca 
kullanmışla rdır. 

Halbuki şubeler ve encümen, intihap mazbataları 
ve evrak üzerinde tetkikat yaptıkları gibi mebus in
tihap olunan zatı istim a ederler ve ayrıca mebusun 
rakiplerini de dinlerler. İntihap encümenlerinin sulbe-
derir/n buna salâhiyeti vardır ve icabeden kimseleri 
dahi berayi malûmat dinleyebilir ve bu bapta asarı 
maluimei hulkukiyede tafsilâtı kâfiye vardır. Onun 
için zannediyorum ki burada zühul buyurmuşlardır. 
Bendeniz (her türlü tetkikat) kelimesinden sonra şim
diki mer'i olan nizamnamemizdeki (tetlkikat) kelime
sinden sonra (taihlkj'kat) kel im esinsin ilâvesini rica edi
yorum. ikinci fıkrada (ıbu tetkikat ve tahkikat) dedik
ten sonra oraya (hükümetin) kelimesinden sonra bir 
(de) kelimesinin ilâvesini teklif ediyorum. Çünkü bu 
fılkra kalacak olursa encü'men ve sulbe bizzat tetkikat 
yapmaz gibi bir mâna çılkıyor. Onun için bu surelle 
tashihini istirham ederim. 

'İSMET BEY (Çorum) — Bu maddenin her fık
rasında zaif ifade vardır. Usullüne, kanununa muva
fık olmayan mazbatada talil esbabı olacaktır. Binaen
aleyh bunu bu suretle yazmalk lâzım gelir. Kanuna 
muvafık olmadığı hakıkında mazbatada talil esbabı 
olabilir. Yoksa intithabata bir tesiri olamaz. Onun için 
Encümen bunu alsın da muvafık şekle göre tanzim 
etsin. (Hepsini alsın sesleri) 

ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir) — Bu mad
de bundan evvelki maddeye mütenazırdır. Bundan 
evvelki maddede deniliyor ki, intihap yolunda cere
yan etmiş ise şöyle muamele olunur. İntihap yolun
da olmamış ve intihap talil edilmiş, çünkü talil hem 
mazbatayı verenler tarafından hem de o mazbatayı 
tetJkilk eden şube ve encümen tarafından yapılır. Eğer 
talil bu mazbatayı veren heyet tarafından yapılmış 
ise - çünkü burada ekseriyet akalliyet olabilir - şu 
maddelerden yolsuz ad olunur akaMiyet itibariyle 
binaenaleyh esas mazbatayı talil eder hüküm budur. 
Bu hükmü istilzam etmek istiyor. Yani intihap maz
batası talil edilmişse bunu bu suretle ifade etmek 
lâzım gelir. Ondan sonra sulbe ve encümenin talil 
tabirleri gelecek ki encümen de bunu velyeden fıka-
rat da vazetmek istiyor. Binaenaleyh bu maddeyi bu 
suretle ifade etmeik için encümene alsınlar da daha 
ziyade maksadı ifade edecek: ifade ile yazsınlar. 

REİS — Efendim; başka söz isteyen yoktur. Mad
denin encümene verilmesine dair ilki takrir var. Tak
rirlerle beraber maddeyi encümene veriyoruz. 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Reis Paşa şunun hep
sini alsalar daha iyi olur. 

REıîS — Efendim; Meclisi Âli kabul etmiştir. Mü
zakereye devam ediyoruz. Karar değişmez. Böyle mad
de madde gder. Bazıları kabul olunur. Nitekim kabul 
olunan maddeler vardır. 

Madde 19. — Şube encümen mazbatalarını ikinci 
defa tetkik ile talil esbabı yoksa altlarına (şubemiz 
encümeninin tetkik ettiği yukarıda mevzuubahs 
mebusluğuna intihap olunan Efendinin intihap 
mazbatasının kanun ve usulüne muvafık olduğu an-
laşılmalkla keyfiyet Riyaseti Celileye arz olunur. 

Tarih 
Sulbe Reisi Mazbata Muharriri Kâtip 

İbaresini yazıp Heyeti Umumiyeye gönderir. 
REİS — Bunu da Encümene İstiyor musunuz? 
CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Hayır efen

dim. (Handeler) 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — tkinci defa 

'kelimesi iltibası peyda edebilir. Halbulki şube, encü-
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mene nazaran derece vaziyetindeddr. Binaenaleyh de
fa yerine derece kelimesinin vazını teklif ederim. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Kabul ederiz. 
ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Efendim; efendinin de 

tayyını teklif ederim. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — ...«nın» ifade 
evet efendim. Kabul ediyorum. (İkinci derecede). 

'REİS — Efendim; maddenin son aldığı şekil oku
nacak : 

ıMadde 19. — Şube encümen mazbatalarını ikinci 
derecede tetkik ile talil eslbalbı yoîksa altlarına (şube
miz encüımenin tetkik ettiği yukarıda mevzuubalhs 

mebusluğuna intihap olunan nın intihap 
mazbatasının kanun ve usûlüne muvafık olduğu an
laş ılmakla keyfiyet Riyaseti Oelileye arz olunur. Tarih. 

Şube Rdisi Mıazbalba Muharriri Kâtlip 
İbaresini yazıp Heyeti Umumiyeye gönderir. 
'REİS — Efendim, maddeyi kaibul edenler lütfen el 

kaldırsın... Kaibul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
ibul edilmiştir. 

•Madde 20. — Talil eslbalbı varsa onları tetkik edip 
reye müracaattan sonra bir karar ittihaz eder ve 
tanzim edeceği mazbatayı Heyeti Umumiyeye gönderir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Maddenin 
evveline (şube) kelimesi ve ondan Sonra bir virgül 
'konmalıdır. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Muvafık pek
âlâ. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Encümene (bir 
sual soracağım. Bu mühim madde hakkında da ne 
için bir numune vaz etmemişlerdir. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Seksen türlü 
talil eslbalbı olabilir, muhtelif surette talil edilebilir. Es
baba göre mazbata tanzim edilir, 

IBfendim; maddenin son aldığı şekil okunacaktır : 
•M'adde 20. — Şube, talil eslbalbı varsa onları tet

kik ve taihlkik edip reye müracaattan sonra bir karar 
ittihaz eder ve tanzim edeceği mazbatayı Heyeti Umu
miyeye gönderir. 

REİS — Efendim; maddenin son şelk'M.okundu, ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 21. — Mebusluğa talil olunan kimse en
cümende şubede ve Heyeti Umumiyede kendisini mü
dafaa etmek veya diğer bir mebus vasıtasıyle müda
faa ettirmek hakkını haizdir. 

ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir) — Bu ikin
ci fıkranın tayyı lâzım gelir. Çünkü bu tamamıyle şu 
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darbı mesele musaddak olur. (Kendisi muhtacı him
met bir dede nerede kaldı gayrıya himmet eder). Bu
nun için milletin hukukunu müdafaa etmek için gel
miş adam kendisini müdafaa edemeyecek: olursa na
sıl olur? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim; şah
sa taallûk eden bir meseledir. Belki bundan dolayı 
kendisine bir haşyet gelir. Daha başka bir refikine 
müdafaa ettirir ki bu her yerde vardır. Kendisi hasta 
olur, bulunmaz gelemez, bunlar olabilir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — O zat me
bustur, tâ ki Heyeti Umumiye hakkında makûs bir 
karar vere. Binaenaleyh 'böyle (kimse) tabiri kullan-
malk doğru değildir. (Zat demek lâzımdır). 

RIEİS — Encümen ne diyor? 
CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Peki efendim; 

(zat) olsun. 
'RIEİS — Maddenin Son şekli okunacaktır. 
Madde 21. — Mebusluğa talil olunan zat encü

mende, şubede ve Heyeti Umumiyede kendisini mü
dafaa etmek Ve diğer bir mebus vasıtasıyle müdafaa 
ettirmek hakkını haizdir, 

REİS — Maddeyi reyinize vaz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kaibul edilmiştir. 

'Madde 22. — Tasdik veya talil mazbataları He
yeti Umumiyeye gönderildikte tasdik üzerine müzake
re cereyan etmez ve orada hiçbir meibus diğeri aley
hinde yeniden talil esbabı zikredemez. Yalnız işarî 
reye müracaat olunur. Şikâyeti olan mebusun tahriri 
şikâyetnamesini mazibata Heyeti Umumiyeye gönde-
riiimeden evvel şube riyasete bildirmesi lâzımdır. Ta
lil mazbataları gelecek celsenin ruznamesine alınır, 
müzakere esnasında Heyeti Umumiye intihabatta bir 
suiistimal görürse ledelhace işbu nizamnamenin faslı 
mahsusunda münderiç ahkâma tevfikan bir Meclis 
Tahkikat Encümeni dahi teşkil edebilir. Müzakere
den sonra Meclis kararını ittihaz eder. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim; 
Encümen burada biraz fazlaca zühul etmiş zannedi
yorum. O da malûmu âliniz hâlkimiyeti miliyenin te-
ceiligâhı olan bu Meclisin Heyeti Umümiyesi, son 
kararı yani bir mebusun mazbatasının ret kararını 
nihaî olarak verir. Binaenaleyh buranın vereceği karar 
hakkında müzakerei umumiyeyi kaldırmak gayet sa
kattır. Bu madde ile müzakerei umumiye kalkıyor. Ya
ni makamı riyaset bir mebusun mazbatasını şubeye 
haiva'le ediyor, şube; encümen marifetiyle icabeden 
tetkikat ve tahkikatı yapıyor, Heyeti Umumiyeye arz 
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©diyor. ArUk Heyeti Umumiye; sulbe hiçbir talil gös
termezse müzakere açamıyor. Çünkü malumu âliniz 
hatta bir mebus, o mazbata hakkında mütalâa der-
meyan edeceğim dese onu makamı riyasetin doğru
dan doğruya ruıznameye ithal etmesi sair memleket
lerin teamülü itabıdır. Halbuki bu şekilde tanzim olu
nan tasdik veya talil mazbataları Heyeti Umumiyeye 
•göriderıMi'kte tasdik üzerine müzakere cereyan etmez 
deniliyor. Olabilir ki şubeye gitmemiş olan bir me
busun, intihap olunan mebus hakkında söyleyeceği 
olur. Ve Heyeti Umumiyeden bu hakkın nez edil
mesi hiçbir yerde görülmüş usul değildir ve sakat bir 
usuldür ve mebusun lehine de değildir. Çünkü mebu
sun mazbatası tasdik edildikten sonra aleyhinde de
dikodu olur, halbuki o mebusun hakkındaki dediko
dunun kıymeti kalmaz, zira benim hakkımda söyle
yecek liküiyse müzakerdi umumiye (kapısı aıçıktıır, hicûn 
söylemedin diyebilir. Onun için istirham ederim, bu 
noktanın ehemimıiyeti mahsusası aşikârdır. Bendeniz 
bu maddenin sair memalikin cümlesinde mevcut olan 
usul ve teamüle tevfikan müzaikerei umumiye kapısı
nın kapatılmaması ve bu maddenin ona göre tanzim 
edilmesi için Encümene iadesini istirham ediyorum. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim; ip
tida Mahkemei Temyize sonra Mahkemei Asliyeye 
müracaat olunmaz. Bu bir kaidedir. Bu, iptida bir 
küçük encümenden geçiyor ve ondan sonra bir şu
beden geçiyor ve sonra buraya geliyor. Burada doğ
rudan doğruya tetkik ve tahkik edilmesi mümkün ol
mayan bir madde isnad etmek gayet çirkindir. Bir tea
mülün tespiti olmak üzere bu, buraya kaydolunmuş-
tur. Son Meclisi Mebusanı Osmamide bulunan arka
daşlar hatırlarlar ki Amasya Mebusu İsmail Paşa ga
yet galiz bir surette celse ortasında isnatta bulunmuş 
udi. Bir mebus hakkında bunu orada evvel beevvel 
bir tahkikat yapmadan orada münakaşa etmeden mah
kemei temyiz gibi bir karar verecek olan bir heyete 
havale etmek doğru değildir. Hangi bir mebusun inti
hap olunan birisinden bir şikâyeti varsa evvelemirde 
şulbösine müracaat eder orada ithamatını serdeder ve 
ondan sonra buraya gelir. Bu, hiçibir kimsenin hakkı
na tecavüz değildir. Bilâkis bunlarla doğrudan doğ
ruya Meclisi işgal etmeyip, şubede nesi varsa tetkik 
edilir. Orada isterse mazbataya, zabıtnameye ismini 
derç ettirir. Ben bu hususta Heyeti UmUmiyede söz 
söyleyeceğim derse burada gelir söz söyler. Bu, daha 
ziyade kaideye, nezakete muvafıktır. 

'AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Şube tas
dik ederse ve evvelce mevzuulbah's olan talili zik

retmezse mebusluğun tasdik mazbatası gelince ta-
biatıyle Heyeti Umumiyede müzakere cereyan ede
cektir. Bundan bu anlaşılıyor. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Müsaade bu
yurun efendim; bir şubede, bir encümende hakkı kelâ
mını muhafaza ederse ve evvelce mevzuubahs olan 
talili mazbatasına geçirir ve getirirse o vakit esasen 
söz söyler. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Hariçten 
bir tanesi. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Hariçten da
hilden. 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — . Mebusluğun 
kabul hakkı, Meclise mi, şubeye mi, şubenin encü
menine mi ait? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Sıra ile efen
dim; iptida Meclisin şahsiyeti hükmiyesine aittir. 

