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«. 

REİS — Efendim, celseyi açıyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 
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«an Posta ve Telgraf Başmüdürlerinin kefaletten is
tisnası hakkındaki kanun ikinci defa olarak müzake
re ve aynen kabul edildi. 

Müteakiben Meclis Dahili Nizamnamesinin mü
zakeresinle başlanılarak 43 madde müzakere ve ka

bul olunduktan sonra pazartesi günü toplanılmak 
üzere celse tatil edildi. 

REİS — Efendim, zaptı sabık hulâsası hakkında 
bir mütalaa var mı? (Hayır sesleri) Zaptı Sabık hu
lâsası aynen kabul edildi. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
/. — Ecnebilerin Türkiye'de ikamet ve seyahat

leri hakkındaki kanunu muvakkate bir madde tezyi
fine dair kanun lâyihası. (1/1150) 

REİS — Dahıiıliiye ve Adiliye Bncümıen'ıeiriıne veriyo
ruz. 

2. — İskân Müdiriyeti Umumiy esinin 1926 senesi 
bütçesinde münakele icrasına dair kanun lâyihası. 
d/1151) 

,REÎS — Muvazeneli Maliye Bncümıenıiıne veriyo
ruz. 

3. — Tütün idarei muvakkatesi ve sigara kâğıdı 
inhisarı hakkındaki kanuna müzeyyel 7 Haziran 1926 
tarihli kanuna bir madde tezyiline dair kçmun lâyiha 
sı. (1/1152) 

REİS — Kavanıim ve Muvazenıai Ma)!!iye eneümen-
iariınıe veriîyoruz. 

4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Lehistan Cumhu
riyeti arasında münakit şehbenderlik mukavelename
sinin tasdiki hakkında kanun lâyihası. (111153) 

REİS — Hariciye Bnıcümaniınıe veriyoruz. 
5. — Hâkimler Kanununun 11 nci maddesine bir 

fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası. (1/1154) 
REÎİS — Adliye Bncümıen'ine gönderiyoruz. 
6. — Devlet ve vilâyet demiryollarının tevhidi 

hakkında kanun lâyihası. (1/1155) 
REİS — Nafia, Dahiliye ve Muvazenıei Maliye 

Gncürnenftanin'e göın'dariyoruz. 
7. — Rüsumat Müdiriyeti Umumiy esinin 1926 

senesi bütçesinde münakale icrasına dair kanun lâyi
hası. (1/1156) 

REİS — Muvazeneı MaMye Encürn»aniiıne havale 
'ediyoruz. 

8. —Jandarma Zabit Mektebinden neşet eden za
bit vekilleriyle hesap memur ve muavinlerine elbise 
ve teçhizat bedeli itası hakkında kanun lâyihası. 
(1/1157) 

REİS — Muvazenöi Maliye Encümeniine tevdi 
«diyoruz. 

9. — Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletinin 
1926 senesi bütçesinde münakale icrasına dair kanun 
lâyihası. (1/1158) 

ıREtS — Muvazeneli Maliliye Encümen'ine tevdi 
ediyoruz. 

10. — Zabıtai Sıhhiyei Hayvaniye Kanun lâyiha
sı. (1/1159) 

REİS — Ziraat, Dahiliye, Adliye ve Muvazeneli 
Maliye Encümenlerinle gönderiyoruz. 

11. — Askerî T ay inat ve Yem Kanunu muvakka
tine tezyil edilecek mevad hakkında kanun lâyihası. 
(1/1160) 

REİS — Müdafaai Miilîliye ve Mıuvaızemıei Maliliye 
enoümenOiarlinie havaflie ediyoruz. 

12. — Umum Jandarma Kumandanlığının 1926 
senesi bütçesine münakale icrasına dair kanun lâyi
hası. (1/1161) 

REİS — Muvazeneli Maffiye Bncümıenıiıne veriyo
ruz. 

Tezkereler 
/. — Memurin Kanununun otuz dokuzuncu mad

desinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi. 
REİS — Dahiliye Encüfrnenfin'e veriyoruz. 
2. — Maarif Teşkilâtına mütedair kanunun on se

kizinci maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkere
si. 

REİS — Maarif Encümenıinıe gönderiyoruz. 
Mazbatalar 

/. — Ankara Mebusu İhsan Beyin, Memurin Ka
nununun 37 nci maddesinin tadili hakkında (2J645) 
numaralı teklifi kanunisinin şayanı müzakere oldu
ğuna dair lâyiha Encümeni mazbatası. 

REİS — Muvazenıdi Mafliiye Encümenine tevdii 
ediyoruz. 

2. — Ankara'da inşası takarrür eden Müdafaai 
Milliye Vekâleti ve Erkânı Harbiyei Umumiye Ri
yaseti ve Sunufu muhtelife Müfettişlikleri binaları 
için iki milyon liraya kadar taahhüdat icrası hak
kında (1/1083) numaralı kanun lâyihası ve Muvaze-
nei Maliye — Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
3. — Hakkı rüküba malik zabitan ve memurini 

askeriyeye zati binek hayvanı mubayası için avans 
itası hakkında (1/1085) numaralı kanun lâyihası ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

— 257 — 
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REİS — Ruznameye alıyoruz. 
4. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, ha

riçten getirilecek glüten mamulâtından almacak 
gümrük resmi hakkında (2/933) numaralı teklifi ka
nunisi ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
5. — Müdafaai Milliye Vekâletinin 1926 senesi 

bütçesine bir Kolordu hukuk müşavirliği muavini
nin ilâvesi hakkında (3/900) numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacak. 
Riyaseti Celileye 

İstiklâl Mahkemelerinin faaliyetine hitam verilme
si hasabiyle şarkdaki idarei örfiye mıntıkasında bu
lunan Divanı Harbi örfilerin tezayüt eden muame
lâtı adliyesinden dolayı mıntıkasında Divanı Harpler 
bulunan Yedinci Kolordu için Müdafaai Milliye 
Vekâletinin 1926 kadrosuna bir Kolordu hukuk mü
şaviri muavininin ilâvesi lüzumuna dair Heyeti 
Umumiyenin 15 . 3 . 1927 tarihli içtimaında encü
menimize havale buyurulan Başvekâlet tezkeresi tet
kik ve müzakere olundu. 

Müzakeresine sallifüzzikir tezkere ile izah olu
nan esbabı mucibeye binaen bir adet Kolordu hu
kuk müşaviri muavininlin 1926 sen'ei maliyesi Mu
vazenei Umumiye Kanununun dokuzuncu maddesi 
mucibince encümenimizce tasdik edilmiş olan Mü

dafaai Milliye Vekâlet'inıin 1926 kadrosuna ilâvesi 
Encümenimizce bilkaibul Vekâleti müşârünileyha ile 
Divanı Muhasebat Riyasetine telbliğ edilmiş olmakla 
keyfiyetin cevaben Başvekâletti Celileye dahi işar 
buyuruîması zımnında tezkeremin Riyaseti Celilye 
karargir oldu. 

Muvazenei Maliye Encümeni Reisi 
Çatalca 

Şakir 

REİS — Mütalaa varmı? (Hayır sesleri) Mazba
tayı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmi
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir, 

6. — Memleketimize ithal olunan suni çivitlerin 
gümrük tarifei umumiyesinin 576 ncı ve 581 nci nu
maralarından hangisinin tatbiki lâzım geleceğinin 
tefsiri hakkında (3/870) numaralı Başvekâlet tezke
resi ve Kavanin ve Muvazenei Maliye Encümenleri 
mazbataları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

Takrirler 
/. — İstanbul Mebusu Hakkı Şinasi Paşa ve 

rüfekasının. Birinci ve İkinci Büyük Millet Meclis
leri azalığında bulunan mütekaidin hakkındaki ka
nunun ikinci maddesinin tefsirine dair takriri. 

REİS — Muvazenei... Maliye Encümenime havale 
ediyoruz. 

Nisap bulunmadığı takdirde encümen namına 
söz söyleyen zat yalnız maddenin encümene iadesi-
ini teklif edebilir. 

REİS — Mütalaa varmı? (hayır sesleri) Maddeyi 
aynen kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmiyenler 
el kaldırsın... Madde aynen kaibul edildi. 

Devamsızlık 
Madde 46. — Mazaretsiz veya haber vermeden 

mütevali dört inikatta hazır buluntmayan encümen 
azası encümenince isltifa etmiş addolunabilirler. 

Bu takdirde yenileri intihap edilmek üzere key
fiyet Meclis Riyasetine bildirilir. 

REİS — Mütalaa varmı efendim? (hayır sesleri). 
maddeyi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler el kaldırsın... Madde aynen ka
bul edildi. 

Encümende intizamı bozan hareketler 
Madde 47. — Bir encümende söz kesilir, şah

siyatla uğraşılır ve intizamı bozacak nümayişlerde 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/. — Büyük Millet Meclisi dahili nizamnamesi 
hakkında nizamnamei dahili Encümeni teklif ve maz
batası 

REİS — Büyük Millet Meclisi Dahili Nizamna
mesinin müzakeresine geçiyoruz. 44 ncü maddede 
kalmıştık. 

Tatil esnasında toplanacak encümenler 
Madde 44 — Encümenler Meclisin tatili esnasın

da heyeti umumiye karariyle muayyen işlerin müza
keresi içlin toplanabilirler. 

REİS — Efendini, mütalaa varmı? (hayır sesleri) 
Maddeyi aynen reyi âlinize koyuyorum. Maddeyi 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler 
l'ülsfen el kaldırsın... Madde aynen kabul edilmiştir. 

Heyeti Umumiye ve encümeniin mahalli mahsusu 
Madde 45. — Mazibatası müzakere olunan bir 

encümeniin azası veyahut encümen namına müda
faaya salâhiyettar mazbata muharriri veya bir aza 
encümenlere tahsis olunan masanın başında bulu
nurlar, 

258 — 
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bulunulursa encümen reisi icabında celseyi tatil eder ı 
ve keyfiyeti Meclis Riyasetine bildirir. 

Meclis Reisi bu gibi intizamı bozan hareket
lerinden dolayı hakkında şikâyet vuku bulan Me
busa ihtar cezasını verir. 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — («cezasını» 
yerine «cezası» olacak (n)' fazladır. I 

MUSTAFA BEY (Elaziz) — O halde «verir» de 
«verilir»' olmalı. 

REİS — Meclis Reisi faildir efendim. I 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok — Riyaset 
doğrudan doğruyamı ihtar cezası verecek, Meclisin I 
•kararımı alacakmı? I 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Reis doğru
dan doğruya verebilir. I 

İZZET ULVİ BEY (Afyonkaraihisarı) — İhtarda 
bulunur demek daha doğrudur. I 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — İhtar, bir ce
zadır. I 

REİS — Efendim, tadilnam'e yoktur. Başka söz I 
isteyen varmı? (hayır sesleri) Maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiy enler lütfen I 
el kaldırsın... Kabul edildi. I 

Encümenlerde görülen işler hakkında rapor I 

Madde 48. — Encümenlerin gördükleri işler 
hakkımda senede en az iki defa Kâtibi Umumilik ta- I 
rafından bir rapor tanzim ve Meclis Riyasetine tak- I 
tilm olunur. I 

Riyasetçe bu raporlar 'bastırılarak Mebuslara da- I 
ğiitıhr ve hükümetin resmi ceridesi ile de neşrolunur. I 

HAKKI TARİK BEY (Giresun) — Efendim, 
maddenin sonunda Resmî ceride tabiri vardır. Ben- I 
deniz bunun Resmî Gazete tabiri ile değiştirilmesini I 
rica edeceğim. Elimizdeki Matbuat Kanunu şuunu I 
vakayiin neşredildiği şeylere gazete ismini vermekte- I 
dir. Esasen beynelmilel isim de budur. Bir başka 
tabirle bu maksadı temin etmek doğru değildir. Bu- I 
nun için bir takrir takdim ediyorum. Resmî Gazete I 
ile neşrolunur şeklinde tadilini teklif ve rica ediyo- I 
rum. Nizamname içinde diğer maddelerde de Res- I 
mî ceride tabiri geçmiştir. Bu kabul olunduğu tak
dirde diğer Resmî ceride tabirleri de bu suretle tas- I 
hih edilir. I 

REİS — Takrir var, okunacak : I 
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j Riyaseti Celileye 
48 nci maddenin son fıkrasının şu suretle tadilini 

ve bu tadilin bu nizamnamede her geçen «Resmî 
I ceride» tabirine teşmilini teklif ederim : 

«Ve Resmî Gazete ile de neşrolunur.» 
I Giresun 

Hakkı Tarık 

REİS — Encümen kabul ediyor mu? 
CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Kabul edi-

I yorum. 
I REİS — Encümen de kabul ediyor. Bu takriri 
I kabul edenler lütfen el kaludırsın... Kabul etmeyen-
I 1er lütfen el kaldırsın... Kabul edildi. 
I Efendim, teklif veçhile Resmî ceridesiyle cümlesi 
I Resmî Gazete ile neşrolunur şeklinde tashih ediyo-
I ruz. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Verilen tak-
I rirde; hükümet kelimesi yoktur. Hükümet tabirinin 
I kalkması lâzımdır. (Doğru sesleri). 

REİS —• Pekâla efendim, maddeyi musahhah şe-
I kilde okuyoruz : 

I Madde 48. — Encümenlerin gördükleri işler hak
kında senede en az iki defa Kâtibi Umumilik tara-

I fından bir rapor tanzim ve Meclis Riyasetine takdim 
I olunur. 
I Riyasetçe bu raporlar bastırılarak Mebuslara dağı-
I tıhr ve Resmî Gazete ile de neşrolunur. 

REİS — Son tashih budur. Binaenaleyh bu 
I tashih veçhile maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
I edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lüt-
I fen el kaldırsın... Madde tashihen kabul edilmiştir. 

I Encümenlerin Evrakı 
I Madde 49. — Encümenlerin evrak ve vesaikiyle 
I zabıtları; ait oldukları lâyiha ve teklifler Heyeti Umu-
I miyenin kararına iktiran ettikten sonra, Meclisin 
I Evrak hazinesinde saklanır. 
I REİS — Mütalaa var mı? (Hayıs sesleri) Mad

deyi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
I etmiyenler el kaldırsın... Kabul edildi. 

Divanı Muhasebat Encümeninin vazifesi 
I Madde 50. — Divanı Muhasebat Encümeni Mu-
I hasebei Katiye Kanunu lâyihasiyle dairelerin sarfi-
I yat ve taahhüdatı hakkında her üç ayda bir Divanı 
I Muhasebat tarafından tanzim olunacak raporları tet-
I kik eder. 
I Tetkikatın neticesini gösteren mazbata basılarak 
I Mebuslara dağıtılır. Bu mazbatalar Heyeti Umumi-
I yece müzakere ile karara raptedilir. 
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REİS — Mütalaa var m? (Hayır sesleri) Mad
deyi aynen reyinize arz edioyrum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... 
Kabul edildi. 

Arzuhal Encümeninin Vazifeleri 
Madde 51. — Meclis Reisi Teşkilâtı Esasiye Ka

nununun 82 nci maddesi mucibince Türklerin gerek 
şahıslarına, gerek âmmeye müteallik olarak kanunlara 
ve nizamlara muhalif gördükleri hususlarla bir hak
kın ihkak edilmemesi veyahut ihmal edilmesi üzerine 
gönderilen arzuhalleri ve bu mahiyette telgrafname-
leri üzerlerine bir numara koydurup hususî bir def
tere kaydettirtikten sonra geciktirmeksizin Arzuhal 
Encümenine havale eder. 

Bununla beraber diğer bir encümende tetkik olun
makta bulunan bir teklife müteallik arzuhaller Reis 
tarafından doğrudan doğruya o encümene havale 
olunur. 

Arzuhal Encümeni de böyle bir havaleyi icra ede
bilir. Arzuhal sahibine bir ilmühaber verilir. 

REİS — Mütalaa var mı? (Hayıs sesleri) mad
deyi aynen reye arz edeceğim. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Arzuhalin Şartları 
Madde 52. — Meclise verilecek arzuhaller sahi

binin imzasiyle mümzâ olmak, şöhretiyle oturduğu 
yer gösterilmek ve bir kaç imzayı muhtevi iseler içle
rinden en az birinin oturduğu yer tasrih edilmek 
icap eder. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? Maddeyi 
kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmiyenler el 
kaldırsın... Madde kabul edilmiştir. 

