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BtRÎNOt CELSE 
Açılma saati: Z. S. 2,00 

REÎS — Mustafa Kemal Pş. Hz. 
KÂTİPLER : Kaydar B. (Kütahya), Muhiddin Baha B. (Bursa). 

REİS Pş. — Ekseriyet hâsıl oldu efendim. 
Meclisi açıyorum. Dünkü zabıt okunacaktır : 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 
(Zaptı sabık Haydar Bey tarafından kıraat 

olundu). 
Birinci Celse 

Reisisani Celâleddin Arif Beyefendinin tahtı Ri
yasetinde badezzeval saat ikide birinci celse küşad-
edildi. Zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul 
olundu. İhracatın men'ine dair Antalya'dan mevrut 
telgraf namenin Umuru İktisadiye Encümenine tevdii. 
ve Kırşehir Mebusu Rıza Beyle Çankırı Mebusu Ta-
hir Efendinin talebeyledikleri mezuniyetin kabulünü 
mütaakıp Hiyaneti Vataniye Kanununun müzakere
sine geçilmiş birinci maddeden on dördüncü maddeye 
kadar müzakere olunarak badezzeval saat üç buçuk
ta birinci celseye hitam verilmiştir. 

İkinci Celse 
Badezzeval saat dörde çeyrek kala ikinci celse 

Reisisani Celâleddin Arif Beyefendinin tahtı Riyase
tinde küşadedildi. Hiyaneti Vataniye Kanununun mu
addel bir surette heyeti umumiyesi kabul edildikten-
sonra Aydın Mebusu Cami Beyin takriri Adliye, Er
zurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin takriri Adliye ve 
Hariciye, Karahisar Mebusu Hulusi >Ef. ve rüfekaşı-
nın takriri müstaceliyet kareliyle Adliye ve Hariciye, 
Sinob Mebusu Şevket Beyin takriri Adliye, Kasta
monu Mebusu Abdülkadir Kemali Beyin takriri Ad
liye, Çelebi Ef. Hazretlerinin takriri Müdafai Millîye 
ve Maliye Çelebi Ef. Hazretlerinin Refik Beyle müş
terek ikinci takriri keza Müdafai Millîye ve Maliye, 
Denizli Mebusu Necib Beyin takriri İktisat ve Mali
ye, Kastamonu Mebusu Hasan Sabri ve Murad Beyle
rin takriri Dahiliye, Kastamonu Mebusu Abdülkadir 
Kemali Beyin takriri Adliye Encümenine havale edildi. 
Hacı Bektaşi Veli Çelebisi Cemaleddin Ef. Hazretle
rinin rahatsızlığına dair olan telgrafnamesi üzerine 
müşarünileyhin mezun addedilmesi takarrür etti. Er
gani âzalarının gelmekte olduklarına dair telgrafna-
me okunarak malûmat hâsıl oldu bedehu Çorum Me
busu Haşim Beyin takriri Adliye, keza Haşim Beyin 
ikinci takriri Lâyiha Encümenine havale ve Bursa 
Mebusu Emin Beyin takriri red, Kayseri Mebusu Atıf 
Beyin takriri İcra Heyetine tevdi olundu. Mütaakı-
ben Ertuğrul Mebusu Necib Beyin takriri kıraat ve 

müzakeresine iptidar edilmiş ise de bir çeyrek saat 
teneffüs edilmek üzere celse tatil olundu. Bir çeyrek 
saat sonra âzayi kiramdan bâzıları salonu teşrif et
mişlerse de ekseriyet hâsıl olamadığından Cumartesi 
günü badezzeval saat ikide yani ezanî saat altı bu
çukta içtima edileceği ve ruznamei müzakeratı evrakı 
varide ile Lâyiha Encümeni mazbatalarının teşkil ey
lediği tarafı Riyasetten tebliğ buyuruldu. 

RTBÎS Pş. — Zaptı sabık hakkında bir şey 
söylemek.istiyen var mı efendim? (Muvafık ses
leri). 

4. — MUHTELİF EVRAK 
1. — Muhtelif yerlerden mevrut tebrik tel

grafları 
KÂTlP HAYDAR B. — Efendim; Boyabat 

Müdafaai Hukuk Riyasetinden, Bitlis Valisin
den, ,Konya Darülmuallimininden, Sürmene, 
Garzan, Bitlis, Konya Müdafaai Hukuk cemiyet
lerinden tebrik telgrafları vardır. 

REÎS Pş. — Bunlar hakkında cevap veril-
mekliğe müsaade Duyuruluyor mu efendim? 
(Hay, hay sesleri). 

5. — MAZBATALAR 
1. — Elâziz Defterdarı iken mebusluğa' inti-

habedilmiş olan zatın intihap mazbatası ve mes-
bus7ukla memurluğun imtizacedip etmiyeceğihak^ 
kında Mazbataları Tetkik Encümeni mazbatamı 

REİS Pş. — Tetkiki Mazabıt Encümeninden 
bir mazbata var. 

(Kâtip Haydar Bey mazbatayı okudu) : 
Memuriyetle mebusluğun ademiiçtimai tabiî

dir. Ancak Meclisin icra ve teşriî vazifesiyle mü
kellef olduğu burada ayıracağı icra Vekilleriyle 
Kolordu kumandanlıklarının ve valilerle müsta
kil mutasarrıflıkların içtimai muvafık olacağı 
kaatindeyiz. Saniyen defterdarların maiyet-
lerindeki memurinin suiistimalâtmdan fiilen me
sul olmıyacakları ve çünkü suiistimalde iştirak
leri sabit olmadıkça beraeti zimmetleri tabiî bu^ 
lunaeağı cihetle defterdarı mumaileyhin mebus
luğu tercihi halinde mebusluğunun kabulüne 
mâni hiçbir sebep tasavvur olunamaz. Biha-
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enaleyh, her iki hususun Heyeti Umumiyenin 
tasdikine arzına karar verildi. 

Reis Âza Âza 
Konya Çorum Ertuğrul 

Abdülhalim Ferid Halil 
Âza Âza Âza Âza 

Yozgad Çorum Ali Kütahya 
Süleyman Sırrı Hâşim Seyfi 
Memuriyetle mebusluğun içtimama muhalifim. 

Mehmed Galib " Halil 
REÎS — Bu mazbatayı nazarı itibara alıyor-

mıısunuz ? 
SESLER — Bir kere daha kıraat olunsun. 
KÂTÎP HAYDAR B. — (îzah ederek) Efen

dim, Elâziz Defterdarı mebus intihabedilmiş. 
Vali, mebuslukla memuriyet bir zatta içtima 
edemez, bahusus kendisinin memuriyeti gayet 
mühim olduğu, memurini maliyeden biri de sui
istimalde bulunduğundan bunda ihtimal ki def
terdarın da alâkası vardır, diyor. Biz bunu Tet* 
kiki Mazabıt Encümenine havale ettik. Tet
kiki Mazabıt Encümeni her ikisinin yani mebus
lukla defterdarlığın içtima edeceğini bildiriyor. 
Kalbul ve ademikabul Heyeti Celilenize aittir. 

FERlD B. (Çorum) — Efendim, Harput Def
terdarı bu defa mebus intihabedilmiş ve kendi
si de bu mebusluğu tercih ederek gelmek ni-
yesinde imiş, Vali diyor ki ; memuriyetle me
busluk imtizacedecek mi, etmiyecek mi? Eğer 
Meclisi Mebusan hakkındaki ahkâmı kanuniye 
nazarı itibara alınırsa bittalbi imtizacetmiyecek-
tir. Tabiî bu bapta Meclisi Âlinizce bir karar 
ittihaz edilmediği için biz esas olarak encümen
de bu ciheti nazarı dikkate aldık. Mademki 
kendisi arzu ediyor. îmtizacetsin, etmesin 
onun mebusluğunu nezedecek hiçbir kanun 
yoktur, diyoruz. Çünkü müntahaptır. ikinci şey 
ise suiistimalinden bahsediyor. Bahsettiği sui
istimal esasen defterdarın yaptığı bir suiisti
mal değil, orada bir ambar memuru var imiş, 
ihtilâsat vukuagelmiş, bu adam hakkında taki 
batı kanuniye icrasına haşlanılmış, defterdarı 
bununla zan üzerine alâkadar addediyoruz. 
Pek iyi takdir buyurursunuz ki, defterdar mai
yetinin fiillerinden doğrudan doğruya mesul de
ğildir. Defterdarın vazifesi memurini maliye hak
kında bir nezareti umumiyeyi şâmildir. Bina
enaleyh, o adamın suiistimali mutlaka defterda
rın müsaade ve iştiraki ile cereyan ettiğine delâ
let etmez. Defterdar hakkında bunun üzerine ta
kibatı kanuniye icrasına başlandığı anlaşılıyor. 
Vali diyor ki: Bunun mebuslukla oraya gitmesi 
kendisi hakkında rivayet edilen iştirak ve tesa-
müh meselesi hakkında dedikodu - yapacaktır. 
Malûmuâlinizdir ki, şek ile yakın zail olmaz. 
Beraeti zimmet asıldır. Bu adamın kendi hak
kında, bir ambar memurunun ihtilasından başka 
hiçbir istinat yok. Bir ambar memurunun ih

tilasından dolayı bir malmemuruna muhtelistir, 
diye söylemek doğru olamaz. Binaenaleyh, bu 
noktai nazar da varit değildir, diyoruz. Encü
men ilâvei mütalâa'ile Heyeti Umuıniyenize bir 
şey teklifini lüzumlu gördü. O da diyor ki, ta
biî Heyeti îcraiye Meclisimizden doğacağı için 
onların mebuslukları ile icra memurlukları im-
tizacedecektir. Yalnız biz encümende düşün
dük, olabilecek ki, hazan fevkalâde diye bir ye
re vali göndereceğiz. Meclis aynı zamanda va-
zifei icraiyeyi de deruhde ettiği için, arkadaşla
rımızdan göndereceğimiz zat yalnız bu vazifede, 
burada kalmayı tercih edecektir. Mebusluğun 
sukutu (halinde bir vilâyete gitmiyecek. Onun 

* için kendisinden lâzım olan istifadeyi elde et
memiş olacağız. Onun için encümen düşünüyor. 
Valiler ve müstakil mutasarrıflıklarla, kolordu 
kumandanlıkları ile, Meclis âzalığı .imtizacede-
bilir, diye bir karar verebilirsek kendi içimizde
ki arkadaşlarımızdan âzami istifade etmiş olu
ruz, bunu da Heyeti Umumiyenin tasvibine arz 
etmeyi nazarı dikkate almıştır. 

REÎS Pş. — Burada mevzuubahsolan mesele 
ikidir. Biri Elâziz Defterdarı hakkında vali ta
rafından şikâyet edildiği için mebusluğunun ka
bul ve ademikabulü, diğeri de alelıtlak mebus 
olarak buraya gelmiş arkadaşlarımız memleket 
dâhilinde her hangi bir vazifeyi kabul ederse me
busluğun uhdesinde kalıp kalmıyacağı meselesi
dir. Evvelâ 'birinci kısmı reye koyacağım. Elâ
ziz Defterdarının mebusluğunun kabul edilip edil-
miyeceğini reye koyacağım. Kabul edenler el
lerini kaldırsınlar. (Eller kalkar) Ekseriyet var, 
kabul olundu. 

Diğer mesele» efendim, alelıtlak mebus olan 
arkadaşlarımızın memuriyetten tecridedilmesi 
veya metous iken hangi bir memuriyeti fevkalâ
deye gitmesi lâzımgelir. Gidenler de var. On
ların mebuslukla alâkalarının kat'ı lâzımgelir 
mi, gelmez mi? 

I MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
| Meclis icra ile teşrii cemettiği için, eskiden tak-

yidettiği manii şer'î kalmamıştır. Binaenaleyh, 
o teamül iptal edilmiştir. Onun için mebusluk 
hakkı iptal edilemez. Bu, bir tabiî şeydir. 

[ REÎS Pş. — Mesele .tenevvür etmiş ise reye 
koyalım. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Traibzon) — Şimdi Teşkilât 
Kanunu müzakere edilirken, bu hususta da bir 
müzakere cereyanının kabulünü arzu ediyorum 
Alacağı şekle göre düşünebiliriz. 

REÎS Pş. — O halde mesele... 
MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Bendeniz de Beye

fendinin fikrine iştirak edeceğim. 
REÎS Pş. — O halde «bu meselenin müzakere

sini tehir ediyorsunuz, tehirini kahul edenler el
lerini kaldırsınlar. Reye koyuyorum. (Eller 

I kalkar) Ekseriyet var, tehir olundu. 

— 155 -~ 



t : 8 1 .5 . 
2. — TAKRİRLER I 

i. — Tokad Mebusu Nâzım Beyle arkadaşı
nın; müdafaai hukuk cemiyetlerinin mahallî 
hükümetlere tevdiine dair takriri 

(Kâtip Haydar Bey; Tokad Mebusu Nâzım 
ve Erzincan Mebusu Emin Beyler tarafından 
verilen takriri okudu) 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Millet mukadderatını bilfiil deruhte etmiş 

olduğundan Anadolu'da müdafaai hukuk vaza-
ifi artık doğrudan doğruya ve tamamiyh' hü
kümetlere teveccüh etmiştir. 

Müdafaai hukuk cemiyetlerinin idaresiyle 
onlara salâhiyetler verilmesi gayrimesul zevatın 
mesul heyeti Hükümete müdahale etmeleri gibi 
teşettütü müstelzim mehazir tevlideder. Bugün I 
millet kamilen askerdir ve hükümetler de kâmi- I 
len müdafaai hukuk heyetleridir. Bu mukaddes 
vazifeyi deruhde etmekte tereddüdedenler çeki
lebilirler. Memlekette vahdeti efkâr ve amal 
temin etmek için Müdafaai hukuk vazaifinin ka
milen hükümatı mahalliyeye tevdii hususunu 
teklif evleriz. 

29 Nisan l'i36 
Erzincan Tokad 

Emin Nâzım 

SESLER — Pek doğru, pek doğru, Müda
faai Milliye Encümenine havale edilsin. 

REÎS Pş. — Bunun Müdafaa Milliye Encü
menine havalesini muvafık görenler ellerimi kal
dırsınlar. (Eller kalkar) 

Encümene «havale olundu.. 

3. — AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI 

1. — Trabzon Valisi iken Mebus intihabedil-
miş olan Hâmid Beyin mezuniyeti 1 

REÎS Pş. — Efendim, Trabzon Valisi Ha-
mid Bey malûmu âliniz mebus intihabol unmuş 
tur. Fakat; orada vaziyetin mühim olması iti
bariyle şimdilik vaziyet tamamiyle inkişaf edin
ceye kadar mezun addedilmesi mahallinden işar 
ediliyor. (Muvafık, sesleri) Hamid Beyin vazi
yet inkişaf edinceye kadar mezun addelımesini 
tensip buyurursanız lütfen ellerinizi kaldırınız. 
(Eller kalkar) Kabul olundu. 

6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Ankara Mebusu Mustafa Kemal Pş. ile 
Afyon Karahisar Mebusu Mehmed Şükrü Beyle
rin teşkilâtı hükümet hakkındaki teklif teriyle 
Bolu Mebusu Nuri Beyin Tekillerin Meclisten 
intihabına ve her vekilin mensubolduğu encüme 
ne istinadetmesine ve encümenin aynı zamanda 
reisi olmasına ve encümenlerle vekillerin Mecli- i 
sin murakabesi altında bulunmasına, Çorum M e- j 
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busu Dursun Bey ve arkadaşlarının bir an evvel 
bir mercii idari teşkiline, Çorum Mebusu Ferid 
Beyle arkadaşlarının Umuru Şer'iyc Encümeni 
teşkiline ve mezkûr encümen reisinin Heyeti 1c-
raiyeye dâhil bulunmasına, Erzurum Mebusu 
Celâleddin Arif Beyin, bir muvakkat İcra He
yeti teşkiline dair takrirleri ve Lâyiha Encüme
nince tanzim edilen kanun lâyihası 

REÎS Pş. — Efendim, Heyeti îcraiyenin su
reti teşekkülü hakkında Lâyiha Encümeninin ih 
zar ettiği ve vüruduna intizar ettiğimiz kanun 
vardır. Zannederim ki, Celâleddin Arif Beye
fendi bu husust^ izahat vereceklerdir. 

CELÂLEDDİN ARİF B. (Erzurum) — Efen
dim; Heyeti îcraiyenin teşkili daha doğrusu 
acizlerinin vermiş olduğum takrir üzerine Mec
lisi Alinizin umuru muamelâtını tanziriı ve Heye
ti îcraiyenin vazife ve salâhiyetini tâyin ve son
ra Heyeti İcraiye ile Meclisi Âlinizin arasındaki 
münasebeti taknin için bir encümen teşkilini 
bâtakrjr Makamı Riyasete arz eylemiştim. Ve 
Meclisi Âliniz Ae bu esası kabul buyurdu ve bir 
encümen teşkil etti ve bu encümen de bu mese
leyi durudiraz müza'kere eyledi. Fa'kat tabiîdir, 
yapılacak şeyler çokçadır. Fakat; evvel emirde 
umuru Devleti bir an evvel temşiyet ettirebilmek 
ve yüzüstü kalan işleri yürütebilmek için Heye
ti İcraiye meselesini, birinci mesele olmak üzere 
kabul eyledik ve onun hakkında da birkaç madde
den ibaret bir lâyihai kanuniye tanzim ettik. 
Bu lâyihai kanuniyeye ibtidar etmezden evvel 
encümenimize havale edilmiş olan takrirleri 
bittabi nazarı tetkikden geçirdik. En birinci 
takrir Reisimiz Mustafa Kemal Paşa Hazret
lerinin ilk celsemizde kıraat olunup tar-ıfı âli
nizden heman ittifakla kabul edilmiş takrirdir. 
O takrir tabiîdir ki, bizim tâyin edeceğimiz 
esasatın en mühim temellerini vaz'eylemiş ol
duğu için o takriri bittabi nazarı itibara aldık. 
Çünkü, yine arz ediyorum. Meclisi Âlinizcc 
ittifakla kabul edilmişti. Bu takrir mucibince 
Meclisi ^ l in i z i r Reisi hem teşri ile ve hem de 
icra ile iştigal edecek heyetin Reisi oluyor. Di
ğer taraftan yine aynı takrirde, icra için inti-
habolunacak vekillerin de Meclisi Âli tarafından 
intihabedilmesi esası vaz'edilmişti. Bu takrir 
daha doğrusu dernek ki, bize lâzmıgelen yolu 
gösteriyordu ve Meclisi Âlinizin ittifakına ita
at eylemek, kabul eylemek, teşkil ettiğimiz en
cümen için de bir vazifei esasiye idi. Meclisi 
Âliniz bize diğer bir irşadatta bulunmuştu. O da 
rüfekayı muhteremeyi ihtisasına göre muhtelif 
encümenlere tefrik meselesidir. On encümen te
şekkül etmişti. Demek ki, on idare işi kabul 
edilmiş bulunuyor. Bunlarda malûmu âliniz ol 
duğu veçhile Şer'iye ve Evkaf, Sıhhiye ve Mu 
aveneti içtimaiye, İktisadiye ki, (Ticaret, Zira
at, Orman ve Maadin) Maarif, Adliye ve Meza-
hib, Maliye ve Rüsumat, Nafıa, Dahiliye (Env 



1 : 8 1.5.1336 C : 1 
niyeti umumiye, Posta ve telgraf) Müdafaai 
milliye ve hariciyedir ve bir de Meclisi Âlinizin 
ilk celselerinde refiklerimizden îsmet Beyefendi 
Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetine intihap Du
yurulmuştu. Elimizde mevcut bu esasat dâhi
linde bittabi bize lâzımgelen esasatı takviyeye 
çalışmış idi. İlk işimiz Meclisimizin namını 
vaz'etmek oldu, bu Meclisin ismi nedir,? Yine 
bunda da Meclisi Âlinizin vermiş olduğu müta-
addit kararlara istinadettik ve hattâ dünkü ve 
evvelki gün çıkan Hiyaneti vataniye Kanu
nunda Meclisi Âlinin namı heyeti muhteremece 
Büyük Millet Meclisi olmak üzere kabul edil
mişti ve biz de Büyük Millet Meclisi olarak ka
bul ettik. Şimdi biz demek ki : Heyeti Muhte-
remenin bize göstermiş olduğu esasattan ayrıl
madık; daha doğrusu Heyeti Muhteremenin 
muhtelif zamanlarda takarrür eden mukarrera-
tını tesbit ettik. Umumiyet itibariyle bizim va
zifemiz bundan ibaret oldu. (Vekâlet namının 
istimal edilip edilmemesi ayrıca mevzuubahsol-
du. Onun için yine birinci takrirde, Mustafa 
Kemal Paşa Hazretlerinin Meclisi Âlinizde kı
raat edip ve Meclisi Âliniz tarafından kabul 
olunan takririnde vekâlet meselesi kabul edil
mişti. Yine biz onu kabul ettik. Çünkü, düşünü
yordum ki, Meclis bir gün vermiş olduğu Ur ka
rarı diğer bir karar ile bozmak arzu etmez ve 
bu vekil meselesi de bizim fikrimize daha mu
vafık geldi. Onun için vekâlet meselesini kabul 
eyledik. 