Fakat bu işi teshilen evvel beevvel şubeye verilir. 
MUSA KÂZIM BEY (Konya) — O halde me-

ıbusiuğun kabul edilmesi hakkı Meclisin midir, şube
nin midir? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Meclisindir. 
MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Meclisin olduk

tan sonra şubeden gelmiş bir mazbatanın lehte ve 
aleyhte gerek tasdikan gerek talilen gelsin itayı rey 
hakkı 'yok mudur? 

CELÂL NURİ BEY (Gelüıbokı) — Bıir çok şey
lerde itayı rey hakkını nizarnnaımei dahili ile eski
den barli ref etaişizd'k. Meselâ, misali söyîıiyey'im 
Meclis azayi kiraımının cezaları ve mezuniyetleri 
hakkımda yalnız reyi işariye müracaat edilir, müza
kereye cereyan etmez. 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Efendim; bir 
kaidei nezaket için, bir hakka faâûk eden ve ne
ticede bdır hakkı temin edan bir mesele, Bir hak iptali 
edilmez ve Meclisin hakkı esasisi hiç bir zaıman. ta
dil edilmez, Mazbatası talil edilen her hangi bir 
mebusun mazbatası şubece tetkik edildikten sonra 
o mebus hakkında burada söz söylemek kaideli ne
zaketi 'ihlâl eder. Bütün tehlike buradadır. Bu teh
like karşısında ihlâl edilen hak Meçisin serbestli mü-
nalksaşasıdır. Meclıisin hakkını takyit etmektense 
M'eolis ve onu temısıil eden şube veya encümen de
meyi ben kabul edemem nezaket Meclste mevzuu-
baholaimaz. Mazbatanın kabulüne karar verecek 
Mecllisitir, fakat müzakere etmiyor, inicin? Çünkü 
şube veya encümen bunu tasdik etmiş imiş. Benim 
haberim yoktur, oraya benim taallukum yoktur, 
oraya müntehap değilim. Esbabı takyidi oraya gi-

— 163 — 
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dip söyîıese 'idin? Hiç de mecburiyetim yoktur. Ha- I 
tfızatm yalnız onunla meşgul değildir. Takyide doğru 
ğitmiyeliım bir kaidei nezaket için öyle takyitlere 
gitmek tehlikeli olur, Ne otoıuştur? Bir kaidei ne
zaket, klim için? Bir devrai intihabiyede bir veya iki 
mebusun intihabı 'içim vuku bulacak bir hücum, bu 
da bir sebep olmaz. Efendiler, muhiti bir sebep var
dır. Kimin aklımda vardır? Varsa küsmen, varit ol
muştur. Bu varit olan zat hakkımda burada müna
kaşayı kabul etmeldir, o adam buradan cevap 
vermelidir. (Doğru sesleri). O adam ben kabul 
edeceğim, fakat hakiki kelamım yok. O hailde bu
raya gelenisin, Şube tasdik etsin, bitirsin. Gelecek
se ve burada münakaşaya işjtirâki mademki mem
nudur, miçün ıgelmellidür? Binaenaleyh .maddeyi en
cümenle vermelidir. 

CELÂL NURİ iBEY '(Gelibolu) — O ıhailde hiç 
bir işi sulbe ve encümene vermemeli. 

,MUSA KÂZIM BEY (Devamlı) — Müsaade 
buyurum, yalnız beyefendiın'im buyurdukları azanın 
tmezunJiyelt hakkında Mecliste müzakere cereyan et
mez, bu nizamnamede vardır, diyorlar. Mezuni
yet nedir efendiler? Hangi kanunu (iptal eder, idarî 
(bir şeydir. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Mücazat 
efendim. 

MUSA KÂZIM BEY (Devamla) — Müsaade bu
yurun efendim, ceza filan bir şey yoktur. Nihayet, 
hukuku ammeye taalluk eden bir meseledir, Celâl 
Nuri Beyin irfanına yakıştıraimam. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim; ir
fanı acizaneme daiir bir mubahase cereyan ettiği 
liçin aiffınızı istirham ediyorum. Bu gibi mesailide 
Meclis müzakereyi men etmiştir, Meselâ, aızayi 'ki
ram in mücazat meselesi vardır, bu mücazaıt mese
lesi fevkalâde mühimidir, bir adamın şerefine, hay
siyetine taallûk eder. Bu haysiyet ve şeref pek 
mühim bir şeyidir, bu hususta, Nizamname! • DaL 

Müimiz ve bütün devl&tlıeırtim m'izammamel dahMsi 
müzakereyi men ediyor. Burada biraz terbiyeli 
ve nazik olmak için, encümende ve şubede yapıp 
ıntihaı bir surette getirmekte büyük bir irfan, büyük 
bir nezaket, büyük bir centilmenlik vardır. Affımzı 
(istirham ederim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Celâl Nu-
ıri Beyefendinin tanzim buyurdukları mazlbataida esas 
olarak (istinat ettiği ve halkikaiten herkesçe kıymetli 
o!ıan (Ojen Fiyer) in eserimin bu baptaki sahaifi mah-
susasını bilhassa. ehemmiyetime bdınaen tamik ettim, j 
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I Doğrudan doğruya heyetli umurruiyenin salâhiyeti 
hakkında faslı mahsus vardır, bunun (süpHiman) 
ında da tetkikatı lâz'me yaptım. Bumun hakkında 
bir şey yoktur ve olamaz. Çünkü akla muhaMftir. 
Zira müzakere! umumi yenim öyle bir kısmı vardır 
ki o şubenin ve encümenin dar sahasında bu te
kevvün edemez. Müzakerei umumiyede orada ha
zır bulunan mebus tamamen mütaflâasını serbest ola
rak dermeyan edebilir, daha vasi bir sahadır ve 
nihayet Efendi Hazretlerinin buyurdukları gibi ka
rar verecek Medıisi Âlidir. Meclisi Âlimim vereceği 
karar gerek şahsi içlindir veyahut intihap içindir. Ce
lâl Nuri Beyefendi, yalnız şahsı mevzuubahs bu
yurdular. Fakat dava şahısta değil, belki şahsa ta-
allûk eden husus yoktur, fakat intihabın cereyanı 
umumfeidir ki, Heyeti Celileyi meşgul edecektir. 
Çünkü, Heyeti CeSiilıe, malumu âlimiz bu hususta ha
kimane itayı karar eder ve kararları mutadır ve rnut-
dıaktrr. Bu ihtilâfın tam bir surette cereyan etmesi 
çın herkesin fikrini serbest olarak dermeyan etmesi 
icap eder ve müzakerei umurniyenin kavaliıdinıin te
mini lâzım gelin Halbuki Meclisi Âlide müzake
re! umumiye açılmıyacak olursa şubede icra edile
cek müzakere ıüie Meclisli Â'îli kay t altıma alınmış olur 
ve böyle en müspet Heyeti Celilenln hukukî teşri-
iyesi kayıt altıma girmiş olur ki bunu kabul edemi-
yeceğknıiz aşikârdır. Şunu arz edeceğim ki: Kendi
lerime sorarım. .Başka hangi memleketlerde mebus
ların mazbatası, heyeti umumiyenin müzakeresi 
olımadan kabul edıülLr? Bendenize söylesinler!. Yok
tur, hiç bir ttiemlekette yoktur. Varsa göstersinler, 
öğrenmiş olurum. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Müzakere et
mez demiyorumi fakat derecatının cereyanını gös
termiş oluyorum. 

ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir) — Maz
batada tadlil olunan fıkrada deniliyor ki: «Müzake
re esnasında eğer heyet! umumiye lüzum görürse...» 
'müzakere esmasında değildir. Müzakere meitioesin> 
idedir. Binaenaleyh bu «esmasında» kelimesi doğru 
değildir. «Müzakere neticesinde» olmalıdır. 

REİS — Efendim; maddeyi Encümen geni işiti
yor. Bir tay takriri vardır. Bir de Encümene iadesi 
(hakkında takrir vardır, 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Maddeyi En
cümen geri alıyorsa tay teklifini bendemiz geri aliye-! 
ıram. 

İSMET BEY (Çorum) — Paşa Hazretleri söz 
Myorum. Maddenin son fıkrası hakkında söyliye-

I ceğim. 
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REİS"— Encümen maddeyi aidi, 
İSMET ©EY (Çorum) — Encümen benim söylıi-

yeceğknıi bilmiyor. 
REİS — Gidersiniz, encümende söylıersniz efen

dim, daha arzu edenler giderler, encümende müta-
lâailiarırıı söylerler. 

Madde 23. — Mazbatası heyetli umuımiyede talıil 
olunan kimsenin yerine bir diğerinin mebus intihabı 
için riyaset, ait olduğu makama bir tanrirait gönderir. 
Bu tahriratta ıtallil esbabı gösterilr. KezaBliîk aynı ta-
ülil erbabı ait olduğu makattı tarafından bir beyan
name 'Be münltehiplıere bildirilik. 

NAİM HAZIM BEY (Konya) — Efendüm; ben
demizin ok takririm vardı. 

REİS — O mesele hailalundu efendim. Kanunu 
Esasi Encümenine gidecek diyordunuz, Meclis ika-
bul etmeden... 

NAİM HAZIM «EY (Konya) — TeMlifim başka 
«şelküSJdedSr. 

REİS' — Kanunu Esasi Eneünıenıine giltein, aynı 
zamanda da Nizaımnamei DahiM Encümenine gitsin 
diyorsunuz, kabul olunmadı efendim. O geçti. 

JsTAtM HAZIM BEY (Konya) — Hayır, Mec
lisim salâhiyetine dair bir taküm maddeler görüyorum. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Bunun son fıkrası bende-
nizce zaittir. Çünkü bizafcihi teşhir demektir. Belki ken
disinin haberi olmadan intihap olunmuştur. Bir beyan
name ile tecziye surtdiyOe yenlisini intihap edin de
mek /kâfidir. 

ABDULLAH AZMİ BEY (Eâkiseihir) — Efendim; 
burada yine tali! Ikelknesii yerinde kulianı'lmaımıştır. 
Heyeti Umumiyede taiil olunan değil, mebusluğu red 
olunandır. Binaenaleyh burada ziknelilmek lâzımdır. 
Mebusluğu heyetti um'uımüyede red olunan demelidir. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Kabul ediyoruz 
efendimi. 

REİS — Başka söz 'ilsitiyen var mı efendim? 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Efendim; bu 
maddede teşhir vardır. Barta, nezakete mugayir gibi 
geliyor. Mebusluğun «tasdikine Heyelti Celil'e karar 
Verdiği anda münaıkaşası nezakete mugayir fakat ma-
zalah; fok adamın mebusluğunun reddine karar ve
rilirse - hafi, zalhk ne olursa olsun - mebusluk zail 
oldu. Mazallah her yerde ilân edildi. Beyanname ile 
şurada ıburaıda (teşhir olumdu ve yerine de filan adam 
tayin olunacak köyden köye gidecek... Red edilir, ye
rine bürasi înitühap olunur vesselam, beyanname iste
mez efendiler. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Beyanname 
ister. 

MUSA KÂZIM BEY (Devamla) — Beyanname 
istemez, eğer o adamın harekâtında şüphe varsa müd-
dei umumî ve devletin hukukunu muhafaza eden ma-
kamatı adliye Vardır. Eğer onların nazarından kaça
cak fok şey varsa ve ahlâki bir şey varsa bu beyan
name fok teşhlkdir. Hem nereden gelen ıbir teşhir? 
Türkiye Büyük Millet Meclislinden.. Mebusluğun ka
bulü de reddi de esbaba istinad edebilir, bu kayıt doğ
ru bir şey olmaz. Günahı önıda, onun hakkında söz 
söylemek nezakete mugayirdir. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim; 
müntalhibi evveller vekiferini intihap ettikten sonra 
Meclise gönderıiyorlar, meclis, onun iratihabı meşru 
mudur, değil midk? İnltinafoında esbabı reid var mı
dır, yok mudur? Tetkik ediyor, ondan sonra kabul 
veya reddediyor. Tabiî müntafoifoi evvellerin intihap 
ettiği mebusun niçin reddölunduğunu bilmesi lâzım
dır. Onun İçin burada Musa Kâzım Beyin tasvir et
tikleri teşhir mahiyetinde bir şey yoktur. O adamın 
mazbatasında, o adamın hal ve harekâtında mevcut 
olan herhangi ıbir nakiseden dolayı mebus intihap 
olunamamış ise bilinmesi teşhir değildir. Hakikattir, 
hakikatin bilinmesi lâzımdır. 