Vasıta ile Takdim 
Madde 53. — Arzuhallerin bir Mebus vasıtasiyle 

takdimi de caizdir. 
Bu takdirde o Mebus kendi vasıtasiyle verildiğini 

şerh ile arzuhalin altına imzasını kor. 
REİS — Mütalaa var mı efendim? Maddeyi ka

bul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
sın.. Aynen kabul edilmiştir. 

Encümenin Muamelâtı 
Madde 54. — Encümen : 

1. Bidayeten hükümete, Şûrayı Devlete, 
Mahkemelere ve Divanı Muhasebata verilmeleri ikti
za eden arzuhalleri ait olduğu makamlara tevdi; 

2. Gerek resen icranın son kararına itiraz ve 
şikâyeti mutazammın evrakı ve gerek ait olduğu 
makamlardan verilen cevapları ruznamesine ithal; 

3. Arzuhalin bir encümene havalesi lâzım gel
dikçe bu muameleyi ifa; 

4.) Tayini muameleye mahal olmayan arzuhalleri 
intaç eder. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? Kabul edenler 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Madde 
kabul edilmiştir. 

Af Müstediyatı 
Madde 55. — Af veya mücazatın tahfifi müste

diyatı mahkûmlar veyahut bunların akraba veya ehib-
bası tarafından takdim olunabilir. 

Bunların müzakeresinde Adliye Vekilinin veyahut 
göndereceği devair rüesasmdan birinin huzuru şart
tır. 

Müstediyat nazara şayan görülürse arzuhal bir 
inha kararına merbuten Adliye Encümenine gönde
rilir. 

Bu encümen icap ederse bir kanun teklifi ile key
fiyeti Heyeti Umumiyeye arz eder. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Efendim, 
encümen diğer maddelerde arzuhal tabiri kullanıyor. 
Burada ise müstediyat deniyor. Bunun hangisi doğ
rudur? 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, is
tirham mahiyetindedir. Bir hakkı talep etmek değil
dir. Encümen bunu nazarı dikkate alarak düşünmüş 
ve kabul etmiştir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, 
bu maddenin nihayetinde (Bu encümen icap ederse 
bir kanun teklifi ile keyfiyeti Heyeti Umumiyeye arz 
eder) denilmiştir. Bu tabirle demekki Adliye Encü
meni kanun teklif etmek hakkını almış olacaktır. 
Bendeniz böyle bir hakkın encümenlere verilmesine 
muarız değilim. Ancak öyle hatırıma geliyorki bu 
mesele bir kere Kavanini Maliye Encümeninde te
zekkür edilmiştir ve orada kanun teklif etmek hakkı 
Teşkilâtı Esasiye Kanuniyle Meclis azasına aittir. 
Encümenler yapmaz diye böyle bir tereddüt hasıl ol
muştur. Burada bunu arz etmekten maksadım, Mec
lisi Âli arzusunu sarahaten izhar etmiş olursa bu ve
sile ile encümenler - ki Meclis azasından terekküp 
eder - böyle kanun teklif etmek hakkını istihsal et
miş olur. Bu hususta encümen de mütalaasını beyan 
ederse maksadım hasıl olur. Şimdiye kadar encü
menlerden de böyle kanunlar gelmiş ve Heyeti Umu
miye de kabul etmiştir. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Mebusların 
kanun teklif etmek hakları sarihtir. Bir kaç Mebus
tan mürekkep olan bir encümenin de kanun teklif 
etmek hakkı varit olabilir. 
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REİS — Efendim, şimdiye kadar encümenlerin 
kanun teklif ettikleri vakidir. Maddeyi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et-
meyenlen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Mebusların bir arzuhali okuyabilmeleri 
Madde 56. — Bir arzuhali, Mebuslardan biri, is

terse encümene müracaatla okuyabilir. 
HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, 

bundan evvel bir madde kabul edilmiştir: 42 nci 
maddede her Mebus mensup olmadığı encümenler 
vesaikine ittila kesbedebilir denilmiştir. Arzuhaller 
bittabii Arzuhal Encümeninin vesaiki meyanındadır. 
Demek ki Arzuhal Encümenine verilmiş olan arzu
hallerin her biri o encümenin azası olanlar gibi ol
mayanlar tarafından da okunabilir. O vesaiki isti
nat edilebilir. Binaenaleyh bu madde bendenizce 
zayittir. 42 nci madde ile bu iş görülebilir. Bundan 
başka bu maddeyi ipka ettiğimiz takdirde bir mah
zur da vardır. Zannolunabilirki Mebuslardan; ar
zuhalden başka vesaike ıttıla kesbetmek hakkı nezo-
lunmuştur. Böyle bir tereddüte mahal kalmamak için 
maddenin tayyını rica ediyorum. 

REİS — Encümen de kabul ediyor efendim. 

Riyaseti Celileye 
Bu maddenin hükmü kabul edilen 42 nci madde 

ile temin edilmiştir. Burada yalnız arzuhallerin zik
ri ile tahsisen bir madde derci diğer vesaiki gör
mekten memnuniyet gibi bir manaya delâlet edebilir. 
Maddenin tayyını teklif ederim. 

Giresun Mebusu 
Haki Tarık 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bu bahis 
arzuhallere ait bir bahistir. Bunun kalması icap 
eder. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Efendim, 
encümen kasdettiği manayı izah etsin. Çünkü Me
buslar her encümende bulunabilirler. Binaenaleyh 
ne demek istiyorlar, maksat nedir? 

REİS — Encümen okunan teklifi kabul ediyor. 
Başka mütalaa yoktur. Maddenin tayyını reye arz 
ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmi-
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Arzuhallere cevap 
Madde 57. Teşkilâtı Esasiye Kanununun 82 nci 

maddesinin son fıkrası mucibince şahsa taalluk eden 
hususlarda her arzuhalin neticesi hakkında sahibine 
tahrirî cevap verilmesi mecburidir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. | 
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Encümen ceridesi 
Madde 58. — Meclise takdim edilen arzuhaller 

hakkında her hafta encümence arzuhallerin numara
sını, sahip veya sahiplerinin isim, şöhret, oturdukları 
yer ve arzuhallerinin hulasasını ve bu bapta ittihaz 
olunan kararla esbabı mucibesini mübeyyin bir ce
ride tanzim olunarak basılır ve bütün Vekillere ve 
Mebuslara dağıtılır. 

(Ceridemi, gazetimi? sesleri) 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Gazete umu
ma ilân ve neşredilen bir şeydir. Burada ceride keli 
meşinin «cetvel» kelimesine tebdil ve tashihini rica 
edeceğim. 

REİS — Efendim, encümen buradaki ceride ke
limesini cetvele tahvil edilmesini teklif ediyor, ser
levha da öyle olacaktır. Mütalaa var mı efendim? 
Tashih veçhile kabul edenler el kaldırsın... Kabul 
etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Bir arzuhalin müzakeresini istemek 
Madde 59. — Her Mebus cetvelin dağıtılması 

gününden başlayarak bir ay içinde Arzuhal Encüme
ninin bir arzuhal hakkında verdiği karar ne olursa 
olsun bunun Heyeti Umumiyede tetkik ve müzake
resini istiyebilir. 

Bu halde encümen, o arzuhal için bir mazbata 
tanzim ve takdimine mecburdur. 

Bu müddet geçtikten sonra encümen kararları ka
tiyet kesb eder. 

REİS — Mütalaa var mı? Kabul edenler el kal
dırsın... Etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Vekâletten gelecek memur dinlendikten 
sonra reye müracaat 

Madde 60. — Heyeti Umumiyenin müzakeresine 
arz olunan arzuhaller hakkında icap ederse ait ol
duğu Vekâletten gelecek memurin dinlendikten son
ra reye müracaat olunur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
Vekâletten gelecek memur deniliyor. Vekiller ve 
Vekâletten gönderilecek memurlar denilmelidir. Ser
levhanın da buna göre tashihi icap eder. 

REİS — «.. icap ederse ait olduğu Vekil veya 
göndereceği memur» şeklini teklif ediyorlar. Bu şe
kilde tashihini kabul edenler el kaldırsın... Etmiyen
ler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu suretle reye arz ediyorum. Kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldır
sın... Madde bu tashih ile kabul edilmiştir. 



İ : 59 25 . 4 . 1927 C : 1 

Neticenin cerideye derci ! 
Madde 61. — Vekiller kendilerine tebliğ edilen 

arzuhaller hakkında icra ettikleri takibatı ve ittihaz 
ettikleri mukarreratı nihayet iki ayda encümene bil
dirirler. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, ser
levha, Vekillerin cevabı şeklinde olacaktır. Yanlış 
olmuştur. Tashihini rica ederim. (İki ay çoktur 
sesleri). Efendim, iki aydan evvel cevap verilmesi 
mümkün değildir. Hükümeti bu kadar tazyik etmek 
doğru olmaz. İpkasını rica ederim. (Bir ay kâfidir 
sesleri) 

, TEVFÎK FİKRET BEY (Konya) — «Vekiller 
kendilerine tebliğ edilen arzuhaller.» diyorsunuz Ve
killer encümenin kararlarını infaz etmek mecburiye
tindedirler. Arzuhal Encümeninin kararlarından ni
çin bahis yoktur? (karar) m geçmesi lâzımdır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — «Vekiller 
kendilerine tebliğ edilen arzuhaller» ibaresindeki 
«tebliği» yanlıştır, arzuhal; tebliğ değil tevdi olunur. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Arzuhal de
ğildir. Tebliğ edilecek encümenin kararıdır. 

REİS — Takrirler var, okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
61 nci maddedeki (arzuhaller) fıkrasından sonra 

«karar hakkında icra ettikleri» tarzında tadilini tek
lif eylerim efendim. 

Konya 
Tevfik Fikret 

Riyasete 
61 nci maddedeki iki ay müddetin bir aya tadi

lini teklif ederim. 
İsparta 
İbrahim 

REİS — Efendim, Tevfik Fikret Bey arzuhaller
den sonra hakkında karar ittihaz ettikleri.... 

TEVFİK FİKRET BEY (Konya) — Efendim, 
arzuhaller ve kararlar hakkında icra ettikleri takibatı 
ve ittihaz ettikleri mukarreratı iki ay zarfında Mec
lisi Âliye bildirir şeklinde teklif ettim. 

FAİK BEY (Edirne) — Meclisi Âli nazarı dik
kate alırsa... Encümen bunu encümene istiyor. 

Riyaseti Celileye 
Madde 61. — Vekiller kendilerine tebliğ edilen 

kararlar üzerine icra ettikleri takibat ve ittihaz ettik
leri mukarreratı nihayet bir ay zarfında encümene 
bildirirler. 

Yozgat Çorum 
Ahmet Hamdi İsmail Kemal 

FAİK BEY (Edirne) — Bu takrirleri encümene 
istiyoruz. O maddenin müzakeresinin de talikini ri
ca ediyorum. 

REİS — Efendim, bu takrirlerin ikisi de aynı 
mahiyettedir. Encümen istiyor. Encümene veriyo
ruz ve maddenin müzakeresini talik ediyoruz. 

Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümenin vazifeleri 
Madde 62. — Meclis hesaplarının tetkiki encü

meni heyeti umumiyece kabul edilen Meclis bütçesiyle 
merbutu olan bütçelerin tatbikatına nezaret eder. 

Encümen nezaretinin neticesini Heyeti Umumiye 
bildirir. 

TALAT BEY (Ardahan) — «Nezaretinin» ye
rine «tetkikatının» olursa daha iyi olur. Encümenin 
adı da tetkik encümenidir. 

REİS — Teklif yapınız. 
TALAT BEY (Ardahan) — Encümen kabul 

ederse reye korsunuz. 
CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Buyurdukları 

doğrudur: «encümen, tetkikatının neticesini Heyeti 
Umumiyeye bildirir.» 

REİS — Nezaretinin yerine tetkikatının şeklinde 
midir? 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Evet efen
dim. 

REİS — Encümen, nezaretinin yerine tetkikatının 
şeklinde teklif ediyor. Muvafık buluyor musunuz 
efendim? ((muvafaktır sesleri) Maddeyi bu şekilde 
kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Sarftan evvel vize 
Madde 63. — Bütün ita emirleri encümen canibin

den murakıp intihap edilen bir aza tarafından sarf
tan evvel vize edilir; edilmedikçe muhasebe bir gûna 
tediyatta bulunamaz. 

REİS — Mütalaa var mı? Kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Mevcut defterleri 
Madde 64. — İdare âmirleri tarafından tutulan 

eşya ve mevcut defterleri encümene arz olunur. 
Encümen mevcut eşyayı bizzat teftiş ve derlerleri 

tetkik ederek raporunu Heyeti Umumiyeye verir. 
REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 

Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Hesabı Katî 
Madde 65. — Encümen her senenin sonunda ge

çen sene bütçesinin katî hesabını Heyeti Umumiyeye 
arz eder. 
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REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... j 
Kabul etmiyenler el kaldısın... Madde kabul edil
miştir. 

Muhasebe ve veznenin teftişi 
Madde 66. — Meclis inikat halinde iken encümen 

heyeti mecmuasiyle, değilken murakıp intihap olunan 
aza, gününü ve saatini bildirmeden muhasebe ve 
vezneyi teftiş eder. Teftişin neticesi filhal bir zabıt 
varakasiyle tespit olunur. 

Bu teftiş senede altı defadan az olamaz. 
Bu sırada bütün muamelât durdurulur. 
İcabında neticeden Heyeti Umumiyeye haber ve

rilir. 
REÎS — Mütalaa var mı efendim? 
KÂZIM VEHBÎ BEY (Ergani) — «Zabıt vara

kası ile» fazladır. Sonra filhal kelimesi tay veya I 
derhal suretinde tebdil edilmelidir. I 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — O dakikada 
demektir. Hem zamana, hem mekâna şâmil bir keli
medir. Orada, o zaman demektir. I 

REİS — Efendim; encümen filhal kelimesi ye- I 
rine derhal kelimesinin konulmasını kabul ediyor I 
mu? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Hayır efen
dim. 

REİS — Efendim; encümen filhal de İsrar ediyor. I 
Başka tadil teklifi de yoktur. Maddeyi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldıran... Kabul edilmiştir. I 

Murakıp 
Madde 67. — Encümen azasından murakıp olan I 

zat tatil zamanlarında devlet makarrında bulunur. I 
REİS — Mütalaa var mı efendim? (hayır ses

leri) Maddeyi kabul edenler ek kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Madde kabul edilmiştir. I 

Dördüncü bap I 
Kanun lâyihaları ve teklifleri, esbabı mucibe I 
mazbataları, kanun lâyihalarının esbabı mucibe I 

mazbataları ve havaleleri 
Madde 68. — Hükümet tarafından Meclise tak

dim olunan kanun lâyihaları bütün Vekillerin imza- I 
larını muhtevi olmak lâzımdır. I 

Her kanun lâyihası bir esbabı mucibe mazbata- I 
siyle birlikte Meclis Riyasetine gönderilir veya veri- I 
lir. 

Bu mazbatada iptida lâyihanın Heyeti umumiyesi, I 
sonra maddeleri hakkında malumat verilir. I 

lEslbalbı mucibe mazbatasında ilga veya ilâvesi is
tenilen ahkâmın nelerden ibaret olduğu ve neden de- J 
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getirilmelerine veya ilâvelerine lüzum görüldüğü tas
rih edilmek meşruttur. 

Mazbatalar sarih ve müdellel vesikaları, icabında 
ihsaî malumatı ihtiva etmek lâzımdır. 

Bu şekilde olmayan mazbatalar ikmalleri zımnın
da alt olduğu encümen tarafından gösterilecek lüzum 
üzerine Riyaset canibinden hükümete iade olunur. 

REİS — Gelen lâyihaları ait oldukları encümen
lere resen havale ve keyfiyeti zabıt ceridesine ve lev
haya derceder. 

