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BIEINOI GELSE 
Açılma saati: 1,30 zevalden sonra 

REÎS — ikinci Reû vekili HaBan Fehmi Beyefendi 
KATİPLER : Feyyaz Ali B. (Yozgadh Cevdet B. (Kütahya) 

REİS :— Meclis kuşat edildi. Zaptı sabık 
okunacak. 

(Kâtip Feyyaz Âli Bey Zaptı sabık hulâsa
sını okudu): 

1 — ZAPTI SABIK HÜLASASI 
Birinci celse 

Zevali saat bir kırk beşte ikinci Reis vekili 
Haşan Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetlerinde 
inikat etti. Zabtı sabık hulâsası kıraat ve aynen 
kabul olundu. Arzı istiman eden Alişerin affı 
hakkında Heyeti Vekileden mevrud kararname 
Adliye encümenine; Muş kasabası su yollarının 
tamirine dair Muş mebuslarının ve Bitlis - Diyar-
bekir caddesindeki Alemdar köprüsünün tamriri 
hakkındaki Bitlis mebuslarının, ve Şehit Hafız 
Hüseyin Beyin, hemşiresine maaş tahsisine dair 
Üsküdar, mebusu Salâhattin Beyin takriri 
Heyeti Vekileye, Taraklı şube reisi hakkındaki 
Hamdi Beyin sual takriri Müdafaai Milliye ve
kâletine; Ravzai nisvan mektebinin tamir ettiril
memesi sebebine dair Lâzistan mebusu Esat Be
yin takriri Maarif vekâletine havale olundu. 
Bazı eşhasın harekâtı keyfiye ve tahribiyelerine 
vo istiklâl mahkemelerinin mmtakalannı devir 
ve teftiş etmelerine dair Ertuğrul mebusu Necip 
Beyin takririnin İstiklâl mahkemelerine tamim 
şekilnde yazılmasına karar verildi. Memurinin 
vazifeleri başında bulunmalarnıa dair Heyeti 
Vekiledenmevrnt tezkere tebliğ olundu. Anteb'de 
müeahedede azim ve sebat edildiğine dair Anteb 
mebusu Yasin Beyden mevrut telgraf kıraat 
olundu. Bilâhare encümeni mahsus mazbatasının 
dördüncü maddesi hakkındaki müzakereye devam 
olundu. 

Teneffüs edilmek üzere celse tatil edildi, 
İkinci celse 

Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetle
rinde zevali Baat üç buçukta inikat etti, Sâmiin 
locasında bulunan mücahidi muhterem Etem Be
yefendiye Heyetin tensibiyle Meelis namına ta
rafı riyasetten beyanı hoşâmedi edilerek dördün
cü maddenini müzakeresine devam ve salı günü 
aynı ruzname ile içtima etmek üzere celseye ni-

y hayet verildi. 
Reis vekili Kâtip Kâtip 

Hasan Fehmi Feyyaz AH Cevdet 

REÎS— Zaptı sabık hakkında mütalâa var 
mı efendim? (Muvafık sesleri) Zaptı sabık hu
lâsası kabul edildi. Evrakı varideye geçiyoruz. 

4. — TEZKERELER 
İ. — Hıyaneti vataniyeden maznun iken be-

raetine karar verilen Azgın Ömer'in evrakının 
gönderildiğine dair Adliye vekaleti tezkeresi 

REtS — Hıyaneti vataniye ile maznun iken 
beraatine karar verilen Azgın Ömer'in Adliye 
vekâletinden mevrut evrakı var, Adliye encü
menine gönderiyoruz. 

3. — TEKLİFLER 
i. -T- Ergani mebusu Sırrı Beyin, Malmüdür-

lerinin memuriyetlerinin Maliye vekâletince ic
rasına dair teklifi kanunisi (2/144 m.) 

REtS — Malmüdürlerinin esaleti memuriyetle
rinin Maliye vekâletince icrasına dair Ergani 
mebusu Sırrı Beyin teklifi kanunisi... 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Evvelce bu, 
teklif edilmiş ve reddolunmuştu, tekrar ıuev-
zuubahis olamaz. 

REÎS — Evet ayni zemindeki teklifi et* ev
velce 'Heyeti celilece reddedildiği için bunun 

' Lâyiha encümenine havale edilip edilmemesi, 
yine Heyeti celilenize aittir. (Ret sadaları) Efen
dim. Malûmuâliniz bu bir teklifi kanuni olduğu 
için, âzayi kiramın teklifi kanuni hakkını tak
yit etmek Meelisi âlinize aittir ve nizamname de 
bu ciheti âmirdir. Riyaset resen reddetmiş ol
madı. Heyeti celilenize arzediyor. Lâyiha encü
menine havale edelim mi? (Ret sadaları) Ha
vale edilmedi. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELATI 
1. —• Tahkikat için Konya'ya izam kılınmış 

olan Mnvazenei maliye encümeni Reisiyle Maz-
hata mtiharririnin yerine muvakkaten intihap 
edilen zevat hakkında encümen müzakeresi 

REtS — Muvazenei maliye encümeni reis ve 
mazbata muharriri Beylerin lieclüttahkikat, 
Konya'ya memuren azimetlerinden dolayı encü
men âzasından iki zatın riyaset ve mazbata mu-
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hamiliğine muvakkaten intihap edildiğine dair 
encümenin tezkeresi vardır. Berayi malûmat 
heyeti celilerine tebliğ ediyorum. 

30.11*1336 0 : 1 
ifa ve neticesinin işar buyurulmasını rica ederim. 

B, M. Meclisi Reisi 
M: Kemal 

2. — Yozgad mebusu Feyyaz Âli Beyle rilfe-
kasının, Bogazlıyan kaymakamı, Kemal Bey mer
humun ailesine maaş tahsisine dair teklifi ka
nunisi (â/145) 

BEİS — Bogazlıyan kaymakamr merhum 
Kemal Beyin ailesine maaş tahsisi hakkında 
Yozgad mebusu Feyyaz Âli Beyle rüfekasının 
teklifi... Lâyiha encümenine gönderiyoruz, 

6. — MAZBATALAR 
1. — Giresun, Tirebolu ve Ordu kazalarından 

mürekkep müstakil bir liva teşkiline dair kanun 
lâyihası ve Dahiliye ve Muvazeneİ maliye encü
menleri mazbataları 

BEİS — Müstakil Giresun livası teşkili hak-
hakkında Dahiliye ve Muvazeni maliye encümen
leri mazbataları var. Vehbi Bey; bir şey söylî-
yccekmisiniz ? 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim malûmu âli
leri, vilayetler son vaziyette hep birer müstakil 
sancak haline ifrağ edildi. Ve bu meyanda Trab
zon da müstakil bir liva haline girdi. Fakat 
Trabzon sancağının nüfusu umumisi yedi yüz 
bine baliğ oluyor ve bu nüfusun bir merkezden 
idaresi müşkül oluyor. Bilhassa gerek mevkii, 
gerek ticareti ve gerekse sahilde olması itiba
riyle ehemmiyeti fevkalâdesi bulunan mıntaka-
mn> ki Giresun mıntakasıdır, müstakillen idaresi 
iktiza ettiği Hükümetçe dermeyan edildi. Encü
menimiz de buna kanaat getirdi ve müstakil 
bir sancak tesisi lüzumunu kabul etti ve orada 
üç yüz bin nüfusu havi bir sancak meydana 

.gelmiş oluyor, ki vilâyet de telâkki etmiş olsak, 
sancak da telâkki etmiş olsak, kendi varidatiyle 
kendini idare edebileceği gibi, inzibat ve ahvali 
hazıra dolayısiyle de fevkalâde muvafık bir va
ziyet hadis olmuş olacaktır. Onun için, bunun 
Hükümetin teklifi veçhile, müstaçelen ve bugün
kü ruznameye ithal edilerek müzakere ve kabu
lünü istirham ediyorum. 