Yalnız rüfekayı muhteremeden bâzı zevat 
birtakım esasat dermeyan etmişlerdi ve de
mişlerdi ki ; her encümenin reisi o daireyi ted
vir edecek bir vekil olsun ve orada ittihaz edi
lecek mukarreratı encümen âzalariylo bilistişare 
ittihaz eylesin ve bu takriri de uzun uzadıya 
müzakere ve münakaşa eyledik. îşin içinde bir 
mesuliyet meselesi mevcudolduğu için o tak
riri o veçhile kabul edemedik ve kabul etme»k 
de bizim için adimülimkân idi.. Çünkü, bir me
sele tahaddüs eylediği zamanda onun mesuliye
tini iktiham eyliyecek ve o mesuliyetin - ken
disine - tahmil eyliyeceği bardan çekinmiyecek 
bir zata ihtiyaç görülüyor. Eğer mukarrerat en
cümen tarafından ittihaz olunacak olursa o me
suliyeti kim yüklenecek, encümen mi? Encü
men azaları Heyeti Umumiyeden arzu ve heves-
leriyle ayrılmış birtakım zevattır ve bu zevata 
biz ne gibi bir mesuliyet tahmil edebiliriz? Ve 
bunların mesuliyeti yok değildir, vardn. Fakat 
bu mesuliyet gayet uzakta bulunan mesuliyettir. 
Yani; Meclisi Âliniz için tâyin olunacak devre 
hitama erdikten sonra milletin o zevatı yeniden 
intihabetmemesi onların mesuliyetini mucib-
olur. Halbuki; bu gayet uzun ve neticede insani 
mesuliyetin gayet ağır olan yükü altında ezici 
bir şey değildir. Halbuki İcra Vekili olmak 
Üzere intihap buyuracağınız zat doğrudan doğ

ruya o mesuliyetin altına giriyor ve girdiği za
manda bunu mesuliyetin birinci kademesi adde
diyoruz. Bu zatı o makamdan ademiitimat reyi 
vererek iskat edebilmek, ikinci, şayet yapmış 
olduğu hata veya irtikâbeylemiş olduğu - cü
rüm - diyelim. Memlekete muzır neticeler ve
recek bir şey ise onun için tabiîdir ki : Meclisi 
Âlinizin Divanı âli haline ifrağı lüzumunda 
böylelerini muhakeme edebilmek ve cezalandı
rabilmektir. Böyle bir mesuliyeti ancak, biz 
bir şahsın uhdesine tahmil edebiliriz. Fakat, 
bir encümen azasının kâffesinin üzerine aynı 
surette mesuliyet tahmil edebilmek gayet güç
tür, olamaz. Şayet, bu şeyi kabul etsek bile, o 
zevatı hiç hakkımız olmadığı halde mebusluk
tan ıskat etsek bile farz edelim, memleketin 
içinde belki de daima intihabat ile iştigal edi
lecek. Tabiîdir ki, intihabat milletin ve icra mev
kiinde bulunan zevatın en ziyade asabiyetle ge
çirdikleri ".amanlar olur. Bundan dolayı biz 
her halde bu mesuliyeti bir zatın uhdesine tev
di eylemek cihetini düşündük. O esası kabul 
ettik. Ama bâzı mesaili mühimme olur. O me
saili mühimmode vekil olan zat irşadedilmesini 
talebedebilir. Onun için encümene müracaat 
eder ve encümenden daimî surette kendisine 
verilecek olan irşadatı dinler, mucibince âmel 
edip etmemek kendisinin uhdesine terettübede-
cek mesuliyeti tebarüz ettirebilir. Bundan 
dolayıdir ki, encümenimiz bu esası kabul eyledi. 
Şayet vekillerle Meclis arasında bir ihtilâf zu
hur ederse - bu ciheti de düşünelim - Çünkü, ma
lûmu âlileriniz bir kabinede veya bir icra he
yetinde mevcudolan ve birlikte çalışacak olan 
zevatın içtihat noktai nazarından bir ahenk 
teşkili lâzımgelir. Ahenk olmıyacak ise, müta
rekeden şimdiye kadar yapmış olduğumuz ka
bineler gibi, ahenksizlikten her birinin ömrü 
bir iki aylık ömür olur ve neticesinden millet 
mutazarrır olur. Daimî surette icra heyeti de
ğiştirebilmek veyahut değiştirmek faideli neti
celer vermez. Hele bahusus bizim memleketimiz
de, maalesef diyeceğim ki, gelenler daima giden
lerin asarını yıkmaya çalışmış olur ve kendilik
lerinden bir esas yapmak isterler. Bundan dola
yıdır ki, Meclisi Âliniz tarafından intihap Duyu
rulacak zevat arasında belki ahenk tamamiyle 
teessüs edemez ve bâzı nikatta birtakım ihtilâ-
fat çıkar ve onun için de ne yaptık? Onun için 
kabul ettiğimiz esas; onu hal ve fasledecek 
merci yine Meclisi Âliniz olur. Her iki tarafı 
dinler, dinledikten sonra, şu tarafın hakkı var 
veyahut bu tarafın hakkı yoktur, der. Bunu de
dikten sonra, hakkı sabit olan veyahut ademi-
isabeti sabit olan zat ya mevkiini muhafaza 
eder, Meclisi Âlinin kendisine vukua gelen tek
lifini kabul eder veyahut kendi içtihat ve fik
rinde ısrar edecek olursa istifa eder çekilir ve 
yerine bir diğerini de intihap buyurabilirsiniz. 
Vakıa Meclisimiz için daimî bir esas tasavvur 
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ediyoruz. Çünkü Meclisi Âliniz hem icra ve hem 
de teşriî ile muvazzaftır. Teşriî bir zamanı mu-
vakkat için olur. Çünkü insan her gün ve 'her 
saat kanun yapmaz. Fakat icra işi her ıgün ve 
'her saat vukua gelebilir. Hiç beklenilmediği bir 
zamanda bakarsınız icra işiyle iştigal 'etmek lü
zumu hissolunur. Gece insanı yatağından kaldı
rırlar ve icraya ait emirler verdirtirler. 'Madem
ki, Meclisi Âliniz icra işiyle de iştigal 'ediyor. 
Tabiîdir k i ; daimî olması lâzımgelir. Fakat dü
şündük. Olabilir ki : Ahval tatmamiyle sükûnet 
peyda eder ve Meclisi Âliniz 'de biraz dinlenmek 
ihtiyacını hisseder. Onun için !bir ay tatili mü-
zakerat edelim de 'bu tatili müzafcerat 'esnasında 
biraz dinleniriz ve Heyeti tcraiye de mademki, 
ıbizim tevkil 'ettiğimiz zevattır, onlar da vazife
sini (görsünler denir. Böyle Ibir zamanda birisi 
istifa eyliyeeek olursa onun için de bir tedbir 
vazeyledik. Tabiîdir iki, 'buradaki madde doğru
dan doğruya Meclisi Âlinizin hukuk ve salâhi
yetine 'hiçbir veçhile taarruz mahiyetini üıaiz 
değildir. Burada Ibiz diyoruz ki : Reis kendisi 
bir zata der 'ki : Şu Meclis gelinceye kadar şu 
işi size tevdi ediyorum, sonra Meclis toplandığı 
zaman bu umuru size tevdi eylediğimi Meclise 
arz ederim, sonra Meclis kabul 'ederse mevkii-
nizde kalırsınız. Kabul etmediği takdirde diğer 
birini tâyin eder, 

İşte tedvin eylediğimiz lâyiha hakkında müc
mel olmak üzere arz edeceğim mevad bundan 
ibaret idi ve rüfefcayı muhterememiz - zannede
rim - kesbi ıttıla ettiler. Bundan sonra Heyeti 
Umumiye hakkında söz söylenir efendim. Mü
saade buyurursanız yalnız mevaddı kanuniyeyi 
okuyalım :< 

icra Vekillerinin sureti intihabına dair tes-
Ibit edilen mevaddı 'kanuniye lâyihası : 

MADDE 1. — Şer'iye ve Evkaf, «Sıhhiye ve 
Muaveneti içtimaiye, iktisat (Ticaret, 'Ziraat, 
Orman ve Maadin) Maarif, Adliye ve Mezabib, 
Maliye ve Rüsumat, Nafıa, 'Dahiliye (Emniyeti 
Umumiye, Posta ve Telgraf), Müdafaai Millîye, 
Hariciye, Erkânı Harbiyei Umumiye işlerini gör
mek üzere Büyük Millet Meclisinin on bir 'zattan 
mürekkep bir icra Vekilleri Heyeti vardır. 

MADDE 2. — icra Vekilleri, Büyük Millet 
Meclisinin ekseriyeti mutlakası ile intiıhabolu-
nur. 

MADDE 3. — Her Vekil deruhde ettiği umu
run ifasında rnensubolduğu 'encümenin reyi isti-
şarisini alabilir. 

MADDE 4. — icra Vekilleri arasında çıka
cak ihtilâfı Büyük Millet Meclisi 'halleder. 

MADDE 5. — Meclisin toplanmadığı zaman-
<da Vekiller meyanmda istifa eden olursa bilâ-
hara Meclisin tasdikına iktiran etmek üzere 
mezkûr umuru Büyük Millet Meclisi Reisi, Mec

lis âzasından tensibedeceği zata 'kendi mesuliyeti 
alamda muvakkaten tevdi eder. 

Kastamonu Konya Kütahya 
Abdülkadir •'Kemali. *Refik Besim Atalay 

Erzurum İzmir Sinob 
Cel'âleddin Arif Yunus Nâdi Rıza Nur 

Bursa 
Şeyh Servet M. Kemal 

HÂŞİM B. (Çomm) — Maliye ve rüsumatın 
yanma bir de Defteri Hakanî ilâve edelim. 

OELÂLEDDİN ARİF B. (Erzurum) — Mü
dafaai Millîye ha!kkmda biraz izahat vermekli-
ğime müsaade buyurunuz. Malûmuâliniz bizde
ki mevcut nezaretlerde bir Harbiye bir 'de Bah
riye var idi. Bugün maalesef ayrıca Bahriye için 
bir vekâlet tesis 'edebilmek imkânı olmadığından 
bunun için her ikisini de birleiştirerek '(Müda
faai Millîye) 'dedik. Diğer taraftan rüfekayı 
muhtereme tarafından ita edilmiş birtakım tak
rirler var ki : Bir tanesi şimdi okunacaktır. 
Muhteviyatı Müdafaai Mlllîyeye ait mesaildir. 
Bunların hepsini bir •veçhile tanzim edebilmek 
için Harbiye ve Bahriye demekten ise : Müda
faai Milliye demeyi tensibettik. 

REFİK ŞEVKET B. (ıSaruhan) — Efendim, 
'memleketin hakikaten tâ öz canından 'gelen ih-
tiyacatmı tesviye için toplanan bizler, her hal
de m'evzuubah'sOlan bu kanunun bir saat teehhü
ründen âsabileşmişbir vaziyette idik*. Hiçbirimiz 
yoktu ki : Bu kanunun bir dakika evvel çıkıp, 
mevkii müzakereye konmasını temenni etmiş ol
masın. Ortalıkta ve bilhassa Hükümet çarhmı 
tedvir eden kollar ve dimağlar, âmâli milletin 
tercümanı olan bu Meclisten çıkacak maksada 
göre tedviri umur ve meslek kuvvet ve kudre
tini iktisap için gözleri bize müteveccihtir. Bi
naenaleyh : Bendeniz böyle bir kanunun tefrik 
ve tâyini vazaif eden ve herkese gideceği tariki 
savap ve hatayı (Bittabi tariki hata olmaz) 
tariki savabı 'gösterecek böyle bir kanunun 
vücuduna ve 'heyeti umumiyesinin kabulü
ne tabiatiyle kendim gibi Heyeti Mühte-
remenin de taraftar olduğunu kaviyen zan-

, nediyorum. Ancak nazarı dikkate alınmak lâ-
zımigelir k i ; kavanin, vazolun'dukları maddeye 
göre kesbi ehemmiyet ederler. Hiçbir zamanda 
bir Çekirge Kanunu ile, bir Hiyaneti Vataniye 
Kanunu ile, bir Zem ve Tahkir Kanunu ile, mev-
zuübahsolan bu kanunun ruhu asli ve t esir atı 
umumiyesi •müttehit ve müşterek olamaz, ondan 
dolayıdır ki, kavanin, Ikavanini esasiye ve kava-
nini âdiye şeklinde tasnif 'e'dilmiştir. Kavanini 
esasiye; muayyen ve muntazam ve vicdanı üm
met ve millette tamamiyle tebellür ve taayyün 
etmiş hutut ve harekâtın (bir programıdır. On
lar muvakkat arzuların ve muvakkat temenni
lerin doğurduğu şeyler değildir. Belki in-
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sanların ebedi tasavvur edecekleri bir zamana 
kadar münhasır imiş gibi vaz'olunur. Bunun 
içindir ki, hukuk ve kavanini esasiyeye mütaal-
lik mesailde vâzıı kanun edeceklerin ekseriye
ti azîmesini aramak • düsturu mevcuttur. Ben
deniz işbu kanunun mevkii müzakereye konul
masından evvel Heyeti Muhteremeye arz ve tek
lif ediyorum. Azayı Muhteremenin nısfından 
fazlasından ibaret ekseriyetle yapılacak kamın, 
kavanini âdiye gibit elâkki edilerek her zaman 
tadil olunabilir. Halbuki gerek vâzıı ve gerek 
tadili Heyeti Umumiyei mîlletin kararma iktiran 
etmiş gibi bir vaziyeti sabite göstererek bu 
kanuna kuvvetli, rasin bir mevkii esasi ver
mek için işbu kanunun bütün müzakeratmda, 
her kelimesinde, her noktasında, zaten mevcut 
ve müteamel olduğu veçhile, bir kanunu esasi 
gibi sülüsanı ekseriyetin ve tâyini esaminin esas 

İttihazını arz ve teklif ederim. Çünkü bizler mü-
selsel ve bipayan seyyiatin doğurduğu facia-
tırı son. aktörleriyiz. Öyle aktörler ki, her halde 
milletin azim ve sebatından kuvvet ve im cırım
dan mürekkep birer muhassalayız (Alkışl-ır). 
Bu azmimizle ümit ve temenni ediyorum ki, 
salâh, refah ve necat bizde olacaktır. Onun için 
efendim, tarihte oynıyacağımız rolün kıymetini 
ve ehemmiyetini takdir ederek, herkes ismiyle 
cismiyle ve yaz'edeceği rey ile muayyen ve bü
yük mesuliyete iştirak eylediğimizi göstermekle 
beraber, yarın her hangi birimiz tarafından vu-
kubulacak ufak ve âdi bir teklifle bu büyük ka
nunu esasinin tadili gibi bir acube ve bir garibe, 
ihdas eylememiş oluruz. 

Eğer Heyeti Muhtereme kabul edecek olursa 
bu kanun, bir kanunu esasi olmak ve kavanini 
saireden mümtaz bulunmak dolayısiyle, ekseri
yeti mutlaka ile değil, ekseriyeti sülüsanı tır a 
ve tâyini esami suretiyle mevkii müzakereye 
konsun, işte bunları arz ve teklif ediyor ve bu 
hususta bir de takrir veriyorum. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Aliyesine 
Büyük Millet Meclisinin intihabedeeeği İcra 

Vekillerine dair olan Kanun haddizatında bir 
kanunu esasi'şeklü mahiyetinde olmak ve her za 
man tebdil ve tadili caiz görülememek noktai
nazarından işbu kanunun gerek heyeti umumiye-
sinin ve gerek alelinfirat mevaddmm veyahut 

• yeniden' vukubulacak tezyilâtın (Tâyini esami 
ve ekseriyeti sülüsanı ârâ) ile kabulünü arz ve 
teklif ederiz. 

11 Mayıs 1336 
içel Kastamonu 

Ali Haydar Abdülkadir Kemali 
"- Saruhan Karahisarı Sahib 

Refik Şevket Halil Hilmi 

CELÂLETTlN ARİF B. (Erzurum) — Efen
dim, Refik Şevket Beyefendinin teklifleri hak
kında birkaç söz söylemek isterim. • Evvelâ, Re

fik Şevket Beyefendinin, hakikaten gayet ce-
surane bir surette diyeceğim, bu esası vaz'ey-
lemesinden dolayı kendisine teşekkürler ede
rim. Çünkü Refik Şevket Bey burada cümle
mize söylemek ve göstermek istiyorlar ki, bir 
milletin esasında mevcut ve en ziyade lâzım 
olan şey cesareti medeniyedir. Tâyini esami 
suretiyle böyle bir kanunun kabulünü teklif ey
lemesi, rüfekayı muhteremeye de tamamen 
ispat ediyor ki, kendisinde o cesareti medeniye 
var ve rüfekayı sairesinin de aynı cesareti mede-
niyeyi göreceğinden ürnitvardır. Vakıa ekseri
yetin kanun yaptığı ve bu hususta şimdiye ka
dar mevzuubahsolan esasatı Şevket Bey bu tâ
yini esami ve sülüsanı ekseriyetle teklifini yap
tığı zaman, onu zannederim hiçbir zamanda 3̂ a-
bul etmeınezlik etmiyor. Çünkü ekseriyet her 
memlekette her yerde kanunu yapar. Hattâ bir 
misal olmak üzere şunu da söyliyeyim ki : Fran
sa'nın üçüncü cumhuriyeti bir reyi ekseriyetle. 
(Sülüsanı ekseriyetle değil) bir reyi ekseriyetle 
vücuda gelmiş, bir reyi ekseriyet bugüne ka
dar Fransa'yı, üçüncü cumhuriyeti idare edegel-
miştir. Zaten Fahri Kâinat Efendimiz Hazretle
ri bize aynı esası emir buyuruyorlar, bilirsiniz 
iki, bir hadisi nebevi diyor ki : Bir emri azîmi 
dünyada (sevadı âzami) yani ekseriyeti takib-
ediniz buyurmuşlardır. Bu da bizim için bir em
ri celildir. Bu emri celil bizde ekseriyet kaide
sini vaz'ediyor ve bu ekseriyet kaidesine ittıba 
etmek nıüslümanlar için de bir mecburiyeti di
niye esasını teşkil ediyor. Böyle olmakla bera
ber bendeniz Refik Şevket Beyin bu tekliflerine 
tamamen taraftarım. Çünkü Kavanini Esasiye 
öyle oynanacak, her gün değiştirilecek bir ka
nun değildir. Bunun için bir defa tesbit edildik
ten sonra daimî surette devam edebilmelidir. 

RAGIB B. (Kütahya) — Refik Şevket Beyin. 
teklifinde bir esas vardır ki, calibi nazardır. 
Buyurdular ki : Her fıkrası, her maddesi tâyini 
esami ile reye konulsun. Eğer her maddesi bu su
retle reye konulursa zannederim iki ayda için
den çıkamayız. Onun için heyeti umumiyesi 
ikinci müzakeresinde reye konulursa zannederim 
daha muvafık olur. 

HULUSİ B. (Karahisarı Sahib) — Gerek Re
fik Şevket Bey biraderimizin ve gerek Ragıb 
Bey biraderimizin her maddenin ayrı ayrı reye 
konması veyahut heyeti umumiyesinin reye konul
ması hakkındaki beyanatlarına bir şey diyecek 
değilim. Onların mütalâalarına bir şey söyliye-
cek değilim. Bittabi zaman nazik, hâdisat iler
liyor. Bittabi bunun çabuk çıkarılması icabedi-
yoc Ancak bunun müzakeresine girişmezden 
evvel nikatı esasiyesini tesbit etmek lâzımdır. 
Ondan sonra heyeti umum iyeyi reye koymak 
icabediyorsa bu hususta beyanı mütalâa edelim. 
Demin Celâletin Arif Beyefendi bu lâyihai ka-
nuniyeyi okurken orada Erkânı Harbiyei Umumi-
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yenin de heyeti ici'aiye meyanına girmiş olduğu
nu gördük ve bunu heyeti icraiye meyanına ka
bul ettiğimizi ima eder bâzı mütalâat ilâve bu
yurdular. Delil olarak geçenlerde Paşa Haz
retlerinin Erkânı Hartoiyei Umumiye için teklif 
eylediği zatın kabul edildiğini ileri sürdüler. Pa
şa Hazretleri gerek Erkânı Harbiyei Umumiye 
Kiyaseti için ve gerek hususatı saire için bir
çok şeyleri Heyeti Umumiyeye bazan bildirdiler 
ve karar istediler ve her hangi filân istikame
te hareket eden filân şey dursun mu? Evet, dur
sun dediğimiz zamanda oradaki kumandan da 
Heyeti İcraiyeye girmiş değildir. Binaenaleyh 
lütfen bizi tenvir 'buyursunlar. Erkânı Harbiyei 
Umumiye Riyasetinin de Heyeti Icraiyej^e ithal 
edilmesi ne gibi mütalâaya müptenidir? Evet 
Müdafaai Milliyeyi yaptık ve bundan bugün 
vaziyetimizin aldığı şekle göre umuru bahriye 
ve berriyeyi (birleştirdik. Fakat Müdafaai Mil
liyeyi teşkil ettikten sonra ve harekâtı harbiye-

' yi ondan ayırdıktan sonra o nasıl müstakillen 
hareket edebilsin? Memleketin emri müdaiaasın 
da ve bunun istilzam ettiği icraatta Erkâu Har 
biyei Umumiye Reisi müstakillen hareket etsin 
mi arzu ediliyor? Yoksa büshütün Harbiye Ne
zareti makamına kaim olacak Müdafaai Milliye 
Vekâleti hiç buna karışmasın mı deniyor? Erkâ
nı Harbiyei Umumiye Riyasetinin müstakil bu
lundukları memlekette de onun bir mercii, men-
su'bolduğu ve mesul olduğu bir makam var. Bu
rada tabiî Heyeti Aliyelerine karşı mesul bulu
nacağından merci Heyeti Aliyeleridir. Erkânı 
Harbiyei Umumiye Riyasetini Heyeti İcraiye me
yanma ithal etmekle ona ne gibi başlıbaşma 
bir vazife tahmil edilmek isteniliyor da ayrılı
yor? Erkânı Harhiyei Umumiye Reisi müstakil 
olsun. Fakat Müdafaai Milliye Vekili olacak zat 
yalnız emri iaşe ve menzil umuru veyahut ilbas 

-ve teçhiz ile mi meşgul olacaktır? Böyle oldu
ğu takdirde Müdafaai Milliye demiyelim, bu 
ismi değiştirelim. Bendeniz bir kelime ile, Er
kânı Harbiye'i Umum iyenin müstakillen Heyeti 
icraiye meyanına dâhil olması taraftarı değilim. 
Ya Müdafaai Milliyeye merbut olur veyahut en
cümence bâzı mütalâat teemmül edilmiş ise 'bu 
Heyeti Aliyelerine karşı mesul olmak üzere müs
takil olaJbilir. Fakat Kuvvei icraiye meyanmda 
değil. Bunu teklif ederim ve teklifim bundan iba
rettir. 

REİS Pş. — Bu maddeler birer birer mevkii 
müzakereye konacaktır. Bendeniz zatıâlilerine 
izahat vereceğim. 

ALI" ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim, C*-
lâleddin Arif Beyefendi kanunu Heyeti Ali} emi 
ze takdim ederken beyanatı iptidaiyesinde jnu-
sırrane bâzı cihetler dermeyan buyurdular ve 
dediler ki; bu kanun bendenizin anlıyabildiğim 
ve Heyeti Mnbteremece kabul edilen esas üzerine 
ibtina; etmiştir. Bu hususta büyük bir ısrar gös
terdiler ve dediler ki; ittifak ile kabul edilmiş 

bir teklif var. Yani demek istiyorlar ki; bugim*-
kü yapılan bu kanun her halde sizce kabul edi
len bir esasa müstenittir. Teşkilâtı Esasiyeyi 
ihtiva eden bu kanunun bugünkü ihtiyaca en 
salih bir kanun olduğunu iddia etmediler. Bu 
esas üzerine bir kanun yaptık, dediler. Bendeniz 
böyle anladım Demin kendileri buyurdular ki: 
Şevket Bey için, cesareti medeniye en mühim 
bir meziyettir. Bendeniz kendilerinden istirham 
ederim. Cesareti medeniye göstersinler ve söy
lesinler ki; bu kanun bugünkü ihtiyaçlarımızı 
kâfil olan en mühim bir kanun mudur? Rica 
ederim efendim, çünkü bu kanunun bir defa 
okunmasiyle heyeti umumiyesi hakkında ahzedil-
miş bir fikir, zannediyorum ki> kendi kanaati
mi arz ediyorum, bu suretle ise yürümiyecek. 
icra Vekillerini Heyeti Umumiye intihabediyor. 
Bendeniz bilmiyorum, fakat kendi tetebtmatım 
üzerine görüyorum ki, bunun emsali vâki değil
dir. Yalnız bugünkü halimize denilebilir ki; 
emsalimiz tarihte meshuktur. Bizim halimize 
düşmüş, belki daha fena mevkie düşmüş milletler 
vardır. Binaenaleyh herkesin gittiği yolun gay
rı bir yol intihabedersek zannederim ki; netice 
itibariyle belki bir çıkmaz yola gideriz. Meselâ; 
Heyeti Icraiyeyi ..teşkil, edecek vekilleri Heyeti 
Umumiye intihabediyor. Halbuki bir de içti
hat arasında (birtakım münasebet olmak- ve 
bir de arada 'bir samimiyet olmak üzere, işle
rin muntazam cereyan etmesi için lâzımdır, bu
yurdular. Binaenaleyh bu tarzda Heyeti icraiye 
Reisi kendi arkadaşlarını intihabetmek lâzımge-
lir. Bu tarzda intihabetmelidir ki, kendisini 
mesul tutabilelim. Biz kendileriyle çahşmıya-
eak olan refiklerimizi kendimiz verecek olursak, 
Heyeti icraiye Riyasetini nasıl mesul tutabiliriz ? 
Tutmak da zaten insafa muvafık değildir. Çün
kü biz icbar ediyoruz. Şu efendilerle çalışacak
sınız, diyoruz. O da onu kaibule muztardır. Bi
naenaleyh bu kanunun esası hakkında veriler-
kararı muvafık görmüyorum. Bu hususta Celâ-
leddin Arif Beyden izahat talebediyorum. 