Bu havaleye bir mebus itiraz etmek isterse gele-
cdk celsenin başında söz alır. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, bu 
maddenin bir fıkrası hakkında bir tadilname takdim 
edilmiştir. «Her kanun lâyihası bir esbabı mucibe 
mazbatasiyle birli'k'te Meclis Riyasetine gönderilir 
veya verilir.» fıkrasının tadilini rica ediyoruz. İcra 
Vekilleri Heyeti son zamanlarda Encümenlere gelen 
lâyihaların esbabı mucibe mazbatalarında çok mucib'i 
memnuniyet bir tekâmül asarı göstermiştir. Muhte
lif vekâletleri alâkadar eden bir kanun lâyihası her 
alâkadar olan vekâletin esbabı muci'besi ayrı ayrı 
merbut olarak geliyor. Binaenaleyh o kanunun mü
zakeresinde ve müzakerenin selâmetinde büyük fay
dası görülüyor. Binaenaleyh bu teamülün burada 
madde halinde tespiti çok muvafık olur. Verilen tak 
rir buna taallûk etmektedir. 

Bir de son bir fıkra hakkında nazarı dikkati celp 
etmek isterim. «Bu havaleye bir mebus itiraz etmek 
isterse gelecek celsenin başında söz alır» deniyor. Bir 
lâyiha Meclis Riyasetine gelmiş ve bir encümene ha
vale edilmiştir. Bu encümene - havale keyfiyeti levha
ya yazılmıştır, ibareden ancak şu mana çıkar ki o 
havalenin icra edildiği .günün ferdasında böyle bir 
itiraz olabilir, veyahut böyle bir söz alınarak bir 
mütalâa dermeyan edilebilir. Eğer havaleyi takip eden 
celsenin akabinde böyle bir söz alınmazsa artık o ha
valenin filan ve filan encümene taalluk ettiğine dair 
bir mütalâa dermeyan ötmeye imkân kalmaz. Onun 
için benden'iz biraz vüsat bırakmak fikrindeyim. Ola
bilir ki bir mebus o havalenin icra edildiği gün bura
da yoktur. O havaleyi takip edecek günkü celseler
de de burada bulunmayabilir. Müzakereyi işgal et
memek için mutlaka celsenin başında olmak üzere 
müza'kerata filan celsede muttali olduğu zaman tek
lifinin filan encümeni alâkadar ettiğine dair bir söz 
söylemek salâhiyeti Verilmelidir. Bu suretle buradaki 
gelecek tabiri-hazf edilirse hem benim hem encümenin 
maksadı hasıl olacaktır. Hem de bahsettiğim şu mah-
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zur bertaraf olacaktır. Onun için bu havaleye bir me
bus itiraz ötmek isterse celse başında söz alır demeye 
ihtiyaç vardır. Çünkü görüyoruz ki divanı riyasetin 
maruzatı için de celsenin başı tahsis edilmiştir. De
mek ki celsenin başı şimdi evrakı varide okuma ne 
ise bu kabil işlere tahsis edilmiştir. Bu itibarla Heyeti 
Umumiyeye gelinceye kadar bir mebus muttali oldu
ğu zaman bir kanun lâyihasının veya teklifinin filan 
encümeni alâkadar ettiğini görürse mebusun bu hu
sustaki fikrini takyit etmekte hiçbir menfaat yoktur 
ve zannediyorum ki encümen bunu kabul eder. 

REİS — Encümen kabul ediyor mu efendim?.. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Encümen ka
bul ediyor efendim. Yalnız bir de takrir vardır. O 
takririn okunmasını da rica ederiz efendim. 

;KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Encümen, der-
halden başka her şeyi kabul eder. 

Riyasetıiı Celileye 
68 nci maddenin ikinci fıkrasının şu şekle ifrağını 

teklif ederiz : 
Her kanun lâyihası kanunun icrasına memur ola

cak vekiller tarafından tanzim ettirilen bir veya mü
teaddit esbabı mucibe.... devam 

Encümen kabul ediyor. 
Giresun Gelibolu 
Tarık Celâl Nuri 

Edirne 
Faik 

AHMET REMZİ 'BEY (Gaziantep) — Efendim, 
veya tabiriyfe zaten hakkı hıyar verilmiştir. Binaen
aleyh bu tabirle kanunun daha fazla uzaması varit 
olacağından kısaca esbabı mucibeyi hükümet verir de
rnek kâfidir. Mademki veya diyoruz. Hükümet is
terse bir mazbata verir, isterse her vekâlet mazbata 
verir. Binaenaleyh lüzumu yoktur. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim; ve
ya ona ait değildir. Eğer icrasına bir vekil memursa 
bir mazbata, birden ziyadesi memursa birkaç mazba
tadır. Meselâ : Umuru maliyeye taalluk eden. 

Umuru maliye için Maliye Vekilinin bir esbabı 
mucibeSi olmak lâzımdır. 

REİS — Efendim; Remzi Beyefendinin buyur
dukları zaten mazbatada mevcut. Bir veya müteaddit 
esbabı mucibe şeklinde tespit ediliyor. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Kanunun ic
rasına memur olacak müteaddit vekiller olabilir. 
Onun için yazılmıştır. 

REİS — Teklifi reye arz ediyorum. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Maddenin 
sonundaki tashih ile beraber. 

REİS — Efendim; bu teklifi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Bu teklifi kabul edenler lütfen ayağa kalksın... 
Kabul etmeyenler lütfen ayağa kalksın... Kabul olun
muştur. Maddenin şekli... «Her kanun lâyihası kanu
nun icrasına memur olacak vekiller tarafından tanzim 
ettirilen bir veya müteaddit esbabı mucibe mazbata-
siyle birlikte Meclis Riyasetine gönderilir veya veri
lir» şeklinde ifrağ olunmuştur. 

Efendim, bir takrir daha vardır: Bu havaleye bir 
mebus itiraz etmek isterse gelecek celsenin başında 
Söz alır ve bu husustaki söz bir çeyrekten ziyade sü
remez şeklindedir. Bu teklif Biga Mebusu Şükrü Bey 
tarafından yapılıyor. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Bendenizde 
bir takrir takdim edeyim efendim, 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Söz iste
rim. 

REİS — Kabul olunan takrir hakkında mı söy
leyeceksiniz? 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Evet. 
REİS — Kabul olunan takrir hakkında niçin söz 

istiyorsunuz?? 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Kabul 
olunan takriri encümene... 

REİS — Efendim; takriri nazarı dikkate almak 
üzere reye arz etmedim. Doğrudan doğruya madde
nin o suretle kabulü iç'in reye vazettim. Onun için rey 
İstihsalinde büyük dikkat sarf edilmiştir. 

Efendim; Hakkı Tarık Bey, «•Maddenin son fık
rasının havale edilen encümenlere itiraz etmek ister
se gelecek celsenin başında söz alır» cümlesindeki 
(gelecek) kelimesinin kaldırılarak «Celse başında söz 
alır» şeklinde tashihini teklif ediyor. Bunu kabul 
edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen 
el akldırsın. Kabul olunmuştur. 

Şükrü Beyin de bir takriri vardır. Şükrü Bey bu 
takririnde «Söz bir çeyrekten fazla süremez» diyor. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Efendim; bundan mak
sadım selâmeti müzakereyi temin etmektir. «Gelecelk 
celsenin» suretiyle olan fıkra tashih edildi. Yani her 
çeke başında her mebus ilânihaye her hangi bir ha
vale aleyhinde söz söyleyebilecek eğer bu yolu aça
cak olursak; farz ediniz ki Mecliste bazı kanunların 
tehiri müzakeresi, bu senei içtimaüyeden başka senei 
içtîmaiyeye tehiri münasip görülürse hiç bir vakit ruz-
namei müzakerata geçilmesine imkân bırakmaz. Her 
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celse başında «Ben filan zaman Reis Beyefendi tara
fından filan encümene havale edilen takririn sureti 
havalesi hakkında söz isterim» der ve eğer ağzı kala
balık ise diğer mevaddın müzakeresine geçilmeye de 
imkân kalmaz. Bunun için bendeniz böyle bir takrir 
verdim ve takyit taraftarı oldum. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim; bir 
havale hakkında 24 saat söz söylenmez zannederim. 
Sıhhiyeye ai't bir lâyiha adliyeye havale edilmiş ise 
burada söylenecek söz, bir yanlışlık var, sıhhiyeye ha
valesini rica ederim demekten ibaret kalır. On dakika 
pek çoktur. Bir havale hakkında bir mebusun 15 da
kika lâkırdı etmesi tahammül edilir bir şey değildir. 

REİS — Efendim; encümen bu teklifi muvafık 
bulmuyor. Nazarı mütalâaya alınıp alınmaması hak
kını reye arz edeceğim. Teklifi nazarı mütalâaya 
alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı mütalâaya alma
yanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı mütalâaya alınma
mıştır. 

Maddeyi tashih veçhile reye arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanun tekliflerinin esbabı mucibe mazbataları ve 
havaleleri 

Madde 69. — Mebuslar tarafından verilen kanun 
teklifleri bir veya daha ziyade imzayı ihtiva edebilir. 
Kanun teklifleri dalhi, yukarıki maddede tarif edil
diği veçh üzere yazılmış bir esbabı muc'ibe mazbata-
sîyle birlikte riyasete gönderilir veya verilir. 

Şeraitini cami olmayan teklifleri ait oldukları en
cümenler sahiplerine ikmal ettirmek hakkını haizdir
ler. 

Kanun teklifleri dahi 'kanun lâyihaları gibi 
Reh tarafından encümenlere resen havale edilir. 

Bu havalelere vuku bulacak itirazlar da diğer mad
de ahkâmı vech üzere dermeyan edilmek lâzımdır. 

REfS — Söz isteyen var mı efendim? Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul' edilmiştir. 

Kanun lâyiha ve tekliflerinin geri alınmaları : 
Madde 70. — Hükümet veya teklif sahibi verilen 

kanun lâyiha veya tekliflerini ruznameye alınmadan 
evvel heyeti umumiyeye malûmat vermek şartiyle 
geri alabilir, 

Şu kadar ki kanun tekliflerini diğer bir mebus ve
yahut ait olduğu encümen üzerlerine alırlarsa müza
kereye devam olunur. 

Bu lâyiha veya teklifler ruznameye alınmışlarsa 
geri alınmaları için Heyeti Umumiyenin karar ver
mesi lâzımdır. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır ses
leri) Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Hükümsüz kalan lâyiha ve teklifler: 

Madde 71. — Gerek in'tihabatın tecdidine karar 
verilmesi, gerek intihap devresinin sona gelmesi sebe
biyle Meclisin yeniden intihabı halinde sabık Meclis 
tarafından henüz kabul edilmemiş veyahut yalnız bi
rinci müzakeresi icra edilmiş olan veya reye konup 
da ekseriyete iktiran etmediği için ikinci defa reye 
konması lâzım gelen hüküm kanun lâyiha ve teklif
leri yeni Meclis için hükümsüzdür. 

'Bu gibi vesaik hükümetin, yeni encümenlerin ve
yahut on mebusun talebi üzerine riyaset tarafından 
encümenlere verilir. 

Encümenler bu vesaiki aynen veya tadil en kabul 
e deb; lirler. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
bu maddenin birinci fıkrası gerek devrenin hitamı, 
gerek tecdidi intihap dolayısiyle yeni gelen meclisin 
eski meclisten müdevver evrakın hükümsüz addedil
mesini intaç ediyor. Son fıkrasında «Bu gibi vesaik 
hükümetin, yeni encümenlerin veyahut on mebusun 
talebi üzerine» diyor. Bir defa hükümsüz addedili
yor. Hangi encümende ne kadar-evrak var, lâyiha var, 
teklif var bunu mebus bilmez, her vekâlet kendinden 
geçen lâyihayı bilir. Mademki encümen ikinci fıkra
da mincihetin tetkike taraftar oluyor. O halde bunu 
nazarı dikkate almalıdır. Malûmu âliniz Birinci Bü : 

yük Millet Meclisinden sonra, ikinci meclis bir karar 
vermiştir. Müdevver tekâlif ve levayihi bir encümeni 
mahsusta tetkik ettirdi, tasn'if etti; lüzumlu ve lüzum
suz olanları ayırdı, lüzumlu olanının kabulüne ve 
makamı riyaset tarafından ait olduğu encümenlere 
havale edilmesine karar verdi. Bu bir teamüldür. Ben-
denizce bu teamülü madde şekline ifrağ etmek za
ruridir. O halde birinci fıkranın nihayet'indeki satır
dan sonra ikinci defa reye konması lâzım olan bütün 
kanunî lâyiha ve teklifler bir encümeni mahsus tara
fından tetkik edilerek neticesi Heyeti Umumiyeye arz 
ve müzakere ve netayici Heyeti Umumiyece takarrür 
eden tekâlif ve levayih makamı riyasetten encümene 
havale olunur.» şeklinde tadilini ve diğer fıkraların 
tayyım teklif ederim. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, bu; 
parlamentolar hukuku denilen hukuku siyasiyeye mu-
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haliftir. (kad'üsite) denilen bir usûl vardır. Bir içtima 
bir inikat ensnasındaki bütün vesaikle bir meclis işti
gal edebilir. Senesi geçtikten sonra katiyen iştigal 
edemez. Şunu iddia edebilirim ki hiç bir parlamento
da bunu nakız hiç bir âdet yoktur. Gerçi evvelce elde 
bir talkım evrak vardı. Onlar için bir encümen yapıldı 
da tasfiye olundu. Faikait ahvalimiz o zaman başka 
İdi. ikincisi; her mebus bilmez diyorlar. Halbuki her 
va'kît celtvelier intişar ediyor. Bu cetvellerde, ne gibi 
evrak, ne gibi vesaik, .mazbatalar, yarı kalmış işler 
varsa tasrih edilir. Binaenaleyh istirham ederim, bü
tün dünyaca kabul edilmiş olan bir prensibin biz 
aleyhine yürümeyelim., 

SÜLEYMAN SIRRI -BEY (Bozok) — Reis 
Beyefendi bendenizin maruzatım sabık meclisten mü-
devver kanun teklif ve lâyihaları hakkındadır. Bina
enaleyh birinci Büyük Millet Meclisi ile İkinci Bü
yük Millet Meclisi arasında bu müteamildlir. Esasen 
encümen bu gibi müteamel olan şeylerin madde .şek
linde tespit etmiştir. Bundan ne için korkuyor? 

REÎS —- Efendim, teamüle ait esbabı mucibeyi 
söylemişlerdir. 

RASİH BEY (Antalya) — Efendim, bu madde 
teamül ile halledilir maddelerden değildir. Binaen
aleyh devre hitam bulunca yeniden intihap yapılıyor. 
Milletin yeniden arası tezahür etmiş oluyor. Ondan 
evvelki teklifler o gün milletin reyine iktiran ederek 
mebus olanların arasına tevafuk eder veya etmez. 
Çok hukukî bir esasa istinat ederek devre değişince 
eski tekliflerin sukutu icap eder. Teamüle gelince : 
Malumu âliniz birinci Büyük Millet Meclisi inkilâp 
meçlisi idi. Onun için birçok lâyihalar vardı, o yapı
lan muamele o lâyihaların tasnifi için yalnız o dev
reye ait olan bir muameledir, o zaman için kabul et
tiğimiz bir esastır. Bu, daimî bir esas olarak kabul 
edilemez. Aksi takdirde tecdit veya devre hitamiyle 
yeniden gelen meclisin reyine hürmet etmemiş oluruz. 
Binaenaleyh encümenin teklifi daha muvafıktır. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Bir sual 
soracağını. Encümen «Bu gibi .vesaik, hükümetin, ye
nli encümenlerin veyahut on mebusun talebi üzerine 
riyaset tarafından encümenlere verilir» diyor. Niçin 
on mebusun teklifi ile tetkik ediliyor da bir mebusun 
taleb; 'terviç olunmuyor? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Eski hüküm 
böyledir. Bir de artık bu teklifi kanunî gibi değildir. 
10 mebus denmiştir. Mamafih isterseniz 12 deyiniz. 

'HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, 
Süleyman Bey arkadaşımızın söylediği sözler arasın

da bir nokta salibi dikkattir. Bu, yeni gelen mebuslar 
tarafından tamarniyle malum addedilebilirdi. Meselâ 
neşrolunur ve tetkik edilerek muttali olmak kabil
dir. Fakat bunların bu tetkiki yapmayan mebuslar 
tarafından malûm olmasında bir fayda vardır. O hal
de şuraya bir fıkra koymakta bir mahzur farz edil
mezse «hükümsüzdür» denildikten sonra «Bu hüküm
süz addolunan evrakın bir cetveli tertip ve tevdi edi
lir» denilmelidir. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — O, idarei da
hiliye talimatnamesine taallûk eder bir iştir. Sonda 
bir fıkra vardır. Bu talimatname yapıldığı vakit na
zarı dikkate alınır. 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Efendim, encü
menle Süleyman Sırrı Bey arasındaki noktai nazar ih
tilâfını pek muvafık görmüyorum. întaç edilmeyen 
tekâlif ve levayılhı kanuniyenin hükümsüz olduğu şüp
hesizdir. Çünkü kesbi kanuniyet etmemiştir. Bunda da 
bir hüküm var demek için kesbi kanuniyet etmesi lâ
zımdır. Henüz kanuniyet kesbetmiyen tekâlifi kanu
niye şüphesiz hükümsüzdür. Şu halde encümenin nok
tai nazarı gayet doğrudur. Sonra hüküm verebilmek 
için ne yapılmalıdır? Buna binaen bir komisyon teşkil 
edilsin. Ehemmiyetli olan ka^vanin, encümene sevk 
edilsin deniliyor. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Şu halde 
hükümsüzlükte ittifak var. 

MUSA KÂZIM 'BEY (Konya) — On mebus veya 
Hükümet lüzumlu gördüğü takdirde encümene sevk 
ettirebilir diyor. Onun için ayrıca bir komisyon teşkili
ne hacet yoktur. Encümenin teklifi dalha muvafık, doğ
rudur. On mebus lüzumlu görür ve teklif ©derse teklifi 
kanuni olarak encümene gidebilecektir. iBöyle bir tek
lifi kanunîye, hükmü vardır demenin manası yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
müsaade buyurun. 'Malumu âliniz devre teceddüt 
etmeseydi on mebusun bunu bilmesi lazımdı. Yeni 
mebus bilemezki, ne gibi levayıh vardır. Behemehal 
b'lmeleıi için bir cetvel ile neşri icap ©der. 

ŞÜKRÜ 'BEY :(Biga) — On mebusun teklifi kabul 
olunuyor da bir mebusunki neden kabul edilmiyor? 

R0İ1S — Bu sual sorulmuş ve cevabı verilmiştir. 
CELÂL NURİ ;BEY '(Gelibolu) — Efendim, kür

süden söyledim. 
REÎS — Başka mütalaa yoktur ve tadiiname de 

yoktur. Maddeyi aynen reyi âlilerine arz ediyorum. 
Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 
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Beşinci Bap 
Müstaceliyet ve Takdimen Müzakere 

'Müstaceliyetin Esbabı Mucibesi 
Madde 72. — ©ir kanun layihası veya teklifi hak

kında ya takdim edilirken, yahut birinci müzakeresin
den evvel veya o sırada ve ondian sonra yalnız Hükü
met veyahut ait olduğu encümen müstaceliyet kararı 
isteyebilir. 

Bir lâyihanın veya teklifin yalnız bir defa müza
keresiyle iktifa edilmesi için Meclisin kabul edeceği 
esaslı bir sebep olmadıkça müstaceliyet kararı veril
me^ 

REŞfT BEY (Malatya) — Efendim, bu 72 nci 
maddenin birinci fıkrasında «'Hükümet veya ait oldu
ğu encümen müstaceliyet kararı isteyebilir.» diyor. Bu
na nazaran mebuslar isteyemez demektir. Malumu 
âlinizdir <ki encümende bulunanlar da mebustur. Hü
kümette bulunanlar da mebustur. Onlar neden dolayı 
müstaceliyet 'kararını istemek hakkını haiz olsunlar 
da diğerlerinin bu hakkı olmasın, esbabı nedir? Bir 
mebusun hakkını iskat etmek ve şunu ister, şunu is
teyemez demek hâkimiyeti milliye prensiplerine mu
gayirdir. 'Bunun için bu maddenin tadil olunmasını 
teklif ve rica ederim. 

CELÂL NURU BEY .(Gelibolu) — Efendim, Reşit 
Bey biraderimiz bunu hakimiyeti milliyeye mugayir 
gördüler. Eğer kendileri mazbata muharriri olaydılar 
ve bunun aksine bir hüküm beyan etseydiler ben ken
dilerine şunu soracakıtm: Yoklama icrasını, gizli cel
se akdini istemekte bütçeye para ilâvesinde ancak 15 
veya 50 imzalı takrirler muteber oluyor; başka türlü 
olmuyor. Bunlarda hakimiyeti milliye payimal edili
yor mu? 

AHMET RBMZt BEY (Gaziantep) — Efendim, 
bir defa bir lâyiha veya bir teklifin yalnız bir defa 
müzakeresiyle iktifa edilmesi için 'Meclisin kabul ede
ceği bir esaslı sebep olması lâzımdır. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, bu 
esaslı sdbebin ne olabileceğini uzun uzadıya düşün
müştük. Geçen sene ve bu sene arz edilen projelerde 
o esbabı düşündük ve tedvin etmek istedik. Fakat rii-
fekayı kiram tarafından itirazat vaki oldu. Onun 
için bunu böyle biraz müphem bıraktık. Meclis o se
bebi takîm ederse ancak o sebep üzerine müstaceli
yet olabilir. Yoksa, akla tebadür eden bütün ihtimal
leri derpiş ettik. Az veya çok geldi. Onun için Mec
lis hakem oldu. Meclis karar verirse kabul edilecek
ti?. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Müsta
celiyet kararı için ya lâyihai kanuniye takdim edilir
ken veya birinci müzakeresinden evvel veyahut birin
ci müzakeresi esnasında veya ondan sonra diyorsunuz. 
Bunun böyle sonradan İstenmesi bilâhara bir sui mi
sal açmaz mı? Ondan evvel de olabilir. 

CELÂL NURİ »BEY (Gelibolu) — Efendim, bir
takım emsal zuhur, etmiş, bunları toplayan ve kitabı 
Meclis hesabına basılan «Ojen Piyer»'e nazaran böy
le birtakım vakayi tahaddüs etmiş ki ondan sonra 
Hükümetin talep etmek ihtiyacı takarrür etmiştir. 

HAKKI TARIK 'BEY (Giresun) — Efendim, müs
taceliyet kararının ne kadar takyit edilirse o kadar 
takyide mütehammil olduğunu hatırlamak lâzım ge
lir. Meclisten çıkan bir çok kanunlar «İkinci bir Mec
lis olmaması dolayısıyle» hemen çıktıktan bir hafta 
sonra tefsir ve tadil teklifi ile karşılaşmıştır. Bu hatı-
rımızdadır. Onun için encümenin müstaceliyeti takyit 
etmek istemesinde çok hakkı olduğunu arz ediyoruz. 
Yalnız bu noktada mütereddidim .'Bendeniz bir iti
lâf ciheti aradım. Encümen bu kararını ister resen 
isterse bir mebusun müracaatı üzerine isteyebilir. 

Onun için şöyle bir kayıt ilâve edersek maksat 
hasıl olmuş olacaktır : 

Ya resen veyahut mebuslardan birinin müracaatı 
üzerine ait olduğu encümen müstaceliyet kararı iste
yebilir. Malumu âlinizdir ki encümenlere bir mebusun 
müracaatı birtakım merasime tabidir. Riyasete bir 
takrir verecektir. Riyaset onu havale edecektir. Son
ra burada müzakere edilecektir. Halbuki 'burada bir 
kanun müzakeresi başlamıştır. Encümen mahalli mah
susunda müçtemi bir haldedir. Ben o kanunun müsta
celiyeti hakkında encümen azasına bazı esbabı muci
be serdedebilirim. Encümen bunu kabul eder ve en
cümen namına mal ederek Meclise arz eder. Bunun 
için hem encümenin hakkı ve hem mebusun hakkı 
zayi olmamış olur. Bunun için bir takrir takdim edi
yorum. Kabulünü rica ederim. 

DOKTOR MAZHAR BEY (Aydın) — Müstaceli
yetin mümkün olduğu kadar takyit edilmesi hakkında 
söz söyleyen arkadaşımız çok haklı olduğu gibi bu 
maddenin mebusların müstaceliyet teklifini doğrudan 
doğruya, tamamen kaldırmış olacağım kabul etmek 
de kabil ve caizdir. Binaenaleyh 'bendeniz bu iki nok-
tai nazarı telif etmek için bir şey teklif edeceğim. Ka
bul buyurulursa iki nokta i nazar telfik edilmiş ola
caktır. Lâyihai kanuniye ya Hükümet tarafından ge
lir yalhut mebuslar tarafından teklif olunur. Eğer müs
taceliyet kararı Hükümet tarafından teklif edilmişse 
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bu müstaceliyet 'kararı encümence tetkik edilip esbabı 
müstaceliyeti lüzumlu 'bulursa, aynı es'balbı mucibe ile 
muvaffakiyetini Meclisi Âliye arz eder ve kabul 
olunur. Şayet müstaceliyet kararını encümen reddedi
yorsa 'eslbalbı mucibesini beyan eder. Aynı vaziyeti me
buslara da tatbik, edersek mebus arkadaşlar da müs-
taceliyeti teklif ediyorsa o teklifle beraber müstace
li yesini: yazsın. Encümene gidince muamele görerek gel
sin. Encümen eğer on mebusun lâyiha i kanuniyesiyle, 
müstaceliyet teklifini kalbul etmiş ise Heyeti Celileye 
arz eder. Etmemiş ise noktai nazarını bildirmiş olur. 
'Binaenaleyh bu suretle mebuslar da müstaceliyet tek
lifinde bulunmuş olur. Bu teklif encümence de muva
fık görülürse kabul edelim. 

REŞİT -BEY (Malatya) — Celâl Nuri Bey birade
rimizin gösterdiği misal katiyen misal olamaz. Onlar 
başkadır. Onlar hususi kararlardır bütçeye ait mese
leler başkadır. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Onlar da teklif
ti?. 

REŞİT BEY (Malatya) — 'Müsaade buyurun, büt
çeye ait olan varidat, sarfiyat noktai nazarından elli 
imza ile olmak lâzımdır. Bu doğrudur. Yalnız bu müs
taceliyet kararıdır. Esnayı müzakerede bir mebusun 
hakkı varken teklif kararlarını takyit etmek doğru de
ğildir. Hakimiyeti milliye prensibine muhalif diye bu
nun için söyledim ve söylediğim doğrudur ve haklı
yım, 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim, 
maddeyi görüyoruz ki bir kanun lâyihası veya teklif 
hakkında, ya takdim edilirken veyahut birinci müza
keresinden evvel veya o sırada veyahut ondan sonra 
müstaceliyet teklif edilecek yani bu tarifatın haricinde 
hangi alhval kalıyor ki maddeyi bu şekilde tarif ve 
tavzih etmeliyiz? Tarif etmek istediğimiz madde ma-
demki muayyen hudut dâhilinde değildir. Onun için 
maddeyi böyle tanzim etmekte sebep kalmıyor. Müs
taceliyet teklifi mutlak olarak Hükümet tarafından 
verilebilir, encümen tarafından 'verilebilir densin. Bi
rinci noktai nazarım budur. Saniyen bendeniz de 
arkadaşların fikrine iştirak ederek müstaceliyet tekli
finin yalnız encümene veyahut Hükümete hasredil'-
mesini doğru bulmaktayım. Olabilir ki teklif sahibi 
vardır ve teklif sahibi teklifinin müstacel olduğu fik
rindedir ve teklifini Heyeti Umumiyeye arz ediyorum 
der, madem ki Heyeti Umumiye karar verecektir. Ne
den teklif sahibinin müstaceliyet kararı istemesine 
mani olunmak isteniliyor? Binaenaleyh bendeniz bir 

takrir takdim ediyorum. Encümene istiyor ve beraber 
encümende tetkikini rica ediyorum. 

HAKKI T A R n t BEY (Giresun) — Efendim, ben
deniz Mazhar Beyefendinin fikirlerine iştirak ediyo
rum. Evvelcri «Hükümet veyahut teklif sahibi» fıkra
sının ilâvesinde musırrım. Re'sen veya mebusların 
müracaatı üzerine encümen müstaceliyet teklifi yapa
bilir. Bu esası kabul etmeliyiz. Bundan hâsıl olacak 
fayda şudur : Evvelen Hükümet müstaceliyet tekli
finde bulunabilecektir bir. Teklif sahibi müstaceliyet 
talep edebilecektir iki. Encümen müstaceliyet talep 
edecektir üç. Encümen hem re'sen 'karar verecektir 
ve hem de herhangi bir mebusun müracaati üzerine 
bu kararı ittihaz edebilecektir. Bu takdirde Heyeti 
Umumiyeye mal olmuş bir teklif üzerinde müstaceli
yet var mıdır, değil midir? Hakkı takdir umumidir, 
o umumi olan hakkı takdirin istimaline de imkân ver
miş oluyoruz. Madem ki Heyeti Umumiyeye mal ol
muştur; Heyeti Umum iyede her hangi bir mebus bu
rada müzakere edilecek her hangi bir lâyihanın müs
taceliyetle çıkması veya çıkmaması hususunda sahibi 
reydir. Bunu doğrudan doğruya Heyeti Umumiyeye 
c\.ğil, encümene söyler. Encümeni ikna ederse teklifte 
bulunabilir ve maksat hâsıl olur. 

REİS — Efendim, takrirler okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
72 nci maddede «ait olduğu encümen» fıkrasına 

(veya teklif sahibi, yahut re'sen veya mebuslardan bi
rinin müracaati üzerine) kaydının ilâvesini teklif ede
rin!. 

Giresun 
Hakkı Tarık 

Riyaseti Celileye 
72 nci maddenin birinci fıkrasının berveçhiâti ta

dilini teklif eylerim : 

Hükümet yahut ait olduğu encümen müstaceliyet 
kararını isteyebildiği gibi her âza da isteyebilir. 

Malatya 
Reşit 

Riyaseti Celileye 
72 nci maddenin ikinci fıkrasından evvel aşağıdaki 

fıkranın ilâvesini teklif ederim : 

2 nci fıkra — 
Müstaceliyet kararını isteyenler icabında o kararın 

geri alınmasını da talep edebilirler. 
Gelibolu 
Celâl Nuri 
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Riyaseti Celileye 
Birinci fıkranın berveçhiâti tadilini teklif ederim: 
72. Bir kanun lâyihası veya teklifi hakkında Hü

kümet veya ait olduğu encümen veyahut teklif sahibi 
esbabı mucibesini zikretmek şartıyle müstaceliyet ka
ran isteyebilir. 

Gaziantep 
Remzi 

OELÂL NURİ iBEY (Gelibolu) — "Efendim, tak
rirleri encümene veriniz. 

REÎS — Encümen ıbu teklifleri tetkik etmek üze
re talep ediyor. Tensip ederseniz encümene verelim. 

72 noi maddeyi takrirlerle encümene veriyoruz. 

Müstaceliyet Talebi Takriri ve Nasıl Kabul Edileceği 

Madde 73. — Müstaceliyet 'kararının talebi yuka
rıdaki maddede münderiç esbabı mucibeyi muhtevi 
ve tahrirî olmak lâzımdır. 

Müstaceliyet teklifi Reis tarafından reye konarak 
müzkeresiz işarî reyle kabul veyahut reddedilir. 

AHMET REMZİ. BEY (Gaziantep) — Bu mad
denin 72 nci madde ile alâkası vardır. Encümen bunu 
da lütfen tetkik etse efendim. Yukanki madde ile 
'bunun irtibatı olmakla beraber aynı zamanda yuka
rıdaki maddede mevcut esbabı mucibe diye bir kayıt 
tasrih edilmemektedir. Onun için encümence tetkiki
ni talep ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Maddeden 
(Yukanki maddede münderiç) ibaresi kalkarsa daha 
münasip olur zannederim. 

REİS —'Bu maddenin de talikini teiklif ediyorlar. 
Müsaade ederseniz bunu da tehir edelim. 