BEİS — Müzakere açmazdan evvel bu lâyi
hanın Heyeti celilenizee, bugünkü ruznameye 
İthaliyle müstacelen müzakeresini kabul buyu
ranlar lütfen ellerini kadırsmlat*. Kabul edileli. 

22 .XI . 133« 
B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

Giresun, Tirebolu ve Onlu kazalarından 
mürekkep.ve Giresun namiyfe müstakil bir liva 
teşkili hakkında Heyeti Vekilenin 22 . XI . 1336 
tarihindeki içtimaında tasvip olunan lâyihai 
kanuniye sureti musaddakası ile esbabı mucibe 
lâyihası raptan takdim kılınmakla iktizasının 

Esbabı mucibe lâyihası 
Vüsati, servet ve mamuriyeti ve nüfusunun 

kesreti itibariyle Bahrisiyah sahilindeki kazala
rın en mühimini olan Giresun, şark cihetinde bu
lunan Tirebolu ve Garp cihetinde bulunan Ordu 
kazalariyle birlikte, bu kazaların merbut bulun
dukları Trabzon vilâyetinden ayrı bir kıta teş
kil etmekte oldukları gibi müstakil bir liva vü
cuda getirmek için lâzımgelen şeraitin kâffe-
sini de camidirler. Giresunun livaya tahvili 
ötedenberi mutasavver ve idarî ve inzibati es-
babdan dolayı elzem iken bütçenin ademi mü
saadesi yüzünden bu maksat şimdiye kadar mev
kii fiile çıkarılamamış isede merbut telgrafna-

me suretinden de [1] müsteban olacağı üzere kaza 
ahalisi livanın iki senelik tahsisatım deruhde 
etmekte olduklarından elyevm bu mahzuru 
malî de ınürtefi olmuştur. Binaenaleyh tanzim 
kılınan lâyihai kanuniye leffen takdim kıhdt-
ğındau icrayi icabına müsaade buyıtnılması 
aızolunur. 

MADDE 1. — Merkezi Giresun kasabalı ol
mak üzere Giresun, Tirebolu ve Ordu kazala
rından nıurekkeben müstakil Giresun sancağı 
teşkil edilmiştir. 

MADDE 2. — Tarihi neşrinden İtibaren 
meriyyülicra olan işbu kanunun icrayı ahkâ-

[1] Mezkûr telgrafname sureti 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Giresun 

.7215 
Kelime 

100 30 teşrinievvel 1336 
Giresun'un müstakil mutasarrıflığa tahvili 

İstirhamatmı havi mütekaddem mazbatai umumi-
miye. üzerine henüz bir malûmat İstihsal edile
memiştir. Meclisi Kebirin makamı umur ile 
meşgul olduğu ?u zamanda Giresun'un fedakâr-
hğtnt bu suretle izhar etmek emeliyle müstakil 
livalığa tahvili halinde vâki olacak masarifi 
munzammanm iki seneliğini belediyemiz fazlai 
varidatından İtaya mütaahhit bulunduğumuzu 
arz ile istirhamatımtzm kabulünü rica eyleriz. 
Giresun Belediye reisi Ticaret odası reisi 

Osman Kâşif 
Alemdarzade Yusuf^Ağazade 

İsmail Memed Şükrü 
Hacı Âdemzade Hasan Bdğcızade 

Hacı Emin Hasan 
Lâzçinzade Panusoğlu 

Hakkı Todor 

— 141 -
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mına Hjeyeti Vekile memurdur. 
B. M. Meclisi R. Şer'iye V. Müdafaai Mil. V. 

Mustafa Kemal Fehmi Fevzi 
Ad, V. Na. Da. V. Na. Hariciye V. Vekili 

Ahmed Muhtar Adnan Ahmed Muhtar 
Mal. V. Maf. Na. V, Na. 
Ferid Rıza Nur Mahmud Celâl 

iktisat vekâleti vekili Sıhhiye V. 
Mahmud Celâl Adnan 

Erkânı harbiyei umumîye R. Vekili 
Fevzi 

Dahiliye encümeni mazbatası 
Giresun, Tirebolu, Ordu kazalarından mü

rekkep bulunmak ve merkezi (Giresun) olmak 
üzere müstakil bir liva teşkili hakkındaki He
yeti Vekile teklifinin ekseriyetle kabulüne ka
rar verildi. 

28 Teşrinisani sene 1336 
Encümen R. M. M. Kâtip 

Saruhan Konya izmit 
Süreyya Mezundur Hamdi 
Aza Aza Âza 

Cebelibereket Niğde Genç 
Faik Atıf 

Âza Âza 
Karahisarışarki Bitlis 

Muhalifim Arif 
Mustafa 

Muvazenei malîye encümeni mazbatası 
Dahiliye encümenince mütalâa ve tasvip olu

nan işbu lâyihai kanuniye münderecatı encüme-
nimizce de tensip edilmiş olmakla keyfiyetin 
Heyeti umumiyeye arzı tezekkür kılınmıştır. 

29 Teşrinisani 1336 
Muvazeni Maliye En. R. M. M. Kâtip 

Ferid Konya 
Fuad 

Âza Âza Âza 
Hakkâri Muş Mardin 

•Mazhar Müfid Ahmed Hamdi Necip 
Âza Âza 

Erzurum 
Asım Vasfı 
MALİYE V. FERÎD B. (istanbul) — Efen

dim malûmu âlinizdir ki bu tarzda teşkilâtı 
mülkiye yaptıkça, teşkilâtı mülkiyenin bir ka
deme yükselmesi, bütçeye 30 - 40 bin lira zam
mediyor. Bendeniz Heyeti Vekile içerisinde 
mümkün olduğu kadar daima bu tarzdaki teş
kilâta mani olmağa çalışıyorum. Fakat Gire
sun bu tarzda bir vaziyeti haiz değil. Çünkü 
Giresun âhalii muhteremesi kendi arzulariyle 
hu teşkilâtın istilzam ettiği masarifi demb.de 
etmişlerdir: Gerek bu sene ve gerek gelecek 

seııe bütçesine azîm değil, hattâ bu suretten 
dolayı ayrı bir bar tahmil etmiş olmayacağız. 
Bu notai nazardan kabulü muvafık ve münasip 
olur. 

MUSTAFA B. (Karahiaan Şarki) — Efen
dim, Giresun ile Ordu kazalarını yirmi sene
denberi, Ordu istiyor sancak olsun, Cirosun 
istiyor sancak olsun. Yirmi senedenberi bunla
rın beyninde bir münaferet vardır. Hattâ 1324 
tarihinde Giresunlular ve Ordulular memleket
lerinin sancak olmasını istediler. Her ikisi bey
ninde münaferet olduğu için hiç bir netice hâ
sıl olmadı. Giresun kazası beş yüz senedenberi 
kaza olarak hüsnü halle idare ediliyor. Ne 
asayişsizlik var, ne başka bir şey ve ne de bir 
sebep var ve sebep nedir î Nüfusu ziyade olan 
ve günden güne ziyadeleşen ve her gece üç beş 
katil ile cinayet vukuagelen Ordu Giresun'a 
raptediliyor. Kaza olarak Ordu'nun ipkası hiç 
bir vakit caiz olamaz. Ordu'nun beş nahiyesi 
vardır ki her birisi birer kaza gibidir. Buranın 
yüz altmış bin nüfusu vardır, varidatı da Gi
resun'dan çoktur. Zaten her İki kaza beynin
de münaferet var. Zinhar Ordu'nun Giresun ile 
birleştirilmesi hiç bir vakitte Ordu'nun asayişi
ni temin etmez. Olsa, olsa sancak merkezi Or
du olmak lâzımdır. Zira Ordu'nun nahiyeleri 
birer müstakil sancak teşkil edebilir. Bahusus 
civarında Fatsa kazası da var. Ondan dolayı 
Ordu Giresun'dan müreccahtır ve Giresun'un 
Ordu'ya tercihi hiç doğru değildir. Zira arzet-
tiğim veçhile Ordu'nun beş nahiyesi vardır. 
Bu beşi hesapça birer kaza gibidir ve nüfusları 
yüz altmış bin raddesindedir. Ordu bugün Ka-
rahisarı Şarki sancağından da büyüktür. Böyle 
bir sancağm kaza halinde olarak ipka ve Gire
sun'a raptı, hiç bir vakit oranın asayişini temin 
etmez. 