CELALEDDlN Â E Î F B. (Erzurum) — 
Efendim, Ali Şükrü Beyefendinin iradeylemiş 
oldukları suale cevap vermek zannederim ki, güç 
bir esas teşkil etmez. Çünkü mademki Meclisi 
Âlimiz hem icra ve hem teşriî mahiyetini haizdir, 
bunun mnatıki olan neticesi, yine tera Heyetini 
kendisinin httihabeylemesi lâzımgelir: icra ve 
teşri mahiyetim haiz olan Meclis, kendisi tama-
miyle işlerin kâffesini icra edemiyeceği için 
bâzı rüfekasına vekâlet verir ve o vekâlet dai
resindeintihabdîunacak zevat da tedviri umur 
ederler; Bu, icra ile teşriin birleşmesinden ta 
hasstil eden biı neticei mantıkiyeden başka hiç
bir şey değildi?. Bu hususta vereceğim cevap 
bundan ibarettir. 

ALI ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim, ben-
« denizin de -arz ettiğim şey budur, icra ile teşri-
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m birleşmesi muvafık mıdır? . Bakınız buyuru-
luyor ki, bu esas kalbul edildiği için, bu esasın 
neticei mantıkiyesini havi olmak üzere yapıla
cak teşkilâtı esasiye budur, deniliyor ki, doğru
dur. 

REİS Pş. — Zatıâliniz Heyeti Umumiyece 
kabul edilmiş bir esastan bahsediyorsunuz, buna 
muvafakatiniz var mı? (Yoktur, sesleri). 

ALt ŞÜKRÜ B. (Devamla) — O halde mü
saade ediniz de mevzuubahsolan mesele hakkın
da bir şey söyliyeyim. Refik Şevket Beyefendi 
burada buyurdular ki, bundan sonra yapılacak 
esaslar, bu itibarla her şey büyük bir cüretle 
ortaya konsun, açıklıkla meydana konsun ve 
anlaşılsın. Bendenizin sualim bu idi. Bu yapı
lan teşkilât bizim ihtiyacımıza muvafık ve kâfil 
olan en iyi bir teşkilât mıdır, yoksa bu, kabul 
edilen bir esasa istinaden yapılacak bir teşki
lât mıdır? Verilen cevapta bendenizce mesele 
ta-çazzuh etti, Heyeti Umumiye neye karar ve
rirse, yine eski noktai nazarda sebat buyurul-
du ve denildi ki; o vakitki verilen karar üzerine 
yapılabilecek mantıki en iyi teşkilât budur. 

REÎS Pş. — Efendim, ekseriyetle reye ikti
ran etmesi teklifinde bulunmuşlardı, Refik Şev
ket Beyefendi bu lâyihanın müzakeresinde rey 
meselesini mevzuubahsetmişti, gayet mühim bir 
lâyiha olduğu için ekseriyetle ve tâyini esa
miyle reye iktiran ettirilmesi teklifinde bulun
dular, diğer bâzı rüfekanın da beyan ettikleri 
mütalâatta, diğer kavaninin reye vaz'mda oldu
ğu gibi olsun, deniliyordu, müsaade buyurulursa 
evvelâ bunu reye vaz'edelim, ondan sonra bunun 
müzakeresine başlıyalım. 

MUHÎDDÎN BAHA B. (Bursa) — Müsaade 
buyurulur mu Paşa Hazretleri? Tavazzuh etme
si lâzımgelecek bir cihet var. 

RAGIB B. (Amasya) — Muhterem efendiler, 
malûmu âlinizdir ki, biz şimdi şu kanunla hâdi-
sei meşumenin zevaline kadar Hükümetimizi ida
re edeceğiz, bittabi bunda' vuzuh lâzımdır, bu 
kanun gayet müphem ve muhtasardır, encümeni 

icraiyenin ne suretle mesul edileceği ve ne su
retle millet nazarında mesul olacakları malûm 
değildir, binaenaleyh, bu kanun lâyihasını en
cümene iade ile vazıh ve mesuliyetleri de tesbit 
eder, surette bir kanun lâyihası kaleme alınma
sını teklif ederim, binaenaleyh, âcizane ihzar et
tiğim bir ufacık kararname şeklindeki lâyihayı 
da takdim ediyorum. 

MUHÎDDÎN BAHA B. (Bursa) — Sülüsanı 
ekseriyet için mevcut âza nazarı dikkate alına
rak şimdiye kadar intihabedilmiş olup da bura
ya gelemiyen Azayı Kiram dâhil olduğu halde 
mi sülüsanı ekseriyet temin edilecektir, yoksa 
burada mevcut âza mı nazarı dikkate alınacak
tır? 

SESLER — (Mevcut, mevcut). 
REÎS Pş. — Efendim, bu kanun lâyihasının 

müzakereye konmasına muvafakat buyurulur 
mu? Muvafakat edenler lütfen ellerini kaldır
sınlar... Anlaşılmadı efendim, lütfen bir daha 
kaldırınız. 

SESLER — (Müzakere kâfidir). 
REÎS Pş. — Şimdi okuduğumuz kanunun mü

zakeresini kâfi görüp ve madde madde müzake
resini muvafık görenler ellerini kaldırsın, (El
ler kalkar) ekseriyet var. 

Şimdi bu kanunun müzakeresinde rey mese
lesini, Refik Şevket Beyin teklifini reye koyu
yorum, tâyini esami ile mi, sülüsanı ekseriyetle 
mi? Bunda iki husus teklif edilmiştir. Biri, her 
madde ve her noktanın reye va'zı esnasında tâ
yini esami ve sülüsanı ekseriyet aranması, di
ğeri, heyeti umumiyesinin kabulünde bu esasın 
nazarı dikkate alınmasıdır, binaenaleyh, bunu 
reye koyuyorum : Heyeti umumiyesinin reye 
vaz'mda tâyini esami suretiyle sülüsanı ekseri
yetin münasibolaeağını muvafık görenler ellerini 
kaldırsın. 

BÎR MEBUS — Hangi ciheti reye koyuyor
sunuz? 

REÎS Pş. — Tekrar ediyorum, iki nokta var
dır, birisi mevaddı kanuniyenin esnayı müzake
resinde her maddesinin ve her noktasının reye 
vaz'mda tâyini esami suretiyle sülüsanı ekseri
yetin nazarı dikkate alınması, bir de mevaddı 
mütaaddidesi müzakere edilirken diğer hususa-
tm müzakeresi gibi muamele edilmek, fakat He
yeti Umumiyenin kabulü tâyini esami suretiyle 
ve sülüsaiıı ekseriyet ile olmak. 

CELÂLEDDÎN ARÎF B. (Erzurum) — Mü
saade buyurulur mu Paşa Hazretleri? Bendeniz 
zannediyorum ki, mesele ikiye ayrılacaktır, ev
velâ sülüsanı ekseriyeti reye koymalı. Sülüsanı 
ekseriyet meselesi kabul edildikten sonra tâyini 
esami meselesini reye koymalı. 

REÎS Pş. — Muvafık mı efendim? (Sesler : 
Hay hay, muvafık) 

RAGIB B. (Amasya) — Sülüsanı ekseriyet 
meselesi var, birisi her maddenin ayrı ayrı... 
(Sonra, sonra, sesleri) 

REÎS Pş. — Onu da nazarı dikkate alacağız, 
Heyeti Umumiyenin reye vaz'mda sülüsanı ekse
riyeti münasip görenler ellerini kaldırsın, (El
ler kalkar) kabul. Aynı zamanda tâyini esami su
retiyle reye vaz'mı münasip görenler ellerini kal
dırsın, (Eller kalkar), ekseriyet var. Bu halde 
heyeti umumiye reye vaz'olundukta tâyini esami 
ve sülüsanı ekseriyetle reye vaz'olunacak. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Paşam bir nokta 
kalıyor; her maddenin ayrı ayrı reye konmasın
da tâyini esami teklif buyurulmuştu, bu ciheti 
nazarı itibara alacağım, buyurdunuz. 

REÎS Pş. — Arzu ederseniz onu da reye 
vaz'edeyim. 
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REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Her mad

denin ayrı ayrı tâyini esami suretiyle reye kon
ması hususundan feragat ediyorum. 

O : 2 
REÎS Pş. — Pekâlâ, on beş dakika istirahat.. 

Kapanma saati : Z. S. 3,00 

Î K Î N C Î CELSE 
Açılma saati: Z. S. 3,30 

REÎS — Reisisani Celâleddin Arif Beyefendi 
KÂTİPLER : Haydar Bey (Kütahya), Muhiddin Baha Bey (Burga) 

REÎS — Efendim celseyi açıyorum, Keyseri 
mebusları tarafından verilen bir takrir vardır ki 
kanunun müzakeresinden sonra ahvali umumiye 
hakkında sual soruluyor... (Muvafık, sadalar) 
Kanunun müzakeresinden sonra Paşa Hazretle 
ri de izahat vereceklerini vait buyurdular, onun 
için şimdi kanunun birinci maddesinin müzake 
resine geçiyorum. 

ALI ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Usulü müza
kere hakkında bir şey söyliyeeeğim, Celâleddin 
Arif Beyefendi zannediyorum ki, bu kanunun 
mazbata muharriridir. Bu sıfat üzerinde bulun
duğu takdirde kanunun müzakeresini idare et
mek pek de caiz olmasa gerek ve usule muvafık 
değildir, o halde diğer reisin gelmesi muvafık 
olur zannederim. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Müsaade 
buyurulur mu, efendim? Çelebi Efendi, kendile
rine ameliyat icra edildiğinden bugün gelemi 
yeeeklerdir ve Celâleddin Arif Beyden başka bu 
müzakereyi idare edecek yoktur. 

RElS — Bendeniz mazbata muharriri deği
lim, o encümenin reisiyim, müsaade buyurulursa 
izahatı kâfiye veririm. Kanunu müdafaa edecek 
rüf ekam vardır ki, onlar kendileri müdaf aatı ida
re ederler. (Mâni değil, sesleri) Mâni görmiyen-
ler ellerini kaldırsınlar. (Eller kalktı) Ekseriyet 
var, efendim. 

MADDE 1. — Seriye ve Evkaf, Sıhhiye ve 
Muaveneti içtimaiye, iktisat (Ticaret, Ziraat, Or
man ve Maadin) Maarif, Adliye ve Mezahib, Ma
liye ve Rüsumat, Nafıa, Dahiliye (Emniyeti Umu
miye, Posta ve Telgraf) Müdafaai Milliye. Hari
ciye, Erkânı Harbiyei Umumiye işlerini görmek 
üzere, Büyük Millet Meclisnin on bir zattan mü
rekkep bir icra Vekilleri Heveti vardır. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Evvelâ 
serlevhası okunsun, efendim. (Okundu) 

Büyük Millet Meclisi İcra Vekillerinin su 
reti intihabına dair tesbit edilen mevaddı kanu
niye. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bir de 
sanayi vardır. Unutulmasın. 

RElS — Okunsun, tashih ederiz, efendim. Bu 

madde hakkında söz söyliyenler var mıf 
RAOIB B. (Amasya) — Takririm kabul olu

nursa Heyeti Muhteremece bunun tekrar müza
keresine hacet yoktur. . 

REİS — Müsaade buyurulursa demincek söy
lemiştiniz ve o vakitte anladığıma göre mevaddı 
saire hakkında karar verilmişti zannederim 
Şimdi bu ciheti mevzuubahis edemeyiz. Encüme
ne havale ederiz. Diğer mazbata suretinde tesbit 
edilirken o takririniz de nazarı itibara «lınır. 
Israr edip okutturmak idiniz. 

SAĞDAN BlR MEBUS — Diğer bir madde 
vardır ki, burada tereddüdü mucibolur. Tenviri 
efkârı mucibolur da nazarı itibara alınır. 

RElS — Efendim müstaceliyetine binaen de
ğil mi? Bâzı mevaddı tereddüdü mucibolur da 
itiraz olunur. Kanunun heyeti mecmuasına, icra 
Vekillerinin sureti intihabına dair mevaddı ka 
miniye deniyor. Burada intihap ve vazaife dair 
kanun diye itirazatmızı tesbit buyurabilirsiniz 
efendim. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Serlevha
da Büyük Millet Meclisi icra Vekillerinin sureti 
intihabına dair teklif edilmiş (vazaifi yok, ses
leri) kanunun serlevhası için. (Büyük Millet 
Meclisi icra Vekillerinin sureti intihap ve va 
zaifine dair) şeklini teklif ediyorum. (Vazaif 
vok, sesleri) 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Refik 
Şevket Bey vazaiften bahsediyorlardı. Bu ka
nunda vazife de var, 

RElS — Bu meselede reyi âlilerinizi sora
cağım. Tabiî (tesbit edilen) cümlesi de kalka
caktır. Bittabi o yalnız lâyihada yazılıdır. Bina
enaleyh o suretle tashihi münasiptir, reyindeyim 

TUNALI HlLMl B. (Bolu) — Ne kadar kı
sa olursa o kadar iyi olur. Refik Şevket Beyin 
teklifi yalnız intihabata ait değildir. Üçüncü 
maddede görülüyor vazifeler de vardır. Binaen
aleyh o suretle tashihi lâzımdır. Büyük Millet 
Meclisi icra Vekilleri Kanunu demek kâfi ve 
vâfidir. 

RElS — Efendim takrir verirseniz reye ko
yarım. 
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REFİK ŞEVKET B. (Samban) — Verdim 

Beyim. 

Riyaseti Aliyeye 
icra Vekillerinin sureti intihabına dair olan 

lâyihanın serlevhasının şu suretle tadilini teklif 
ederiz : (Büyük Millet Meclisi İcra Vekillerinin 
sureti intihap ve vazaifine dair Kanun.) 

Saruhan Mebusu İçel 
Refik Şevket Ali Haydar 

Kastamonu Mebusu 
Abdülkadir Kemali 

REİS — Şimdi Şevket Beyin teklifini reye 
koyuyorum. (Bir daha tekrar edilsin sesleri) 

('Tekrar okundu.) 

REÎS — Refik Şevket Beyin teklifini kabul 
sdenler ellerini kaldırsın, sülüsanı ekseriyet yok
tur efendim. 

Hilmi Bey : Zatıâliniz de yazınız veriniz. 
Büyük Millet Meclisi îcra Vekilleri Kanunu 

denilmesini teklif ederim. 
Bolu 

Tunâlı Hilmi 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın 
(Eller kalkar) Reddedildi efendim. 

KÂTİP HAYDAR B. — O halde encümenin 
teklifi var efendim (Büyük Millet Meclisi İcra 
Vekillerinin sureti intihabına dair Kanun.) 

REİS — Encümenin teMifini reye koyuyo
rum. (Eller kalkar) Kabul olundu efendim. 

KÂTİP HAYDAR B. — Efendim, encümenin 
teklifi sülüsanı ekseriyetle kabul edildi. Şimdi 
birinci maddeyi tekrar 'okuyorum. Ekseriyeti sü-
lüsan ile kabul edilecektir. (Birinci maddeyi tek
rar okudu.) 

HAŞİM B. (Çorum) — Malûmuâlileridir ki, 
bususatı tasarruf iye birçok kanunlarla teyidedil-
miştir. Onun için bu ahalinin hukuku tasarrufi-
yesini temin için doğrudan doğruya aihalinin hu-

. kukunu muhafaza için Defteri Hakani Nezareti 
namı altında bir nezaret var idi. Muahharan 
Defteri Hakani Emaneti haline kalbedilerek 
umuru 'hesabiyesi noktai nazarından Maliye Ne
zaretine ilhak; 'edilmişti. Bu birinci maddede Ma
liye ve Rüsumat denilmiş. Defteri Hakani denil
memiş. Onun ilâvesini teklif ediyorum. 

REİS — Başka söz istiyenler var mı efendim? 
REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Şimdi 

efendim, bu birinci maddenin tesbitinde encüme
nin takibettiği tarzı idare tamamiyle muayyen 
değildir. Bir defa bâzı nezaretlerin isimleri de
ğiştirilmiştir. Bizde ımevcudolmıyan nezaretler 
ihdas 'olunmuştur ve diğerleri ipka edilmiştir. 
Meselâ Maarif, Adliye ve Mezahib, Maliye, Na
fıa, Dahiliye, Hariciye gibi nezaretler aynen ip
ka olunduğu halde Meşihat yerine Şer'iye tâbiri 
kullanılmıştır. Eğer maksat, şer'i umuru rüyet 
etmek ise şer'î umuru rüyet etmek salâhiyeti 

.1336 C : 2 
I Meşihat namı altında bir makama verilmiştir. 

Nasıl ki, Dahiliye, Adliye, Maliye (kullanılırsa 
mevcut makamı şer'înin namını istiare etmek 
ne bir manii şer'î, ne bir manii kanuni yok
tur. İkincisi Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye de
nilmiştir. Bizde Sıhhiye Nezareti yoktu. (Var 
sesleri) Sıhhiye evvel ve âhir Dahiliyeye mer
buttur. Fakat Kabineye dâhil değildir. (Dâhil 
sadaları) Muaveneti içtimaiye tâbiri! Muaveneti 

' İçtimaiye namında bir nezaretin vücudundan 
hiçbirimizin haberi yoktur. Binaenaleyh Sıhhiye 
ve Muaveneti İçtimaiye tâbiri mu'hdestir. Sonra 
iktisat denilmiş, ticaret ve ziraat, orman ve maa
din şeklinde tavzih olunmuş. Halbuki ticaret, zi
raat, orman ve maadin namı yanında sanayi 
unutulmuştur. İktisat namı altında bunları top-
Uyacağız. Zaten mevcut Orman, Maadin, Sanayi, 
Ziraat Nezareti deyip de mevcut teşkilâtı aynen 
kabul etmekle hem hepimizin bildiği ismi kalmış 
olur ve hem de aynı iş görülmüş ve aynı makina 
dönmüş olur. İktisat Nezareti isminde bir şey 
ihdas ve icadettiğimizi göstermek doğru değil
dir. Sonra efendim, Maliye ve Rüsumat Nezareti 
demekle Rüsumat Nezareti mevkii ihdas olunu
yor. Maliye ve Rüsumat. Rüsumat, maliyenin 
bir şubei idaresidir. Maliye Nazırı biliyoruz. Rü
sumat Nazırı bilmiyoruz. Onun için efendim, Rü
sumatı da Maliyenin bir şubesi telâkki etmek 
lâzım. Sonra Defteri Hakani unutulmuş, onun da 
Maliyeye ilâvesi lâzımdır. Emanet halinde Def
teri Hakaninin ilâvesi lâzımgelir. Maliye, Düyu
nu Umumiye, Reji ve Ziraat bankaları vardır.. 
Evet efendim, sonra Müdafaai Millîye muhdes 
olmakla beraber bugünkü vaziyeti içtimaiyemi-
ze pek muvafıktır ve pek doğrudur. Hakikaten 
kabulü lâzımdır ve ve 'hakiki tâbirdir. Yalnız 
efendim, Erkânı Harbiyei Umumiye işinin He
yeti îeraiyeye dâhil bir zatın nhdei istiklâlinde 
bulunması ber halde mevcut teamüle ve bilhas
sa Müdafaai Milliye için bir vekil var iken aynı 
hedefe, aynı maksada hadim olacak diğer bir za
tın heyet meyanma ithali, Teşkilâtı Esasiyeye 
muvafık değildir. O halde bendeniz bu şekilde 
nezaretlerin dokuza tenzilini ve bu suretle bü
yük ve çok insanlarla büyük bir heyet teşkilin
den ise, mümkün olabildiği kadar az ve müte
canis heyetin teşkilini münasip görüyorum. He-

} yet ne kadar çok olursa tecanüsten o kadar 
uzaklaşılır, muktedir zevattan bir heyet teşkil 
edilerek işe vaziyet edilmesini teklif ediyorum. 

MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — Erkânı 
I Harbiyei Umumiye Riyaseti makamiyle Müda-
I f aai Millîye Vekâleti hakkında birkaç söz söyli-

yeceğim efendim: Burada Müdafaai Millîye doğ
rudan doğruya Harbiye. Nezareti mukabili isti
mal edilmiş bir tâbirdir. Malûmuâliniz Harbiye 
Nezaretinin iştigal ettiği vazaif, ordunun iaşesi, 

1 ilbas ve teçhizi 'gibi hususattır. Vazaifinde em-
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rü kumanda dâhil değildir. Bizim memleketi
miz de öteden beri Harbiye nazırları harekâtı 
harbiyeyi ve kumandayı dahi uhdelerinde bu
lundurmaktan zevk alırlardı. Onun için memle
ketimizde müstakil Erkânı Harbiye riyaseti yok
tur. Doğrudan doğruya Harbiye Nazırının ar
zusu dâhilinde hareket eder bir Erkânı Harbiye 
Reisi vardı. Tabiî Harbiye Nezaretine, Harbi
ye Nazırına merbut olan bir Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisinin mesuliyeti de Harbiye Nazırı 
olan zata münhasırdır. Bâzan bu iki makam bir 
şahısta birleşmiştir, Enver Paşa da olduğu gibi. 
Fakat kaideten hiçbir vakit harbiye ıımuriyle 
Erkânı Harbiyei Umumiyei birleştirmek muva
fık değildir ve Garp memleketlerinde ve her 
yerde daima erkânı harbiyei umumiye riyaseti 
müstakil bırakılmıştır. Çünkü Erkânı Harbiyei 
Umumiye Riyasetinin vazifesi ordunun teşkili
ni, tensikini, fennî olarak düşünmek ve memle
ketin esbabı müdafaasını nazarı dikkate almak 
ve bunlarla iştigal etmektir. Harbiye Nezareti 
ıımuriyle kendi vazaifi arasında gayet büyük bir 
fark vardır. Harbiye Nezareti, Erkânı Harbiyei 
Umumiye Riyasetinin tensib ettiği yahut onun 
plânına göre teşkil ve tensik edilen bir orduyu 
iaşe eder, ilbas eder ve saire. Fakat Erkânı Har
biyei Umumiye Reisi, nasıl harbedeeek, vatanı 
nasıl müdafaa edecek ve nasıl hazırlanmak lâ-
zımgeldiğini düşünür ve onunla iştigal eder ve 
böyle bir Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi doğ
rudan doğruya imparatora, padişaha merbut 
olur. Bizim ise bugün idarei memleket için vaz'-
ettiğimiz ve cümlenizce kabul edilmiş esasatta 
bu gibi şeyler yoktur. Yalnız Büyük Millet Mec
lisi vardır. Bu itibarla Erkânı Harbiyei Umumi
ye Riyaseti müstakildir ve bütün ef'al ve ha
rekâtından Millet Meclisine karşı mesuldür. Za
ten bir mesul erkânı harb reisi Heyeti Aliyeniz 
tarafından intihabedilmiş idi. Yalnız bir nok
ta varidi hatırdır ki : Daha demin mevaddı ka
nuniye okunurken beyanı mütalâa eden Bey bi
raderimizin mütalâası vardır. Erkânı Harbiyei 
Umumiye- Reisi sırf hususatı askeriye ile işti
gal eder ve böyle bir zatın siyaset mesailinde 
zimethal olması kendisinin kabine ile beraber 
icabında düşmesini icabeder. Onun için Erkânı 
Harbiyei Umumiye Reisi daima bitaraf kalmalı, 
sırf tensikat ile, teşkilâtı askeriye ile ve esbabı 
müdafaai memleket ile meşgul bulunmalıdır. 
Bu gayet kuvvetli bir mütalâadır. Fakat her 
halde teşkilâtı askeriye; vatanımızın esbabı mü
dafaası ve muhtelif cephelerde icra edilecek ha
rekâtı askeriye ve siyaseti dâhiliye ve hariciye 
ile yakından alâkadar bulunuyor ve bu mesail-
de Erkânı Harbiyei Umumiye Reisinin mütalâası 
bulunmak ve diğer haizi mesuliyet olan zeva
tın noktai nazarlarına yakından vâkıf olmak 
için onlarla bir arada çalışmak, ve bir mesele 
hakkında Erkânı Harbiyei Umumiye Reisinin 

rey ve mütalâası da bulunmak üzere, diğer haizi 
mesuliyet olan zevat gibi, îcra Vekilleri meya-
nmda i fay i hizmet etmesi arz ve teklif edilmişti. 
Şu mütalâatımla şunu temhidetmek istiyorum 
ki, Müdafaai Milliyeyi deruhde edecek zevat 
emrü kumandayı deruhde etmiyeceği içindir iri, 
Erkânı Harbiyei Umumiye Reisinin diğerleri me-
yanında bulunarak bu suretle emir ve kuman
danın yine Heyeti Aliyeniz üzerinde kalması 
daha muvafıktır. Yani şu Büyük Millet Mecli
sinin elinde durması daha muvafıktır, işte emir 
ve kumanda Büyük Millet Meclisinin elinde 
bulununca, buna mütaallik olan vazaifi ifa et
mek için emir ve kumandayı deruhde etmesi lâ-
zımgelir. Emrü kumanda Büyük Millet Mec
lisinin elinde bulunmak suretiyle ifayi vazife 
eder. Binaenaleyh, ikisini bir zatın üzerinde 
oemctınek doğru değildir. Vazifeleri başka baş
kadır ve bu zat da müstakildir ve Heyeti Aliye-
nize karşı mesuldür. Büyük Millet Meclisine 
karşı mesul bir Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi 
ifayi vazife eder ve siyaseten düşmesi meselesi 
de haizi ehemmiyet değildir. Çünkü diğer vekil
lerin ayrı ayrı Heyeti Aliyeniz tarafından inti-
habolunması teklif edilmiştir. Diğer icra Vekil-, 
lerinin vazaifi ile vazifesinin yakından alâkadar 
olmasına ve diğer Vekiller gibi Heyeti Umu
miye tarafından tâyin edilmiş bulunmasına 
binaen diğerlerinin düşmeleri için nazarı dikka
te alınacak esbabın bunun üzerinde dahi bulun
masında hiçbir beis yoktur. Bilâkis daha kuv
vetli olur. 