Müstaceliyet Kararının Hükmü 
Madde 74. — Müstaceliyetine karar verilen lâyiha 

veya teklifler yalnız bir defa müzakere olunur. 
REÎS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Mad

deyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Müstacel Mevadın Takdimen Müzakereleri 
Madde 75. — Müstaceliyet kararının ittihazını mü

teakip Hükümet veya encümen tarafından tahriren 
Vukubulan bir talep üzerine, isterse o lâyiha veya tek
lifin sair işlere takdimen müzakeresine karar verile
bilir, 

REÎS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri). Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Madde kabul edilmiştir. 

Takdimen Müzakerenin Esbabı Mucibesi 
Madde 76. — Bir kanun lâyihası veya teklifinin 

fuznamede bulunan sair maddelere takdimen müzake
resi istendikte bunun eslbalbı mucibesi dermeyan edil
mek lâzımdır. 

Takdimen müzakereyi yalnız Hükümet veya bir 
encümen talep edebilir. 

Bu talep tahrirî olmak şarttır. 
HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Bu da aynı 

mesele. 
KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Reis Bey, bu 

da aynı madde. Bunun da encümene gitmesi lâzımdır. 
Haddi zatinde müstaceliyet teklifi ile takdim teklifi 
arasında fark yoktur. IBu da mebusun hakkı teklifini 
takyit ediyor, encümene hasrediyor. 'Müstaceliyet tek
lifinde olduğu gibi mademki müstaceliyet maddesini 
Meclisi Âli encümene verdi. Bunun da verilmesi lâ
zımdır. (Doğru sesleri) 

FAÎK !BEY (Edirne) — Encümen bu fikirde de
ğildi;. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Encümen başka 
bir fikirde olduğunu lütfen esbabı mucibeyle bildir-
sinlef, 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (BoZok) — Malumu 
âliniz bir vakitler takdim teklifleriyle bütün ruzna-
me dolmuştu. Maddenin aynen reye vazı münasip
tir. Tecrübe gösterdi ki onda mazarrat vardır. 

REİS — 'Başka söz isteyen yoktur. Maddeyi aynen 
reyinize vaz ediyorum... Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
mişti f. 

Takdimen Müzakerenin Hükmü 
Madde 77. — Bir kanun lâyihası veya teklifinin 

yalnız hemen veyahut takdimen müzakeresi hakkında 
ittihaz olunan karar, müstaceliyet kararı sayılmaz; bi
naenaleyh iki defa müzakere olunmak ica'beder. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

'İkinci Müzakerenin Tacili 
Madde 78. — Bir kanun lâyihası veya teklifini beş 

günden evvel ikinci defa müzakere edilmesini esbabı 
mucibe serdiyle ancak Hükümet veyahut ait olduğu 
encümen tahriren teklif edebilirler. 

RİEİS — Mütalâa var mı efendim? 
AHMET REMZİ 'BEY (Gaziantep) — (Edebilir) 

şeklinde tashihini rica ederim, (edebilirler) değildir. 
Çünkü veya tabiri ile ayrılmıştır. (Edebilir) denirse 
daha muvafık olur. 
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REİS — Başka söz isteyen yoktur. Maddeyi (ede
bilir) suretinde kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler elkaldırsın... Madde kabul edilmiştir. 
Reddolunan Mevadın Sene İçinde Teklif Edilememeleri 

Madde 79. — Heyeti Umumiyece reddolunan lâ
yiha ve teklifler aynı içtima senesinde bir daha Mec
lise takdim olunamazlar. 

REfS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 

CELÂL NURİ BEY '(Gelibolu) — (Olunamaz) 
olacak efendim. 

REİİS — Tashih ederiz efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bbzok) — Efendim, 

sernamede (edilmemeleri) olacak, 

FAİK BEY (Edirne) — Efendim, geçen sefer de 
izah ettik. Sernameler kantin mahiyetinde değildir. 

RBlS — Teklif edilmemeleri. 
FAİK BEY (Edirne) — O halde tashih edilsin. 
RIEÜS — Tashih ediyoruz efendim. Madde o su

retle reye arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... 
Ka'bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Altıncı Bap 
Ruzhame 

Ruznamenin nasıl tanzim edileceği 
Madde 80 — Ruzname şu' suretle tanzim olunur: 
1. .Riyaset divanının Heyeti Umumi'yeye maru

zatı; 
2. Sualler ve istizahlar; 
3. Tercihan müzakeresi kararlaşan 
4. Haklarında müstaceliyet kararı Verilen 
5. İki defa müzakereye tabi olan 
Maddeler 
3, 4 ve 5 ne: fıkralardaki maddeler encümenler

den , riyasete 'gelmeleri sırasiyle müzakereye konur. 
.Şu kadar ki meclis bu bapta ayrıca bir karar da 

irr.ihaz edebilir. 
Ruzname bir gün evvel Başvekâlete ve bütün Ve

kâletlere tebliğ olunur. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen varmı? 
(Hayır sesleri) maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler el 
kaldırsın.. Madde kabul edilmiştir. 

Evrakı Varide 
.Madde 81. — Tebrik, teşekkür, takdir, temenni 

gibi hususları muhtevi arizalar ve telgrafnameler lev
haya tal'ik ve harfiyen veyahut hülasatan veya sadece 
zikredilmek suretiyle Zabıt Ceridesine geçer. 

IBunlara Riyaset divanı münasip görürse meclis 
namına cevap verir. 

i REİS — Bu evraktan meclise arzını tensip ettik
lerini inikadın başında kâtiplerden birine okutur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Reis Bey; 
son fıkrada reis bu evraktan meclise arzını 'tensip ©te
tiklerini diyor. Azaya bir hakkı talep verilmemiştir. 
Bu evraktan meclise arzını tensip veya meclisin arzu 
ettiğini demeli, meclise bir hakkı talep verilmeli. 

CELÂL NURİ IBEY (Gelibolu) — Reise büyük 
bir ralâhiyet verilmiştir. Reis bunu takdir eder. Kır-
tasi muamelât zaîen riyasete aittir. 

i REİS — Efendim, başka söz isteyen yok. Teklif 
] namede verilmedi. Maddeyi aynen reye arz ediyo-
I rurri, 'Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmi-
I yenler el kaldırsın. Madde kabul edilmiştir. 

j Yedinci Bap 
i İnikatlar 
j İnikat Günleri 
; Madde 82. — Meclisin, hilâfına karar olmadıkça, 
| yahut resen veyahut hükümet canibinden yine riya-
\ set vasıtasiyle davet vuku bulmadıkça, Heyeti Llmu-
| m iye, tatil günleriyle pazar, salı >ve Çarşamba günleri 
| inikat etmez. 
I AHMET HAMDİ IBEY '(iBbzok) — Bu tayin mu

vafık değildir. İş olur gelir. Filan filan gün içtima 
; edemez denemez. 

j CELÂL NURİ! BEY (Gelibolu) — Madde pek 
j elâstikİ'dV efendim. 

i REİS — (Meclisin hilâfına kararı olmadıkça) iba-
; re:;i vardır. Meclis her vakİ't hilâfına karar verebilir. 
| Demektir. Başka söz' isteyen vamıı? 
I İHSAN BEY (Ankara) — Efendim, bu madde 

zaittir. 

.MUSA KÂZIM BEY ı(Konya) — Efendim, mec-
1 iısin mesaisi ihtiyaca tabidir. 'Bu şüphesiz bir şeydir. 
İktiza eder iç'tlma eder. Fakat Çarşamba, Salı günle
ri içtima etmezde başka gün içtima 'öder. Pazartesi 
günü tatil olmayıpta Salı günü ndden tatil oluyor? 
Zannederim ki ©ncürnienin bumda ısrar etmesine lü-

I zum yoktur. 

CELÂL NURİ IBEY (Gelifoblu) — İptida bir 
çok parlamentoların nizamnamelerinde 'gün tayin 

I edilmiştir bir; saniyen meselâ Heyeti Vekilenin iç-
I tima günü filan gündür diye herkes bilir. Zanneder-
I sem pazar ve Çarşamba günleri Heyeti Vekile güöü-
I dür. Meclisin örfü de bugünlerde tatil etmektir. 
I Madde esasen elâstikidir. Kabulünde bir mahzur 
I yoktur. Kabulünü rica ederim. Mahzur ne iSe onu 
I sorarım. (Zaittir sesleri) 
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MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Efendim, I 
gerek nizamnamelere ve gerek kavan'ine konacak I 
şeyler mutlaka 'bir hükmü İhtiva ^etmelidir. Bir fay-
'dası yoksa, mazaratı olmamak maddeye dercini İcap 
etmez. Maddeye dercini iktiza öden şey müfit, müs
pet bir hükmü veya bir faydayı ihtiva «itmeli. Heye
ti Vekile İçtimai Salı veya Pazar günü imiş veya 
başka bir gün imiş, 'bugünkü Heyeti Vekile böyle ten
sip eder. Başka Heyeti Vekile bizim içtima gününü 
kendisine içtima 'günü yapar. 'Bunun nizamnameye 
girmesine lüzum yoktur, gülünçtür. 

HAKKI TARIK »BEY '(Giresun) — Efendim, 
maddenin başında '(Meclisin hilâfına kararı olmadık
ça) cümlesi vardır. Bunun bir tashihine ihtiyaç mes-
sediyor. (Hilâfına meclisin kararı olmadıkça) deme
lidir, sonra Musa Kâzım Beyefendinin arzulan menfi I 
yazılmayıp müspet yazılması cihetinde ise encümen 
zannediyorum ki aksi cihetleri de iltizam edebilir. 
Bendenizce şu günlerde içtima öder diyebilir. Ne I 
İçin bugünler tayin olunmuştur? Zannediyorum ki 
en mühim ısaik Cuma tatilidir. Cuma günü resmen 
tatil olduğuna göre Perşembe ve Cumartesi tabii içti
ma oluyor. 'Bir 'gün encümenlerede içtima etmek ve
ya tatil için bir fa'sıla vermek ihitiyacı vardır. Encü
men mesai günlerini tamamiyle doldurabilmek için 
bu Heyeti Umumiyedeki İçtima günlerinin tespitini 
icap eder. Bendenizee 'bu maddeye lüzum yoktur de
ğil; ihtiyaç vardır. Madde faydalıdır. Fakat Musa I 
Kâzım Beyefendi, menfi oîmayıpta müspet olsun 
buyuruyorlarsa cumartesi, pazartesi, perşembe gün- I 
l'eri içtima eder diye bir gün konur. 

'AHMET HAMDİ BEY (Bazdk) — ihtiyaç yok
tur. I 

AHMET R'EMZÎ BEY (Gaziantep) — Efendim; 
bendenizlde Hakkı Tarıik ıBeyefendinin mütalâasına 
iştirak ediyorum. Ancak madde, müspet şekilde de- I 
ği'ştiri'lmek şartiyle. Madde menfi şekildedir. Hiç bir I 
meclis, hiç bir encümen böyle İçtima etmeyeceği gün
leri sioylemez. 'İçtima edeceği günleri -söyler. Onun I 
haricinde bir kararla içtima edebilir. Eğer nizamna
mede bir sarahat bulunsun diye konuyorsa koyalım. I 
Bir mahzur yoktur. Ancak içt'Üma etmeyeceği gün- I 
lerin zikretmek ve 'böyle bir kayıt ile takyit .etmek 
doğru değildir. Bendeniz o husu'sta müspet şekilde I 
maddenin taraftarıyım. I 

DOKTOR MAZHAR (BEY (Aydın) — En kuv
vetli esbabı mucibe olarak Musa Kâzım Beyefendi I 
muayyen, müfit ve esbabı mucibeli olmalı dediler. I 
Ve nJhayetindede gülünçtür dediler. Bu tabir hük- { 
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münü biraz tahfif etmek için bir kaç söz söyle
meyi lüzumlu addettim. O madde faydalıdır. Fay
dası şudur: Her müzakerenin nihayetinde reisin 
yarın filan saatta içtima edeceği cihet bir defa da
ha tetkik ».etmek külfeti kalkmış olur. Her mebusun 
da encümenlerin ne gün içtima edeceklerini ve ne 
gün mecliste bulunmaya mecbur olduklarını bilmek 
suretiyle saatlarını ona göre tanzim etmeleri için 
müfittir. Her gün karara intizar etmeksizin 24 - 36 
•saat evvel bir encümenlde filan kanunun müzakere 
edileceğini reisleri azalarına tebliğ ve tefhim etmek 
imkânını bulur. Reis, yarın Meclis Heyeti Umumiye-
sinin içtima atmiyeceğine muttali olacak encümen 
azalarını davet edecektir. Böyle muayyen günler üze
rine hesabatını yapabilir. Hatta şu ayın filan günün
de hangi şeyi müzakere edeceğini ve ayın hangi 
günlerinde kaç gün içtima edeceğini bilir. 

•KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Encümen na
mına mı söylüyorsunuz?. 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Evet encümen 
namına söylüyor. 

DOKTOR MAZHAR BEY (Devamla) — Bina
enaleyh zararı yoktur. Bilâkis faydaları vardır. Bi
naenaleyh encümenin teklifinin kabulünü rica ede
rim. 

REİS — Söz isteyen kalmamıştur. Takrirler oku
nacak: 

Riyaseti Celileye 
Maddenin, meclisin hilâfına kararı veya riyaset 

tarafından davet olmadıkça Heyeti Umumiye Cu
martesi, pazar, perşembe günleri inikat eder. Şeklin
de tadilini teklif eylerim. 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Riyaseti Celileye 
82 nci maddenin şu suretle kabulünü teklif ede

rini: 
«Hilâfına Meclisin kararı olmadıkça yahut resen 

veya hükümet canibinden yine riyaset vasıtasiyle 
davet vuku bulmadıkça Heyeti Umumiye ta'tile mü
sadif olmadığı halde cumartesi, pazartesi, perşembe 
günleri inikat eder.» 

Giresun 
Hakkı Tarık 

Riyaseti Celileye 
Meclisin mesaisini takyideden 82 nci madde zait

tir. Tayyını arz ve teklif eylerim. 
Ankara 

ıthsan 
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Riyaseti 'Celileye 
Maddenin tayyını ıtetkliif eylerim, 

Bozoik 
ıSiileyman Sırrı 

Riyaseti Celileye 
82 inci maddenin tayyını teklif eylerim. 

Konya 
Tevfik (Fikret 

SÜLEYMAN SIRRI ıBEY ((İBozok) — Meclis 
serbest olmalıdır. 

REİS. — Efendim, üç takrir tay teklifini muta-
za'rrimırtdır. İki teklif de tadili tazammun ediyor. Tay 
teklifini evtvelâ reyinize arz ediylorum. Maddenin 
tayyını kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etme
yenler el kaldırsın.. Efendim, tay 'kabul edilmemiiş-
tir. 

Efendim, RemzÜ (Beyin tadilnameslyle Hakkı 
Tarik Beyin tadünamesi arasınjda o kadar fazla bir 
fark mevcut değildir. 

HAKKI TARIK IBEY (Giresun) — Takririmi 
izalh edeyim efendim, mademki müspet olarak kay
dediyoruz. Meselâ 23 Nisan ıgibi bir tatil gününe te
sadüf etmesi ihtimali vardır. Teklifim bunu daha 
evvelden derpiş ve tetkik ötmiş 'oluyor. 

AHMET REMZİ ;BEY (Gaziantep — Bendeniz 
de iltihak ediyorum. 

FıAffK IBEY (Edime) — Encümen de iştirak edi
yor. 

RBİS — Hakkı Tarık ıBeyin tadilini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiîyenler el kaldır
sın.. Kabul edilmiştir. Maddenin şekli musahhahını 
okuyoruz. 

;Madide 8;2. — Hilâfına meclisin kararı 'olmadık
ça, yahut resen ıveya hükümet canibin den yine riya
set vasıtasiyle daveit vukübulmadıkŞa, Heyetli Umu
miye, tatile müsadif olmadığı hailde cumartesi, pa
zartesi, p&rşembe günleri inikat eder. 

REİS — Madde bu şekli almıştır. Maddeyi bu 'su
retle reyinize arz ediyorum. 'Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın.. Kabul etmiyenler el kaldırsın.. Kabul edil
miştir. 

Meclisin açılma ve kapanması, nisap, yoklama 
Madde 83. — Reis saatinde meclisi açar ve mü

zakerelerin sonunda kapar. 
Mürettep olan azanın yarısından bir ziyadesi ha

zır bulunmadıkça müzakereye başlanamaz. 
'Nisap hususunda Riyaset divanınca tereddüt ha

sıl olur yahut azadan beşi şifahen veya tahriren ni
sap bulunmadığını beyan ederlerse yoklama yapılır. 