Maamafih bir kaç güne kadar asayişsizliğin 
tevalisini görürsünüz. Hiç bir vakitte bu olur 
biter iş değildir ve dünyada Ordulular buna ita
at etmezler. 

VEHBt B. (Karesi) — Efendim, Mustafa 
Bey kardeşimiz encümende de arkadaşımızdır. 

HASAN BASRt B, (Karesi) — Karahisar'-
dan vaz geçer, Ordu'yu da müstakil yaparsm. 

MUSTAFA B. (Kar&biaan Şarki) — Orası 
mevzuubahis değil. Karahisar iki bin senelik 
bir sancaktır. 

VEHB. B, (Devamla) — Binaenaleyh bu 
noktaİ nazarlarını orada söylemişlerdir. Maa-
haza buyurdukları gibi Ordu kazası da, Kara-
hisan Şarki sancağı kadar bir kazadır. Bu, teş
kilâtı umumiyede bittabi nazarı dikkati celbe-
decektif ve o vakit her iki kazanın sancak ol
ması iktiza ediyorsa onlar da, münasip kazalar 
ilâvesiyle, teşkilâtı umumiyede liva olmaları ay
rıca düşünülebilir. 

MUSTAFA B. (Karahisan Şarki) — Ordu'
ya gelince mi teşkilât meselesi ortaya çıkıyor 1 
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Giresun şimdi ne için müstakil yapılıyor? Os
man Ağa iki yüz nefer çete gönderdi de onun 
için değil miî 

REİS — Susunuz Mustafa Bey, yerinize otu
runuz. Sözünüzü aldınız ve söylediniz. Tekrar 
söz istiyorsanız alır söylersiniz. 

VEHBİ B. (Devamla) — Efendim, bende-
nizee burada hakkı müdafaası olnııyan zevatın 
salısından bahsetmek biraz günah olur. Çünkü 
o zat buraya gelip şahsmı müdafaa edebilecek 
bir mevkide değildir. Binaenaleyh burada mev
cut olupta burada kendisini müdafaa edemiye-
cek böyle arkadaşlar hakkında hepimiz de biraz 
keffi lisan etsek daha muvafık olur zannediyo
rum. Her ne ise, Karahisan Şarki ve memleketin 
heyeti umumiyesi ayrıca teşkilâtı umumiyede 
nazarı dikkate alınarak düşünülecektir ve bu 
teşkilâtı umumiye de yakında Heyeti celilenize 
takdim edilecektir. Bugünkü vaziyetin icabatı 
olarak bunun kabulünü rica ediyorum. (Kabul 
sesleri). 

TUNALI HİLMİ B. (Bola) — Arkadaşlar, 
Ordu'da kaymakamlığım vardır, 1329 senesin
de orada bulunuyordum. Ordu'ya gitmek vesi
lesiyle Trabzon'da hazır vapur bulduğum hal
de on beş gün sırf Ordu'nun ahvali ruhiyesini 
öğrenmek ve ileli ictimaiyesini tetkik etmek 
için daireden daireye dolaştım durdum. Çünkü 
Bayburt'tan geliyordum, Bayburt kadar uzak 
bir yerde bulunduğum halde maalesef, Ordu '-
nun çirkin şöhret şayiasiyle kulaklarım dol
muştu. Meselenin ruhu, asayiş meselesidir. 
Bundan başka bir şey değildir. Efendiler, Mus
tafa Beyin dedikleri gibi bazan - haydi gece 
demiyelim - amma katiyen hafta geçmez ki bir 
kaç cinayet vukua gelmesin, 

MUSTAFA B. (Karahİaan Şarki) — Gece 
geçmez ki bir cinayet görülmesin, hâlâ öyledir. 

TUNALI HUMt B. (Devanla) — Burada 
namı zikredilen Osman Ağayı - ben hüsnü ve
sile addettim - tebcüen zikrediyorum. (Gürül
tüler). istirham ederim, müsaade buyurun. Baş
ka bir şey söyliyeceğim. Tebcilen zikrediyorum. 
Giresun'un gösterdiği fedakârlıklar, cüretler, 
hamasetler, cesaretler, geçende Karadeniz tara
fına doğru gittiğim zamanlarda kalbimi meser
retle doldurmuştur. Bahusus şimdi burada Ma
liye vekili Beyin bir tebşirini de -işittim ki o da 
iki senelik liva masrafım deruhte etmeleridir. 
Bunlar cidden şayanı takdir ve tebcil ahvalden
dir. Yalnız kendilerinin hamiyetlerinden, büyük
lüklerinden ve bütün Giresunlulardan bekledi
ğim bir şey varsa o da asayişi temin itibariyle, 
Ordu'nun hiç olmazsa muvakkaten ve bir iki 
sene için veyahut teşkilâtı umumiyeye kadar 
liva merkezi ittihaz edilmesidir. Buna zaruret 
katidir. 

ikincisi - muhtasaran geçiyorum - bir iş ya
pıyoruz, bir iş göreceğiz, fakat hiç- olmazsa 
tam görelim. Mümkün olabildiği kadar doğru 

bir iş görelim ve müsmir surette görelim, ûrdtt 
kazası 6 nahiyeden ibarettir ve yüz yirmi sekiz 
bin nüfusu olarak bıraktım. Geçende işittim 
yüz elli bin olmuş ve emin olunuz ki elli bin 
nüfusu daha mektum olarak Ordu'da mevcut
tur. Şu halde müstakÜlen yalnız Ordu kazası
nı bir liva yapalım veyahut Fatsa ile birleşti-

• relim. Giresun'la (Tirebolu) yu da bir liva ya
palım. Eğer Tirebolu, Giresun, Ordu ve Fatsa'
dan mürekkep bir liva yaparsak onları kaza 
halinde bırakmak bence daha muvafıktır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Musta
fa Bey Ordu kazasına yakındırlar, tabii bilir
ler. Yalnız bendeniz orada bulunduğum için 
bazı maruzatta bulunacağım. 

Ordu'nun nüfusu iki yüz bine karip olmak
la beraber zannederim üç yüze yakın da köyü 
vardır ve inzibatı da mühimdir, Giresunlular 
iki senelik masrafını da deruhte ederek istik
lâllerini istemişler. Bu şayanı tebriktir. Ben-
denizce mademki Hazinemizin parasızlığından 
bahsediyoruz, böyle her istenilen kazayı liva 
yapmaktan ise, kazalarının liva olmasını arzu 
eden liva ahalisi, liva masrafiyle kaza masrafı 
arasındaki farkı vergilerine zammederek teklif 
etsinler, hepsi liva olsunlar, bu daha iyidir. Hat
tâ galiba Burdur, Nadir Efendi daha iyi bilirler, 

Ayrdık istedikleri vakit kazanın livaya tah
vili ve terfii halinde Hazineye tahmil edilecek 
masarifi deruhte ederiz dediler ve o suretle ka
zalarını liva yaptırdılar. Binaenaleyh bendenizce 
Hazineye yükletmek suretiyle livanın adedini 
çoğaltmaktan ise kimler kazanın liva olmasım 
istiyorlarsa liva masarifinin de daimî olarak 
vergilerine İlâvesini teklif etmelidirler. 