MUSTAFA NECATİ BEY (İzmiir) — Bu mad
dede esas itibariyle mevcut kavanine mutabık olma
yan 'bir vaziyeti hukukiye daha vardır. Demin bir 
tahriri teklif ile Teşkilâtı Esasiyeye mugayir olan 
nıkatını arz etmiştim. Herhangi maddeye gelirse, He
yeti Âliye herhangi fok encümene göndermeye Teş
kilâtı Esasiye Kanununa mutabakatını kabul eyler. 
Nitekim bundan evvel geçen maddede bu meselede 
mevcut kavanin ile alâkadardır. Dünyanın hiç bir 
yerinde teşhir cezası olmaz (teşhir değildir sesleri) 
eğer Türkiye Hükümeti Hoitanlto gibi bir kabile halin
de kalsaydı, matbuatı olmasaydı, cerMeti resmiyesi 
olmasaydı o vakit bu adam hakkında beyanname ya
pılarak neşr olunurdu. Halbuki burada müzakere ol
duğu gün bütün dünya duyar, Bu kürsü öyle Mr kür
sü Udi, 'burada söylenen sözleri millet duyar, bunu 
kabul etmek milletin duymadığını kabul etmek de
mektir. Onun için buradaki kayıt Teşkilâtı Esasiye 
ahkâmına ve hem de vaziyeti umumdyemüze müsait 
değildir. Bk kimse kalbuıl edilmezse onun yerine di
ğeri iritihap olunur, vaziyeti hukukiyede bunu arroir-
dk. 

CELÂL NURİ BEY (Geöibblu) — Efendiim; 
Musa Kâzım Beyefendinin buyurdukları gibi teşhir 

I değildir. Bir da'kei ûntihabiye müntehıiplerinin in-

— 165 — 
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Jtiıhap eîrîkleri bir zatı meclOs kabul etmiyor, bunun 
elbette Ibir takılm esbabı modilbesi vardır ki Meclis 
•bunu adeta hesap verir gibi bildirmeye mecburdur. 
Onun .içtin, nezaket, Hotanto gübi bir takım elifazı 
doğrusu kalbul edemem. Esasen bu «ıecffisin zabıt 
ceridesi ile ceridei resımiyesi' vardır. Serbesıt matbuat 
ıvaşıltasiyle bildiriliyor. Omun için teşhir değildir. Bu, 
diğer devletlerin Teşkilâtımda, nizamnamelerinde 'ka
bul edilmiştir ve Hotantoya kadar gidecek bir şey 
değildir. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim: benderiz de 
son fılkrayi lüzumsuz görüyorum. Çünkü Meclisin 
iritiihap mazbatalarına ait müzakereleri alemidir. Ale
ni kararla zapta geçer matbuata geçer, gazeıtelere ge
çer, esbabı fesh Başvekâlete, düğer vekâletlere d!ahi 
bildirilir. Bumdan fazla b'ir şey yapabifcnek için bir de 
beyanıameye lüzum görmüyorum. Gerek teşhir olsun, 
gerdk olmasın mazbatanın tik fıkralarında da mana 
tamam değildir. «Mazbatası Heyeti Umumiyede talil 
olunan kimse» deniyor. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Mazbatası red-
dolunan diye Itashih ettik. Efendim, Abdullah. Azmi 
Beyefendi de buyuılrnuşilardı. Encülmen de kalbul etti. 

İSMET BEY (Devamla) — O halde «serd olu
nan» ifadesi tamam olamaz. Çünkü talil evvelâ teftiş 
heyeti, saniyen şube ve encümenleri hariçten verilecek 
şikâyet üzerine talil yapabilirler. Ancak bu talülin 
taayyün eden melticesiine göre iniüihaibı fesh etmek yani 
o kimsenin mabusluğuinu kabul etmemek, yemi me
bus intihabına karar vermek heyeti umuimiyesiniin son 
kararıdır. Heyeti Umumiyenin verdiği karar ya kabul 
veya fesıhd iritlibjap kararıdır. Binaenaleyh »mazbatanın 
reddini kalbul etmek demek değiildlir. Mazbatamın 
ıreddü nıe demekitür: İfade nakıstır. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Mebusluğun reddi de-
mıeıkjfcir., 

İSMET BEY (Devamla) — Mazbaltası Heyeti- Umu-
miyede red olunan kimse; mebusluğa kabul olunma
yan kOmse delmektir. Mazbatası Heyeti Umumiyede. 
red olunan, mebusluğu red olumam bir kiiımise demek-
*e bu mana talmamiyle bu fıkradan çılkmaız. Onun için 
son fikna tay iüe beraber bunun da Encülmenıe iadesini 
teklif ediyorum. 

CELÂL NURt BEY (Gelübolu) — Bu, biizanterizm 
oluyor. Buna dair bir takrir verirsiniz bu suretle tas
hih olunur. Hiç encümene gitmez. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim; 
ıbeyannıamenin red olunan mebusu (tahkir edip etme
diği meselesi yani ilân olumsun mu, ilân olunmasın 

imi? Beyefendiler; bu kararı Heyeti ÂJiyeniz: vermiyor. 
Müzakere alenidir. Heyetli Âliyeniz bir mebusu şayanı 
kabul görmediği ve kanuna müsteniden red ettiği tak
dirde ceridei resmiyei le, zabıit ile ilân olunur ve adeta 
kanun şeklini alıyor. Şu halde (tezyif ise kanun şek
linde zaten oluyor. Bu beyanaıme; olsa olsa münitehibi 
sanJîere bir hıürimet manasını tazammun eder. Çünkü: 
întJihıaip edenlere karşı denir ki: Biz bu adamı, filan, 
filan sebeplerden dolayı kabul etlmed'Jk. Bu ise bir 
haber vermekten ibaret oluyor. Eğer bu beyannaıme; 
red olunan mebus için teşhir manasını ifade ediyorsa 
bu zaten taibûaltiyle oluyor demektir. Ceridei resmiye 
ile intişar edecektir Ve ilân edilecektir. Ama diye
meyiz de yeni tabir mucibince işiarnaimede diyebiliriz. 

MUSTAFA FEVZİ ,BEY (Konya) — Arkadaşlar 
ben bu maddeden bir şey anlamadılm arz edeyim. Bu
rada mebusluğa init'ihap edilen zattın mazbatası her
hangi bir sebebi kanunîden dolayı Mecliste red edik 
dikten sonra o zait bir daha intihap edilemez mi? Edi
lir! (edilir sesleri) İntihap yolsuz olur. Bundan dola
yı fesh edilir ve yeniden intihap icra edilir ve o zait 
yeniden intihap olunur. Meclisi Âliye gelir. Böyle 
olduğu halde «talil olunan kimsenin yerine diğer bi
rinin intihap edilmesi;» demekle madem ki fesh edildi, 
bu zatın isimi bir daha ağza almımasın ve diğer bir 
zat inltihaıp olsun manasım ifade eder bir şekilde te
lâkki edilmesin. Zira: Madde bu şekilde kalırsa o 
zattan başkası intihap olunur manası çılkıyor. Madde 
çek noksandır. 