'Nisap yoksa reis müzakereye başlan amıyacağını 
söyleyerek meclisi kapar. Bilahara nilsap hâsıl olaoa-ı 
ğt mu'htemelse reis bir saat 'sonra meclisi tekrar 
açabilir. 

Meclis o gün açılamadığı takdirde, ertesi inikat 
için muayyen olan günde yine o ruzıname ile topla
nır. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, bu 
madde üzerinde bir fıkra vardır ki tadile muhtaçtır. 
«Nisap yok'sa reis müzakereye başlanamıyacağını 
söyleyerek meclisi kapar. IBilâhara nisap basıl olaca
ğı muhtemel ise reis bir saat sonra meclisi tekrar aça
bilir.» Demek ki, meclis reisine büyük 'salâhiyet ve
riliyor. Meclis saat on dörtte açılacaktır, elli aza mev
cut olduğu görülecektir. Nisap mevcut olmadığı an
laşılacaktır. Meclis reisi nisap yoktur diyecektir, bu
gün toplanamıyacağız diye tefhim edecektir. Herkes 
dağılacaktır. Bir Saat beklenecektir ki o bir 'saat için
de mevcut elli aza meclis bitmiş diye dağılacaktır ve 
gitmiş 'bulunacaktır. Halbuki meclis reisi odasına 
çekilecektir ve görecektir ki o bir saat içinde nisap 
'hâsıl olmuştur. Nerede ise yüz elli aza toplanmıştır. 
Bunun için reis meclisi açacaktır. Halbuki ondan ev
vel meclisi kapanmış bilerek meclisten ayrılan bir 
takım aza vardır. Onlar iştirakten mahrum kalacak
tır. Halbuki encümenin maksadı bu değildir. ıBu ola
maz. Çünkü bunda büyük mahzur münd'emiçtir. Zan
nediyorum ki encümen bir başka maksadı ifade et
mek istiyor ki bu maksat şu İbare ile kabili istihsal, 
kabili temindir: «Nisap yoksa reils müzakereye baş
lanamıyacağını söyleyerek veya bilahara nisap hâsd' 
olacağı muhtemel ise inikadı bir saat sonraya talik 
'ederek meclisi kapar. Meclis o 'gün açılmadığı tak
dirde, ertesi inikat için muayyen olan günde yine 
o ruzname ile toplanır» 

Maddenin bu suretle tashihini teklif ederim. 

FAİK BEY (Edirne) — Encümende kabul edi
yor, 

REİS — Encümen de kabul ediyor. (Başka "müta
lâa varmı? (Hayır sesleri) Hakkı Tarik »Beyin tekli
fini evvelâ reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir.. 

Mevzubahis fıkranın şekli şöyle oluyor: «'Nilsap 
yoksa rei's müzakereye başlanamıyacağını 'söyleyerek 
veya bilahara nisap hâsıl olacağı muhtemel ise ini-
katı bir saat sonraya talik ederek meclisi kapar.» 
ta'soihat bu şekle müncer olmuştur. «ıBilâhârâ nisap 
hâsıl olacağı muih'temel ise reis bir saat sonra mec-
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l'îsi tekrar açabilir» cümlesi kaldırılmaktadır. Tadil 
edilen fıkra budur. 

AHMET REMZÎ «EY (Gaziantep) — (Müsaade 
buyurunuz bir sual soracağım. 

Meclisi mli Ikapar, yoksa celseyi mi kapar? 
CELÂL NURİ IBEY (Gelibolu) — 'Meclisi ka

par, 
KAZIM VBHBt 'BEY (Ergani) — Celseyi ka

par şeklinde olsa daha iyi olur. 
CELAL NURlt «EY (Gelibolu) — Celse inika

dın müteaddit 'safhalarıdır. (Birinci maddede bu ıstı
lahları kabul ettik. 

ıR'EİİS — 'Maddeyi arz ettiğim tashih veçhile reye 
arz ediyorum. \Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul .etmiyenler el kaldırsın.. ıKabul edilmiştir. 

Yoklamanın nasıl yapılacağı 
'Madde '84. — Yoklama, Divan katiplerinden bi

rinin 'esami defterini yüksek 'sesle okuması ve azanın 
burada) demeleri suretiyle icra olunur. 

R1EİS — Söz isteyen yoktur. Maiddeyi kabul eden
ler el kaldırsın.. »Kabul etmiyenler el kaMursm.. Mad
de kabul edilmiştir. 

Ruzname haricinde ifade 
Madde '85. — Bir mebusun ruzname haricinde 

bir ifadesi olursa keyfiyeti reis takdir ederek ona söz 
verir. 

ıREÎİS — Mütalaa varmı, maddeyi aynen reye arz 
ediyorum. IKabul edenler el kaldırsın.. Kabul etmi
yenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Söz isteyenlerin kaydı 
Madde 86. — Hiç bir mebus ismini kaydettirme

den, yahut inikat esnasında reisten müsaade alma
dan söz söyleyemez. 

iSöz kürsüden söylenir ve Heyeti Umumİyeye hi
tap edilir. 

Bir mebusun pek kısa bir mülahazası olursa reis 
ona bulunduğu yerden söz söylemeye izin verir. 

•Bu takdirde o mebus reise hitap 'eder. 
ıRuznamede bulunmayan maddeler ha'kkmda kâ

tipler söz kaydedemezler. 
IRIEİS — Mütalaa varmı? Maddeyi aynen reye 

arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul et
meyenler el kaldırışın.. Kabul edilmiştir. 

Kayıt ve talep sırası 
Madde 87. — Söz kayıt ve talep sırasına göre ve

rilir. 
Heyet isterse müizakere olunan meselelerin le

hinde, aleyhinde, hakkında münavebe ile söz söyle
mek takarrür eder. 

REtS — ıSöz alanların isimlerini sırasiyle heyete 
bildirir. 

(Encümen namına söz 'İstediklerimde reis veya 
mazbata muharrirleri sıraya tabi değillerdir. 

iSon Söz mebuslarındır. 
CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Reiıs feey; 

«Kayıt ve talep yerine» «Talep ve kayıt» denilme
sini istirham ederim. 

REİS — Demek talep evvel, kayıt sonra öylemi? 
CELÂL NURlt «EY (Gelibolu) — Evet. 
AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — «!Son söz 

mebuslarındır» demek ne demektir? Mazbata mu
harririnden sonra en son söz mebusunmu demektir? 

CELÂL NURİ «EY (Gelibolu) — Mazbata mu
harririnden sonra bir mebusun söz söylemek hakkı 
vardır demektir. 

REÜS — Başka mütalâa var mı? Mütalâa yok
tur. 

.FAJİİK İBEY (Edirne) — «Söz talep ve kayıt sıra
sına göre verilir» suretinde reye konulsun. 

REİS — Efendim, maddeyi bu suretle kabul 
edenler el kaldırsın.. Kabul etmiyenler el kaldırsın.. 
Kabul edilmiştir. 

Söz 'sıra'sının başkasına verilmesi 
Madde 88. — «ir mebus aldığı söz sırasını bir 

arkadaşına verebilir. 
iSözünü arkadaşına bırakan mebus onun nöbetin

de söz söylemek hakkını haizdir. 
IREİIS — Söz İsteyen Varmı? Maddeyi reye arz 

ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etmi
yenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Vekilleri huzuru, vekillerin ve o nama gelenlerin 
söz söylemeleri 

Madde 89. — Her müzakerenin başından (sonuna 
kadar hükümet namına mütalaa beyan e'tmek iüzere 
Başvekilin veyahut o nama mütalâât serdine mezun 
bir Vekilin veya birinci sınıf devair rüesasmdan bi
rinin hazır bulunması meşruttur. 

«undan başka bir vekâlete ait bir lâyiha veya tek
lif müzakeresi sırasında o vekilin veyahut o nama 
gelen birinci sınıf devair rüesasmdan birinin meclis
te huzuru meşruttur. 

Bulunmazlarsa müzakere ertesi celseye talik olu
nur. 

Vekiller Veyahut hükümet namına gönderilen bi
rinci derece devair rüesası encümen reis ve mazbata 
muharrirlerinden evvel ve sıraya tabi olmaksızın söz 
isteyebilirler. 

REÎS — Mütalâa varmı? 
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AHMET REMZİ ıBBY (Gaziantep) — Efendim, 
mazbata muharrirfi beyden bir sual soracağı: •«/Bulun
mazlarsa müzakere ertesi celseye talik olunur» de
niyor. Yukarıda da şart vardır. Onların huzuriyle 
müzakere olunur diye, ertesi celsede de bulunmazsa 
ne olacaktır? 

CELÂL NURİ ıBEY (Gelibolu) — İlânihaye gi
der. Meclüs o vakit emrini infaz eder. Vekilleri ve
yahut devair rüesasını çağırır. Bunu daha ziyade 
tafsil etmenin manası yoktur 'gibi geliyor. 

•KÂZIM VEHBİ BEY .(Ergani) — Müsaade du
yurulur mu? Meclisi Âli bir meseleyi müzakere eder-
k'en 'hükümeti dinlemek ister ve 'bu şarttır. Fakat bu, 
burada meclise bir mükellefiyet şeklinde tahmil olu
nuyor. Hükümet devair müdürlerini göndermezse ne 
olacak meclis muattalmı kalacak? Müzakere salahi
yetlinden mahrumu kalacak? 'Bunu izah etsin. 

CELÂL NURIİ IBEY (Gelibolu) — ıBu varit de
ğildir. Hükümetin 'gelmemesi veya devair rüesasın-
dan birisini göndermem esi ihtimal haremdedir. 

KÂZIM VEHBÎ ıBEY (Ergani) — Yukarıda meş
ruttur diye yazılıdır. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Bu öyle kuv
vetli bir maddedirki altında, esbabı mucibesinde söy-
rediğimlz gibi Romanya Kanunu Esasisine kadar gir
miş bir maddedir. 

Yani kanunu esasiye girmiştir, nizamnamelikten 
çıkmış daha yüksek bir kanun maddesi olmuştur. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Efendim, madde çok 
mutlaktır. Yani herhangi 'bir vekâlete ait olan madde
nin müzakeresinde o vekâletin rüesasından birisinin 
bulunması meşruttur. Yoksa alelitlak Heyeti Vekâleyi 
alâkadar eJtmeyecek bir meselede Heyeti Velkilenin bu
lunması lâzım gelmez. Tabiî kendilerini alâkadar ede
cek bir müzakere için bulunmaları lâzımdır. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Zannediyor mu-
sunuZki, Heyeti Vekileyi alâkadar etmeyen bir ka
nun bulunur; binaenaleyh pek arzu ederim ki Heyeti 
Vekile her müzakerede tamamiyle burada bulunsun. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Şimdi her müzakerede 
alelitlak Başvekil bulunursa meselâ dahiliyeye ait 
bir mesele müzakere olunabilecek midir? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Kâfidir. Çün
kü hükümetin icraatından mesul olan 'Başvekildir. He
yeti Vekileyi alâkadar etimeyen hiçbir mesele muta
savver değildir. Her kanunun icrasına bir vekil 'me
murdur. 
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ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Demek Bahriye Vekili 
burada iken maliyeye ait bir kanun müzakere edilebi
lecek midir? 

CELÂL NURİ BEY — Efendim; bir vekâlet na
mına gelecek bir lâyiha müzakere edilirse o vekil ve
yahut o nama gelen birinci sınıf devair rüesası... De
dik. Madde böyledir. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Bendeniz alelıtlak söylü
yorum. 

CELÂL NURİ BEY — Alelıtlak olursa hüküme
tin bulunması lâzımdır. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Ait olduğu vekil mi? 
CELÂL NURİ BEY — Ait olduğu vekil mevcut

sa kâfidir. Fakat hükümetin bütün mesaili mevzu
bahis olursa Başvekilin, Başvekil bulunmazsa onun 
namına söz söyleyecek bir vekilin veyahut birinci 
'sınıf devair rüesasından birisinin Mecliste bülurtmaisı 
iktiza eder. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Öyle diyelim. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Boczo'k) —Bfenldim, 

yukarıda bir madde kabul ettik. Orada ruızname bir 
gün evvel mebuslara ve vekillere tebliğ olunur, dedik. 
Demekki vekiller ruznamede haberdar olacaktır. O 
halde bendenizce; burada «bulunmazlarsa» diye ya
zılan kelimenin yerine «'Bulunmazlarda Meclise ister
se müzakere ertesi celseye talik Olunur» diyelim. Yani 
«Bulunmazlarda Meclis isterse» tabiri konacak olur
sa maksat hâsıl olur. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Efendim, bu 
ımadde meşrut şekliyle kabul edilirse Teşkilâtı Esasiye 
Kanununa zitltir. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Aman efen
dim. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Devamla) — Müsaade bu
yurun Teşkilâtı Esasiye Kanunun bir maddesinde; hâ
kimiyet bilâkayduşart milletindir. Millet hâkimiyetimi 
intihap ettiği Meclis vasıta'siyle te'misil ve izhar eder 
deniliyor. Binaenaleyh Meclis kendi Nizamnamei da
hilisine ait bir şeyde şart kabul edemez. Tabiî Meclis 
hükümetli elbette dinlemek ister ve dinler buna mua
rız değilim. Fakat bu, başka şekilde ifade edilir. Yan'i 
esasa muarız değilim. Elbette hükümeti gerek encü
men ve gerök Meclis dinleyecektür. Fakat şairtin lü
zumu yoktur. Bunu başka bir tabirle ifade edelim. 
Başka bir tabir ile meşru't kelimesinin kalıdırıknasına 
encümen itiraz eder mi? Yani encümen ifadede ka
sır mıdır? 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Tadilnam© var
dır, Sinop Mebusu Zühtü Beyin takriri okunacaktır: 
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Riyaseti Oelileye 
Sonuncu fıkradaki «Bulunmazlarsa müzakere» iba

resinden sonra «Bir defaya mahsûs olmak üzere» ke
limesinin ilâvesini teklif eylerim. 

25 . 4 . 1927 
ıSinop 

Recep Zühtü 

REİS — Tekerrür etmez şeklindedir. (Fena değil 
sekleri) Süleyman Sırrı Beyin teklifleri de; «bulun
mazlarsa» ifadesinden sonra «Meclis is'terse» ibare
sinin ilâvesini; yani bulunmazlarsa Meclis kararlaştı
rır şeklindedir. Recep Zühltü Bey; taliki bir defaya 
hasretmektedirler. Bozok Mebusu Ahmet Hamdı Be
yin de bir teklifi vardır, onu da okuyalım: 

Riyaseti CeMöye 
Madde 89. — Her müzakerenin başından sonuna 

kadar hükümet namına mütalaa beyan etmek üzere 
Başvekil veyahut o nama mütalaa serdine mezun bir 
vekil veya birinci sınnf devair nüesasandan birisi bu
lunur. 

Birinci fıkranın bâlâda olduğu gibi kabulü arz olu
nur. 

Yozgat 
Ahmdt Harndi 

CELÂL NURt BEY (Gelibolu) — Biz de kalbul 
ediyoruz efendim. 

REÎS — Harnıdi Beyin teklifini encümen de kalbul 
ediyor. Yani (meşrutturyu kaldırıyorlar. 

'Bu takriri nazarı dikkate alanlar el kaldırsın... Na
zarı dikkate almayanlar el kaldırsın... Nazarı müta
laaya alınmıştır. 

«Bir defaya malhlsus olmak üzere taliki» hakkın
daki Recep Zühtü Beyin teklifini nazarı dikkate alan
lar el kaldırsın... Almayanlar el kaldırsın... Nazarı 
mütalaaya alınmıştır efendim. 

Efendim, Süleyman Sırrı Beyin takriri de bu ma
hiyettedir. Binaenaleyh maddeyi takrirle encümene ve
riyoruz. 

Tahrirî Nutuk 
Madde 90. — Tahrirî bir nutukun kürsü üzerin

den okunması veyahut kâtibe oku'tturulması caizidir. 
Fakat okuma müddeti yirmi dakikayı geçemez. 

•KÂZIM VEHBÎ BEY (Ergani) — Okutan kim? 
Okutacak küm? Vekil mi okutacak, mebus mu oku
tacak? 