Dr, ABİDİN B. (Lâzistaa) — Muhterem ar
kadaşlar; Giresun ve Ordu ve tekmil bu hava
lide emin olunuz ki bulunduğum müddetçe uyu
madım. Yani bulunduğum mmtakada bir alay 
sertabibi İdim. Fakat her tarafa koştum, her ta
rafı iyice tetkik ettim, Söyliyeceğim sözler val
lahi ta kalbimden doğuyor ve buna inanmrz ri
ca ederim. Efendiler, Giresun'un göstermiş ol
duğu fedakârlık ve bahusus şu inkılâp dolayı-
siyle göstermiş olduğu fedakârlık cidden Tari
hi Osmaniyede ve Tarihi islâmda altın kalemle 
yazılacak şeylerdir. Bir defa ne Ordu, ne Trab
zon hattâ Trabzon'un nefsi kasabası... 

MALÎYE V. FERÎD B. — Ne de Lâzistan 
bu fedakârlığı göstermemiştir. 

Dr. ABtDİN B. (Devamla) — Lâzistan gös
termiştir, rica ederim. Bütün fedakârahı üm
met buradan geçmiştir ve tekmil mânasiyle bü
yük bir teshilât ve belki de sahabet göstermiş
lerdir. Sonra ikincisi arkadaşlar, gerek samiin 
ve gerek burada bulunan hızarı kiram İslara
dır elhamdülillâ ve islamların da hâkimiyetini 
istiyorsunuz, islamların ticaret yerini mi, hı-
ristiyanlann yerini mi merkez yapmak istiyor
sunuz? 
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Hıristiyanların istiyorsak Ordu olsun. Çün

kü hıristiyanlar orada dehşetli ticaretler yapı
yorlar ve dehşetK ticaretleri vardır. Fakat Gi
resun olursa tekmil o ticaretleri kırılacak ve 
mahvolacaktır. 

MUSTAFA B. (KaraMsarışarid) — Ordu'da 
ne kadar hıristiyaıı var biliyor musunuz? 

Dr. ABİDÎN B. (Devamla) — Biliyorum. 
Rica ederim şahısla oynamıyalım. Size hürmet 
ederim. Efendi hazretleri siz de bana hürmet 
edin ve gelip buradan söyleyin, yani tekmil 
mânasiyle deniz hâkimiyetini ve deniz kahra
manlığını istersek Giresun'a bir muhtariyet, 
imtiyaz ve istiklâl verelim ve bir müstakil liva 
yapalım. Ben bunun taraftarıyım. Ben esasen 
Arnavudum. Fakat oraları gezdim. Giresun ka
rlar fedakârlık yapan, gerek malen ve gerek 
eanen islamların fedakârlığı kadar, hattâ mm-
takai intihabiyemde bile görmedim. Bunu tek
lif ediyorum ve rica ederim. Bunu iyi düşünü
nüz. Heyeti aliyenizin İnsafına bırakıyorum. 
beni kırmayın ve aynı zamanda tasdik ediniz 
(Olur sadaları gürültüler). 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Giresun'un 
liva halinde idaresi için Dahiliye encümeninde 
uzun uzadıya müzakere ettik ve Ordudan, ge
rek servet ve gerek nüfus itibariyle farklı ol-
mıyan ve aynı zamanda demin Abidin Beyin 
söyledikleri veçhile hâkimiyeti iktisadiyece is
lâmlar daha ziyade mütefevvık bulunmuş ol
mak itibariyle Giresun'un liva merkezi halinde 
idaresini kabul etmiş, yalnız aramızdan Mus
tafa Bey pederimiz muhalif kalmışlardı. Demin 
söyledikleri sözlerden cidden müteessirim. Bu
nu Heyeti aliyenizden istirham ederim, ihtiyar
lığına bağışlayınız ve Giresun'un liva olması 
Orduya nispeten daha muvafıktır, 

MUSTAFA B. (Karahisanşarkî) — Söz is
terim Beis Bey. İhtiyarlığına bağışlanan ne imiş 
anlıyalım. Ben hiç bir şey söylemedim (Hande
ler) 

HÜSREV B. (Trabzon) — Dahiliye encüme
ninin noktai nazarını dinledim. Bendeniz Harbi 
Umumide bu mnıtakalarda bulunduğum için 
kendi noktai nazarımı söylemek isterim. Âdi 
bir coğrafya haritasına bakarsak görürüzki 
Giresundan çıkan bir yol iyi bir cadde halinde 
Erzincan'a Uğrar, oradan bir kol Karahisar'a 
bir kol da Sivas'a gider. Bu itibarla oranın ge
rek iktisadi ve gerek askerî hakikaten ehemmi
yeti mahsusası vardır. Filhakika bu vaziyeti ik-
tisadiyesinden dolayı Giresun zengin bir şehir 
de olmuştur ve sahilin göze gözüken bir şehri
dir. Bugün bence Samsun nasıl bîr ehemmiyeti 
sevkilceyşiyei haiz ise hemen hemen Giresun'da 
ona yakındır. 

Dr. ABİDİN B. (Lâzistaıı) — Affedersiniz 
bir şey söyliyeceğim. Zatı âliniz iyi bir asker 
olduğunuz İçin sevkileeyş noktasını da lütfen 
izah ediniz. 

HÜSREV B, (Devamla) — Anlatırım, yani 
Samsun nasıl bir ehemmiyeti haiz ise hakikaten 
Giresun da ona yakın bir vaziyettedir. GÖrü-
yorumki idarei mülkiyeden anlıyan zevat ta 
burasının liva merkezi olmasında fevait görü
yor. Hem askerî hem de idarî ehemmiyeti haiz 
olduktan sonra artık böyıle olsun, şöyle olsun 
demek fazladır. Evleviyetle Giresun'un liva 
olarak kabulüne tamamiyle taraftarım. (Müza
kere kâfi sadaları) 

REİS — iki .tane kifayeti müzakere takriri 
var, 

MUSTAFA B. (Kaıuhisarışarkî) — Kerem 
edin efendim; geıvi aleyhinde söyliyeeek de
ğilim. Yalnız ben bunu kastı olarak söylemi
yorum, lîon Ordu'lu değilim, fakat bizim kaza 
Ordu'ya muttasıl olduğundan daima onların 
asayişsizliğinden müteessir ve mutazarrır olu
yor, Aşkıyalar çeteleriyle kazayı soyuyorlar. 
Günahtır vebal vardır. Bendeniz «Giresun* 
müstakil Üva olmasın, ehemmiyeti yoktur de
medim. Fakat Giresun yine oluversin, kendi 
içerisinde (140-150) bin nüfusu vardır. Giresun, 
Tirebolu kazasiyle mükemmel bir sancaktır. 
Fakat Ordu'nun kaza olarak Giresun'a ilhakı 
doğru değildir, liica ederim. Bu sehvoluyor 
Allah bilir. Ben bunu Allah ı-İzası için söylüyo
rum, hatır için söylemiyorum. İşte arzediyorum 
ki Ordu haliyle kaisın. Kanun onları birbirine 
birleştirdiği gibi Giresun'un 160 bin nüfusu 
var. Yani Ordu'nun üç nispetinde, 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehri) —"Fakat ka
za olarak müstakil kalır mı? 