REtS — Yusuf Kemal Beyefendi! Sıhhiye ve 
muaveneti içtimaiye hakkında izahat verirseniz 
rüfekayi muhteremeyi tenvir edersiniz. 

YUSUF KEMAL B. (Kastamonu) — İktisat 
ve muaveneti içtimaiye hakkında... (işitilmiyor 
sesleri)... 

RElS — Kürsüye teşrif buyurunuz efendim. 
Refik Şevket Bey bu esasata itiraz buyurdular. 
Onun için lâzımgelen cevabı verirsiniz. 

YUSUF KEMAL B. (Kastamonu) — Efen
dim, zannederim izahat verilecek nokta muave
neti içtimaiye meselesidir. Sıhhiye Nezareti di
ye bir Nezaret vardır. Bu Nezaret şimdiye ka
dar başka bir nezarete merbut olarak idare olu
nuyordu. Malûmuâliniz evvelce Hariciye Ne
zaretine merbut idi, sonra Dahiliye Nezaretine 
raptedildi. Eğer bu nezaretler Devlet işini gö-

•receklerse yani umumi hizmetleri göreceklerse, 
zannediyorum ki, her Türkün söyliyeceği şey, 
memleketimizde görülecek ilk iş sıhhiye işidir. 
Çünkü sıhhat olmazsa, çünkü Türklük bulun
mazsa, o Türkler üzerine bina edeceğimiz hiç
bir iş kalmaz. Ne dahilî iş ve ne de harbiye işi 
kalır. Türkleri muhafaza etmek için evvelâ sıh
hati muhafaza etmeli (Alkış). Saniyen onla
rın refahını temin etmelidir değil mi efendim? 
Onun için öyle zannediyorum, bundan soura 
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böyle bir tesisat olacaksa o tesisatın başında 
Sıhhiye işleri bulunmalı. Eğer biz memleketi
mizde sâri olan ve doktorlarca malûm bulunan, 
Türklüğü bitiren hastalıkları bir an evvel kal-
dırmazsak, eğer Türk ailesinin, Türk ferdinin 
refahını temin edecek esbabı istikmal etmezsek 
hepsi boştur, ne yaparsak yapalım hepsi boş
tur. Onun için Sıhhiye Nezareti başta, zikredil
miştir. Böyle bir Sıhhiye Nezaretinin ayrıca te
sisine lüzum vardır. Şimdiki mevcudolan Sıh
hiye Nezaretinin işlerini bu noktai nazardan 
görmeye eşeddi ihtiyaç vardır. îlerde kanunu 
esasimiz baştanbaşa tadil edilecek olursa inşaal-
lah orada görürüz ki, Sadrazamın emirlerine faik, 
Sıhhiye Nazırının emirleridir. Yani Sıhhiye Na
zırının gösterdiği işleri ne Sadrazam, ne vali, ne 
de Dahiliye Nazırı geri çeviremez. Faidesini ora
da görürüz, efendim. Muaveneti îçtimaiyeye de 
eşeddi lüzum vardır. En ziyade kuvvetle mua
venet emreden dini mübinimizdir. Zannediyo
rum ki, dini mübinimizin ahkâmını tatbik için 
bu zamana kadar böyle bir uzuv ihdas edilme
mesi bizim için en büyük kusurdur. Yetim ço
cuklar sokaklarda sürünüyor. Gidiniz bakınız; 
camii şeriflerde zavallı çocuklar muhacir namı 
altında oturuyor. Beyler! Onlar bizim için ölen 
hakramanlarm aileleridir. Bunlara edeceğimiz 
muavenet, muaveneti içtimaiyeden başka bir şey 
değildir. Bunların işlerini Dahiliye Nezareti 
görüyor. Dahiliye Nezaretinin içerisinde acaba 
hangisinin vazifesini teşkil ediyor? Dahiliye Ne
zareti dahiliye umurunda, Dahiliye Nezareti me
murini vazifelerini yalnız emniyetin temininden 
ibaret zannediyor. Halbuki onların vazaifi içe
risinde hele bu zavallıların dertlerine çaresaz 
olmak da vardır. Sonra yine biliyoruz ki; bü
tün dertlerimiz bizim siyasi teşkilâtımızın nok
sanından değil, içtimai teşkilâtımızın asrı ha
zıra muvafık olamamasından ve bizi kuvvetlen
direcek bir surette bulunmamasmdandır. Bunu 
düşünmek, bunu mükemmel bir hale koymak, 
bundaki kusurları refetmek her Osmanlıya va
ciptir, farzdır. Bu da sıhhiye işlerinin yanında 
bulunur. Bir münasebet bulunmuş, sıhhiyenin 
yanma muaveneti içtimaiye konulmuş. Mua
veneti içtimaiye işleri içerisinde daha birçok 
şeyler var! ise de burada tafsili zaittir. Zanne
derim ki, Ankara'da toplanan Büyük Millet Mec
lisi hidematı Devleti tefrik ederken böyle on
ların içerisine bir muaveneti içtimaiye sözü kor-
sa, bunun tatbikatı biraz gecikse de bir müd
det geciksin, biraz güç olsun, fakat cihanı me
deniyete karşı, biz bu işi düşünüyoruz, bunları 
yapabiliyoruz, diyebiliriz. İsterseniz bu tâbiri 
bırakınız, isterseniz bırakmayınız. 

EMÎR Pş. (Sivas) -^Yusuf Kemal Beyefen
di Hazretlerinin, iradı kelâm ettiği sırada yal
nız sıhhatlerinin muhafazası lüzumunu Türklere 
hasretmiş olmasına itiraz ediyorum. (İslâm de
mekti, sadaları), (Kelime ile oynamayın, sesleri). 

Müsaade buyurun, zannederim ki, müslümanlık 
namına teessüs etmiş bir hilâfet vardır. Değil 
buradaki müslümanlar, aktarı cihanda bulunan 
umum muslinimin bu hilâfete merbutiyetlerini 
unutmamak iktiza eder. Rica ederim ki, yalnız 
Türklük namını istimal etmiyelim. Çünkü, Türk
lük namına biz buraya cemolmadık. (Gürültü
ler). Rica ederim yalnız Türkler değil, müslü
manlar- demek, hattâ Osmanlı demek kâfidir. 
efendim. (İslâm deniliyor, sadaları). Bu vatanda 
Çerkeş, Çeçen, Kürd, Lâz ve daha birtakım ka-
baili islâmiye vardır. Bunları hariçte bırakacak 
tefrikaya, bâis olacak söz söylemiydim. (Gürül
tüler) . 

REİS — Müsaade buyurunuz, devam etsin. 
EMİR Pş. (Devamla) — Bendeniz bu mesele 

hakkında uzun söz söyliyecek değilim. Bu gibi 
sözlerin şimdiye kadar bir faidesini görmedik. 
Hepimiz hilâfete merbutuz. Bu hilâfeti muaz-
zamayı birçok asırlardan beri muhafaza eden 
Türk kavmi necibi olduğunu da kimse inkâr ede
mez. Yalnız tefrikayı icabedecek hiçbir söz söy-
lenilmemesini tekrar temenni ediyorum. 

MUSTAFA KEMAL Pş. — Efendiler, mese
lenin bir daha tekerrür etmemesi ricasiyle bir iki 
nokta arz etmek isterim : Burada maksudolan ve 
Meclisi Âlinizi teşkil eden zevat yalnız Türk de
ğildir, yalnız Çerkeş değildir, yalnız Kürd değil
dir, yalnız Lâz değildir. Fakat hepsinden mürek
kep anasırı islâmiyedir, samimî bir mecmuadır. 
Binaenaleyh, bu Heyeti Aliyenin temsil ettiği, 
hukukunu, hayatını, şeref ve şanını kurtarmak 
için azmettiğimiz emeller, yalnız bir unsuru İs
lama münhasır değildir. Anasırı islâmiyeden mü
rekkep bir kitfeye aittir. Bunun böyle olduğunu 
hepimiz biliriz. Hep kabul ettiğimiz esaslardan 
birisi ve belki birincisi olan, hudut meselesi tâ
yin ve tesbit edilirken, hududu Millîmiz İsken
derun'un Cenubundan geçer, Şarka doğru uza
narak Musul'u, Süleynıaniye'yi, Kerkük'ü ihtiva 
eder. İşte hududu millîmiz budur dedik! Halbu
ki Kerkük Şimalinde Türk olduğu gibi Kürd de 
vardır. Biz onları tefrik etmedik. Binaenaleyh, 
muhafaza ve müdafaasiyle iştigal ettiğimiz mil
let bittabiî bir unsurdan ibaret değildir. Muhte
lif anasırı islâmiyeden mürekkeptir. Bu mecmu
ayı teşkil eden her bir unsuru islâm, bizim kar
deşimiz ve menafii tamamiyle müşterek olan va
tandaşımızdır ve yine kabul ettiğimiz esasatm 
ilk satırlarında bu muhtelif anasırı islâmiye ki : 
Vatandaştırlar, yekdiğerine karşı hürmeti müte
kabile ile riayetkardırlar ve yekdiğerinin her 
türlü hukukuna, ırki, içtimai, coğrafi hukuku
na daima riayetkar olduğunu tekrar ve teyid-
ettik ve cümlemiz bugün samimiyetle kabul et
tik. Binaenaleyh, menafiimiz müteşerektir. Tahli-
sine azmettiğimiz vahdet, yalnız Türk, yalnız 
Çerkeş değil, hepsinden memzuç bir unsuru is-

J lamdır. Bunun böyle telâkkisini ve suitefeh-
* hümata meydan verilmemesini rica ediyorum. 
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REİS — Bu mesele hakkında müzakere ka

panmıştır. (Kâfi, sadaları) 

Dr. SUAD B. (Kastamonu) — Efendim, sıh
hiye ve muaveneti içtimaiye bahsi olunca bende
nizde bu memlekette on dokuz sene sebketmiş 
olan sıhhi tecrübelerime istinaden bâzı mâruzât
ta bulunmak isterim. Biz, en çok kuvvetle şöh
retsizi- bir Hükümet, bir unsur iken maattees
süf son zamanlarda birçok inhitatlar göstermiş, 
bir taraftan sıhhi, diğer taraftan içtimai tesisat 
noksanından büsbütün inhitat etmiş bir hale 
gelmişizdir. İstanbul'da Müzei Askeriyi görenler 
belki tesadüf etmişdirler ki, o zamanda kullandık
ları alâtı harbiyeyi bugün kullanacak kollar bu
lamıyoruz. Orada öyle kılıçlar vardır ki, as 
kere gönderdiğimiz efradın boyları kadar. Kab
zaları boynu kadardır. Memlekette zafiyeti umu
miye son derecede intişar etmiş ve sâri hastalık 
lar yüzünden nüfus daima tenakusa mahkûm 
kalmıştır. Bir taraftan şunu misal olarak arz 
edeyim: Bin üç yüz otuz iki senesinde Kasiamo 
nu dâhilinde askerî muayeneler icra edilirken 
bâzı yerlerde bulunmuştum ve notlar alar-ık tec
rübeler yapmıştım. Tafsilâtından sarfı nazar 
ediyorum. Hulasaten anlatayım; bir insan sahih 
ve salim olmak için boyu ile sıkleti arasında bil 
nispet, keza sadrı şehik ve teneffüs farklariyle 
keza boyu arasında bir nispet vardır. O nispet 
leri tamamiyle tesbit ederek adedi eşhasa taksim 
ettikten sonra, neticede yüzde yetmiş iki efra
dı askeriyenin hali tabiîden dun olduğu meyda
na çıktı ve bunlar esami, mikdarlar, adedi eriyle 
nezdimde mahuzdur. înşaallah bir gün neşrede
ceğim. Sununla ispat etmek isterim ki, bir mil
letin genç unsurları, yirmi yaşında olanların 
içinde yüzde yetmiş ikisi şeraiti tabiîyei sıhhi
yede olmazsa o milletin ahvali sıhhiyesine sağ 
ve salim denemez ve bunu ispat ve irae için he
pimiz geldiğimiz yerlerde ırkın ne kadar du
çarı zaaf olduğunu görmekteyiz. Bu mevcutlar
da emrazı sâriye yüzünden memleketin her ta
rafında vuku bulan tenakusu nüfus şayanı hay
ret dereceye varmaktadır. Meselâ. Konya vilâ
yeti; - Antalya, Afyon Karahisar'ı da dâhil ol
duğu halde - kamusu âlâma nazaran yüz iki bin 
kilometre murabbamdadır. Halbuki yine biliriz 
ki, Belçika Hükümeti yirmi dokuz bin kilomet
re murabbamdadır. Demek oluyor ki, Konya 
vilâyetinden beş defa küçüktür. Ona mukabil 
Belçikanm on buçuk,milyon nüfusu vardır. Kon
ya vilâyetinin bir 'milyon nüfusu yardır. Ke 
zalik bütün Almanya'nın mesahası beş yüz kırk 
bin kilometre murabbaı olduğuna göre, Konya 
mn şu hudutlarına nazaran, harbten evvelki va
ziyetini söylüyorum, Konya'dan beş kere büyük 
olduğu halde Almanya'da 1913 te altnrş altı 
milyon nüfus vardı ve bu hali hazır nüfuslarına 
bir de tezayüd miktarlarını nazarı dikkate ala
cak olursak görülür ki, 1880 senesinde Alman-

yada kırk iki milyon nüfus var iken bugün kırk 
sene zarfında altmış altı milyona baliğ olmuştur. 
Halbuki zannederim hiç birimiz inkâr edemeyiz 
ki, kırk sene evvelki nüfusumuz ile kırk sene 
sonraki nüfusumuz arasında böyle bir tezayüdü 
hattâ hali hazırımızı bile muhafaza edemiyoruz. 
Evet ahvali umumiyenin tebeddülü bizde daima 
meşum neticelerin tezyidini icabetmiştir. Çün 
kü bu gibi ahvali istilzam eden esbaba karşı du
racak teşkilât maatteessüf memleketin ihti
yacına salih değildir. He mde^dereeei kâfiyede 
kuvveti haiz değildir. Meselâ şimdiye kadar 
Sıhhiye Nezareti namiyle filhakika bir nezaret 
var. İsmen mevcudolduğu gibi doğrudan doğ
ruya Dahiliye Nezaretine merbut idi. Ve ayrı 
hususi teşkilâtı haiz değildi. Evet efendim bun
dan dolayı Sıhhiye Nezareti namına büyük bir 
kuvvetli icraatta bulunamazdı. Mülhakatta va
lilerin mutasarrıfların, büyük memurların icra
atı altında tatbik edilmek istenilen takayyüdat' 
sıhhiyenin her birisi akim kalırdı. Eğer bundan 
sonra memlekete bir kudreti âliye verilmek is
teniliyorsa, Yusuf Kemal Beyefendinin buyur
dukları gibi, her şeyden evvel sıhhiye umurunu 
tanzim etmeli ve sıhhiyede canlı ve hayat bahş-
edici teşkilât yapmalıdır. Onun için teşkil edi • 

Jecek vekâletler meyanmda Sıhhiye Nezaretinin 
bulunmasını ve muaveneti içtimaiyenin do teşki
lini arz eylerim. 

MÜPİD Ef. (Kırşehir) — Muhterem efen
diler gerek Yusuf Kemal Bey biraderimizin verdi
ği izahat ve gerek doktor Bey biraderimizin ver
diği izahat bizi tenvir etmiştir. Esasen hüke-
mayı islâmiye tahsili ikiye taksim eder. Evvelâ 
ilmülebdan ve saniyen ilmüledyan olduğunu 
bize bildirmiştir. Beden ilmi tahsil edilmez, 
sıhhat ilmi tahsil edilmez ve sıhhat yerinde ika
me edilmezse bugün ne mücadele, ne ziraat, ne 
ticaret yapabiliriz ve ne de bir iş görebiliriz. 
Hattâ ibadeti ilâhiyeyi bile sıhhatle yapabiliriz. 
Herkesin malûmudur ki, sıhhat olmadığı zaman 
hiçbir şey yapılamaz. Sıhhiye teşkilâtı yapılma 
sın, Muaveneti içtimaiye yapılmasın. Zanneder
sem maksat bu değildir. Muaveneti içtimaiye ade 
ta bugün farz derecesine gelmiştir. Görüyorsu
nuz. islâm evlâdları sokak ortalarında dilenci 
likle bizi utandırıyor. Cemaati saire böyle bir teş
kilâta malik olduklarından dolayı fakirlerini çar
şı ve sokak ortasına çıkarmıyorlar. Tâ sadrı is-
lâmda bu Hükümeti islâmiyenin en büyük şa
şaasını ortaya koyan Hazreti Ömer, bir fakir 
mescit kapusunda dilenirken kendisine demiş 
tir ki, seni bu kamçı ile öldürürüm, zira sen is-
lâmiyetin azamet ve dehşetini yıkıyorsun. Islâ-
miyette zillet ve meskenet olmaz, buyurmuştur, 
Muaveneti içtimaiye heyetlerinin teşkilini He
yeti Umumiyemiz arzu eder. Ancak biraderimi 
zin birisinin teklifi, bu nazaret dâhilinde bir 
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şube mi olsun, yo!ksa es'kiden olduğu gibi, ne
zaretlerin birinde bir müdüriyet 'halinde mi ol
sun! Bu cihet teklif edilmişti. Mesele tavazzuh 
etmiştir. Bu teklif reye konulsun, mesele netice 
lensin, maddemize gelelim. 

NÂZIM B. (Tokad) — Efendim, zannederim 
'ki bizim bu Meclisimize bir Meclisi Müdafaa 
diyebiliriz. Bir Meclisi Müessesan diyemeyiz. 
Şimdi biz gayet tehlike karşısındayız. Tehlike
ye karşı bütün işleri tatil eclip vatanı kurtar
maya çalışacağız ve çalıştıktan sonra sıhhati 
umumiyeyi, muaveneti umumiyeyi düşünürüz. 
Bir mesele var; biz tcra Vekilleri diyoruz. Tâyin 
edeceğimiz zevata verilen bu vekâlet tâbirinden 
hedef nedir? Bu vekâlet icra Heyetine nereden 
geliyor? Bir Hükümet sükut etmiş, esir edilmiş, 
mukadderatını millet kendi eline almış. Şimdi 
burada, İstanbul'da bulunan heyetin yerine ve
killer ikame edeceğiz, vilâyetlerde muattal kal
mış olan işlere merciler tâyin edeceğiz. Bende
nizin anladığım şey budur. Nazaretlerin henüz 
bizce işlememiş olan vazaifini tespit etmeden, 
uzun uzadıya teşrih etmeden şimdi biz yeniden 
nazaretler ihdas edersek ıbu, karışıklığı mucib-
olacak ve İktisat Vekâleti nedir diye mutasar
rıflar, kaymakamlar şaşıracaklar, bunun mer
cii neresidir! diyecekler. Bendenize kalırsa, İs
tanbul'da meveudolan nezaretlerin vazaifine bu 
rada vekiller tâyin edilir. O vekiller ortalık ta-
mamiyle düzelineeye kadar vazifei asliyeyi ifa 
ederler. İnşallah vatanı, milleti kurtarırız, o 
vakit memleket bu halde devam edemez. Bir 
Meclisi Müessesan da vücuda gelir, kavaninimizi 
ona göre yaparız. 

MUSTAFA TAKİ Ef. (Sivas) — Efendim, 
kanun ve teşkilât icrası için meşgul olmamız bu 
dakikada başladı. Nâzım Beyefendinin bu ifa
desi doğrudur. Doğru olmakla beraber biz baş
ladık ve başlanmak karargir de oldu. Şimdi en
cümenler teşekkül ediyor. Teşekkül eden encü
menler ve vekiller arasında Sıhhiye ve Muave
neti İçtimaiye Vekâleti elzem hattâ o kadar el
zemdir ki reyi âciza nemce ayrı olmah, Her biri 
ayrı ayrı müstakil bir encümen olmab, Sıhhiye 
Encümeni ve Vekâleti ayrılmalı, Muaveneti İçti
maiye Encümeni ve Vekâleti ayrı olmalıdır ki 
bunlar ehemmiyeti mahsusa ile müstakillen idarei 
umur etsin. Şu hali perişanimizi. tanzim etsinler. 
Çünkü sefalet çoktur, alelhusus fukara, zuafa 
noktai nazara alınırsa müstakil birer idare teş
kili daha muvafık olur zannederim. Ayırmalı, Sıh
hiye Vekâleti ayrı olmalı, Muaveneti İçtimaiye 
ayrı olmalı vı- her yerde muntazam teşkilâtını 
yapmalıdır. (Bravo sadaları, kâfi sesleri) 

REİS — Şimdi efendim, takrirler okuna
caktır. 