CELÂL NURt BEY (Gelibolu) — Okuyacak Di
van kâtibidir. Okutacak mebustur. Usuldür efendim. 
Yalnız kıraat müddeti beş dakika tezyit edilmiştir. 

REİS — Başka mütalaa yoktur. Maddeyi reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler el kaiüdırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Madde kabul edilmiştir. 

Usul Hakkında Söz 
Madde 91. — Müzakereye «mahal olmadığı ruzna-

meye veyahut bu nizammane ahkâmına riayete da
vet, takdim ve tehir teklifleri asıl meseleye tekaddüm 
eder. 

'Böyle 'bir teklif vuku bulursa ancak lehte ve aleyh
te birer möbus - 15'er dakikadan fazla sürmemeCc 
üzere - söz söyleyebilirler. 

Neticede reye müracaat lâzım gelirse mesele işarî 
reyle halledilebilir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, ben
deniz maddedeki birer mebus yerine ikişer mebus ka
bul edilmesini teklif ediyorum. 

CELÂL NURt BEY (Gelibolu) — Eski nizamna
medeki şekildir. Mamafih kalbul ediyoruz. 

MAZHAR MÜFÎT BEY (Denizli) — Eski nizam
namedeki maddeleri mutlaka kabule mecbur muyuz 
efendim? 

REİS — îkişer mebus olmasını encümen de kabul 
ediyor. Maddeyi tashih veçhile reye arz ediyorum. 
Kalbul edenler el kaldırsın... Kabul e'tmeyenfer el kal
dırsın .. Madde tashih veçhile kalbul edilmiştir. 

iki Defadan Fazla Söz Soylenmıemesi 
Madde 92. — Meclisin hilâfına karan olmadıkça 

bir mebus aynı madde hakkında iki defadan ziyade 
söz söyleyemez. 

Meclis, bir meselede vekiller, ve gönderecekleri bi
rinci sınıf devair rüesasiyle encümen reis ve mazbata 
muharrirlerinden başkalarının muayyen bir zamandan 
fazla söz söylememesini karar altına alabilir. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Efendim, mad
dedeki; «Meclisin hilâfına kararı» «Hilâfına Meçisin 
kararı» şeklinde tashih edilmıek lâzımdır. 

'HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, 
maddenin birinci fıkrasına taraftarım. Bittabi Kâzım 
Vehbi Beyin hatırlattığı tashih şdklirade yalnız ikinci 
fıkrayı kendi hesabıma katiyen kabul etmiyorum. Bu
rada encümenler, vekiller; mebuslar aleyhinde telakki 
edilebilecek, bir imtiyaz almaktadırlar. Esbabı muci
be nedir? Esbabı mucibe Meclisin zamanını hüsnü is
timal etmek, hüsnü tasarruf etmek. Bu itibarla me
busun da vekilin de encümen reis ve mazbata muhar
rirlerinin de beşer dakika, birer sefer söz söyleme
sini kabul ederim. Fakat mebuslara beşer dakikadan 
fazla söz vermeyerek encümen azasına veya vekillere 
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ioe§ dakikadan fazla, namütenahi siöz vermek ve ka
bul etmek mebuslar aleyhine bir imtiyaz kabul etmek
tir. Böyle bir madde kabul edilemez. Bunun için mad
denin ikinci fücrası şu şekilde yazılmalıdır: «Meclis 
bir meselede muayyen bir zamandan fazla söz söy
lenmemesini karar altına alabilir» kim olursa ölsün bu 
ikarar hepsi için muta olmalk lâzım gölir. Vekil olsun 
encümen reisi olsun, mazbata muharriri olsun, me
bus olsun. 

DOKTOR MAZHAR BEY (Aydın) — Mazbalta 
'muharriri ayrı ayrı her mebusa cevap vermek mecbu
riyetindedir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Bende mebus 
sıf atiyle mazbalta muharririne cevap vermek mecbu
riyetindeyim. Binaenaleyh mazbata müharririn'in bir 
saat, iki saat kürsüyü işgal etmesi hakkına karşı benim 
beş dakika söz söylemek suretiyle hürriyeti kelâlmı-
mrn kasredtilmiesrni katiyen kabul etmem. 

KÂZIM VEHBÎ BEY (Ergani) — Bendeniz bu 
ma'ddeyi encümenin buraya nasıl getirdiğ'ine m'ütehay-
yiri'm. Yani Heyeti Celilenize nasıl getirdiğine müıte-
hayyirim. (Biz de öyle sesleri) ıBenlim noktali nazarı
ma muhalif bir noktai nazar takip edecek encümen 
azası, rüesesası, mazbata muharriri burada istediği ka
dar esbabı mucibeli söz söylesin. Ben burada lâzım 
gelen esbabı iknaiyeyi söyleyemiyeyim. Bunu nasıil 
kabul edebilirim? Böyle bir aldaleifisizlik sabık maihâ-
kimi şerriyede bile görülmüş değildir (Handeler). 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Efendim; 
encümeniniz bu maddeyi tetkik ederken müzakerenin 
selâmetini ve muvazenenin teminimi düşünmüştür. 
Eğer bir knltüyaz şeklinde olmuş olsaydı aikadaşları-
min fikirlerine tamamen iştirak ederdim ve melbüsa 
karşı; kuvvei içraiyen'in veyahut mazbata muharriri-
win, encümen reisinin hiçbir valkit imlti'yazını terviç 
edecek bir zihniyette, bir mahiyette insanlar değiliz. 
Fakat Meclîsi Âlinizin müzakeratının selâmelt'in'i ve 
bilhassa muvazeneyi temin etmek hususunu düşünime-
liyiz. Buyuruyorlarki; bir mebus meselâ beş dakika 
söz söyleyecektir. Bir vekil, bir encümen nefisi yahut 
bir mazbata muharriri istediği kadar söyleyecek tir. 
Efendiler şunu düşünmelisiniz ki; (287) melbus var
dır. 287 mebustan 10 - 15 zat söz alırsa beşer dakika
dan iki defada on dakika söz söylemiş ölüyor ki; 
bunun mecmu yekûnu yüz elli dakika yapaır( Vâlki mi? 
Sesleri) lütfediniz. Vaki olsun valki olmasın. Fakat 
•efendiler aynı mesele hakkında, aynı madde hakkında 
Meclîsi Âli azalarının birçoklarının müteaddit defa

lar beyanı fikir ettikleri defaaltle ve kesretle görüimü 
bir hadisedir. 

AHMET HAMDI BEY (Bozok) — İşimiz nedir 
vazifemiz o değil midir? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Müsademe 
efkârdan barikai hakikat çıkar. 

AGAOĞLU AHMET BEY (Devamla) — Ric 
ederim lütfediniz. Şimdi muhtelif taraflardan vak 
olan tenkitlere, beş altı, yedi mebusun muhtelif ten
kitlerine veya mufassal suallerine cevap verebilmek 
için bir vekilin bir encümen reisinin ve bir mazbata 
muharririnin aynı vakit ve zaman içinde mahdut kal
masının ne kadar namüsait ve ne kadar adaletsiz bir 
vaziyet olduğunu elbette vicdanı âliniz tasdik ederler. 
Bu, böyledir, bir hakikattir. Biz bu vaziyeti nazarı dik
kate alarak iki tarafı da aynı silâhla teçhiz etmek ve 
müzakerenin selâmetini ve tevazününü temin etmek 
endişesiyle bu maddeyi koyduk. Eğer burada bir 
ademi tevazün veya imtiyaz şeklinde bir şey tellakki 
ediliyorsa bu doğru değildir. 

DOKTOR MAZHAR BEY (Aydın) — Muhte
rem arkadaşlarımızın izhar ettikleri hissiyatının te
zahüratı, maateessüf ifade etmek istediğim fikrin 
makûsu bulunmaktadır. Bu itibarla elim bir vaziyette 
bulunuyorum. Ahmet Beyefendinin ifade ettikleri gi
bi bir muvazenet ve adalet temin edileceği zanniyle 
bu madde böylece tedvin edilmiştir, mutlak olarak 
bir tarafı tatmin etmek icap ediyorsa, birisine diğerin
den fazla bir hak tanıyor gibi bir mana varsa ve 
mutlaka buna karşı isyan etmek lâzım geliyorsa, He
yeti Celilenizin bu noktadaki noktai nazarı makul
dür. Fakat, eğer hakikaten nizamname yapmaktan 
maksat meclisin mesaisini azamî ve müsmir kılmak 
için bazı takyidata aynı zamanda razı olmak demek
se, bu vadide böyle bir takyit de caizdir zannında-
yım. Mazbata muharriri veyahut bir vekil, bir kanu
nun, her hangi bir çok mevaddı ihtiva eden bir me
selesinin müdafaasına memur iken lâakall 15 -- 20 ar
kadaş tarafından aynı maddeye muhtelif nukatı na
zardan itirazlar ve mütalâalar serdedilmiş iken, ona 
karşı aynı derecede beş dakika, sekiz dakika müda
faada bulunmaları veya söz söylemeleri muvafık de
ğildir. Kifayeti müzakere müddetin miktarına taalluk 
etmez. Yarın hükümetin veya encümenin noktai na
zarına muhalif olarak beş, on arkadaş tarafından ki
fayeti müzakere takriri verilmesi mazbata muharriri
nin beş, on dakika fazla söylemek noktasında' olan 
hakkını takyit etsin vciĞ 
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KÂZIM VEHBt BEY (Ergani) — Mazbata mu-
larrirleri zaten müstesnadırlar. 

DOKTOR BAZHAR BEY (Devamla) — Müstes-
ıa olduğunu kabul etmiş iseniz maddede onun sara-
ıaten zikrinde neden mahzur görüyorsunuz? Eğer 
naksada muvafık görülmiyen kısmı, beş, on dakika-
an fazla söylemesi ise, gayrı muayyen kalmasından 

mdişe ediliyorsa, yirmi dakikadan aşağı söz söylen-
nesin. Eğer bunu meclisin vaktini uzun müddet işgal 
ttiği noktasından bir mahzur telakki etmiyorsanız, 
•ndan daha fazla müddet !korsunuz ve zaten bir me-
usun bu müddetten daha fazla kürsüde kalması im
ânı olmadığından yirmi dakika müddet korsunuz, 
ıu suretle hiç bir mahzur kalmamış olur. Ancak, biz 
unun meclisin mesaisine tesir etmiyeceğine kaniiz. 
/ekil veya encümen mazbata muharriri elbette 20 -
'0 mebus söz söyledikten sonra, 20 - 30 mebusun 
".evabını vermek için, 20 mebusun ayrı ayrı işgal ettik-
eri müddetin mecmuuna değilse bile, nısfına veya 
ülüsüne karip bir miktarda kürsüde bulunmak za-
•uretindedir. Buna ancak cevap şudur: Hiç müddet 
/oktur, her kes istediği kadar söz söyler ve illa imti-
/az mahiyetinde değildir. Yani kendimi, bu noktayı 
•eddetmek mecburiyetinde görüyorum, imtiyaz mak-
iadiyle değildir. Meclisin müzakeratını ve mesaisini 
sshil maksadiyle konmuştur. Meclis istediğine ha
limdir. istediği kadar söyler, çok gördüğü vakit kifa-
/eti müzakere takriri verilerek müzakereye hitam ve-
•ilmiş olur. Heyeti Celileniz, bunu Heyeti Umumiye 
:anzim eder gibi kararlarda musir ise, bu takyidata 
uzum ydktur kanaatinde ise, bu mesele kalkabilir. 
"akat imtiyaz mahiyetinde bir şey varit değildir ve 
Micümen, bunu meclisin müzakeratını daha ziyade 
îshil edeceği kanaatinde musirdir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim; 
sendeniz de tamamen bu tahdidin aleyhindeyim. Biz 
mebusuz, bir hakkı kelâmımız vardır. Bu hakkı ke
lâmı beş dakika, sekiz dakika tahtit edecek bir kanun 
/eyahut bir nizam nasıl vazolunur? Buna aklım er
mez. Ahmet Beyefendi buyurdularki; 40 kişi laf söy-
erse onar dakikadan 400 dakika eder efendiler; mü-
lim mesail olursa 24 saat söz söylenir. Zaten Heyeti 
Celileniz bunu hiç bir zaman suistimal etmemiştir. 
îunu müdriktir. Buna bir kanun istemiyoruz. Mesa-
li adliyede bizim burada kalkıpta çalçene ettiğimiz 
yoktur. Eğer burada biz 30 - 40 mebus söz söyler-
ek söylenen sözler mutlaka mühim 'bir mesele için
dir. Binaenaleyh, mesaili mühimmede bizi takyit na
sıl olur? Adi bir mesele için hangi zaman biz ıkal-

kupta burada saatlerce söz söyledik? Hangisinde söy
lenir, hangisinde söylenmez. Heyeti Celileniz bunu 
müdriktir ve bunu pekâlâ bilir. Binaenaleyh bu 
hak takyit edilemez. Zaten iki defadan fazla söz 
söyletmiyorlar. Öyle 'bir zaman olurki, 'bir mazbata 
muharriri veya vekil kürsüye çıkar, saatlarce söyler. 
Nihayet müdafaa edeceksiniz fakat, beşer dakikadan 
beş kişi söyleyebilecek. O halde efendiler, o, müza
kere olmuyor. 

Sonra, zaman ve adalet meselesi buyurdular. Ben 
zannederim ki, mesaili mülhimmede, 'burada zaman 
mevzubahis olamaz. Her 'kes söyleyecektir, her me
bus söyleyecektir. Adaletle bunun arasındaki müna
sebet nedir» Adalet bir halktır, bu hak da bizim söz 
söylemek hakkımızdır. Bunu kim takyit edebilir? 
Eğer farzı tmuhal olarak - ki 'ben bunu tasavvur et
mem - Iböyle bir şey olursa, yani adi bir mesele 
üzerinde saatlerce söz söylenecek olursa derhal eli
mizde bu sözü kesecek Ibir silâh vardır. Kifayeti 
müzakere takriri vardır. Heyeti"-,Celileniz derhal mü
zakerenin 'kifayetine dair bir takrir verir ve mesele 
hallolur. Binaenaleyh, bizim en birinci hakkımız 
olan, hakkı kelâmımızı takyit eden bir madde kabul 
edemeyiz efendiler. 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Mazbar Müfit 
Beyefendi biraderimiz bu maddeyi iyi okumamışlar. 
Lâletteyin bir meselede bu kabul edilir diye hiç bir hü
küm ydktur. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Reis Be
yefendi; şahsiyete girişmesinler, aksi takdirde bende 
çıkar ve mukabele ederim. 

CELÂL NURl BEY (Gelibolu) — Müsaade bu
yurunuz, bendenizin söylediğim şahsiyet değildir. 

Madde şöyledir efendim : (Meclis bir meselede 
vekiller ve gönderecekleri birinci sınıf devair rüesa-
sasiyle encümen reis ve mazbata muharrirlerinden 
başkalarının muayyen bir zamandan fazla söz söy
lememesini karar altına alabilir) yoksa bir kaideyi 
umumiye vardır. Meclis isterse bir mesele hakkında 
24 saat lakırdı eder. Fakat bunun aksine meclis bir 
karar verirse, o zaman muayyen müddetle söyler. 

Eğer söylenecek mevadda uzun boylu söz söyle
meye ihtiyaç messeder bir şey varsa, öyle bir kararı 
meclis vermez. Binaenaleyh bu madde, mebusların 
hakkı kelâmını takyit ediyor değildir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Bir sual 
soracağım, niçin bu kararı bizim için yapıyorlar? 
Biz okumadık ama, onların okuduğundan bir şey 
anlamadık. 
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REİS — Rica ederim, artık izah ettiler ve encü
menin izahatından da anlaşılıyor. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Eski madde
dir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Eski mad
deleri istemiyoruz. Hep eski maddeden bahsediyorlar. 
Yenisini müzakere ediyoruz. Eski madde, eski madde... 
Sıkıştılarmı eslki madde, diyip geçiyorlar. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim, 
encümenin izahatından da anladıkki bu maddeyi 
tekliften maksat müzakerenin zamanını kısaltmaktır. 
Yoksa maddenin lehinde bulunan arkadaşların söy
ledikleri gibi müzakerenin selâmeti değildir. Müza
kerenin selâmeti için başka şerait, başka kuyudat var
dır, reis idare eder, meclisin aklı selimi, meclisin tas
vibini müzakerenin selâmetini tamamen temin edebi
lir. Burada müzakerenin selâmeti değil, müzakerenin 
biran evvel bitirilmesidir. Başka bir esbabı mucibeyi 
varit görmüyorum. Buyurdular ki müzakerinin kifa
yeti teklifi aşağıda gelecektir. Müzakere kifayet etmiş 
ise, arkadaşlar tenevvür etmiş ise, takrir verilecektir 
ve müzakere kâfi görülecektir. Bu noktai nazardan 
encümenin koymuş olduğu bu takyit doğru değildir. 