CELÂL NURt BEY (Gelibolu) — Başka türlü 
ifadesi mlülmküm değildir. Kendileri bir takrir versin-

. 1er kabul edelim biz, bu kadar ifade edebildik. 
NAİM HAZIM BEY (Konya) — Bık takririm1 

var okunmasını rica ediyorum. 
REİS — Okuruz ama reye koyamayız. Teşkilâtı 

Esasiye Encümenine gitmesini Meclis red etti. 
NAİM HAZIM BEY (Konya) — Bir takririmi 

mahiyettedir. 
REİS — Başka ehemmiyetti haiz değildir. Teş

kilâtı Esasiye Encümeni ile ait olduğu Encümenin 
birleşerek tezekkür etmesi hakkındadır ki, bu encü
meni mahsus teşkili manasınadır. TeşJkDlâltı Esasiye 
Encümenine gütmemesi tahtı karara alındıktan sonra 
reye vaz edemem. O halde yalnız Encümene iadesi 
mevzuubahsolabMir. Şimdi takrirler okumacaktur: 

Riyaseti Celleye 
23 ncü maddenin müzakeresi kâfidir. Maddenin 

Encümene iadesini, teklif ederim. 
Zonguldak 

Ragıp 

—. 16& — 
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Kiyaseti Celileye 
Mebusluğu kabul olunmayan bir kimse hakkın

daki esbabı tailüin beyanıame ille neşri teşhirdir. Mad
demin tayyımı teklif ediyorum. 

Konya 
Musa Kâzım 

Riyaseti Celİkye 
Maddenin berveçhiatii tadilini teklif eylerim. 
Madde 23. — Mebusluğu heyeti umumiyece kabul 

edilmeyen zatın yerine bir diğerinin intihabı için riya-
ıset, lora Vekilleri Riyasetine yazar. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celi'leye 
23 ncü maddenin son fıkrası ki (Ikezalıik aynı talil 

esbabı ait olduğu makam tarafından da bir beyan na
me ile müntehiplere 'bildirilir) Cümlesinin tayyınu tek
lif eylerim. 

Gümüşane 
Zeki 

Riyaseti Celileye 
İkinci satırdaki (bir düğerinin yeniden mebus inti

habı için) yerine (yeniden intihap yapılmak için) 
'ibaresinin komılimasını teklif eylerim. 

Sinop 
Recep 2üh)tü 

Riyaseti Celileye 
«Mazbatası talil olunan zatın mebusluğu Heyeti 

Umumiyede kabul olunmazsa yenliden mebus intihabı 
ilahaire» kezalik «aynı talil ilaher1©» fıkrasının tay
yımı teklif eylerim. 

Çorum 
İsmet 

RBİS — Efendim; takrir üç kısma ayrılıyor: Bir 
kısmı, maddemin heyeti umum'iyesinin yeniden yazıi-
mıası için encümene iadesi, bir kısmı maddenin heyeti 
ürnumıiiyesindn, ibir kısmı da maddenin son fıkrasının 
itayyi hakkındadır. Şimdi talkriler tekrar okunacak ve 
reye arz edeceğim. Tay teklifi asıldır. Binaenaleyh 
evvelâ red takriri okunacaktır : 

(Konya Mebusu Musa Kâzıim Beyin takriri tek
rar okundu). 

REİS — Efendim, tay teklifimi reye arz ediyorum. 
CELÂL NURİ BEY (Geübolu) — Madde tay 

©dilemez efendim, bu maddemin birinci kısmı, esiki 
nizam'mamıede mevcuttur. Talil olunan red olunan me
busun yerine mutlaka diğer bir mebusun intihabı lâ
zımdır. Ve bunun için mutlaka bir maddeye de ihti
yaç vardır. Son fıkra cılksın çıkmasın yukarıdaki ah
kâm dçin bu madde lâzımdır. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Yanlış ola
cak onun için tafcridede beraiber tnaddeyii encümene 
verelim. 

REİS — Efendim; encümen maddeyi işitiyor mu 
istemiyor mu? Encümene iadesi için bir teklif vardır. 
Encümen maddeyi istemediği takdirde mevcut tay tek
lifini reye vaz etmek (mecburiyetindeyiım. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Maddeyi En
cümene verin efendim. (Alkışlar). 

REİS — Maddeyi, takrirle beraber encümene ve
riyoruz. 

Madde 24. — Mebusluğu heyeti umumiyece ka
rara iktiran eden zatı reis efendinin mebus
luğuna intihabı kabul olunmuştur, «diye heyete tak
dim eder. 

TAHSİN BEY (Ardahan) — Efendinin yerine yal
nız Ok) konsun. 

REİS — Pdki efendim. O suretle tashih ederiz. 
Madde hakkında başka söz istiyen var mı efendim? 
Maddeydi reyimize arz ediyorum. Kabul edenler el kal
dırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın. Kabul edilmiş-
tir. 

Madde 25. — Istihabı usul ve mevzu şeraitine tev
fikan cereyan etliğine henüz meclisçe karar verilme
miş olan mebusların müzakerat esmasında fikirlerimi 
söylemeye ve rey Vermeye salâhiyetleri vardır. Fakat 
heyetçe kabulü talik olunan mebuslar mazbatalarının 
tasdikine kadar bu salâhiyetten mahrumdurlar. He
nüz maızbatalari'nın makbuliyetine hükmölusnmamış 
bulunan mebuslar şubelerde ve heyeti umumiyede ken
dilerimin azahğa kabulleri hakkında rey veremezler. 

RAGİP BEY (Zonguldak) — «İntihabı usul ve 
mevzu şeraitine tevfikan» deniyor. Burada tahrir ha
tası vardır. Usûlüne ve mevzu şeraitine demek lâ
zımdır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim; 
malumuâlin'iz intihap mazbatası henüz tasdik edilme
yen mebus, 'meclise devam eder. Müzalkeralta iştirak 
eder. Karar verir. Yalnız kendi mazbatasının tasdikin
de bulunamaz. Bendeniz bunun yeri, maddenin so
nunda olduğunu zannediyorum. Aym zamanda bir 
mebusun tahsisatının yeri de burası olması lâzımdır. 
Şu halde ne vakit tahsisata kesbi istihkak eder? Eski 
nizamnameye göre: Meclise devam eder. Müzakera-
ta iştirak eder. Karar veririz. O halde tahsisatını alır. 
Meselâ Meclis 23 Teşrinievvelde açılmıştır, bir haf
ta evelden devam edenler vardır. Gerçi zannetmiyo
rum. 'Mazbatanın tasdikinden evvel tahsisat verirse 
dahi, teamülün de nizamnameye girmesi icap eder. 