KÂTİP HAYDAR B. — Takrirleri okuyo
rum efendim. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Birinci madde hakkında müzakerenin kif a-

yetiyle ikinci maddeye geçilmesini teklif ederim. 
Çorum 
Ferid 

RElS — Bu takrir kabul olunuyor mu efen
dim? Kabul edenler ellerini kaldırsınlar. (Eller 
kalkar) Kabul olundu efendim. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Teavün. ve tenasur maddesi esasen pek mü

him olmakla beraber alelhusus şu fevkalâde za
manlarda müstakil bir idareye muhtaç bulun
duğundan Sıhhiye Nezaretinden dahi tefriki ile 
ayrıca bir (Muaveneti İçtimaiye) Encümeni teş-s 

kilini teklif ederim. 
Sivas 

Mustafa Taki 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Encümenler meyanmda bir de Umuru îrşadi-

ye Encümeni teşkili Şeyh Servet Efendi tarafın
dan teklif edilmiş ve Heyeti Umumiyece kabul 
edilmişti. Şimdiki kanun lâyihasında İrşadiye 
Encümeninden hiç bahsolunmuyor. Bu bapta 
ya müstakil bir encümen teşkili veya Umuru 
Şer'iye ve Evkaf Encümenine ilâvesiyle Umuru 
Şer'iye ve İrşad^re ve Evkaf denilmesini tek
lif ederim. 

Sivas 
Mustafa Taki 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Büyük Millet Meclisi İcra Vekilleri Heyeti 

hali tabiînin avdetine kadar tedviri umur ede
cek bir heyet olduğu cihetle Hükümeti Osma-
niyenin teşkilâtı asliyesini muhafaza etmek ve 
mereisiz kalan şuabatı idareye bir merci tâyin 
etmek suretiyle idarei umur edeceği tabiî oldu
ğundan ve teşkilâtı asliyede bir Sıhhiye Neza
reti bulunmadığından (Sıhhiye ve Muaveneti İç
timaiye) Nezaretinin ilgasını talebederim. 

Sivas 
Hayri 

Riyaseti Aliyeye 
Birinci maddede muharrer hususat teşkilâtı 

adliyemiz esas ittihaz edilerek yazıldığı halde 
bâzı isimler ilâve, bâzıları tebdil ve bâzıları ilga 
edilmiştir. Meselâ (Meşihat) yerine (Şer'iye) 
tâbirinin vaz'ında hiçbir esası hukuki mevcut 
değildir. Dahiliye ve Maarif isimlerini aynen 
kabul etmekten ictinabelounmadığı ve meydan
da ne "hakiki ve ne de hukuki bir mecburiyet 
bulunmadığı halde (Meşihat) tâbiri istimal olun
mamıştır. Binaenaleyh : 

1. (Şer'iye ve Evkaf) yerine (Meşihat ve 
Evkaf) istimali (Sıhhiye ve Muaveneti İçtima
iye) den maksut malûm değildir. Eski teşkilâ
tımızda Sıhhiye bir nezaret değildi ve Muave
neti İçtimaiye namında bir şubei idare de mev
cut değildir, şu halde; 
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2. (Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye) Dahi

liyenin bir şubesi olmalıdır. Teşkilâtımızda ('Ti
caret ve Ziraat ve Sanayi, Orman ve Maadin 
Nezareti) namiyle ıbir şubei idare mevcuttur ve 
teamülen 'bu suretle tesmiye olunup gelmektedir. 
Şimdi devrei teşkilâtta bulunmadığımız nazarı 
dikkate alınarak bu kısım mesaili (İktisat) keli
mesinde cemedip yeni ıbir şey ihdas etmekten ise 
kabul edilegelen isimlerin muhafazası muva
fıktır. 

3. (Ticaret, Ziraat, Sanayi, Orman, Maadin 
şeklinin aynen kabulü), 

Maliye ve Rüsumat Nezareti denilmiş ise de 
haddizatında Rüsumat bir nezaret »olmayıp mü
düriyet şeklinde idare edildiğinden ve Maliye 
Nezaretine merbut olması icabeden bir de Def
teri Hakani Emaneti bulunduğundan mezkûr 
maddenin, 

4. Maliye (Rüsumat Müdüriyeti ve Deften 
Hakani Emaneti, Reji, Düyunu Umumiye, Ziraat 
Bankası ve sair müessesatı maliye şeklinde tadili, 

Dahiliye kısmının parantez ile izahı esnasında 
(Emniyeti Umumiye) tâbiri istimal olunmuş ise 
de bu tâbirin mülhakatta mânası lâzımı veçhile 
bilinmediği için fıkranın, 

5. Dahiliye (Sıhhiye ve Muaveneti içtimai
ye, Jandarma, Polis, Posta ve Telgraf, Telefon 
müdüriyetleri) şeklinde tadili. Erkânı Harbiye! 
Umumiye Riyasetinin Heyeti îeraiye meyanma 
duhulüne dair bir teamül mevcudolmadığından 
ve Ibunun diğer devletlerde de emsali bulunma
dığından mezkûr nezaretin ilgası ile Müdafaai 
Milliye Vekilinin tahtı nezaret ve müşterek me
suliyetinde bir (Erkânı Harbiyei Umumiye) Ri
yasetinin devamı memuriyeti lâzımdır. Binaen
aleyh, 

6. Müdafaai Milliye (Harbiye, Bahriye, Ha
vaiye, Erkânı Hatfbiyei Umumiye) şeklinde ka
bulü, 

Balâdaki izahata nazaran vekâlet makamları 
dokuza inhisar ettiğinden, 

Büyük Millet Meclisinin dokuz zat
tan mürekkep . . . .işeklinde tadili arz ve 
teklif olunur. 

içel , Kastamonu Mebusu 
Ali Haydar Abdülkadir Kemali 

Saruhan Mebusu 
Refik Şevket 

REFİK B. (Konya) — Okunan bu takrire 
Abdülkadir Kemali Bey iştirak ediyorlar ,mı? 

REİS — Abdülkadir Kemali Bey encümen 
âzasından bulunmak itibariyle encümenin kabul 
etmiş olduğu bir noiktai nazar hilâfına beyanı 
mütalâa edemez. (Pek doğru sesleri) 

Tunalı Hilmi Beyin takrir sureti : 
1. Şer'iye ve Evkaf, 
2. Müdafaai Milliye' (Ordu, Kuvayi Milliye, 

Jandarma, Polis, Emniyeti Umumiye, Posta ve 

Telgraf, Telefon, Demiryolları), 
3. Erkânı Harbiyei Umumiye, 
4. Dahiliye ve Maarif (Nafıa, Sıhhiye, Mu

aveneti içtimaiye), 
5. Hariciye, 
6. iktisat (Ticaret, Ziraat, Orman ve Maa

din, Maliye, Rüsumat, Defteri Hakani), 
7. Adliye ve Mezahib, 
icra Vekilleri Heyetinin balâdaki taksimat 

'veçhile yedi zattan mürekkebolmasmı teklif 
ederim. 

(Bolu 
Tnnalı Hilmi 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Mevzuu müzakere bulunan lâyihai kanuni-

yenin birinci maddesindeki ziraat kelimesinden 
sonra sanayi ibaresinin de ilâvesini arz ve teklif 
eylerim. 

Yozgad Mebusu 
Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celileye 
Büyük Millet Meclisinin Şer'iye ve Evkaf, 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye, Ticaret, Ziraat, 
Orman, Maadin ve 'Defteri Hakani umuruna da 
bakmak ile .mükellef iktisat, Maarif, Adliye ve 
Mezahib, Maliye ve Rüsumat, Nafıa ve Dahiliye, 
Emniyeti Umumiye ve Posta Telgraf, Müdafaai 
Milliye ve Hariciye, Erkânı Harbiyei Umumiye 
işlerini ahvali hazıra kes'bi vuzuh edesiye kadar 
rüyet ve temşiyet etmek üzere on bir zattan 
mürekkep bir icra Vekilleri Heyeti vardır. 

Kırşehir Mebusu 
Müfid 

Makamı Riyasetpenahiye 
Şer'iye ve Evkaf ve Heyeti Irşadiye unvanı

nın (Meclisi Meşayihi ilmiye ve Vakfiye ve He
yeti Irşadiye) unvaniyle tevsimini teklif ederim. 

'Oorum 
Haşim 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye nezaretleri

ne lüzum olmakla beraber Meclisi Âlimiz kendisi 
için bir hududu kanuni kabul etmediği için şim
diden böyle teferruatı umurla iştigal edecek ve 
bu hususa dair kavanin vazı ve nezaretler ihda
sına çalışacak olursa bu işin içinden çıkmak 
müşküldür. Evvelemirde postu kurtaralım, Son
ra üzerinde istediğimiz teşkilâtı ihdas edebiliriz. 
Ancak bugün için en muvafık şekil, mevcudu 
idare etmek ve müdafaai vatanda bulunmak lâ
zımdır. Vatanı kurtardıktan sonra asri bir su
rette teşkilât ile kavanini esasiye vaz'ı muvafık 
olacağı kanaatinde bulunduğumdan bugün mev
cut nezaret ve müdüriyet şekillerinde nezaret ve 
müdüriyetler teşkilini teklif ederim. 

Karahisarı iSahib 
Mehmed Şükrü 
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REİS — Okunmıyan başka takrirler var mı 

efendim ? 
RAGTB B. (Amasya) — Var efendim. 

Riyaseti Celileye 
icra Vekillerinin sureti intihabına dair ka

nunun birinci maddesinin on bir zattan mürek
kep bir îcra Vekilleri Heyeti vardır, fıkrasının 
tayyiyle âzası yedişer zattan mürekkebolmak 
üzere Tunalı Hilmi Beyin takririnde muharrer 
olduğu veçhile sekiz idare heyetleri vardır. Tar
zında tadilini teklif eylerim. 

Amasya 
Mehmed Ragıb 

REİS — O halde demek ki, bu takrir Tunalı 
Hilmi Beyin takriri ile birleşiyor, şimdi reye ko
yacağız. 

KÂTİP HAYDAR B. — Amasya Mebusu Rı
za Efendinin takriri vardır. 

Riyaseti Celileye 
Şer'iye ve Evkaf unvanının Makamı Dinî ve 

evkaf namı verilmesini Müdafaai Milliye ile Mu
aveneti tçtimaiyenin birleştirilmesini teklif ey
lerim. 

Amasya 
Rıza 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Aliyesine 
Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinin müs

takil olmasını tensibetmekle beraber idarei har
biye hususunda elzem olan sürati temin edebil
mek için Meclisin münakaşasından azade ve He
yeti ieraiyeden hariç addedilmesini teklif ede
rim. 

• Lâzistan 
Ziya Hurşid 

REİS — Şimdi efendim, Karahisarı Sahib 
Mebusu Mehmed Şükrü Beyin takririni iptida 
reye koyacağım. (Takrir tekrar okundu). Kabul 
edilmedi. 

(Devamla) Mademki yeni bir kanun yapılı
yor, bir maddei kanuniye olmalıdır ki. taayyün 
etsin (Reye konulsun sadaları). 

REÎS — Maddei kanuniye suretinde olsun
da ondan sonra koyalım. 

MUSTAFA TAKI Ef. (Sivas) — Anlaşılma
dı efendim, bir daha okunsun. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Efendim, 
meveudolan nezaretler, burada da nezaret yapıl
masını teklif ediyor. Esas itibariyle on encümen 
olmak üzere aynı esamide kabul ettik. Tekrar 
müzakereye lüzum görmüyorum. Binaenaleyh 
vakit zayi ediyoruz. (Pek doğru sadaları.) 

REÎS — Müzakerenin kifayetine karar ver
dik. Binaenaleyh takrirler okunsun. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Birinci maddenin yalnız maliye kelimesinden 

sonra defteri hakani ve ticaretten sonra sanayi 

kelimesinin ilâvesiyle diğer mevat için aynen 
kabulünü teklif eylerim. 

Çorum 
Fuad 

REİS — Şükrü Bey rica ederim bitiriniz de 
beklemiyelim. Reye koymak mecburiyeti var 
efendim. Böyle mühim bir meselenin müzakere
sinde rüfekayı kiramın dışarı çıkmamaları lâ
zımdır. Çünkü reye konulacak. Bunun için siilii-
saiH ekseriyet lâzım. Şükrü Bey rica ederim bir 
daha takrirlerinizi noksan vermeyiniz. 

ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — Cümlece 
malûm olduğu için bendeniz yazmadım. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Aliyesine 
Birinci maddedeki birinci fıkrayı şer'.'ye, 

evkaf, irşad makamına kaim olmak üzere (Me
şihat) kelimesiyle dercedilmesini teklif ederim. 

Karahisarı Sahib 
İsmail Şükrü 

Makamı Celili Riyasete 
Birinci maddenin teşkilâtı hazıramız muci- . 

bince berveçhi zir aynen vekâleten idaresini 
teklif ederim, meşihat ve evkaf (Ticaret, ziraat, 
maadin), nafıa, adliye ve mezahib, maliye, da
hiliye, hariciye (harbiye, bahriye) müdafaai 
milliye, maarif. 

Karahisarı Sahib 
Mehmed Şükrü 

(Hayır, hayır^olamaz sadaları). 
REÎS — Kabul edenler ellerini kaldırsınlar 

(Eller kalkmaz). Ekseriyet yok efendim. 

Riyaseti Celileye 
Dahiliye Nezareti Vekâletine merbut bir de 

Nüfus Müdüriyeti Umumiyesi ilâvesini teklif 
eylerim. 

Ertuğrul 
Mustafa Kemal 

(Çorum Mebusu Fuad Beyin takriri tekrar 
okundu). 

(Kabul kabul sadaları). 
REÎS — Kabul edenler ellerini kaldırsınlar 

(Eller kalkar). Kabul edildi efendim. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
îcra Vekillerinin sureti intihabına dair olan 

Kanunun birinci maddesinde dâhiliyeye merbut 
addedilen (Emniyeti Umumiye) tâbiri bugünkü 
teşkilâtı hazıraya ve telâkkii umumiye göre yal
nız (polis) mânasını ifade etmekte olduğundan 
jandarma teşkilâtım da ihtiva etmek üzere 
(Umuru inzibatiye) şekline kalbini teklif ederim. 

İzmit Mebusu 
Hamdi 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
İlâveyi kabul ediyoruz, diğer teklifleri kabul et
miyoruz. 
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(Birinci madde ilâve ile okundu) : 
MADDE 1. — Şer'iye ve Evkaf, Sıhhiye ve 

Muaveneti içtimaiye, İktisat, (Ticaret, Sanayi, 
Ziraat, Orman ve Maadin), Maarif, Adliye ve 
Mezahip, Maliye ve rüsumat, Defteri Hakani, Na
fıa, Dahiliye (Emniyeti Umumiye, Posta ve tel
graf), Müdafaai Milliye, Hariciye, Erkânı Har-
biyei Umumiye işlerini görmek üzere Büyük Mil
let Meclisinin on bir zattan mürekkep bir İcra 
Vekilleri Heyeti vardır. 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsınlar 
(Eller kalkar). Ekseriyeti sülüsan ile birinci 
madde Fuad Beyin takriri mucibince kabul 
edildi. 

leri) Reisi vükelâ olacak zat rüfekayi mesaisini 
evvelâ kendisi intihap ve Meclis azasına teklif 
eder ve mazharı itimadolacağmı anlarsa vazife
yi deruhde eder. Binaenaleyh, bir başvekil rüfe
kayi mesaisini kendisi irae etmezse aralarında 
ittihadı efkâr, ahenk olmazsa tabiî mesailerinde 
ahenk olamaz. Bunun için bendenizden evvel be
yanı mütalâa eden refikimin mütalâasına iştirak 
ederim, öteki maddelere gelince mesele tezahür 
eder. 

MUHlDDÎN BAHA B. (Bursa) — Bendeniz 
Hamdullah Subhi Bey ile Tahsin Beye iştirak 
etmiyorum. Maddenin aynen kabulünü rica ede
ceğim. Meclisin icra mahiyetini haiz olduğu 
defaatle söylendi. Kendisi bir başkasını bu veza-
ifi icraiyeyi ifa için tevkil etmiş bir vaziyettedir. 
Binaenaleyh, vekil ile müvekkil arasında doğru
dan doğruya bir irtibat tesisi elzemdir. Dahili
ye Vekiline Meclis, Umuru Dahiliyeye mütaal-
lik vazaifi bilvekâle tevdi eder. Bu kabul ettiği
miz prensibe muvafık ve lâzımdır. Eğer bu he
yetin kuvvetli olmasını arzu ediyorsak ve eğer 
her vekilin ayrı vazifesini kemali serbesti ile 
ifa etmesini arzu ediyorsak vekilleri doğrudan 
doğruya intihap ve tevkil etmemiz icabeder. 
Ondan bir mahzur tasavvur buyuruluyor. Haki
katen vardır. Fakat bu mahzuru bâzı tedabir ile 
ref'etmek imkânı vardır. Dahiliye Encümeni, 
Maliye, Hariciye Encümeni müteşekkildir. Bina
enaleyh, bunlar arasında üçer, beşer namzet irae 
edilir. Reisi Muhteremimiz de onların birisini 
intihap buyururlar. Bu itibarla bu mahzur da 
kalkar. (Muvafık, sadaları). 

FERÎD B. (Çorum) — Bendeniz de diyorum 
ki, efendim mademki heyeti icraiye arasında bir 
tesanüt olmak ve ahengi efkâr bulunmak lâzım
dır, onun için her halde reisi icrainin kendi arka
daşlarını seçmesi lâzımdır. Yalnız ne Hamdullah 
Subhi Beyefendi gibi bu meselede tamamiyle 
doğrudan doğruya hakkı tâyini Reise vermek 
istemiyorum, ne de Muhiddin Baha Bey birade
rimizin dediği gibi namzetlerin encümenden gös
terilmesini . arzu ediyorum. İkisini teklif ediyo
rum ve diyorum ki : Reis olan zat her vekâlet 
için üçer namzet göstersin ve üç namzetten birini 
Heyeti Umumiyeniz intihabetsin. Bu suretle hem 
Meclisin kendi vazifei icraiyesi için tevkil ede
ceği zatı doğrudan doğruya intihap suretiyle 
tevkil etmesi temin edildiği gibi Reisi icrainin de 
kendileriyle ahengi efkâr yapabileceği, mutabık 
kalabileceği arkadaşları intihabedebilmesi temin 
olunur. Binaenaleyh, buna dair bir takrir ver
dim. Müzakereyi kâfi görür iseniz takrir reye 
konsun. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Uzun uzadıya 
mütalâatı zait görüyorum. Katiyen muvafık 
görmüyorum. Ahval hepimizce malûmdur. Zati 
Şahane ya reddeder veya .tasdik eder. Meclis o 
makamda bulunuyor. Bendeniz o veçhile teklif 
ediyorum. Meclisin Reisi kabinesini teşkil eder, 

MADDE 2. — İcra Vekilleri Büyük Millet 
Meclisinin- ekseıiyeti mutlakasiyle intihabolu-
nur. 

REİS — Söz istiyenler var mı efendim? 
İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) — 

Bu maddede İcra Vekilleri Büyük Millet 
Meclisinin ekseriyeti mutlakasiyle intihabolunur, 
deniliyor. Eskiden kabul ettiğimiz bir esas var
dı. İcra ile teşri şu Heyeti Muhteremede içtima 
etmiş idi. Burada bir şümul var, şümul eskiden I 
kabul edilen esasa mugayir, bu mugayereti kal
dırmak için İcra Vekilleri Büyük Millet Mec
lisinin ekseriyeti mutlakasiyle (içlerinden) keli
mesinin ilâvesini teklif ediyorum. (Doğru, doğ- I 
ru, sadaları). Bu şümul defedilmiş olur. («İçle- I 
rinden» kelimesi yerine; «aralarından» denilse I 
daha doğru olur, sadaları). . 

HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) — 
Efendim, bendeniz bu maddenin aynen tatbikin- I 
de üç noktadan mahzur görüyorum. Evvelce ya- I 
pılmış olan intihapta gayet büyük ve kahir ek
seriyetle kabul edilmiş, intihabedilmiş bir reisi
miz vardır. Eğer biz onunla çalışacak adamları I 
da kendimiz intihabedeceğiz, dersek nasıl olur? 
Hattâ kendi bunu size söylemese bile, mizaç nok-
tai nazarından, fikirlerde ittihat noktai naza- I 
rmdan daha muvaffakiyetle çalışabilmek için 
bu hakkı Reise vermeliyiz. Biz yine beğendiği
miz adamları koyarsak bir cebir teklif etmiş 
oluruz. Zıddına misal hatırlıyamadığım için bu 
suretle söylüyorum. Dünyanın her tarafında, 
baş olarak intihabedilen adamlara illâ ki, sen bu I 
adamlarla çalışacaksın, diye bir teklif vâki I 
olmamıştır. Pek dikkatle düşündükten bu mu
azzam işin başına geçirdikten sonra ona o kadar 
emniyet etmişizdir ki, arkadaşlarını bizzat inti-
habetmesini de yine kendisine terk etmemiz 
icabeder. Bendeniz bu noktai nazarla bu mad
denin tadil edilmesini ve İcra Vekillerini Reisin 
intihabetmesine salâhiyet verilmesini teklif edi
yorum. 

REİS — Başka söz istiyenler var mı efen- I 
dim? 

TAHSİN B. (Aydın) — Malûmu âliniz bü
tün meşruti idarelerde (Yüksek söyleyiniz, ses- i 

— 170 — 



t : 8 1.5.1336 C : 2 
Meclise teklif eder. Benim teklifim bundan iba
rettir. 

BÎR MEBUS — Hilmi Bey noktai nazarımı 
hulasaten anlattı. Bu hususa ait takririm de 
vardır. Hamdullah Subhi Bey arkadaşımız pek 
güzel izah ettiler. Bendeniz de îcra Vekillerinin, 
Reisin intihabı ve Meclisin tefriki ile olması ta
raftarıyım. 

HAMDULLAH SUBHÎ B. (Antalya) — 
Efendim, deminki teklifimin Meclisin tasavvur 
edebildiğim bütün endişelerini tatmin edebile
ceğine kaaniim. Tahmin ediyorum ki, Millet Mec
lisi zamanın harikulade nezaketini **" düşünerek 
iş başına geçireceği zevatın doğrudan doğruya 
Millet Meclisinin intihabından çıkmış olmasını 
tercih ediyor. Bu düşünce kabili izah olan bir 
şeydir. O halde bir taraftan Millet Meclisinin 
bu endişesini tatmin etmek, diğer taraftan Ri
yasete intihabettiğimiz zata emniyeti azîmemizi 
göstermek için alınabilecek bir tedbir vardır. O 
nedir? Heyeti Icraiye Vekilleri için Millet Mec
lisi beş zatı namzet gösterir, Reis aralarından 
intihabeder. Bu zatler hem Meclis tarafından 
haizi itimattır, hem Reisimizin itimadını kaza
nır. Bu suretle Millet Meclisinin endişesi tat
min edilmiş ve Reis de kâfi derecede genişlik 
bulmuş olur. 

FEYZÎ Ef. (Malatya) — Buna dair bir tak
ririm vardır. 