MUSTAFA B. (Devamla) — Kaza olarak 
kalmasın. İki senelik varidatım onlar da verir
ler, orayı da liva yaparız. (Olur sesleriı Bina
enaleyh şimdi Giresun'u sancak yapalım fakat 
Ordu'yu raptetmiyelİm. Rica ederim. Geçen 
sene bendeniz buraya gelmeden evvel bakınız 
orada neler oldu. Çünkü ağalar, beyler pek çok
tur. Eski derebeylerinden kalma pek çok ağa
lar var. Hepsinin yanında otuz kırk çete var. 
Geçen sene Koca Hasanoğullariyle Melekli oğul
ları müsademe yaptılar. Gündüz alenen halkın 
içerisinde bir yandan katil vukubuldu, Hükü
met bir güna icraat yapamadıktan başka bun
ları bir vakit Hükümete götürdüler de barış
tırmak suretiyle işin önünü aldılar ve daha 
böyle bir kaç vukuat olduğu gibi beher gece 
katil, cinayet, kız kaldırmak, kaçırmak vuku
atı eksik olmaz. Beylerden biri bir kız isterse 
babası da vermezse, Askıya zorla kaldırıp ona 
götürür. Bunun gibi vekayi daima gece gündüz 
olmaktadır. Allah bilir (Doğru sesleri) Burası
nın kaza olarak Giresun'a raptı Ordu'nun asa
yişini ihlâl eder. Bu böyledir. Rica ederim Gi
resun'u sancak yapalım, fakat Ordu'yu ona 
İlhak etmeyiüiz. Maamafih Giresun'un liva olma
sında isabet vardır ve yarm inşaallah Ordu da 
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liva olacaktır. Çünkü asayişin temini kabil ola
maz. 

MAZHAR MÜFİT E. (Hakan) — Onu Da
hiliye nezareti nazarı dikkate alır. 

MUSTAFA B. (Karabisanşarkî) — Fakat 
Hamdi Beyin bize bağışladığı şeydir? 

HAMDI NAMIK B. (İzmit) — Şahsiyattan 
bahsettiniz. 

MUSTAFA B. — Size ait bir şey söylemedim. 
SALAH Ef. (Ersurum) — Bendeniz Kara-

denizden daima istanbul'a gidiş ve gelişte Gi
resun'a, Ordu'ya uğrardım. Hakikaten o hava
lide bir sancağa ihtiyaç vardır. Halkın ihtiya-
catını temin için orada sancak teşkili lâzımdır. 
Binaenaleyh Ordu ahalisinin Giresun'a daha 
ziyade ihtiyacı vardır. Ticaret meselesinden ve-
saireden dolayı güzergâh itibariyle oraya fazla 
miktarda gelip gidiyorlar. Onun için Gire
sun'un liva olması lâzımdır. Ordu'ya tercihi 
icabeder. Bunu arzetmek istiyorum. Heyeti 
umumiye istediği kararı versin. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim; şu mev-
zuubahis olan kazalara münasebetini iz yok 
memleketçe, ınevkü coğrafisini de o kadar bil
meyiz, fakat şu söylenen sözlerden anlaşılan 
hjr hakikat varsa her halde her yerin-kendine 
j3*Öre ehemmiyeti mahsusası vardır. Giresun'un 
sevkilceyşi ve memerrİam noktasından ehemmi
yeti olduğu gibi Ordu'nun da idare hususunda, 
asayişi temin hususunda, bir ehemmiyeti mah
susası olduğu anlaşılıyor. Şlu halde Giresun liva 
olduğu gibi Ordu'ya da teklif olunsun, Giresun 
gibi farkı masarifi deruhte ederlerse ora da bir 
sancak olsun ve yoktur efendim münazaayı 
mucip bir şey olmasın. (Kbul sesleri). Yapacak 
başka bir şey yok, her iki cihetin ehemmiyeti 
anlaşıldı. 

FAİK B. (Cebelibereket) — Efendim, bu 
mesele için söylenen sözlerden anlaşılıyorki 
orada bir liva teşkili rüfekaca mevzuubahis olu
yor. Yalnız merkez meselesi müzakere ediliyor. 
Yani orada bir liva teşkil edilsin. Fakat mer
kezi neresi olsun. (Jayi ihtilâf olan nokta bu
dur, Bazı arkadaşların ordunun vüsatinden ve 
orada mevcut olan İnzibatsızlrklardan dolayı 
merkezin orduda ittihaz edilmesini teklif edi
yorlar, Bendeniz zannediyorum ki bir liva veya 
vilâyetin merkezi onun ihtiva ettiği arazi içinde 
idare cihetinden ve inzibat noktasından idaresi 
en müşkül olan yerde olması, lâzımgebnez. 
Merkezin daha ziyade mutavassıt bir noktada 
bulunması lâzımdır. Haritayı tetkik ettiğimiz 
bulunması lâzımdır. Haritayı tetkik ettiğimiz 
vakit görüyoruz ki, Giresun yeni yapılmak iste
nilen livanın hakikaten ortasında bulunuyor. 
Sonra Orduyu merkez yaptığımız zaman livanın. 
merkezi, ihtiva ettiği arazinin bir kenarında 
kalıyor ki merkez uzaklığı dolayısiyle diğer 
tarafların inzibatının bozulmasına sebep 
oluyor. Dahiliye encümeninde bu mesele 
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uzun uzadıya müzakere edildi. O mmtakada 
ayrıca bir liva teşkili lüzumu tahakkuk 
etti. Bunun için, bu lüzum tahakkuk 
ettikten sonra merkez olmak üzere arzet-
tiğİın esbap dolayısiyle Gİresuımn merkez 
olması teayyün etli. Bazı arkadaşlar diyorlar ki, 
Giresun nasıl iki senelik idaresini deruhte et-
diyse Ordu 'da o masrafı verir, orasını da bir liva 
yaparızt Vakıa henüz bir teklif şeklinde ol
madığı için mucip münakaşa değildir. Fakat 
bendeniz zannediyorum ki, Giresun'un liva mer
kezi olması münhasıran onların iki senelik ma
sarifini tediyeyi deruhte ettiğinden dolayı de
ğildir, Hükümetçe orada bir liva teşkiline 
lüzum hissedildiğinden dolayıdır ve liva teşkil 
edildiği zaman eu muvafik noktada Giresun 
olarak bulunuyor. Merkezin bu suretle kabu
lünü teklif ediyorum. 

NEŞET B. (İstanbul) — Ben de mebusum, 
takriri mi reye koyunuz. 

BEİS — Söz alan zevatın, sözleri bitmedi. 
Müzakereyi kâfi görüyor musunuz? (Hayır sa-
daları). Müzakereyi kâfi görenler lütfen elle
rini kaldırsın. Müzakere kâfi görülmedi. 