1 : 25 16 . 12 . 1341 G : 1 

(BiniaenaJeyh bendeniz, bir mebusun ınazbatai intiha-
ibiyesıi tasdik ve kabul edilmedikçe tahsisat alamaz 
dîye Ibir fıkranın tilâvesinıi teklif ediyorum. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Şimdi müza-
(kere eütiğ'lmz Nizamnamedir. Tahsisata taaıluik eden 
Ibütün rrüesaıil, Teşkilâtı Bsasiiyede gö'sterildLğTne göre 
(kanunla olur. Binaenaleyh bu fikra 'buraya geçemez 
(doğru sesleri). 

AHMET RBMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim; 
makbulydti yerine kabulü kelimesini koyalım. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Pek fazla ke
lime ile iştligaıl ediyoruz Paşa Hazretleri! 

REİS — Ahmet Remzi Bey! ne buyurdunuz? 
AHMET RBMZÎ BEY (Gaziantep) — Efendim; 

üçüncü fıkrada «makbuiliyetü» deniyor fakat bu tabir 
Ikast ertiğimz manayi vermiyor. Onun için bunun 
yerine dka'buüıüınü» diyeîüm. 
' CELÂL NURİ BEY (Gefbokı) — Herkes keli
me üzerinde oynuyor, esasen eski «maddede de mak-
fbuliiyet fceâknetsti vardır. Böyle kelime üzeninde oyna
yacak olursak bu kanun fcıyalmielte kadar çıikmaz? 

REİS — Efendim; o; meclisin 'hakkıdır. Herkes 
istediği kadar ısöyleytMiir. Madde hakkında başka 
söz isteyen var mı efendiim? 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Müsaade 
buyurulur mu efendim? 

REİS — Tadil teklifiniz mi var? 
AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Evet efen

dim; 
REtS — O halde veriniz. 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Reis Paşa hazret

leri, (müsaade ibuyurur musunuz? O şube azasının maz
batası 'başka bir encümende tetkik olunacağından (şu
be) kelimesi zaittir. 

REİS — Nasıl teas'hiih. edeîOm efendim, söyleyiniz. 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim; şöyle ola

caktır: (Henüz mazbatalarının makibuliyetine hük-
molunımamış bulunan mebuslar, Heyeti Umumiyede 
kendilerinin azalığa kabulleri hakkında rey vere
mezler) Çünkü; zaten teamül ve nizamname mucibin
ce bir şubeye inlüiihap olunan mebusların mazbataları 
başka şubelerde tetkik olunur. 

RBlS — Efendim, Muhtar Beyefendi (şubelerde) 
kel'imıösıinin kalidırlmasjnı teklif ©diyorlar. 

CELÂL. NURİ BEY (Gelibolu) — Doğrudur efen
dim kabul ediyoruz. 

REÎS — Efendim; (şubelerde) kelimesi kaİd iril
im ıştır. 

İSMET BEY (Çorum) — Reis Paşa Hazretleri; 
<bu maddenin son fıkralarından birinde (Fakat heyetçe 

kabulü italik olunan mebuslar mazbatalarıni'n tasdikine 
kadar bu salâhiyetten mahrumdurlar) diye bir kayıt 

. vardır. Bütün mazbatalar şubelerde tetkik edilirken 
mebusların itaiyi reye salâhiyetleri vardır. Şimdi bu
radaki «kabulü talik olunan» tabirinden maksat; ta
li! olunan bir mazbatanın içtimai aiti ruznamesine 
alınması mı demetfcir? Lütfen izah etsıinüer. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Eveıt efendim; 
bu maniayı ifade eder. İsmet Beyefendinin 'buyurduk
ları manayi lifade eder yanıi, ruznameye alındığı ma
nasını (kürsüye sesleri) Efendim; zapta geçsin diye 
söylüyorum. İsımet Beyefendinin 'buyurdukları gibi 
müzakere ruznamesine alıp oraya geçmesi, mana 
budur. 

NAİM HAZIM BEY (Konya) — Efendim; mak
ibuliyetine hükmoluntaamış. îlh. Deniyor. Burası mah
keme midir kıi, hüklmolunsun? 

CELÂL NURÎ BEY (Gelibolu) — Hükümdür 
efendim. 

NAİM HAZIM BEY (Konya) — Hayır efen
dim; karardır. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Hüküm ile 
karar efazı müteradif edendir. Mamafih tadil teklif;. 
yapın, nitekim Remzi Bey yaptıöar, 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) - Efendim; 
zannediyorum ki Celâl Nuri Beyefendi ikinci fık
ranın manasını, maddedeki manadan gayrı ma
nada anladılar ve öyle buyurdular. İkinci fıkrada 
bendenizin anladığım eski nizamnamenin 29 ncu 
maddesinin ikinci fıkrasıdır. Heyetçe kabulü talik 
olunan, ruznameye ithali değil, heyetçe kabulü ya 
tahkikata veya bir takım merasimin, tetkikatm icra 

. ve ikmaline talik kılınan demektir. Yoksa alelıtlak 
mazbatası aleyhinde bir itiraz vukuu dolayısiyle 
ruznameye ithal olunmuş mebusu makamı riyaset 
reyini istimalden men edemez. İkinci fıkranın ma
nası bu değildir. İkinci fıkranın manasının mazbata 
muharriri tarafından tetkik edilerek, iyice tasrih edil
mesi icap eder. Öyle bir vaziyet olur ki; bir me
bus tarafından vaki itiraz üzerine on mebusun maz
batalarının celsei atiye ruznamesinde müzakeresi 
icap eder ve binaenaleyh talik olunur. Buradaki 
talik o değildir. Buradaki talik heyetçe talik olu
nandır. Ruznameye alınan, kabulü talik değildir. 

Heyeti Umumiye Meclisçe talik olunan mebu-
sandır ki bunların itayı rey eylemeleri için bir karine 
vardır Dikkat buyurulsun ki, bu mebusu sair mebu-
san gibi rey itası hakkından ikinci madde men 
ediyor. Bu, nevima kendi mahiyetinde bir mahru-
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miyettir. Bu mahrumiyet heyeti umumiyenin kararı 
lahik olursa mevkii tatbike geçebilir. Yoksa ruzna-
meye ithal edildiğinden dolayı yani ithal suretiyle 
mevzuubahs olan talikte bu mefhum varit değildir. 
Bu noktanın encmüence ehemmiyetle tespit edilme
sini çok rica ederim. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim; talik mef
humu ile mebusları itayı rey salâhiyetinden men 
eden bu ifadenin esası şöyledir: Şubelere havale 
edilen bütün mazbatalar; muallel olsun olmasın He
yeti Umumiyeye gelinceye kadar bütün mebuslar 
müsavi salâhiyete maliktirler. Heyeti Umumiyeye 
geldiği zaman bir kısmı muallel, bir kısmı muvafık 
gelir. Muvafık gelenler o gün müzakere edilir, 
muallel gelenler gelecek ruznameye talik olunur. 
Yani mualleliyet, gelecek ruznameye taliki ifade et
tiği gibi gelecek nıznamede şubenin tahkikatı da 
kâfi görülmiyerek tekrar tahkikat icrası için şu
beye havale gibi ikinci bir taliki de ifade etmek
tedir. Binaenaleyh talikin manayi vakii budur. 
Encümen de bu her iki şekli muvafık görürse 
kâfidir. 