MUSTAFA TAKI Ef. (Sivas) — Bendenizin 
reyi âcizanem Beyefendinin ifadesine yakındır. 
Mademki Meclis vazifei teşriîyeyi deruhde etti, 
hem de, . vazifei icraiyeyi deruhde etti. Her en
cümenden mütaaddit zevat namzet gösterilir, 
o zevat arasında Heyeti Umumiyece intihap ya
pılmalı, sülüsanı âra ile intihabolunmalı. Bu 
ekseriyeti haiz olan zevat Reise arz olunur. Reis 
tasdik ederse anın vekâletleri tamamen (Gü
rültüler) tasdik etmezse Meclis tekrar intihab
eder. (Gürültüler) Müsaade buyurunuz, tasdik 
etmezse Meclis tekrar intihabeder, bendeniz bu 
fikirdeyim. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim, îcra 
Vekilleri intihabında düşünebileceğimiz esas, iş 
görebilmektir. Zevat arasında tesanüdü efkâr ve 
amal olmalıdır. Bunun için şimdiye kadar bizzat 
iş deruhde eden zatın, arkadaşlarını tâyin et
mesi lâzımdır. Bunun hakkında birkaç namzet 
gösterirler, bunların bir tanesi intihabolunur, 
binnazariye doğrudur. Fakat tatbikat itibariyle 
kolay değildir. Birkaç kâtip intihabında - kâ
tiplik ki o kadar mühim bir vazife değildir -
icra salâhiyetini ellerine vermediğimiz halde kaç 
cleîa intihap yaptık ve kaç kâtip intihaboluna-
bildi? îki kâtip intihaboluhdu. Tekrar intihab-
ettik, bu tarzda gitti. Sonra öyle zannediyorum 
ki on bir kişinin intihabı burada birçok zaman 
geçmesini mucibolur ve hattâ bâzı nahoş bir 
hal zuhuruna sebebiyet verir. Ben noktai na
zarımı açık söylerim, noktai nazarım arkadaş

lardan hiç kimseye hırs atfetmek değildir. Bir
birlerini tanımamak itibariyle ve Kâtip, Heyeti 
îdare in t ihabıma benzememesi dolayısiyle olabi
lir ki bâzı cereyan hadis olur ve bizce matlubolan 
tesanüdü kendimiz içeriden yıkmış oluruz. Bu
nun için umumi bir şekilde benim iki noktai 
nazarım var efendim, bir defa bu Meclisin teş
riî ve icrai roktai nazarı vardır. Olabilir ki bi
rinin aleyhinde cereyan muvafık bir şey değil
dir. Mademki Heyeti • Umumiyece kabul edil
miştir. Muvafık bir cereyan almasını arz ediyo
rum. Her yerde kabul olunduğu veçhile asıl 
noktai nazara deminki sözlerim ile îma etmiş 
idim. Reis olan zat rüfekasmı doğrudan doğru
ya intihabetmeli, seçmeli ve Heyet bunu tas
dik etmeli veyahut bu olmadan ve Heyete biraz 
salâhiyet vermek isteniliyorsa encümenlerin nam
zet göstermesi caiz değildir. Asıl zimamı idare
yi elinde tutacak zat her kim ise o namzet gös
tersin, ( 2 - 3 - 5 ) çünkü çalışacakları o bilir. O 
namzetlerden tefrik ve intihabedelim. (Gürül
tüler) 

REÎS — Şükrü Bey takriri veriniz. 

HAKKI HAMI B. (Sinob) — Bendeniz mad
denin bu şekilde" kabulünde iki mahzur görü
yorum. Birinci mahzur : icra Vekillerinin Mec
lisi Âli tarafından intihabı takdirinde şüphesiz 
Meclisi Âli mesuliyette müşterektir. Yani salâ
hiyeti tefrik ve intihabı Riyasetten almak sure
tiyle mesuliyeti üzerimize alıyoruz. Bu suretle 
Heyeti Icraiyenin yapacağı işde tevellüdetmesi 
lâzımgelen her bir mesuliyete biz zımnen işti
rak edeceğiz, fiilen müşterek değiliz. Fiilde 
müşterek olmadığımız halde neden salâhiyeti 
fevkalâdeyi kendilerinde temerküz ettirdiğimiz 
îcra Vekilleri mesuliyeti azîmesini de deruhde 
etsinler? iştiraki zımniden başka efal ve hare
kâtından haberdar olmadığımız Heyeti Icraiye
nin ef alinden mütevellit mesuliyeti azîmeyi 
üzerimize alıyoruz. Meclisi Âli salâhiyeti fevka
lâdesini nasıl ki toplamış, bir heyete tahmil et
miş ise onların hareketine biraz mezuniyet daha 
vermek suretiyle mesuliyeti de kendilerinde te
merküz ettirmesi lâzımdır. Salâhiyeti fevkal
âdeyi haiz ve mesuliyeti deruhde eden bu He
yeti Icraiye; yalnız bugünkü şekli düşünmiye-
lim, âtiyen her türlü şeyi ihtiyar edebilir. Biz 
bunları ne suretle muaheze edeceğiz! ikincisi: 
Meclisi Âli salâhiyeti fevkalâdeyi haiz olduğunu 
bilerek geldi. Bu salâhiyeti fevkalâde ile bera
ber mesuliyeti azîmenin şeklini de kabul etti. 
Eğer biz şimdi ittihaz edeceğimiz mukarreratta 
da ufacık bir hata irtikâbedecek olursak bun
dan tevellüdedecek mesuliyet gerçi bize ait 
mesuliyet olacaksa da yalnız bununla kalmıya-
rak, mevcudu imha edeceği cihetini nazarı iti
bara alarak, bütün millet ve bütün tarih naza
rında ebedî takdirlere mazhar olacak yerde la
nete mâruz kalmıyalım. Salâhiyeti fevkalâdeyi 
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kendilerine tevdi ettiğimiz zevatı muhteremeye 
de mesuliyeti fevkalâdeyi vermek suretiyle bu 
veçihile vazifenin mihver ve sürati matlubede ce
reyanım temin etmek lâzımdır. Fikren mütesa-
nidolmıyan Ibir Heyeti İcraiyenin ifayı vazifede 
duçar lolaeağı müşkülâtı teemmül etmeli. Binaen
aleyh Riyaset kendileriyle teşriki mesai edecek 
zevatı intihabedebilmeli. Meclisi 'Muhterem me-
yanında zannetmem ki, hiçbir kimsenin amali 
aynı ıgayeye matuf olmasın. Fakat bendeniz ga
yeye 'başka tariktan gitmek isterim, rüfekayı 
muhtereme diğer Ibir başka yoldan gitmek is
terler. Gaye bir olduğu halde hedefe doğru tuta
cağımız tariki muvasalatta yekdiğerimize uy
mazsak ne yolda gayeye vâsıl olabiliriz? Onun 
için Heyeti Umumiyenin kabulüne iktiran etmek 
suretiyle Heyeti İcraiyenin emri intihabı Riya
sete verilmeli ve Ibu suretle hem mütecanis bir 
Heyeti leraiye vücuda getirilmiş ve kem de işler 
süratle görülmüş oluyor. Hamdullah Sub'hi IBe-
yin bu hususa dair sözlerine bendeniz de aynen 
iştirak ediyorum. (Müzakere kâfi sadaları) 

REİS — Efendim takrirler okunacak : 
(Hamdullah Subhi Beyin takriri) 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
icra Vekilleri, Millet Meclisi tarafından 

namzet gösterilen ıbeşer zat arasından Reisin 
intihabiyle taayyün eder. 

Antalya 
Hamdullah Subhi 

KÂTİP HAYDAR B. — Üç takrir de birbiri
nin aynıdır efendim. 

Büyük Millet Meclisi 'Riyaseti Celilesine 
İkinci maddenin : «İcra Vekilleri icra ve He

yeti Teşriîye Riyaseti tarafından intihap ve Mec
lis tarafından tasdik olunur» şeklinde kabulünü 
teklif ederim. 

Kütahya 
Ra'gıb 

«Tunaiı Hilmi Beyin takriri» : 
İkinci maddenin berveçhi zir tadilini teklif 

ederim. İcra Vekilleri Büyük Millet Meclisi Re
isi tarafından intihap ve Meclisçe tasdik 'olunur. 

Bolm 
' Tunaiı Hilmi 

Büyük Millet Meclisi 'Riyaseti Celilesine 
İkinci maddenin, İcra Vekillerini Meclisimi

zin Reisi bulunan zatı muhterem Meclisin Heyeti 
Umumiye arasından çalışabileceği zevatı intihab-
ederek tasdiki memuriyetlerini Meclise arz et
mesi tarzında tadilini teklif ederim. 

Denizli Mebusu 
Yusuf 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
İkinci maddenin «İcra Vekilleri 'İcra Reisinin 

her vekâlet için 'göstereceği üç namzetten ibiri 

ekseriyeti mutlaka ile intihabiolunıır» suretinde 
kabulünü teklif ediyorum. 

Çorum 
Ferid 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
İkinci maddenin şu suretle tadilini teklif edi

yorum : 
İcra .Vekilleri her encümenden gösterilen 

namzetler meyanından Heyeti Umumiyece ekse
riyeti sülüsanı âra ile intihaibolunduktan sonra 
Meclisin Reisi tarafından da tasdik olunur. Reis 
o zatı tasdik etmezse, Heyeti Umumiye yine ek
seriyeti âra ile başkasını intihabeder. 

ISivas 
Mustafa Taki 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Derdesti müzakere bulunan işbu kanunun 

ikinci maddesinin (İcra Vekilleri, Büyük Millet 
Meclisinin ekseriyeti mutlakasiyle aralarından 
intihaibolunur) suretinde tadilini teklif eylerim. 

Karahisarı Sahib 
İsmail Şükrü 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
İkinci maddede ekseriyeti mutlakasiyle tâbi

rinden sonra (Tâyini esami suretiyle) kelimesi
nin dahi ilâvesini teklif ederim." 

Aydın Mebusu 
'Tahsin 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Reis, İcra vekâletlerinden her biri için üçer 

namzet irae eder ve Meclis ekseriyeti sülüsanı 
âra ile bu üç namzetten birini intihabeder. 

Trabzon 
Ali Şükrü 

«Bursa Mebusu Muhiddin Baha Beyin takriri» 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Encümenlerden intihabedilecek beş zatın 
Meclisin inzimamı kabuliyle Reise irae edilmesi
ni ve onun tarafından bu zevattan birinin İcra 
Vekili olarak tefrikini teklif ederim. 

Bursa 
Muhiddin Baha 

(Riyaseti Celileye 
Vekillerin encümenler tarafından (üç zatı) 

namzet göstererek içlerinden birisinin Reis tara
fından tercihi suretiyle tâyinini teklif ederim. 

Malatya 
Feyzi 

«Saruhan Mebusu Ömer Beyin takriri» : 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Reisi Umumi tarafından gösterilecek iki zat
tan birisi Heyeti Umumiyenin 'ekseriyeti mutla
kasiyle intihabolunur. Teklif ederim. 

Saru'han Mebusu 
Ömer 
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Makamı Celili Riyasete 

MADDE 2. — Kuvvei teşriîye ve icraiye Re
isi tarafından intihap ve Büyük Millet Meclisin
ce ekseriyetle tasdik edilecek zevat Heyeti îera-
iye âzası olurlar. 

Sinob 
Hakkı Hami 

Huzuru Âliye 
Zimami idareyi ele alacak zat nezaretler iğin 

üçer kişi intihabedildikten sonra Büyük Millet 
Meclisi bunlardan hangisini kabul ederse o zat 
münasip görünen makama ik'adolunur fikrin
deyim. 

Sinob 
Mehmed Şerif 

RE IS — Şimdi efendim, takrirleri reye ko
yuyoruz. 

CELÂL B. — Okunan takrirlerle encümen 
noktai nazarı arasında azîm fark vardır. Bina
enaleyh, ben yalnız encümenin noktai nazarın
da İsrar edip etmediğini, okunan takrirlerden 
hangisinin muvafık olup olmadığını anlamak is
tiyorum. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
YUNUS NÂDI B. (izmir) — (Encümen na

mına kürsü hitabete gelerek). Efendim, encü
men bu meselede, Meclisin icrai ve teşriî mahi
yeti haiz olması ve iki vazifenin de Mecliste ce
mine istinadettikten sonra mantıkan başka bir 
sureti hareket bulamamıştır. Onun için encümen 
teklifinde İsrar ediyor. Yani Heyeti Umumiye 
tarafından intihabı tervicediyor. 

RElS — Takrirleri birer birer reye koyuyo
rum, efendim. 

(Antalya Mebusu Hamdullah Subhi Beyin 
takriri tekrar okundu). 

REÎS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sınlar. Kabul olunmadı. 

(Çorum Mebusu Ferid Beyin takriri tekrar 
okundu). (Hayır, sadaları). 

RElS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. 
(Kabul olunmadı). 

Büyük Millet Meclisi Rİ3raseti Celilesine 
İcra Vekilleri Heyetinin mehmaemken müte

canis zevattan mürekkebolnıasını temin etmek 
ve bu suretle umuru mühimmei millînin uzun bir 
müddet Heyetin uhdesinde ipkası suretiyle me-
nafii milletin husulüne muvaffak olabilmek üze
re ikinci maddenin berveçhi âti şekilde tadilini 
teklif eylerim. 

MADDE 2. — icra Vekilleri Büyük Millet 
Meclisi Reisinin her vekâlet için Meclis âzasın
dan göstereceği üçerden celman otuz üç zati ara
sında Büyük Millet Meclisinin ekseriyeti mutla-
kasiyle intihabolunur. 

Kângırı 
Mustafa Neşet Kâzım 

RElS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. 
(Gürültüler) 

Müsaade buyurunuz efendim, gürültü etme
yiniz. Reyleri sayacağım. Lütfen kabul etmiyen-
ler ellerini kaldırsın. (Saydı). Ekseriyeti sülü-
san yok, efendim. 

(Saruhan Mebusu Ömer .Beyin takriri tekrar 
okundu) 

ISMAlL FÂZIL Pş. (Yozgad) — Dinliydim 
efendim. 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsınlar. (Reddolundu). 

(Karahisarı Sahib Mebusu ismail Şükrü 
Efendinin takriri okundu). 

RP]IS — Kabul edenler ellerini kaldırsınlar. 
İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) — 

Efendim, benimki ekseriyeti sülüsani âra iledir. 
RE IS — Peki efendim, kabul edenler lütfen 

ellerini kaldırsınlar. (Eller kalkar) Kabul olun
du, efendim. 

(Bursa Mebusu Muhiddin Baha Beyin tak
riri okundu) (Muvafık sadaları) 

RE IS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. 
(Eller kalkar). Kabul olunmadı, efendim. 

Müsaade ederseniz beş dakika müzakereyi 
tatil ediyorum. 

Kapanma saati : Z. S. 5 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Açılma saati : Z. S. 6 

REÎS — Reisisani Celâleddin Arif Beyefendi 
KÂTİPLER: Haydar Bey (Kütahya), Muhiddin Baha Bey (Bursa) 

RElS — Efendim, Celseyi açıyorum. Üçüncü 
maddeyi okuyoruz : 

MADDE 3. — Her vekil deruhde ettiği umu

run ifasında mensubolduğu encümenin reyi is-
tişarisini alabilir. 

RElS — Efendim, bu madde hakkında söz 
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istiyenler... Hilmi Bey buyurun! 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — (Alabilir) fiili 
iktidarisi ipka edilirse *bu maddenin tayyı lâzım-
gelir. Binaenaleyh (alır) tarzında tadilini teklif 
ederim. 

REÎS — Başka efendim? 
REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim, 

zaten vaziyetimiz istişare vaziyetidir. Gerek ic
raya dâhil olalım, gerekse olmıyalım, istişare 
vazifei asliyemizdir. Binaenaleyh bu maddede, 
Heyeti îcraiye Encümenin reyi istişarisini ala
bilir, denmesi îcra Vekillerini takjddetmektedir. 
Bir vekil için istişare etmek demek muhtacı ol
duğu hususatta tenevvür etmek demektir. Te
nevvür etmek için bir vekili yalnız encümenin 
azalarına inhisar ettirmek, vekilin salâhiyeti 
istişaresini tahdidetmek demektir. Hariçten de, 
Mebusana dâhil olmıyan zevatla, malûmatlarına, 
müktesebatlarma binaen istişare etmek salâhi
yeti evlâ bittarik mevcuttur. Binaenaleyh ben
deniz tabiaten mevcut ve her meselenin tenev
vür etmesi için her şahsa; mebus olsun olmasın, 
herkese müracaat ederek istişare etmek salâhi
yeti cümlemizde mevcudolduğundan dolayı böy
le (Encümenle istişare edebilir) kaydının tay-
yını teklif ediyorum (Muvafık sesleri). 

"REÎS — Başka efendim söz istiyen var mı? 
MUSTAFA TAKÎ Ef. (Sivas) — Her vekil 

deruhde ettiği umuru tedvir için intihabolun-
muş bir vekildir. Fakat encümenler de o vekil
lerin kalem vazifelerini icra ile mükelleftir 
(Hayır, hayır sadaları). Müsaade buyurun efen
dim, arz edeyim, sözümü bitireyim. Encümenler 
her vekile ait vazaifle de iştigal edecek. Çünkü 
Heyeti Umumiye doğrudan doğruya hem icra ve 
hem teşrii deruhde etmiştir. îcrayı da madem
ki, Heyeti Umumiye deruhde edindi, daimî suret
te icraya ait vazaifiyle iştigal mecburiyetindedir. 

«Ne gibi iştigal edebilir"? Hçr encümen namına 
bir adam icraat yapabilir. Çünkü hepsi birden 
yapamaz, encümene tabiî encümenin eşhası dai
resine, diğer efradına düşen vazifei daime - çün
kü teşri devam edemez - ancak kalem vazifesi 
olur. Çünkü bir emir doğrudan doğruya kalem
de tetkik ve muhakeme edilmedikçe icra reisle
ri o kaleme ait, o meseleye ait bir icraatta bulu
namazlar, her hangi bir iş bir nazıra verilme
den önce, şimdiye kadar olan teamül, evvelâ 
kalem onun hakkında bir şey ihzar ediyor, 
bilâhara nazıra geliyor. Doğrudan doğruya bir 
fert bilâtetkik bir şey icra edemez. Binaen
aleyh fikri âcizanemce istişareye mecbur olmalı, 
evvelâ kalem karar vermeli, yalnız burada bir 
mahzur vardır. O mahzurun da defi mümkün
dür. Çünkü bâzı umuru mühimme ve müsta
cele^ olur. Umuru mühimme ve müstacelede en
cümenin reyi ve kararını alasıya kadar maksat 
fevt olmak ihtimali vardır. Buna karşı tedabir 
yok değildir. Buna karşı tedabir ittihaz olu

nur. Yalnız îcraiye Encümenine biraz fazlaca 
salâhiyet veririz. Nenin gibi meselâ : Madde 
şu suretle tadil olunursa her vekil deruhde eyle
diği umurun ifasında encümenin reyini almıya 
mecbur ise de umuru müstacele ve mühimmede 
encümeni bilâhara haberdar etmek şartiyle ted
viri umur edebilir. Bu suretle ıslah edilirse her 

' iki taraftaki mazarrat defedilmiş olur. Tama-
miyle maksat hâsıl olmuş olur. Daha kolay olur. 
Bunun için böylece tadilini teklif ediyorum ve 
bu takriri veriyorum. 

REÎS — Başka söz istiyen var mı efendim? 
(Abdülkadir Kemalî Beye hitaben) encümenin 
fikrini izah edecekseniz buyurun. 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Efendim, (bu alabilirle, alır) • kelimesi ara
sında bittabiî mühim farklar vardır. (Vekil men-
subolduğu encümenin reyini alır) demekle ve
kile bir mecburiyeti katiye tahmil edilmiş olu
yor. Halbuki îcra Vekillerini nazır olarak di
ğer nazırlara benzemesin ve Hükümeti muvak
kate şeklini almasın için birçok itirazlarla vekil 
olarak kabul ettik. Eğer bunlar Meclise karşı 
mesul olacaklarsa bu gibi takyidata lüzum yok
tur. Encümenlerden rey almak mecburiyeti 
sureti katiyede tahmil edilir ve encümenlerce 
ittihaz edilecek mukarrerata fikren vekil muha
lif olursa Mecliste noktai nazarına muhalif olan 
bir fikri müdafaa ve neticesinde mesuliyete ma
raz kalmak ihtimali vardır. (Alabilir) kaydiyle 
biz vekillerin encümenlerden de istişare etme
sinin teminini muradettik. İstifade etmesini 
muradettik ve nazır vekillerini encümenlerden 
büsbütün yabancı bırakmak istemedik. Daha 
doğrusu encümenlerin icra haklarını bir derece 
daha tevsi etmek istedik. Umuru mühimme ve 
müstacelede kaydının konması birçok müşkü
lâta badi olacaktır. Çünkü umuru mühimme ve 
müstaceleyi tesbit etmenin imkânı yoktur. En
cümence kabul edilmiş olan şekil, encümenin de 
icraya iştirakini temin ve vekilin kendi kendine 
iş yapmak imkânı olmıyan hususatta encümenin 
reyile hareket ederek mesuliyeti tahmilini mu
ciptir. Binaenaleyh encümenin teklifi veçhile ve
killerin encümenlerden istişari rey alabilmesi 
kaydının aynen kabulü yani gösterilen madde
nin aynen kabulünü teklif ederiz. 

REÎS — Daha söz söyliyecek var mı efen
dim? Pekâlâ takrirleri okuyacağız : 

Riyaseti Âliyeye 
Üçüncü madde zaten her vekilin dâhilden ve 

hariçten hakkı istişarisi tabiaten bulunmak do-
layısiyle lağıvdır. Binaenaleyh madde şeklinde 
tesbitine lüzum yoktur. Tâyymı teklif ederiz. 

Saruhan îçel 
Refik Şevket Ali 

Bursa Sinob 
Servet Hakkı Hami 

(Reye koyalım sadaları, gürültüler).... 
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REÎS — Müsade buyurun efendim, eller j 

kalkmalı, ekseriyet o zaman olur. (Eller kalkar) 
Reddolundu. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Üçüncü maddenin : Her vekil deruhde ettiği 

umuru mühimmenin ifasında mensubolduğu en
cümenin reyini almaya mecburdur, şekline ifra
ğını teklif eylerim. 

Yozgad 
Süleyman Sırrı 

Takrir sureti 
Üçüncü maddedeki (reyi istişarisini- alabilir) 

yerine (mütalâasını alır) denilmesini teklif ede
rim. 

Bolu 
Tımalı Hilmi 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
«Millet Meclisi teşekkül eden Heyeti İcrai-

yeyi ledelicap ıskat edebilirler.» tarzında işbu 
kanuna bir maddenin ilâvesini teklif eylerim. 

Çorum Mebusu 
Sıddık 

(Çorum Mebusu Sıddık Beyin ikinci takriri 
de okundu): 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Üçüncü maddenin «her vekilin deruhde e t - ' 

tiği umurun mühim kısmının ifa ve icrasında 
mensubolduğu encümenin reyini istihsale mec
burdur.» suretinde tadilini teklif ederim. 

Çorum Mebusu 
Sıddık 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Üçüncü maddenin berveçhiâti tadilini tek

lif ederim. 

MADDE 3. — Her vekil deruhde ettiği umu
ru mensubolduğu encümenin ekseriyeti ârasiyle 
idare eder. 

Sivas 
Mustafa Taki 

KÂTİP HAYDAR B. — İmzasız bir takrir 
(Okunmaz sadaları) her halde İsmail Şükrü 
Efendinin olacak. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Derdesti tezekkür bulunan kanunun üçüncü 

maddesi : Her vekil deruhde eylediği umurun 
ifasında encümenin reyini almaya mecbur ise de 
umuru müstacelede encümeni bilâhara haberdar 
etmek şartiyle tedviri umur eder, suretinde tadil 
edilmelidir. 

Karahisarı Sahib 
İsmail Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Her vekil deruhde ettiği umurun ifasında 

i mensubolduğu encümenin ledelhaece reyini alır, 
şeklinde tadilini teklif ederim. 