SIRRI B. (İzmit) — Yeni teşkil olunacak H-
veya iki kasabadan haıu/isinin merkez ittihaz 
edilmesi lâzım geldiği hakkında münakaşa yapı
lıyor. Birisi Giresun, birisi Ordu. idare teşki
lâtında merkez ittihazı için nazarı dikkate alı
nan esbap ve sevaik müteaddittir, ya ticari olur, 
ya siyasi veya iktisadi olur. Bunu aynî suretle 
mukayese edeceğiz. Hiç bir sebep olmasa, ikti
sadi veya ticari bir sebep bulunmasa, yalnız müs
takil bir sebep Giresun 'un livaya merkez olması 
için kâfidir. Bunu da arzedeceğim: Vaktiyle 
Dersim livası hakkmda bir rapor verdiğim za
man orada Hükümetçe tatbiki arzu olunan' İs
lahat ıneyanında Dersim livasının merakizİ ara
sında müteaddit yollar yapılması lüzumu da te
zekkür edilmişti. Ancak Dersime bir teneffüs 
mahalli, bir kapu, bir pencere açmak lâzımdır, 
o da Dersimin merkezi olan Hozat kasabası ile 
Giresun arasında bir sosa yapılması ile kabil 
olacağı tetkikat ile anlaşılmıştır. Haritaya 
bakıldığı zaman anlaşılacaktır ki, Giresun ara
sında yapılacak bir sosa Dersim livasına ha
yat ifaza edecektir*. Dersimin ehemmiyeti müs
tağni! izahtır. Yalnız Dersim için Hükü
metçe yapılması I âzım gel en esbabı islahiye me-
yanında Giresun'un, bir liva merkezi ittihaz 
olmasında bir faide görüldüğünden başka ye-
kâne şu faide ile Giresun'un tercihan liva mer
kezî olmasına kâfidir, takdir zatı âlilerine aittir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, mesele ta
vazzuh etti. Yalnız tereddüt edilen noktayı Sirrı 
Bey izah buyurdular. Dersim noktai nazarın
dan. Halbuki yalnız Dersim değil, o havalide 
Anadolunun dahiline ne tarafa doğru giderseniz 
oraların merkezi Giresun'dur, Yani Giresun 
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ticari bir merkezdir. Aynı zamanda bugünkü 
vaziyetimize nazaran da Anadolunun kapusu-
nun birisi de Giresundur. O kapuyu kolayca 
beklemek için idarî ve iktisadi noktasından in
zibatın da temini icabediyor. Harita getirdim 
ki goresiniz. Trabzon sancağının şuradan şu
raya kadar olan kısmı nispetsiz bir nrustatil-
dir. Bunu iki müsavi kısma taksim ettiğimiz za
man görürsünüz ki, ikisinin merkezî noktası 
Giresun'dur. Ordunun buradan alınarak müsta
kil bir liva olması zaten bizim teşkilâtı idariye-
mizde olmadığı gibi idare noktai nazarından da 
imkânı yoktur. Demincek arzettiğim veçhile; 
herhangi noktadan muhakeme edilirse Gire
sun merkez olmak icabeder. Ordu'nun ehemmi
yeti de gayrikabili inkârdır. İleride teşkilâtı 
umumiyede bittabi bu da nazarı dikkate alına
caktır. Teşkilâtı umumiyede yakında Heyeti 
eelilenize takdim edilecektir. Arkadaşlardan bir 
zat buyurdular ki, galiba Süleyman Sırrı Bey 
biraderimiz - her hangi bir kaza bu masrafı de-
ruhde ederse onu liva haline ifrağ edelim. Efen
diler bîr teşkilâtımız daha gelecektir ki, ben
deniz Dahiliye encümeninde bulunmak dolayı-
siyle onun aleyhinde bulunacağım. O da Konya 
teşkilâtıdır. • Bizim bu teşkilâtı kabul ve müda
faa ettiğimizin sebebi ihtiyaçtan doğma bir teş
kilât olmasındandır. Vilâyet, liva, gerek şimdiki 
şekli ve gerek geleceği şekli ve alacağı şekiller 
her hangi şekilde olursa olsun, Giresun bu va
ziyette bir liva, *bir vilâyet olur. Bu şekli ala
bilecek yerler bütçenin halihazırı dolayısiyle 
fedakârlık eder, bir iki senelik masarifini ka
bul ederlerse onu da sancak yaparız. O başka 
mesele. Mahza para veriyorlar diye halkı faz
laca ezmiyelim. Bunda yalnız eşrafı, ayanı değil, 
Fatması, Ayşesi dahildir. Onlan da yükün al
tına sokup lüzumsuz yere, şeref için sancak 
yapmak doğru değildir. Binaenaleyh bende
niz bugünkü şekliyle - haritayı dışarıda da 
hepimiz tetkik edebiliriz - Giresun, vilâyetin 
tam sahili merkezindedir. Evvelâ onu yapalım, 
«Ordu» ileride düşünülebilir. Lütfen müzakere 
kâfidir, reye vaz buyurulsun. 

REİS — Söz alanlardan bir arkadaşımız kal
mıştır, o da söylesin. 

MEMDUH B. (Karahifları şarki) — Müsaade 
ederseniz efendim bendeniz de o havalide asayiş 
ile alâkadar olarak bulundum, İnzibat noktai 
nazarından biraz izahat vereyim. Efendiler; 
ben de Giresun ile Ordu kazasına mücavar olan 
bir kazada asayişle meşgul olduğum iğin ora
nın inzibatı noktasından müsade buyurulursa 
biran mâruzâtta bulunacak, izahat vereceğim. 
Rüfekayi kiramın ne söylediğini bilmiyorum. 
Binaenaleyh bir kaç söz söylemekliğime müsaa
de buyurunuz. Bir kere asayişi teinin için behe
mehal o mahallin efkârı umumiyesini de tahlil 
etmek, onu gözönüne getirmek lâzımdır. Bunun 

için Giresunla, Ordu ahalisinin de hissiyatı ru-
hiyesini nazarı itibare almak lâzımdır. Gire
sun'un sancak olarak teklif edilmesi sırf Ordu 
kazasının şimdiye kadar vâki olan tekliflerine 
belki bir rekabet olmak üzere teklif edilmiştir. 
Giresun'un liva olması zannetmem ki, hiç bir 
veçhile ticari ve iktisadi bir noktai nazardan 
düşünülerek ortaya atılmamıştır, hattâ Sırrı 
Bey biraderimiz buyurdular ki, Giresun Dersime 
güzel bir mahreç olur. Halbuki Ordu ile Sivas 
arasında büyük masraflarla yapılmış bir yol 
vardır ki bu ufak bir tamiratla muntazam bir 
hale gelebilir ve bugün Ordu'da, Sivas gibi bir 
muhitin doğrudan doğruya iskelesi olur. Ayni 
zamanda Ordu'nun milliyet noktai nazarından 
da bir ehemmiyeti vardır. Mademki Giresun 
sancak olarak kabul ediliyor, Ordu'nun aynı 
zamanda liva olarak kabulü lâzımdır. Zira eski-
denberi aralarında mevcut olan münaferetin 
şiddetlenmesini mucip olacaktır. Bunun için asa
yişi de ihlâl ederiz. Zaten oranın asayişi mahal
line ait bir keyfiyettir. Hükümet orada şimdiye 
kadar hiç. bir mevcudiyet göstermemiştir. Bu 
böyle olduğu halde ' eğer biz birini liva yapup 
birisini de kaza bırakacak olursak araya büyük 
bir adavet sokacağız ve mahallinde fevkalâde 
karışıklık olacaktır. Çünkü Ordu'nun mesahai 
sathiyesi de epeyce büyüktür. Eğer Giresun 
liva olacaksa Ordu'nun ayrıca liva olmasını da 
teklif ederim. 

{O da yapılır sadalan). 
BEİS — Takrirleri okuyoruz: 

B. M. Meclisi Riyasetine 
Ordu merkez ittihaz edilmediği takdirde 

Patsa kasabasiyle tevhit edilerek Ordu kazası
nın ayrıca bir gayri mülhak sancak teşkil edil
mesi zımnında bu takririmin Heyeti Vekileye 
havalesini teklif ederim. 

Bolu 
Tunalı Hilmi. 

EEİS — Efendim, bu teklifi kabul edenler 
ellerini kaldırsın. Kabul olunmuştur efendim. 
(Heyeti Vekileye sesleri). 