Sonra, encümenin son fıkrasında karar altına ala
bilir kaydiyle koyduğu cümle, meclisin ihtiyarına 
taalluk eden bir mefhumu buraya koymak demek
tir. Tabiî karar altına alabilir. Meclis yalnız bunu 
karar altına almaz, daha başka istedikleri şeyleri de 
karar altına alabilir, bu itibarla maddenin tadili lâ
zım gelir. Bendeniz Hakkı Tarık Beyin teklifinde 
olduğu veçhile umumî bir şekilde müddetle tahtit ta
raftarıyım. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, da
ha evvel arz ettim, maddenin esbabı olsa olsa zaman 
kazanmak olabilir. Ahmet Remzi Beyin izah ettiğin
den başka bir sebep olamaz. Zaman kazanmak asıl 
olunca maddenin, tanzimine sebep bu olunca, şu ve
ya bu sınıfa bir imtiyaz temin etmenin manası yok
tur. Zannediyorlar ki, mazbata muharriri veyahut 
vekiller kürsüye çıktıkları vakit de ancak beş dakika 
kadar bir zaman kullanabilecekler, hayır efendiler; 
kabul buyurduğunuz diğer iki maddede, ayrı ayrı 
encümen azası ve vekiller sıraya tabi olmaksızın is
tedikleri zaman söz almak salâhiyetini almışlardır. De
mek ki, söz sırası, söz adedi takyit edilmiş değildir. 
Ancak matlup olan nedir, (mebuslarla beraber vekil
ler veya encümen namına söz söyleyecekler, meclis 
muayyen zaman zarfında söz söylemeyi 'karar altına 
almış ise, ikiside Ibu hususita mütesavi olsunlar. Es

babı mucibe ikisi hakkında da varittir. O halde ve
kili kürsünün üzerine çıkarıpta yarım saat, bir saat, 
Ibeş saat söz söylemeye cevaz vermek, fakat ona kar
şı bir hakkı müdafaa etmek mevkiinde bulunan bir 
mebusa söz vermemek ve sen beş dakikadan fazla 
söz söyleyemezsin demek zannederim doğru bir şey 
değildir. Zaman 'kazanmak esbabı olunca ve söz sı
rası olmaksızın vekiller gibi azanın da söz söylemek 
hakkı kendilerince bulununca, maddeyi tadil etmek 
zarureti ile karşılaşılır. Tay teklifi varsa ona iltihak 
ederim yoksa madde muhakkak tadil edilmelidir. 

REŞİT BEY (Malatya) — Bendeniz kısa bir şey 
arz edeceğim. Zaten müzakereden maksat hakikat 
tezalhür etsin içindir. İcra vekillerinin ve encümen
lerin gördüğü vazife Meclisi Âliye niyabettir. Mec
lisi Âliye niyalbeten ve 'vekâleten vazife görenler 
namütenahi söz söyle&inlerde mebuslar on dakika 
söylesinler. Bu katiyen doğru değildir. İkinci fıkranın 
tayyı lâzımdır. Çünkü Ibir meclisin fevkinde ancak 
kendi yaptığı kanun olabilir. Başka bir şey olamaz. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Bir mebus 
maksadını beş dakikada ifade edebilir de Ibir vekil ifa
de edemez olur mu? 

REİS — Efendim, takrirler okunacak : 

Riyaseti Celileye 
92 nci maddenin tayyını teklif eylerim. 25 Nisan 

1926 
Antalya 

Rasih 

Riyaseti Celileye 
Bir mebus aynı madde hakkında icap ettikçe ve 

kifayet takriri kabul edilmedikçe bir çok defalar söz 
söyleyebilir. Bu hakkın tahdidi katiyen doğru değil
dir. Maddenin tayyını teklif ederim. 

Konya 
Naim Hazım 

Riyaseti Celileye 
92 nci maddenin ikinci fıkrasının tayyını teklif 

ederim. 
Ergani 

ihsan Hamit 

Riyaseti Celileye 
92 nci maddenin sonuncu fıkrasının tayyını teklif 

eylerim. 
•Sinop 

Recep Zülhltü 
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Riyaseti Celileye 
92 nei maddenin ikinci fıkrasının şu suretle kabu

lünü teklif ve rica ederim : 
«Meclis bir meselede muayyen bir zamandan 

fazla söz söylenmemesini karar altına alabilir.» 
Giresun 

Hakkı Tarik 

REİS — Efendim, tay teklifleri iki kısımdır. Bir 
kısmı birinci fıkrayı ipka ederek, ikinci fıkranın tay
yını teklif ediyorlar. Birinci fıkrada «Meclisin hilâ
fına kararı olmadıkça bir mebus aynı madde hakkın
da iki defadan ziyade söz söyleyemez» diyor. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Maddenin 
umumunun tayyı lâzımdır. 

REİS — Ergani Mebusu İhsan Hamit Bey birin
ci fıkranın ipkasını ve ikinci fıkranın tayyını teklif 
ediyorlar. (Hepsi tay sesleri) Rasih ve Naim Hazım 
Beyler tamamen tayyını teklif ediyorlar. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Encümen de 
tayya iştirak ediyor. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — İştirak ettiği
miz yok efendim. 
REİS — Maddenin tamamen tayyını kabul edenler 

ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Madde tayyedil'miştir. 

Reis ve kâtiplerin müzakereye iştirakleri 
Madde 93. — Reis, meseleler müzakere edilir ve 

reye konurken leh ve aleyhte asla reyini izhar etmez. 
Yalnız meseleler reye kondukta reyini verir. 
Bir müzakereye karışmak isterse reislik mevkiini 

bırakarak hitabet kürsüsüne iner ve ancak müzakere
de bulunan madde veya mesele reye iktiran ettikten 
sonra tekrar mevkiine çıkar. 

Fakat bu nizamnamenin tatbiki dolayısiyla söz 
söylerse yukarıdaki fıkra ahkâmı cereyan etmez. 

Söz isteyen kâtipler de bu usule tabidirler. 
(Hasan Bey işitsin sesleri), (Handeler) 
REİS — Mütalâa var mı? 
KÂZIM VEHBİ ,BEY (Ergani) — Bir noktanın 

tavzihi için sual soracağım : «Bir müzakereye karış
mak isterse reislik mevkiini bırakarak hitabet kürsü
süne iner» deniyor. Reis hitabet kürsüsüne inmek için 
makamı riyasetin bir başkası tarafından işgal edilmiş 
olması lâzımdır. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Meclisin dört 
reisi vardır. 

KÂZIM VEHBİ,BEY (Devamla) — Evet ben de 
öyle anlıyorum, fakat madde iyi ifade edememiştir. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Meseleler 
reye kondukta reyini Verir ne demektir? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Yani reyini 
kutuya atar demektir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Kendisini 
saymaz mı? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Sayar efen
dim, Reis Beyefendi. Bir noktanın tavzihi lâzım, kür
sü üzerinden söylemiş olayım. Reisler kâtipler işarî 
reyde kendi reylerini bittabi cayabilirler. Yani bu, 
müzakereye karışmak demek değildir. 

RASİH BEY (Antalya) — Reis Bey, encümen 
muvafık görürse bir kelimecik ilâve edelim ve Kâ
zım Vehbi Beyin müphem gördüğü şey tavzih edil
miş olsun. «Reislik mevkiini diğer bir reise bıraka
rak» diyelim. (Tabiî sesleri) Tabiîdir ama daha mu-
vazzah olur. 

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

REİS — Maddeyi bu tashih veçhile kabul buyu
ranlar lütfen ellerimi kaldırsın... Kabul etmeyenler 
ellerimi kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Söz kesmek ve saire 
Madde 94. — Heyeti Umumiyede söz kesmek, 

şahsiyatla uğraşmak ve intizamı bozacak nümayişler
de bulunmak katiyen yasaktır. 

REİS — Mütalâa var mı? Kabul edenler ellerini 
kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Sadetten çıkmak 
Madde 95. — Söz söyleyen mebusu sözü ancak 

kendisini bu nizamnameye riayete ve sadede davet 
eden reis tarafından kesilebilir. 

İki defa sadede davetten sonra yine ondan hariç 
söz söylemeye devam ederse kendisinin o madde hak
kında aynı inikatta söz söylemekten memnuiyeti reis 
tarafından heyete teklif olunur. 

Heyet müzakeresiz işarî reyle karar verir. 
KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — (Heyet) yerine 

(Meclis) dense daha iyi olmaz mı? 
CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Bu iyidir efen

dim, encümen bunda İsrar ediyor efendim. 
REİS — Maddeyi aynen kabul edenler ellerini 

kaldırsınlar... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsınlar. 
Kabul edilmiştir. 

Müstehcen sözler 
Madde 96. — Bir mebus, Heyeti Umumiyede ga

liz ve müstehcen sözler istimal ederse reis derhal o 
mebusu lisan nezahatine davet eder. 
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Bir mebus bu gibi elfazı muhtevi bir takriri riya
set makamına verirse reis o takriri tashih edilmek 
üzere iade eder. 

(HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Müstehcen 
etvar dahil midir? 

AHMET REMZt BEY (Gaziantep) — Efendim, 
bu maddeye lüzum yoktur. Zalten bir mebusun böyle 
sözler istimal etmesini Varit görmeyiz. Varit olursa 
o takdirde riyaset, meseleyi idare edebilir. Bendeniz 
maddenin .tayyını teklif ederim. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Madde lâzım
dır efendim-

CELÂL NUR t BEY (Gelibolu) — Madde lâzım
dır ve böyle vukuat vardır efendim. 

KÂZIM VEHBÎ BEY (Ergani) — Madde lâzım
dır. Mebus denilen şey tabiatın dahilindedir. Sinir
den ve etten mürekkep bir zattır. Binaenaleyh yapa
bilir, 

AHMET REMZt BEY (Gaziantep) — Maddede 
«Lisanı nezahate davet eder» deniliyor. Bundan ne 
hüküm çıkar? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Bilâhara gö
rülecektir ki: inzibatî cezalar vardır. Eğer onlara 
temas eder bir şey varsa o cezaları verir demektir. 
'iptida davet eder. 

REİS — Tadilname .yoktur. Maddeyi reye arz 
ediyorum. Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 
etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Müzakere esnasında gürültü 
Madde 97. — Heyeti umumiye müzakereleri gü

rültüyü mucip olupta reis bunu yatıştırmaya muvaf
fak olamazsa ayağa kalkar. 

Eğer gürültü yine devam ederse celseyi tatil ede
ceğini söyler. 

Yine imtizamın iadesi kabul olamazsa bir saat 
müddetle umumi müzakereyi tatil eder. 

Bir saat geçince celseyi açar. 
Fakat gürülftü yeniden başlarsa celseye hitam ve

rip inikadı başka bir güne bırakır. 

İHSAN HAM İT BEY (Ergani) — O gün de gü
rültü olursa? (Handeler) 

•REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kaibul dtmeyenler lütfen ellerini kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Tecavüze uğrayan mebusun kelâm hakkı 
Madde 98. — Zati hakkında taarruz vaki olan ve

yahut ileriye sürdüğü mütalâa hilâfında kendisine bir 
fikir isnat olunan meibus her zaman söz istemek hak-

| kını haizdir. Bu halde o mebus ne münasebetle söz 
I söylemeye mecburiyet hissettiğini beyan ve keyfiyeti 

reis takdir eder. 
I Reis, buna mahal olmadığını bildirip mebus da 

bunda İsrar ederse heyet müzakeresiz işarı reyle bu 
bapta bir karar verirj 

Bununla beraber reis bunu müzakerenin sonuna 
I bırakabilir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, 
maddenin son fıkrasının tayyım rica edeceğim. Şöyle 
bir hâdise tasavvur ediyorum : Burada söz söyleme
ye başlamışım, beni takip eden hatip, bana benim 
söylemediğim bir fikri isnat etmiştir. Bittabi riyaset 
mevkiinden söz istiyorum, Bu yanlış fikri tashih öt
mek hakkını istimal etmek- mevkiindleyim. Reis bu 
fıkra mucibince bu hakkımın istimalini müzakere so
nuna bırakabilir. Halbuki efendiler bana isnat olunan 
yanlış fikir müzakere Üzerinde öyle cereyan ihdas 
edebilir ki : Ben daha müzakere bitmezden evvel 

I bana isnat olunan fikri silmek mecburiyetindeyim. 
Yoksa iş olup bittikten sonra bana o fikrimi tasrih 
için verilmiş olan fırsat hiçbir fayda ve meclis için 
hiçbir semere temin etmez. Bunun için bu salâhiye
tin mutlak olarak istimali lâzımdır. 

Son fıkranın tayyını teklif ediyorum. 

Riyaseti Celileye 
I 98 nci maddenin son fıkrasının tayyını teklif ve 

rica ederim. 
I Giresun 

Hakkı Tarık 

FAİK BEY (Edirne) — İştirak ederiz efendim. 
REÎS — Son fıkranın tayyını kabul edenler elle-

I rini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Taydan sonra kalan şekliyle maddeyi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 

{ Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

I Gizli celseler 
Madde 99. — Teşkilâtı Esasiye Kanununun 20 

nci maddesinin ikinci fıkrası mucibince mühim bir 
maddeden dolayı Meclis müzakerelerinin gizli tutul
masını vekiller veyahut on beş mebus tahriren teklif 
edebilirler, 

Böyle bir teklif vukuunda içtima salonu Sami'ler
den ve icabında memur ve müstahdemlerden tahliye 

I olunarak gizli celse teklif eden veya edenlerin esbabı 
mucibelert dinlendikten sonra teklifin kabul veya 

1 reddi için müzakeresiz işari reye müracaat olunur. 

280 — 
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Gizli müzakere icrasını isteyenlerin isimleri zabıt 
ceridesinde ve icabında Resmî Gazetede tasrih olu
nur, 

Müzakerenin gizli icrasına lüzum gösteren mesele 
hallolunduktan sonra alenî müzakereye geçilmesi reis 
tarafından heyete teklif olunup bir karar İttihaz edi
lir; 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi aynen kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Gizli celselerin zaptı 
Madde 100. — Gizli celsenin zaptını divan kâtip

leri tutarlar. 
Fakat Meclis karar verirse muvazzaf kâtipler de 

tahlif olunduktan sonra bu vazifeyi görebilirler. 
Aza bu zabıtları görmek hakkına haizdirler. 
REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul eden

ler lütfen el kalduisın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edtoiştıir. 

Zabıt hulâsası, bunların hıfzı, neşri 
Madde 101. — Bu zabıtların tevhidinden sonra 

gizli bir celse akdedilerek sabuk zabıt hülâsası okunur. 
Zabıt hulâsasının okunmasını müteakip bu hulâsa 

ve zabıt ceridesi bir zarfa konarak mecliste filhal 

balmumuyla hazır bulunan reis ve divan kâtiplerinin 
mühürleriyle mühürlenerek meclis evrak hazinesine 
tevdi olunur. 

Gizli zabıtlar en az on sene geçmeden veya mec
lis kararı olmadan neşredilemez. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, bal 
mumu mudur? Mühür mumu mudur? 

FAİK BEY (Edime) — Mühür mumu efendim. 
İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Burada da 

(filhal) lâzım mı? 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Bal mumu 
yerine yalnız mum denebilir. (Mühür mumu sesleri) 
Encümen kabul eder efendim. 

REİS — Efendim, bal mumu yerine mühür mu
mu teklif olunuyor. Encümen de kabul ediyor. Bu 
suretle maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Efendim, vaka gecikmiştir. Çarşamba günü saat 
14'te içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

«İtamı Müzakcrat; Saat: 16.45 
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