Kırşehir 
Müfid 

REİS — Şimdi efendim, evvelce tay teklifini 
reye koymak mecburiyeti var. Kabul olunursa 
diğerleri okunmıyacak, diğerleri reye konmıya-
cak, onun için tay teklifi bir daha okunsun. (Sa-
ruh'an Mebusu Refik Şevket Beyle arkadaşlarının 
takriri tekrar okundu.) 

(Hay hay, kabul, kabul sadaları... Ekalliyet 
sadaları) 

REİS — Kabul olunmadı efendim. 
(Kırşehir Mebusu Müfid Efendinin teklifi 

tekrar okundu.) 
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. 

(Eller kalkar. Gürültüler) 
Kabul olunmadı efendim. 
(Karahisarı Sahib Mebusu İsmail Şükrü 

Efendinin takriri tekrar okundu.) 
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. 

(Eller kalkar) 
Kabul olunmadı efendim. 
(Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin tak

riri tekrar okundu.) 
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. 

(Eller kalkar) 
Reddolundu efendim. 
(Tımarı Hilmi Beyin takriri tekrar okundu.) 
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. 

(Eller * kalkar) Kabul olunmadı efendim. 
(Sivas Mebusu Mustafa Taki Efendinin tak

riri tekrar okundu.) 
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın, 

(Eller kalkar) Kabul olunmadı efendim. 
KÂTİP HAYDAR B. — Üçüncü maddeyi re-

3̂ e koyuyoruz. (Üçüncü madde tekrar okundu) : 

MADDE 3. — Her vekil deruhde ettiği umu
run ifasında mensubolduğu encümenin reyi is
tişarisini alabilir. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler elle
rini kaldırsın. (Eller kalkar... Gürültüler...) Ka
bul edildi efendim. 

(Kâtip Havdar Bey dördüncü maddeyi oku
du) : 

MADDE 4. — İcra Vekilleri arasında çıkacak 
ihtilâfı Büyük Millet Meclisi halleder. 

(Muvafıktır sadaları) 
REİS — Söz söyliyen yok mu efendim? 
HÂŞİM B. (Çorum) — Efendim, bendeniz 

altıncı bir maddenin ilâvesine lüzum görüyorum. 
(Hayır, hayır sesleri. Gürültüler, kapak sesleri. 
ayak patırtıları) Müsaade buyurun ki arz ede
yim, altıncı bir maddeye lüzum görülüyor ki... 
(Gürültüler) Pekiyi dördüncü madde hakkın
da söyliyeyim. Lâyiha Encümeninden gösterilen 
dördüncü maddeyi okuyorum. (Dördüncü mad
deyi okudu.) (Gürültüler) 
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(Hamdullah Subhi Bey söz ister). 
RElS — Buyurun. 
HAMDULLAH SUBHÎ B. (Antalya) — 

Efendim, bir dakika için bu maddenin tahmin 
ettiği vakayı olmuş tasavvur buyurun, icra Ve
killeri arasında bir ihtilâf çıkmış ve bunlar si
zin karşınıza gelmişler ve çekişiyorlar. Biri ben 
haklıyım, diğeri ben haklıyım, diyor, bu işin tu
tar yeri kalmaz ki, efendim. (Handeler). Dün
yanın ne tarafında görülmüş ki, bir memleketi 
idare etmeye memur edilen adamlar Millet Mec
lisinde karşı karşıya gelsin, yekdiğerine karşı iti-
razatta bulunsun. O halde yegâne mantıki olan 
şey, eğer vekiller arasında ihtilâf çıkarsa onların 
bir başı vardır. Halletmenin çaresini bulur. Kar
şınıza gelmezler. Halletmenin çaresini bulmazsa, 
ya o vekili istifa ettirir veya doğrudan doğruya 
hep birden istifa ederler. Hiç Millet Meclisi kar
şısında vekiller gelir de birbirine karşı muarız 
veziyette kalır, yekdiğerini tenkideder mi? Bu 
vaziyet nerede görülmüştür? (Pek doğru, sesleri). 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Efendim, 
Hamdullah Subhi Bey biraderimiz zannedersem 
bir noktada yanılıyorlar, mesuliyet meselesi 
değil ,içtilıat meselesi, bu içtihat dolayısiyle ihti
lâf husule gelir ve zannımca katiyen ondan bir 
çekişme mânası çıkmaz. Zaten takririmi vermiş
tim. Millet Meclisine meselenin düşmesi, buyur
dukları gibi her hangi noktai nazardan olursa 
olsun, katiyen caiz değildir. Binaenaleyh, Di
vanı Riyasetle encümenlerin reislerinden mürek
kep bir heyet, icra Vekilleri ile karşı karşıya 
gelip uzlaşırlar, akıbet buna da nihayet verile
mezse, bir çare bulunamazsa mesele Millet Mec
lisine akseder. Çünkü, içtihat meselesidir. Zan
netmem ki, burada mesuliyet meselesi olsun, 
olursa o zaman mesele başka türlü bir şekil alır, 
binaenaleyh, içtihat meselesi olmak dolayısiyle 
Divanı Riyaset ve encümenlerin reislerinden mü
rekkep bir heyet aralarını bulmaya çalışır. Ola
madığı takdirde Millet Meclisince bir çaresi dü
şünülür. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Zaman zaman 
geçmiş veya mevcut kanunlarımıza merbut kal
mak istiyoruz. Bazan kendimiz için daha pratik 
şeylere yanaşmak istiyoruz. Bu maddenin mev
cudiyeti bize suhulet bahşedeceğini zannediyo
rum, kabinelerin bir iki ayda değişmeleri, beş 
ayda sekiz nazırın değişmesi eski bir usulün 
icabatmdan olsa gerek, halbuki böyle Heyeti 
Umumiye muvacehesinde Heyeti Umumiyeyi ha
kem vaziyetine koymakla bu mahzurun önü alın
mış olur. Nazırlar kendi aralarında, kendi ka
bine reislerinin karşısında kendi meselelerini 
fasledemezse mecbur kaldıkları zaman şüphesiz 
heyet muvacehesine gelir ve böyle bir keyfiyette 
vekillerin yeniden intihabı gibi müşkül bir vazi
yetten Meclisi kurtarmış olur, zannederim. (Pek 
doğru, sadaları). 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim, 

Heyeti terayie Vekilleri arasında tahaddüs ede
cek ihtilâf at her halde şahsi olmıyacak ve mün
hasıran vazifeden mütevellit olacaktır. Bende
niz bundan evvelki celsede bu kanunun müzake
resine iptidar olunduğu zaman, «icra Vekille
rinin intihabına ve vazaifine aittir.» şeklinde 
serlevhanın tadili teklifinde bulundum. Heyeti 
Muhtereme bunu kabul etmedi, dedi ki : Vazi
feye ait kanun derdesti tanzimdir. Binaenaleyh 
henüz ortada vazife yok iken vazifeden tevel-. 
lüdedecek ihtilâf atın ne suretle hallolunacağını 
bu kanunla mevkii müzakereye koymamalıdır. 
Binaenaleyh, bendeniz bu ihtilâfatın varit ol
duğu, fakat bu kanunun ancak, Heyeti Icraiye 
Vekillerinin intihabına mütedair olduğunu arz 
ederek intihaba taallûk etmiyen ve vazifeye 
mütaallik bulunan bu maddenin vazifenin es-
nayi tevzi ve taksiminde mevzuubahsolmak 
üzere şimdilik tayyıın teklif ediyorum. (Pek 
güzel, sadaları). 

ABDÜLKADlR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Yapılan lâyihai kânuniyeye bir madde ilâ
vesine lüzum görmüştük, şimdi arkadaşların 
söyledikleri gibi İcra Vekilleri arasında çıka
cak ihtilâfı Büyük Millet Meclisi, halleder, zan
nediyorum ki, Hamdullah Subhi Bey biraderi
mizin düşünceleri bu meselede bizim noktai na
zarımızdan biraz ayrılıyor, istanbul'daki gibi 
teşekkül etmiş isek vaziyet, Hamdullah Subhi 
Beyin, buyurdukları gibidir. Fakat burada şah
san, ferden, Heyeti Umumiyemiz, istikbalin her 
hangi bir gününde (Allah lüzumunu gösterme
sin...) ferden ferda, iplere çekilecek vaziyette
yiz. (Hayır, hayır, sesleri. Ayak patırtıları. Bu 
olamaz, efendim). 

RElS — Şahsi mütalâasını söylüyor. 
ABDÜLKADlR KEMALÎ B. (Devamla) — 

Şahsi olarak mütalâatımı söylüyorum. Maksat
lar bir. (Gürültüler). 

RElS — Müsaade buyurun. Müsaade buyu
run... 

ABDÜLKADlR KEMALÎ B. (Devamla) —-
Efendim, maksatlarda ayrılık yok. Ya ben yan
lış söjdedim veya Heyeti Muhtereme yanlış te
lâkki buyurdular. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Amenna... 
ABDÜLKADlR KEMALÎ B. (Devamla) — 

Mesuliyette ferden ferda müşterekiz, istanbul'
daki kabinenin vaziyetinde bulunmadığımızı he
piniz takdir edersiniz. Arada hudus edecek ih
tilâf at buraya arz edilmezse kim halledecek? 
Heyeti Uınumiyeye arz edilmezse halledilmiye-
cek bir vaziyette devam edip gidecektir, ben 
noktai nazarımda haklı olduğumu iddia eder
sem, diğeri de iddia ederse burada gelip karşı 
karşıya kavga etmeyiz tabiî. Noktai nazarları
mızı söyleriz, Meclisi Âli de hakem olur. ihti
lâfatın umumi olanını burada arkadaşça hal
lederiz. Çünkü, mesuliyette ferden ferda müşte-
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rekiz. -Kabine olarak mesuliyette müşterek ol
dukları gibi ferden ferda da onlar mesuliyette 
bizden ayrılamazlar. Söylemek istediğim cihet 
budur. Yoksa ipe çekileceğimizi hatıra getir
miyorum. Onu. hatıra getirenler buraya gelmez 
di ve istikbalimizi böyle görmüyorum. Tabiî bu 
mevzuubahis değildir. îcra Vekilleri arasında 
çıkacak ihtilâf ât yine kendi aralarında halle-
dilmezse madem ki, bunu halledecek daha yük
sek mevkide bir kudret mevcut değildir ve o 
kudreti yalnız Meclisi Âliniz temsil ediyor, şu 
halde çıkacak ihtilâf atı kendi aralarında hal-
ledemezlerse ve Maelis de hakem mevkiinde bu 
lunmazsa bittabi bu ihtilâf at ebediyen halledi
lemez. Madem ki, ademitimat, itimat mesele
leri bize aittir'. Daha yüksek bir kuvvet mev-
cudolup da bunların ihtilâfatmı, mührü almak 
suretiyle - bizdeki teamül - başka bir kabineye 
tevdi etmenin de imkânı yoktur. Ben deruhde 
edeceğim meselede noktai nazarımda şiddetle 
ısrar edersem bunun halli kimin tarafından 
yapılacaktır? Tabiîdir ki, onu, kuvveti mutla-
kayı haiz ofen Meclisi Âliniz halledecektir. Bu 
maddenin konmasmdaki hikmet bundan ibaret
tir. Mesuliyette şiddetle müşterekiz. Hem Heye
ti umumiye itibariyle, hem de kabinede bulun
makla, Tekrar ediyorum: İcra Vekillerinin ara
larında çıkacak ihtilâf atın halli için kendi ara
larında bir çarei hal, bir çarei tesviye bulun
madığı takdirde, hal mercii ancak Meclisi Âli-
nizdir, başka bir kuvvet yoktur ki, onlar arasın
da tahaddüs edecek meseleyi halledebilsin. Ve 
başka bir kuvveti mevcut addetmenin de imkâ
nı yoktur. Ben ısrar ederim, diğer arkadaşım 
ısrar eder: Mercii hal neresi?... Ben ferden de 
mesulüm, kabine itibariyle de mesulüm. Ben nok
tai nazarımda ısrar ediyorum. Bu nokta doğru
dur ve gittiğim yol doğrudur diyorum,. kabine 
o noktai nazarıma itiraz ediyor. Ben noktai na 
zarımı sizin nazarlarınızda ispata çalışmassam 
çalışacak bir vaziyette bulunamaz isem, derdimi 
kime anlatacağım?... Bu madde işte bu noktai 
nazardan konmuştur. (Müzakere kâfi, kâfi, sa-
daları) 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Zannedersem, bu 
madde bu kadar uzun uzadıya müzakereye de
ğer bir şey değildir. Kabine arasında vukubıı-
lacak müzakerat, ya ekseriyetle veya ittifak ile 
kabul edilir. Eğer ekseriyet hâsıl olmaz ve itti
fak dahi vukubulmazsa tabiî Reis Paşanın bu 
lunduğu tarafın tercihine dair aşağıda bir mad
de gelip yapılacaktır. Şayet bu ihtilâfat, arada, 
istifa edecek derecede bir ihtilâf vücuda geti
rirse, Meclis bunu hakem usuliyle halleder. Mee 
lise gelip de burada muaraza edecek değil, Bi
naenaleyh bu maddenin tamamiyle kabul edil
mesini teklif ediyorum. (Beye reye, sadaları) 
(Kâfi, kâfi, sadaları) 

RE IS — Müzakereyi kâfi görenler ellerini 

kaldırsın. (Eller kalkar) Müzakere kâfi görül
dü efendim, o halde takrirler okunsun. 

Dördüncü maddenin N şöylece tadilini teklif 
ederim: icra Vekilleri arasında çıkacak ihtilâf: 
Divanı Riyasetle encümen reislerinden mürekkep 
bir heyet, muvaffak olmadığı takdirde Büyük 
Millet Meclisi halleder. 

Bolu 
Tunalı Hilmi 

Riyaseti Âliyeye 
Dördüncü maddei kanuniyenin esasını vazife 

den mütvellit ihtilâfat teşkil ettiği ve halbuki 
Heyeti İcraiye Vekillerinin vazifeleri henüz mu
ayyen olmacûğı için şimdilik bu maddenin tayyı-
nı teklif ederim. 

1 Mayıs 1336 
Saruhan 

Refik Şevket 

REÎS — iptida tay teklifini reye koyuyoruz 
Kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) 
Kabul edilmedi efendim, Çorum Mebusu Haşim 
Bey altıncı olarak bir madde teklif ediyor. 

MADDE 6. — (Büyük Millet Meclisi icra 
Vekillerinin tahtı murakabede bulundurulmala
rını teminen encümen rüesasını âzayi daimi ad-
deyler.) 

Çorum * 
Haşim 

REÎS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. (El
ler kalkar) Kabul edilmedi, efendim. 

Encümenin teklifini kabul edenler ellerini 
kaldırsınlar. (Eller kalkar) Kabul edildi, efen
dim. 

(Beşinci madde Kâtip Haydar Bey tarafın 
dan okundu) : 

MADDE 5. — Meclisin toplanmadığı zaman
da vekiller meyanmda istifa eden olursa bilâha-
ra Meclisin tasdikine iktiran etmek üzere mez
kûr umuru Büyük Millet Meclisi Reisi, Meclis 
âzasından tensibedeceği zata kendi mesuliyeti 
altında muvakkaten tevdi eder. (Muvafık şada 
lan) 

MURAD B. (Kastamonu) — Efendim, Mecli
sin toplanmadığı zamanda vekiller meyanmda 
vuktfbulacak inhilâl istifaya münhasır olamaz, 
başka sebepler de olabilir. Binaenaleyh bu (is-

I tiia»eden olursa) cümlesinin, (inhilâl) suretinde, 
tadilini teklif ediyorum. (Doğru, doğru, seslen) 

HÂŞlM' B. (Çorum) — Encümenin göster
diği beşinci maddede yalnız istifadan bahsedili
yor, ölümden hiç. haber verilmiyor. (Gürültüler, 
ayak sesleri) Bu şeyinizi teveccüh telâkki ede
rim, teşekkür ederim. Sözümden yine vazgeç
mem efendim. Şimdi, ölürse ibaresini knymalı 
(Gürültüler) Efendinin buyurduğu gibi inhilâl 
etmiş ibaresi olmalı. Meclis kendi iradesiyle ta-

I 

• > 



î : 8 1.5 .1336 O : 3 
tili içtima etmiş ise çünkü, Meclisin içtima kuv
vetini biz kendimiz nezetmemeliyiz. Beşinci 
maddeyi şu suretle okuyorum ki : Meclis tatili 
içtima eylediği zamanlarda îcra Vekillerinden 
biri istifa veya vefat etmiş olur. Müşarünileyhi 
ikinci derecede haizi ekseriyet olan zat istilılaf 
eder, şayet bu suretle ikinci inhilâl vukuunda 
da (Gürültüler) derecei* salisede ihrazı ekseriyet 
eden ricalden biri icrayı vekâlet eyler (Gürül
tüler). Bendeniz böyle söylüyorum. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim 
bendeniz her şeyden evvel affı âlinizi rica ede
rim. Buraya birkaç defa inip çıkmaktan biraz 
mahcubiyet hissediyorum, (öyle şey olur mu 
sesleri) fakat vazifei vicdaniye bendenizi sevk 
ediyor. Efendim evvelâ henüz içtimaimizin birin
ci haftasında Meclisimizin infisahını düşünmeyi 
Meclisimizin şerefiyle mütenasip bulmam. Birinci 
haftada biz dağılırsak Heyeti icraiye ne yapacak 
şeklinde bir teemmül bizim için doğru değil
dir. Binaenaleyh, evvelâ Meclisin vaziyeti huku-
kiyesi tâyin olunduktan, Meclisin ne zaman ta
til edileceği keyfiyeti tarafımızdan tesbit edil
dikten sonra, elbette burayı bırakıp giden zevat, 
yani bizim burada bırakacağımız Heyetin ne su
retle idarei umur edeceğini düşüneceğiz. Efen
dim, bir defa kendi tatilimiz keyfiyetini ve bir 
defa ne suretle vazifeye nihayet vereceğimiz 
keyfiyetini tesbit etmeden gittikten sonra He
yetin vazifesini düşünüyoruz. Anayı düşünme
den yavruyu. Halbuki bizatihi ana olan yine 
Heyetimizdir. Bendeniz bu maddenin, intihaba 
dair olan bu kanunla alâkadar olmadığını görü
yorum. Kanunun başı heyetin intihabına aittir, 
intihaptan başka bir şey mevzuubahsolmamah-
dır. Efendim, esas da bunu gösteriyor. Bendeniz 
bu maddenin tayymı teklif ediyorum. 

REÎS — Efendim, başka söz istiyen var mı? 
(Müzakere kâfi, kâfi sadaları). 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Beşinci 
maddede (Meclisin toplanmadığı. zamanda) de
niyor, bunun toplanmadığı zaman ne zamandır? 
Sonra geçen gün Hiyaneti Vataniye Kanununun 
sekizinci maddesi müzakere edilirken bendeniz 
bir takrir vermiş idim. Büyük Millet Meclisin
ce badettasdik kelimesi geçiyordu. «Meclisin 
münakit olmadığı zamanlarda îcra Vekillerin
ce tasdiki» fıkrasının ilâvesini istirham etmiş 
idim, o vakit, Heyeti Muhtereme her ân müna-
kittir, katiyen münakit olmadığı zamanı yok
tur diye tesbit etmişlerdi. (Doğru bu suretle tes
bit etmişlerdi sesleri). Şimdi münakit olmadığı 
zamanlarda tâbiri kullanılıyor ki, ne zaman mü
nakit olacaktır, ne vakit olmıyacaktır. Bunun 
tasrihi lâzımdır. (Doğru doğru sesleri). 

HAŞlM B. (Çorum) — O ciheti nazarı iti-
bare almalı. 

ŞEYH SERVET Ef. (Bursa) — Rüfekayi ki
ram ! Geçen de aynı meselenin mahiyetini teşrih 

babında söz söylemiştim. Meclisin mahiyeti 
şahsiyesi sabit bir haldedir, Halifenin salâhiyeti 
hakikiyesi, mahiyeti mâneviyesinde daima tecelli 
etmesi lâzımgelir. Halife esaretten kurtuluncaya 
kadar, efendiler, bunu istirham ederim, Meclisin 
ekseriyetinin dağılmasını hiçbir zaman mevzuu-
bahsetmiyelim. 

HAŞÎM B. (Çorum) — Bir maddei kanuniye 
ile teyidedilsin. 

ABDÜLKADlR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Meclisin devamı içtimaını menedecek hiçbir 
kuvvet mevcut değildir. Çünkü bizi müntehiple-
rimiz buraya gönderdikleri zaman müddet kay-
diyle mukayyet olmıyarak gönderdiler. Binaen
aleyh, Meclisin tatil edilmesi imkânı katiyen 
mevcut değildir. Bu maddeyi koyarken biz şöyle 
düşündük : Maksat ve gayemize vusul için bazı 
esasat tesbit edildikten ve ortalıkta bir dereceye 
kadar sükûn hâsıl olduktan veya ahvali'fevka
lâde dolayısiyle Meclisçe on beş, yirmi gün, bir 
ay tatil kararı verildikten sonra hâsıl olacak bir 
mecburiyet üzerine Heyeti tcraiyedeki arkadaş
larımızdan birisi istifa veya vefat ederse bu 
müddet zarfında Heyeti Icraiyenin reisi vaziye
tinde olan mesul zat mütereddit kalmasın, yine 
âza meyanmdan münasip birisini intihabederek 
işi tedvir etsin ve aynı mesuliyeti mutlaka iie 
toplandığımız zaman bize gelsin, vaziyeti söyli-
yerek tasvip kararı alsın; Maksadımız bu idi. 
Hattâ Padişamız Efendimiz Hazretlerini kurtar
dıktan sonra ve hattâ biz karar vermedikçe 
Meclisimizi feshedecek hiçbir kuvvet yoktur. 
Bunu da böyle bilmeli. 

HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Efendim, bun
dan evvelce kabul edilmiş olan üçüncü »madde 
var, üçüncü madde ile Abdülkadir Kemali Bey
efendi biraderimizin şimdiki beyanatı arasında 
büyük bir tenakuz var. Üçüncü madde diyor ki, 
her vekil, deruhte ettiği umurun ifasında men-
subolduğıı encümenin reyi istişarisini alabilir. 
Binaenaleyh, Heyeti Celileleri mütehassıs bu
lundukları hususat itibariyle encümenlere ayrıl
mış, binaenaleyh, her birisi birer encümende 
ifayi vazife ile mükellef iken nasıl oluyor da yi
ne bu maddei kanuniye ile burada ifayi vazife 
etmekte bulunması hasebiyle îcra Vekillerinin 
kendisinin reyi istişarisine müracaat edeceği tâ
yin ve takyidedilen bu azayı muhteremenin tek
rar buradan dağılmış oldukları farz ve kabul 
edilebilir ? Şayet dağılmış oldukları zamanda He
yeti tcraiye meyanında bulunan zevatı muhterc-
meden birinin esbabı muhtelifeden dolayı terki 
vazife etmesi sebebiyle Riyaset, mesuliyetini de
ruhte etmek üzere, diğerlerinin intihabını bi-
lâhara Meclisi Umumiyeye arz etmek üzere.. 
yapabilir tarzında bir madde kabul edilirse 
bir defa şu sureti kabul etmekle evvelki 
maddeyi lâğvetmiş oluyoruz. Kabul ettiği
miz bir maddeyi, aynı celsede aynı müzakerede 
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zımnen lâğvetmiş oluyoruz. (Onunla münasebeti 
yok sadaları) 

HAKKI HAMI B. (Sinob) — Encümenleri 
teşkil eden zevatın reyi istişarisini alabilmek için 
encümenleri teşkil eden azayı mulıteremenin bu
rada bulunması lâzım, burada bulunmıyan aza
nın reyi istişarisini hayal ile mi alacak? (Gürül
tüler) 

TUNALI HlLMl B. (Bolu) — Evvelki gün 
.Şeyh Servet Efendi Hazretlerinin mütecellidane 
bir surette söylediği sözleri mütaakıp kendimi 
zaptedemiyerek gittim, Şeyhim Meclisin ilk ih
tilâlcisi olmak üzere sizi karşımızda görmekle 
mülbahiyiz, ellerinizden öperim dedim. Eğer bu 
Mecliste bir ihtilâlcilik husule gelmezse emin ol
malıyız ki, arkadaşlar, hiçbirimiz iş göremeyiz. 
(Alkışlar) Bir kere tasavvur ediniz ki, Meclisin 
açılması, kapanması meselesinde gayet müte
reddit bulunuyoruz. Evvelki günkü vaziyet ne 
idi, şimdiki vaziyet nedir. Hakikatler ki, bir
birlerini tamamen nakzediyorlar. Biz bunların 
karşısında nasıl iş görebiliriz? Evvel emirde biz 
bu Meclisin temadi edeceği zamanı muayyen ve
ya gayrimuayyen surette bilmezsek katiyen, ka-
tıbeten bence burada iş 'görmek mümkün de
ğildir. Binaenaleyh, evvelemirde umumiyetle 
müttefikan veyahut ekseriyetle bir karar verme-, 
liyiz. Bu Meclisi hiçbir hal ve hiçbir haleti ru
hiye katiyen dağıtamaz. Mamafih çok işittik. 
Arkadaşlar, haniya Danton'larm zamanlarında 
olduğu gibi «Efendinize gidin söyleyin, bizi bura
dan yalnız süngüler çıkarabilir.» Evet maatte
essüf üç, beş Meclisimizde bu sözleri söyliyen es
ki arkadaşlarımız olduğu gibi, dünkü dağıtılan 
Meclisimizde de bizim birçoklarımız o tecellüdü 
gösteremediler. Hiçbirimiz bu tecellüdü göster
medik. 

SOL TARAFTAN — (Gösterdik, buraya top 
1 andık sadaları) 

TUNALI HlLMl B. (Devamla) — Bırakalım 
o ciheti. Benim, Rauf'un söylediği, ondan işitti
ğim o iki kelimeyi ve onun benim kalbimde aç
tığı yarayı yoklayın, o nasıl yaradır anlarsınız. 
Sadede gelelim : Binaenaleyh, burada söyledim. 
Zaten mademki, dahili muterize olmak üzere bu 
mesele açılmıştır. Ben esasen bunu yoklamak isti 
yordum, söz, söz içine girdi. Mademki açılmıştır, 
o halde bu meselenin şimdiden katiyen halledil
mesini teklif ediyorum. Bu Meclis, gayrimuay
yen bir surette, kendisinin vereceği bir karara 
kadar müzakeratnıa, içtimaatma devam edecek 
midir, etmiyecek midir? Edecekse bu gibi ka
nunlarda «Meclisin toplanmamış olduğu za
manlarda» gibi kayıtları ortaya koymak kati
yen abestir. Maruzatım bundan ibarettir efen
dim. 

HAMDULLAH SUBHÎ B. (Antalya) — 
Muhterem arkadaşlar! Ben, ikürsüde söylenen 
bâzı sözlerin pek çok suitelâkkiye yol vermesi 
imkân; nı görerek müteessir oluyorum, buna 

i itiraz etmek üzere buraya geldim. Biz bir ih-
J tilâlci kuvvet miyiz? Biz asılır mıyız? Bunların 
i hiçbirisi mevzuubahis değildir. Biz memlekete 
1 karşı, bütün dünyaya karşı sırf samimiyetten 

ve hakikatten mülhem olarak sözlerimizi söyle
dik ve dedik ki; Payitahtımız istilâya uğramış
tır. Bütün milletlerin aynı mevkide yapacağını 
mecbur olarak biz de yapıyoruz. Paris istilâya 

j uğramak tehlikesine mâruz kaldığı zaman 
i Fransa Hükümeti merkezini (Bordo'ya) nak-
j lett. Berlin'de ihtilâl başladığı vakit icrayı 

Hükümet imkânını görmiyen Alman Hükümeti 
(Vaymar) a nakletti ve istanbul'da, biz kendi 
Hükümetimizle başhaşa olsaydık, aramızda 

| yabancılar olmasa idi dâvamızı orada görür 
j idik ve Hükümetle orada anlaşırdık. Zatı Şa

haneye arz edeceğimiz şeyleri orada söyler idik. 
Kendi fikirlerimizi orada beyan ederdik. De
mek ki bizim buraya gelmemiz ihtilâl fikirleri 
üzerine değildir. Asılacak mıyız, Meclis dağı
lacak mı, dağılmıyacak mı meselesi değildir. 
Bizimle Hükümetimiz arasına üçüncü bir şa-

ı his girmiştir, istanbul'da ingiliz idarei örfi-
yesi vardır, istanbul'a, Loid Corc'un gayet 

i müessir bir tarzda ifade ettiği veçhile, ingiliz 
I tesiri nüfuzu hâkimdir. Anadolu içindeki bir 

Türk Payitahtına istanbul'u tercih ederiz, çün-
I kü toplarımızın ateşi altındadır, diyordu. Mat-
j buat onun eli altındadır, Hükümet onun em

riyle idare ediliyor. Bu vaziyettir ki Anadolu'
nun ortasında millet mümessillerinin toplan
masına sebebi yegâne olmuştur. Demek ki ihti
lâlci miyiz, değil miyiz, bizi asarlar mı, asmaz
lar mı, meselesi yoktur. Cebir neticesinde 
üçüncü bir şahsın müdahalesiyle kendi idaresi
ni ve kendi kendisini kurtarmak çarelerini arı
yor. Efendim, muhterem arkadaşlarıma rica 
ederim. Sözlerine dikkat etsinler. Bir millet 
kendisinin en kutsi vazifelerini ifa ettiği bir za
manda asılacak mıyım, asılmıyacak mıyım, ge
lecekler mi, gelmiyecekler mi, diye düşünmez. 

I Buna binaen bu sözlerin yeri yoktur ve bilhas
sa bu gilbi sözleri arkadaşlarıma tavsiye ederim, 

j elli bin dedikodunun, memlekette çalkanclığı 
( bir zamanda söylenıemejiyiz. Bizi bizimle itham 
Ü ederler. (Bravo sadaları alkışlar^ 

REÎS — Rica ederim maddeyi bitirelim. Mad-
i denin müzakeresi kâfi görülüyor mu? (Kâfi, 
i kâfi sadaları) 
j Müsaade buyurunuz müzakerenin kifayetini 

reye koyuyorum, lütfen eller kalksın. (Eller 
I kalkar) Müzakere kâfi görüldü. 
j KÂTlP HAYDAR B. — Evvelâ maddenin 

tayyı hakkındaki takrirleri okuyorum. 
Büyük Millet Meçlisi Riyaseti Celilesine 

Beşinci madde nâibemehal ve lüzumsuz olma
sına binaen tayyını teklif ederiz. 

Çorum Bursa 
I Fuad Muhiddin Baha 

— 179 — 



î : 8 1.5.1336 O : 3 
Huzuru Riyasetpenahiye | 

Beşinci maddenin tayymı teklif ederim. Çim- J 
kü, millet tatmin edilmedkiçe milletin hakkı I 
ödenmedikçe milletin kesredilen şeref ve hay
siyeti iade olunmadıkça biz bu kürsünün etra- i 
fmdan ayrılmıyacağız. 

Tokad 
Rifat I 

Riyaseti Aliyeye I 
Büyük Millet Meclisi istihsali maksat etme- j 

dikçe tatili içtima etmemek vazife ve icabında I 
bulunduğundan beşinci maddenin madde olarak j 
zikri ruhu inikadı Meclise muhalif olmakla tay- j 
ymı teklif ederiz. j 

Aydın Bursa Sinob j 
Mazhar Şeyh Servet Hakkı Hami 

.' Saruhan I 
Refik Şevket I 

TUNALI HİLMÎ B. (Bolu) — Takririmi ge- j 
ri alıyorum. j 

KÂTİP HAYDAR B. — Tadil teklifini de j 
geri alıyor musunuz? ı 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Evet. j 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine ' 
Beşinci maddedeki (İstifa eden olursa) cüm- , 

leşinin (İnhilâl vukuunda) suretiyle tadilini i 
teklif ederim. 

Kastamonu Mebusu I 
Murad ı 

Makamı Celili Riyasete 
Meclisin kendi arzu ve iradesiyle tatili içtima 

eylediği zamanlarda İcra Vekillerinden biri is- j 
tifa veya vefat etmiş olursa müşarünileyhi ikin- i 
ci derece haizi ekseriyet olan zat istihlâf eder. j 
Şayet bir suretle ikinciden inhilâl vukuunda | 
dahi derecei sâlisede ihrazı ekseriyet etmiş olan j 
ricalden birisi îcrayi vekâlet eyler.. j 

Çorum 
Haşim j 

Meclisçe muvakkat bir zaman için içtima edil- j 
miyeceğine dair karar verildiği ve o suretle iç- j 
tima edilmediği zamanda vekiller meyanmda i 
istifa veya sak suretle münhal vukubulursa bi- \ 
lâhara Meclisin tensip ve intihabına iktiran et- ! 
mek üzere Büyük Millet Meclisi Reisi Meclis j 
âzasından bir zâta kendi mesuliyeti altında tev- j 
dii umur eder. 

Riyaseti Celileye j 
Beşinci maddenin berveçhi bâlâ tadilini tek- j 

lif eyleriz. ! 
Kırşehir ' Sivas | 

Müfid Rasim ; 
REÎS — Tay tekliflerini bir daha okuyoruz, j 

reye koyacağız. j 
(Kâtip Haydar Bey, Bursa Mebusu Muhiddin j 

Baha Beyle refikinin takririni tekrar okudu). ' 

REÎS — Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsınlar. (Tayyı muvafık, sadaları). (Eller kal
kar). îki el kaldırmayın, beyefendi olur mu öyle 

"şey, karıştırmayın. 
Aksini reye koyuyorum. Tayyını kabul etmi-

yenler ellerini kaldırsınlar. (Eller kalkar). Efen-
dinij ekseriyeti sülüsan hâsıl olmadı. Maddenin 
tayymı kabul edenler lütfen ayağa kalksın, de
mek ki, tayyı kabul edilmedi. 

KÂTİP HAYDAR B. — Maddenin tayymı 
kabul edenler yetmiş beş, ekseriyeti sülüsanı ârâ 
seksen. (Gürültüler). Ârâya iştirak edenler yüz 
yirmidir. Şu halde ekseriyeti sülüsanı ârâ yok.. 

REÎS — Müsaade buyurursanız, arz edeyim. 
Şimdiye kadar aradığım bendenizin, daimî suret
te maddelerde, sülüsanı ekseriyet idi ve hepsi 
ayrı, ayrı ekseriyeti sülüsan ile kabul edildi. 

Pekâlâ efendim, onun için diyorum ki, şim
di yetmiş beş kabul eden var ve mevcudumuz 
vüz virmidir. 

SAĞDAN BİR MEBUS — Sülüsanı ekseri
yeti burada aramıyacağız. 

REÎS —• Müsaade buyurulursa efendim, 
maddenin tayyı, veya ipkasıdır mesele, esasen bir 
tekliftir, onun için madde kabul olunurken ekse
riyeti sülüsanı arıyacak isek.... (Hayır, sesleri). 

TUNALI HİLMÎ B. (Bolu) — Ekseriyeti sü
lüsanı ârâ. Heyeti umumlyesine aittir. Hazfine 
dair ekseriyeti sülüsan yoktur. 

REİS — Zapta her halde sülüsanı ekseriyetle 
geçti. Bu suret kabul edilsin. 

KÂTİP HAYDAR B. — Refik Şevket Beyin 
vermiş oldukları takrirle, maddelerden her biri 
alelinfirat ekseriyeti sülüsanı ârâ ile reye kon
sun ve çünkü bu lâyihai kanuniye (Kanunu 
esasi) şekil ve mahiyetindedir, diyordu. (Doğru, 
sesleri, kabul etmiyoruz, sesleri). 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Demiş 
idim ki, bu, bir kanunu esasidir. Gerek mevad-
dinin, münferiden tadil, tebdil ve ilâvesinde, 
gerek heyeti umumiyesinin kabulünde ekseriyeti 
sülüsanı âranm ve tâyini esaminin lüzumu var
dır. Vukubulan muhtelif itirazat üzerine me
sele tefrik olundu, bir defa, ekseriyeti umumi
yesinin sülüsanı âra olması keyfiyeti bir, sa
niyen : Heyeti umumiyesinin ekseriyeti sülü
sanı ârâ ile tâyini esami (şeklinde olunması iki, 
salisen her maddenin ayrı, ayrı ekseriyeti sülü
sanı âra ve ayrı, ayrı tâyini esami şeklinde olması 
şimdi Reis Paşa Hazretleri tarafından reye konul
du ve heyeti umumiyesi hakkında ekseriyeti sü
lüsanı ârâ ve tâyini esami dendi. Maddelerin 
münferit olması teklifine karşı bendeniz bundan 
feragat ettim, efendim. Maddei münferideye aid-
olan... Binaenaleyh, bendenizce ekseriyeti sülü
sanı âra aramak keyfiyeti mevcut değildir. (Gü
rültüler... Doğru, doğru, sesleri). 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) — 
Mademki, bu kanunda bir suitelâkki vardırx 

- 180 — 



1 : 8 1.5.1336 C : 3 
bendenizin bir teklifim vardı ki, mühimd . On
da da ekseriyeti mutlaka vardı. Hakikaten mad
de, madde müzakeresinde ekseriyet var idi, ha 
kikat bundan .ibarettir. Müsaade ederseniz bu 
nu bugün bırakalım üçüncü maddeden bu tara
fını yarın tekrar müzakere edelim. Çünkü esa 
sen kararımızın hilâfına hareket etmiş olduk, 
bundan evvelki kararlar yanlış bir suiiefehhü 
me iktiran etti. Çünkü, (Gürültü) 

REİS — Şimdi esas itibariyle, kanunu esasi... 
(Gürültüler), Müsaade buyurun efendim, bu 
usulü müzakereye dairdir. Benim söz söylemeye 
hakkım vardır, şimdi esas itibariyle kanunu esa
si mahiyetinde olan kanun suretiyle telâkki edil
di ve heyeti umumiyesi bunun sülüsanı ekseri
yetiyle kabul edildi. Ekseriyetle kabul edilmesi 
için mutlak mevaddınm sülüsanı ekseriyetle ka 
bulu gayet mantıki bir esastır. Onun için mad
delerde bendeniz şimdiye kadar tatbik ettiğim 
gibi ekseriyeti sülüsanı arıyorum. 

TUN ALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Efendim, ben
deniz, bir iki arkadaşımı bu bapda şahit gibi 
göstereceğim, maddelerin ekseriyeti sülüsanı âra 
ve tâyini esami ile mevkii müzakereye konması
nı ve müzakerenin intaeolunmasım sureti lmsu-
siyede arkadaşlarımla, istişare ile söylüyordum. 
Ne vakit ki, benim o hususi istişarelerim, benim 
mağlâbiyetini izhar etti, yazıklar olsun, tees
süfler ederim dedim. Necati Bey ve saire buna 
şahitler, ne yapalım dediler, heyeti umumiyesi 
için... Bnaenaleyh şimdiye kadar buraya gelen 
birkaç refikimi bendeniz de bu veçhile teyidedi-
yorum. Yalnız heyeti umumiyesi içindir ki, 
hem sülüsanı ekserivetl e ve hem tâvini esami 
ile... 

REÎS — Şimdi efendim, müsaade buyurur
sanız... 

MUHİDDÎN BAHA B. (Bursa) — Bende 
nizce bu tetkikata lüzum kalmamıştır. Sayıldık, 
yüz yirmi sekiz kişiyiz, yetmiş beş kişi tayymı 
istedi, geriye elli üç kişi kalıyor. Nasıl olur da 
elli üç kişinin kabulü ile sülüsanı ekseriyet te
min edilebilir? Yetmiş beş kişi bunun tekraı 
kalkıp aleyhine rey verir. Şu halde maddenin 
ipkasını istiyen elli üç kişi kalıyor. Elli üç ki
şi ile bu maddenin ipkası hakkındaki verilen 
karar ekseriyeti sülüsanı araya iktiran etmiş 
olur mu! (Olmaz, sadaları) Şu halde madde ken
diliğinden sukutetmiştir. 

ÎSMAlL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisan Sahib) -
Diğer maddeler de yeniden müzakere edilmek 
lâzımgelir. (Mecliste hususi müşavereler bir müd
det devam etti) 

REÎSÎSANİ CELÂLEDDÎN ARÎF B. — 
Efendim, malûmu âliniz Refik Şevket Beyin tak
riri mevzuubahsolduğu zaman bendeniz mevkii 
Riyaseti işgal etmiyordum. Mustafa Kemal Pa
şa Hazretleri bulunuyordu. Kendilerine sordum 
istihsal eylediğim malûmat maddelerin ekseriye
ti sülüsan ile kabul veya reddi cihetini söylemiş-
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lerdi ve onun için geçen dört maddeyi o suret
le bendeniz de Makamı Riyasetten telâkki eyledi
ğim karar üzerine ipka etmek istedim. Şimdi 
bakalım Refik Şevket Beyin takriri de gelecek. 
Her takrir üzerinde olan itiraz onlara yayılıyor. 
O gelecek okunacaktır. 

REFİK B. (Konya) — Zaten bu üçüncü 
madde kabul olunmamıştır. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisan Salıib) — 
Farzı muhal olarak Şevket Bey tekliflerinden 
feragat etmemiş olsalar ve ekseriyeti sülüsanı 
âra ile kabul edilmek istemişe kabul edilecek 
maddeyi ekseriyeti sülüsanı âra ile kabul ede
ceğiz. Halbuki ekseriyeti sülüsanı âra yoktur. 
Kabul de yok. Geride elli üç rey kalıyor. Ade-
mikabul de yetmiş, binaenaleyh bunda tereddü
de mahal yok. Ekseriyet bile yoktur. Ademika-
bulde ekseriyeti sülüsanı âra... (Gürültüler) 
(Takrir okunsun, sadaları) 

KÂTİP HAYDAR B. — Maatteessüf en mü
him takrirler kayboluyor. Bu ya bizim müpte-
diliğimizden veya kalemin acemiliğinden. Bina
enaleyh bu bapdaki takriri bulamadık. (O, sa
daları) Bendeniz başkâtibe aidolanı başkitabete,. 
kaleme aidolanı da kaleme gönderiyorum. Tak
rir kalemde bulunamadığı için mufassal zapta 
müracaat ettik. Orada ekseriyeti sülüsanj âra 
kabul edildi deniyor ve sahibi takrir ise her 
maddenin ayrı ayrı tâyini esami ile reye konma
sından feragat ediyorum, diyor. Fakat ekseriyeti 
sülüsanı aradan feragat etmiyor. İşte zabıtta 
böyle muharrerdir, kabul veya ademikabui He
yeti Celilenize aittir. 

ÎSMAlL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisan Sahib) — 
Velevki övle olsun. 

HAYDAR B. (Devamla) — Şu halde ekseri
yeti sülüsan arayacağız. (Şiddetli gürültüler) 

REİS — Pekâlâ efendim beşinci maddeyi ya
rına talik edelim. 

FERİD B. (Corum) •— Her maddenin ekse
riyeti sülüsanı âra ile kabulü esas olarak kabul 
edildi. Böyle farz ediyorum, şimdi bir madde 
kabul etmek için ekseriyeti sülüsanı âra arayaca 
ğız. Teklif edilen bir madde vardır. Farz ediniz 
yüz yirmi mevcudumuz olsa banım kabulü için 
neksen rey lâzımdır. Değil mi, efendim? Sek
sen rey kabul içindir. Aksini koyarsak kırk rey-
aramamız lâzımdır. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — O neden çıkıyor. 
FERİD B. (Corum) Devamla — Aksi yapı

yorsunuz, elde madde var efendim. Şimdi yet
miş dokuz rey olsaydı maddenin kabulünü reye 
koyduğumuzda yetmiş dokuza karşı kırk bir kişi, 
kabul için sülüsanı ekseriyeti aradır. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Bir şeyin kabulü 
sülüsanı ekseriyeti mucibolur da ademikabulü 
olmıyacağı kaidesi nereden çıkıyor? 

FERİD B. (Corum) (Devamla) — Tenakuz 
var. 
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MÜFİD E l (Kırşehir) — Nasıl tenakuz 

efendim, kabul edilmediği için aksini reye koy
dunuz. 

HAMDULLAH SUBHÎ B. (Antalya) — Re
is Bey kabulünü reye koyunuz rica ederim. Ade
mi kabulü için sülüsam ekseriyet lâzımdır. Yok
sa reddedilmiş demektir. 

REÎS — O halde kabulünü reye koyalım. 
KÂTÎP HAYDAR B. — Encümenin teklifi 

en sonra reye konur. 
REÎS — Pekiyi efendim kabulünü reye ko

yalım. Tay teklifini kabul etmiyenler (Gürültü
ler). 

HAMDULLAH SUBHÎ B. (Antalya) — En
cümenin teklifini aynen kabul edenler diyelim. 

KÂTİP HAYDAR B. — Efendim o vakit de 
Nizamnameye muvafık olmaz. 

HAMDULLAH SUBHÎ B. (Antalya) — Hiç
biri sarih olarak ekseriyeti sülüsam araya ikti
ran etmedi. Maddeyi aynen teklif ediniz efen
dim. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Reis Beyefendi 
hazretleri mâruzâtım zabıtlar tanziminden 
sonra (Gürültüler)... 

REÎS — Müsaade buyurun efendim ademi-
kabul için de lâzım değil midir. O vakit tayyı 
kabul etmek lâzımgelir (Gürültüler). îştibah 
vukua geldi. 

HAMDULLAH SUBHÎ B. (Antalya) — Yet
miş dört kişi denirse hakkı riyaset nerede kalır. 

REÎS — Takriri bir daha okuyun, bir daha 
reye koyalım. 

Müsaade buyurun, buradaki âzayi mevcude-
nin sülüsam ekseriyetiyle yeniden reye koyalım 
(Bâzı azalar dışarı çıktılar sadaları). 

Burada herkesin bir vazifesi var, herkes va
zifesi başında bulunmalıdır. Çıksınlar, çıkan
lar kendileri kaybederler. 

Tayymı kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sınlar (Eller kalkar). Peki efendim mevcudu 
sayınız. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Bir de aksini 
reye koyunuz. 

REÎS — Yine neticeye vâsıl olmadık... Azayı 
mevcude (113) tür. Yine (75) musir kabulü 
için... Pekiyi efendim kabul etmiyenler ellerini 
kaldırsın. 

KÂTÎP HAYDAR B. — Bunun aksini reye 
koyamayız efendim. Gerek bizde ve gerek dün
yanın bütün parlâmentolarmdaki usul ve teamül 
bu merkezdedir. 

REÎS — Müsaade buyurun efendim, Reis 
Paşa Hazretleri izahatta bulunacaklardır. Lüt
fen. Sâmiin salonu terk etsinler, bir eelsei hafi
ye var efendim. 

Kapanma saati : Z. S. 7 

(Dördüncü celse hafidir) 
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