YAHYA OAltB B. (Kırşehir) — Heyeti Ve
kileye giderse muvafık olur. 

REİS — Heyeti Vekileye gönderildi. Efen
dim, Trabzon mebusu Hüsrev Beyin de aynı me
memde bir takriri vardır, 

Riyaseti Celüeye 
Giresun'un liva haline ifrağı ve Ordu kaza

sının ciheti irtibatı veya liva haline kalbi için 
Dahiliye vekâletince Meclise teklifte bulunul
masını arzederim, 

Trabzon 
Hüsrev 

REİS — Ordu kazasının liva haline kalbi 
için Dahiliye vekâletine teklifini arzederim di-
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yorlar. Karahısarışarlu mebusu Mustafa Deyin 
de bir takriri var, o da okunacak: 

Riyaseti Celileye 
Ordu'nun Giresun'a raptı ve Ordu'nun da ka

za halinde idaresi caiz olaınayıp Ordululara da 
İki .senelik varidat fazlası tediye edeceklerinden 
Ordu lıariç olarak Giresun'un liva teşkili ve ta
ahhüdün vukuunda Ordu'nun da ileride sancak 
haline ifrağımı inzibat ve asayişi noktasından 
pek mühim olmakla icrayı İcabını Heyeti muh
teremdim himmetine arzeylerim, 

K ara hisarı şarkî 
Mustafa 

{Heyeti VekİIeye sesleri). 
REtS — Diğer takrirlerde hep bir mealde

dir. 
MUSTAFA B. (Karahisarışarki) — Ordu'yu 

Oiresun'a ilhak etmiyelim, Ordu'yu liva yapa
lım. 

REÎS — Un tadil nam eler ki, Heyeti VekİIe
ye bir tekliften ibaret olmakla beraber fakat 
ırıaddei kanııniyede tadilâtı tazammun ediyor, 
Giresunıın Üvalığı kabul edildiği takdirde Or
du'nun oraya irtibatı katedrlmiş oluyor. Bunu 
tasrih etmek mecburiyetindeyim. Bu hususu 
kabul edenler ... ellerini kaldırsın, (Eller kal
kar) . Kabul edilmiştir efendim. 

Şu hade madde şu şekli alıyor, ((üresini. 
Tirebolu kazalarından murekkeben) Dahiliye en
cümenince mütalaa var mı? 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, demincek 
«i'zettitıı. Bir kazanın Jiva »İması bir yüktür. 
Bu yük yalına iki üç sene için değildir. Bunun 
itanıhanesi var, şurada burada sokaklarda do-

REÎS — Celse kuşat edildi. 

7. — SUALLER 

1, — Tokad. mebusu Rtfat Beyte rîıfekasımn, 
Tokod'dak mekteplerin henüz açdmamast esba
bının beyanına dair Maarif vekâletinden sual tak
riri 

REÎS — (Tokad) daki mekteplerin henüz 
açılmadığı esbabının Maarif vekâletinden sua-

laşan çocukları var. Asayişi var, Darülmnalli-
nıini var ve sairesi var. Öyle rastgele kabul edi
lecek bir şey değildir. Bir takım külfetleri 
vardır. 

Nüfus ve varidat ister. Binaenaleyh, madaın-
ki- bu cihet kabul ediliyor yeniden tetkik için 
encümene iadesini riea ederim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Kıınü-
men evvela onu düşüneydi. 

REÎS — Kanunu encümen namına istiyor-
musunuz Vehbi Bey? 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Heyeti Vekileye git
mesi kabul olundu. O mesele bitti. 

REÎS — Giresun'un liva haline ifrağı hak
kındaki teklif müzakere edildi. Yalnız Ordu 
meselesi.. Bu cihetle encümen isterse vermek 
m eebu r İ yet i n d eyi z. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Heyeti Celile Ordu'
yu ayrıca kabuL ediyor, ona göre yeniden tet-
kİkat yapalım ve şayanı kabulse ikisini birden 
getirelim. 

REÎS — Nizamname mucibince encümen 
isterse vermek mecburiyetindeyiz. Onun için 
evrak encümene verilmiştir. Fakat rica ederim, 
biran evvel tetkik etein. Önümüzdeki perşembe 
celsesine yetiştirsin. 

Eskişehir'den avdet eden A.dana mebusu Ze
kât Bey arkadaşımız, arzı veda için Şeyh Sünusi 
Hazretlerine gitmişler. Meclisi Alinize Şeyh 
Sunusi Hazretlerinin selâmlarını bildiriyorlar. 
(ve aleyküm selâm sesleri). Zekâi Bey de Riya
seti tavsit ediyor, Bendeniz arzediyorum. 

Encümeni mahsus mazbatasının müzakere
sine geçiyoruz. Beş dakika teneffüs. 

(ü,tr» sonra celseye nihayet verildi). 

• I • • • 

üne dair Tokad mebuslarının bir takriri var. 
Maarif vekâletine tevdi edeceğiz. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Çocukların altı 
senedir okudukları yok. Geçen seneden bu sene 

. daha berbat oldu. 

2. — Ertuğrul mebusu Mustafa Kental, Be
yin, Membaı Füyusat mektebinin bu ane kadar 
açılmamast esbabının beyanına dair Maarif vekâ
letinden sual takriri 

ÎKÎNCI CELSE 
Açılma saati : 2,40 badezzeval 

REİS — îkinci Reis Vekili Hasan Fehmi Bf. 

KÂTİPLER : Feyyaz Ali B. (Yozgad), Rasijn B. (Sivas). 
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REtS — Membaı füyuzat mektebinin bu âne 

kadar açılmamasından dolayı Mustafa Kemal 
Bey Maarif- vekâletine sual takriri veriyr. Bu
nu da Maarif vekâletine tevdi edeceğiz, muay
yen gününde cevabını alırız, 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — İleni 
Sual ve hem de mekteplerin hemen açılmasına 
dairdir. 

5. — TAKRİRLER 

î. — Muş mebusu Ahmet Hamdİ Beyle rüfc-
kasmın, Muş sancağı dahilindeki köprülere dair 
takriri 

K£İS — Mug mebusu Ahmet Haindi Bey ite 
rüfekası tarafından verilen takrir var efendini, 
senei âtiye için bir tekliftir. Nafia vekâletine 
tevdiini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Tev
di edilmiştir efendim. 

8. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Teşkilâtı Esasiye kanunu lâyihası ve 
Encümeni mahısus mazbatası 

REİS — Teşkilâtı Esasiye kanununun dör
düncü maddesinin müzakeresine başljyoru/,. 
Dün söz alan zevatın sözleri mahfuzdur. Yeni
den söz vereceğim. Arzu eden ismini kaydet-
dirsin. 

Vehbi Bey eneumeu namına söz istemiştiniz, 
buyurunuz. 

VEHBİ B, (Kareeİ) — Efendim, dört sun
dur Meclisin celselerini işgal eden mesleki inti
hap meselesi hakikaten Meeliein bir kaç. celse
sini daha işgal etse hiç birimizi müteessir el-
nıez. Çünkü elimizdeki Teşkilâtı esasiye kanu
nu dîye görülen mevaddın yegâne maddesi, âde
ta ruhu, mihveri bu dördüncü maddedir. Bir 
çok arkadaşlar bunun aleyhinde beyanatta bu
lundular ve o beyanatın hulâsası bunun kabili
yeti tatbikiyesi olmaması noktasına inhisar edi
yor. Binaenaleyh, bu noktayı bilâhare tetkik 
etmek üzere evvel emirde bu meslekî temsilin 
nereden ve hangi saikle meydana geldiğini tet
kik edelim. 