FERİDUN FİKRt BEY (Dersim) — Efendim; 
af buyrulsun, tereddüdü muciptir. Bendeniz de 
tereddüt ediyorum. Tevzih edilmesini, iyice tenvir 
edilmesini çok lâzımlı görüyorum. Eski ve meri
yette bulunan nizamnamei dahilideki 29 ncu mad
deyi okuyacağım : 

«•Madde 29. — întihabı usul ve şeraiti mevzua-
sına tevfikan cereyan eylediğine henüz Meclisçe 
karar verilmemiş olan mebusların esnayi müzake-
ratta beyanı efkâra ve itayı reye salâhiyetleri var
dır. Faka4 heyeti mebusanca kabulü» talik x olunan 
mebuslar mazbatalnnın tasdikine kadar reye işti
rak edemezler. Henüz mazbatalarının makbuliye-
tine hüküm olunmamış mebuslar gerek şubelerde 
ve gerek heyeti umumiyede kendilerinin azalığa ka
bulleri hakkında itayı rey edemezler.» 

Şimdi, bendeniz ikinci fıkradan şöyle anlıyorum: 
Mazbatası şubeden gelmiş, ruznameye konmuş bir 
mebusu sair hususatta, sair mebusların mazbatasının 
kabulünde dahi rey itasından men edeceğiz, öyle de
ğil mi? 

CELÂL NURÎ BEY (Gelibolu) — Hayır efen
dim, öyle değildir. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — O halde 
tereddüt zail olur; zira İsmet Beyefendi iki nevi ta
likten bahis buyurdular. Birinci nevi talik, yani şu
beden Heyeti Umumiyeye geldi, henüz ruznarhede, 

I kabul olunmamıştır, şimdi soruyorum, makamı riya
set o mebusu sair mebusların mazbatalarının kabu-

| lünde itayı rey etmekten men edecek midir? 
CELÂL NURİ BEY (Gelibolu).— Edemez efen

dim. 
REİS — Efendim; madde hakkında başka söz is

teyen yoktur. Takrirler vardır okunacaktır. 

Riyasete 
{Makbuliyetine) yerine (kabulüne) kelimesinin 

konmasını teklif eylerim. 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Riyaseti Celileye 
I Esbabı mucibesini şifahen arz ettim. Yirmi beşin-
j ci maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın ilâvesini tek

lif eylerim. 
I Yozgat 

Süleyman Sırrı 
«Bir mebusun mazbatası tetkik ve intihabı He-

I yeti Umumiyece tasdik edilmedikçe tahsisat alamaz» 
Riyaseti Celileye 

I Eski maddenin aynen kabulünü teklif eylerim. 
. Dersim 

I Feridun Fikri 

REİS — Efendim; takrirlerin biri bir kelime tas
hihinden ibarettir. Biri bir fıkra ilâvesine dairdir. Bi-

I risi de halen merî olan nizamnamei dahilînin 29 ncu 
I maddesinin kabulü teklifidir. Böyle değil mi efen

dim? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Evet efen-
I dim. 

REİS — O halde Feridun Fikri Beyin takririni 
reyinize vaz edeceğim, ((encümene sesleri). Encüme
ne gitmesi için bir teklif yoktur efendim. Takriri 
tekrar okuyoruz. 

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

REİS — Bu takriri reyinize arz ediyorum. Ka
bul buyuranlar ellerini kaldırsın... Kabul buyurma-
yanlar ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. O halde 

I eski nizamnamei dahilinin 29 ncu maddesini buraya 
koyacağız. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim; son-
I ra belki şekil tedvininde bir şey arz edebiliriz. 
I REİS — Nazarı dikkate alınmak şartiyle değil 
I efendim, kabul kaydiyle reye koydum. Siz de itiraz 

etmediniz. 
j Efendim; 26 ncı maddeye geçiyoruz. 
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Madde 26. — İntihabı tetkik olunmuş bir mebus, 
mebusluktan istifa edebilir. Şu kadar ki, bu tetkikten 
evvel istifa eden mebusun istifası Heyeti Umumiyeyi 
onun intihabını tetkik etmek hakkından iskat ede
mez. 

REÎS — Madde hakkında söz isteyen var mı efen
dim? 

Efendim; bir tashih yapılmıştır, belki arkadaşlar 
dikkat etmediler, arz edeyim: «müstafi» kelimesi ye
rine «istifa eden» ve «"heyeti» yerine «meclis» diye 
tashih olunmuştur. 

ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir) — (İstifa 
eden mebusun istifası) olamaz efendim. «Mazbata
nın tetkikinden evvel mebusun istifası tetkikine ma
ni olamaz» demelidir. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim; bu
rada bir sehv vardır. Eski nizamnamedeki 31 nci 
maddeyi aynen kabul edersek yine olur efendim. 

REİS — Böyle mi teklif ediyorsunuz? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Evet efendim. 
REİS — O halde eski nizamname! dahilinin 31 

nci maddesini okuyoruz. 
Madde 31. — İntihabı tetkik olunmuş bir mebus 

mebusluktan istifa edebilir. Fakat bu tetkikten evvel 

istifa eden mebusun istifası heyeti mebusanı onun 
intihabını tetkik eylemek hakkından ıskat edemez. 

REİS — Efendim; encümenin son teklif ettiği şe
kil budur. Kabul edildiği takdirde bu 26 nci madde 
yerine eski nizamnamenin 31 nci maddesi ikame olu
nacaktır. (aynen eski madde mi sesleri) 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Heyeti me-
busan yerine, heyeti umumiye olmalı. 

CELÂL NURÎ BEY (Gelibolu) — Daha iyi olur 
efendim. O suretle tashih edilsin. 

REİS — Efendim; teklif edilen madde bir tadil 
ile şu şekli almış oluyor: 

Madde 26. —< İntihabı tetkik olunmuş bir mebus 
mebusluktan istifa edebilir. Fakat bu tetkikten ev
vel istifa eden mebusun istifası Heyeti Umumiyeyi 
onun intihabını tetkik eylemek hakkından ıskat ede
mez. 

REİS — Efendim; maddeyi bu şekilde reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler ellerini kaldırsın... Ka
bul etmeyenler ellerini kaldırsın... Madde kabul edil
miştir efendim. 

Efendim; vakit gecikti. Yarın öğleden sonra saat 
ikide içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 4.45 

...... 
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