Hâkimiyet bilâkaydüşart milletindir dedikti' 
ve o esası kabul ederek onu göstermek üzere 
milletin enmuzeci olacak bir Meclisi kabul 
ettikten sonra bunun ne suretle intihap edilece
ğini tetkik etmek hakkımızdır. Bugün elimiz
de bir intihap kanunu vardır ve bu intihap 
kanunu evvelâ ekseriyet usulüne, saniyen de iki 
dereceye iptina ediyor. Bir kere ekseriyet, usu
lünü tetkik edelim. Yüz bin nüfusu olan bir 
livada ekseriyeti mutlaka ile müntehibi .sani in
tihap edileceğine göre ve her yüz kişiye bir 
müntehibi sani verildiğine nazaran, elli bir rey 
ile müntehibi sani çıkabilir ki, tetkik edildikten 
sonra görülür ki, otuz rey ile de müntehibi sani 

çıkabilir. Çünkü ekseriyet ondadır. Asgarî, 
azamî ekseriyeti tetkik ettiğimiz zaman elli bir 
rey olduktan sonra çıkmamak imkânı yoktur, 
Şu halde yüz hin nüfusu, yüz bin rey sahihi 
oian bir livada kırk dokuz bin kişinin reyinin 
çürümesi yüzde doksan dokuz muhtemeldir. 
E1U bir müntehibi saninin bir yere gelerek bir 
mebus İntihap etmeleri lâzungeldiği zaman bun
ların yirmi altı rey ile mebus intihap edebilme
leri hır emri katidir, ^u halde elti bir hin nü
fustan yirmi beş bin nüfusun reyi çürümüştür. 
Bunu da kırk dokuz bin rey üzerine ilâve ede
bilirsiniz. Demek ki, Memleketten mebus ola
rak intihap edilmiş olan ve memleketin, milletin 
vekili addedilen zat yüz hin reyden yirmi altı 
bin reyin sahibi olarak Meclise gelmiş oluyor 
ki, bn, ekseriyeti katiyeyi nazarı dikkate almak 
suretiyledir. Meclise geldiğinde yüz mebus
tan elli bir mebus her hangi bir mesele hakkın
da toplanabilirse müzakereyi açabilir ve bun
lardan kırk dokuz bin rey do bu suretle çürü
müş olur. Elli bir mebustan yirmi altısı her
hangi bir kanunun lehine rey verirlerse bu tak
dirde ö kanun nıeriyülicra olmak lâzımgelir. 
YTirmi beş mebusun reyi de bu suretle çfırür. 
Binaenaleyh, memleketin bu aünkü tarzı İntiha-
biylc yüzde sekiz kişinin reyi ile hakkı intihabı 
olun yani müntehibi evvellerden yüzde sekiz kişi
nin reyini laıııyan her hangi bir mebus 
yüzde doksan iki memleket halkına lalıakküın 
ve tagallüp ediyor, demektir. Binaenaleyh za
hirde ekseriyet usuliyic cereyan eden bu inti
hap, hakikatte ekalliyetin tahakkümünden baş
ka bir şey değildir. 

$u takdirde bu elimizdeki intihabın devamı 
demek, memlekette kabul ettiğimiz esas dahi
linde hâkimiyeti milliyemu bilâ kayit ve şart 
cereyariı demek değildir. Mebusların doğrudan 
doğruya intihap edilmemesi suretiyle bu ekseri
yeti temin etmek ve binaenaleyh müntehibi Ma
niler dolayısİyle iskat edilmiş olan reyleri infaz 
ettirmek ciheti de düşünülebilir. Eğer memle
ketimizde vesaiti nakliye muntazam ve memle
ketin yetiştirdiği, herhangi meslek ashabından 
olursa olsun, evlâtları memleketin her noktasın
da mâruf olsa idi ve intihap usulleri memleketi
mizde yetmiş, seksen senedetıberi bu tarzda <:e-
reyan etmiş olsaydı buna hepimiz taraftar ol 
malı İdik. Fakat hııııun da bugün kabiliyeti 
tatbikiyesi olmamakla beraber, en büyük mah
zuru, çıkacak mebusun, memleket mahsulü ola
rak çıkacak zatın tesadüfe bağlı olması, ârayr 
umumi yen in yekdiğeriyle tesaııüdünün tama-
miyle teessüs edememesi dolayısİyle arayı umu
miye neticesinde göreceksiniz ki, memleketin 
ekseriyet İtibariyle vekili olacak zatlerin.değil, 
vekil ohtııyacak olan zatlerin buraya gelmesini, 
ekseriyetle reylerin mahvohıp gitmesini mucip 
oacaktır. Şu halde fırkalar üzerine temsili uis-
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pî usulü kabildir. Memleketimizde de şimdiye 
kadar fırka teşekkül edememesi, vatanperver
ler fırkası ve saire olarak bazı fırkalar teşekkül 
etmek istedi, fakat henüz bu husustaki tecrübe
sizliğimiz dolayrsiyle onlar da birer suretle yı
kıldı. Binaenaleyh, memlekette muntazam teş-
kiâta sahip ve bazı nîesalikten hâsıl olma fırka 
teşkilâtı yoktur. Şu halde temsili nispî suretiy
le hiç bir reyi öldürmeksizin, memlekette sakin 
olan her ferdin reyini, fikrini Mecliste tecelli 
ettirecek temsili nispî usulü bizim memleketi
mizde, vatanımızda tatbik imkânı ve ihtimali 
yoktur. .Fırkalar üzerine bu İki esası kemali bi
tarafı İle tetkik edildikten sonra ve memleketin 
bugüne kadar siyasi cereyanlara kapılarak da-
hilen ne gibi zararlara uğradığını gozönüne ge
tirerek, sonra memleketin himaye edilmesi lâ-
z i m gel en ekseriyet ve akalliyet haklarını naza
rı dikkate alabiliriz. Memleketin ekseriyeti 
- Hepimizin müttefikan ve kurrei arz üzerinde 
hiç bir ferdin inkâr edenıiyeceği bir hakikatte
ki - çiftçierdir. Binaenaleyh, mecliste milleti 
tamamen temsil edebilmek için bunların meslek
lerinin mümessili olmak üzere ister, o meslek as
habından olsun, ister onlarca mutemet bulun
sun, Onlar namına buraya vekiller göndermesi 
esas kalır. 
. Geride memlekette meslekler mevcuttur. 

Her memlekette her sanatkârın ayrıca ağa ba
bası veyahut ahi babası, başları her memleketin 
mahallî tâbirince (.başbuğu) olacak bir adamı 
vardır. Bu teşkilât mmeleketimizin pek eski de-
virlerındenberi devam edegelmektedir. Hattâ 
îstanbulda bilirsiniz ki, dükkânlar satılırken 
ayrıca bit* de gedik satılır. Fakat memleket 
Avrupa'yı taklit ettiği zaman ve memlekette 
istibdat yerleşmeğe başladığı zaman en evvel 
böyle cemaat ve cemiyet hayatlarının yıkılması 
iktiza ettiği için tanzimatçılar, bunlar eski ka
fa, eski islerdir, diye bu gibi teşkilâtı yıkma
ğa başladılar ve kısmen de muvaffak oldular. 
Yoksa bugün memleketin meslek teşkilâtı yok 
değildir, Tesauüdü ve onlar arasında eski ni-
zamatın tamamen mer'iyeti yoktur. Şimdi mes
lekleri teşkil etmek iktiza ettiği zaman ne yapa
cağız? Bittabi cümlemiz bunda musir ve maşu
kuz ki, burada « Büyük Millet Meclisi vilâ
yetler halkınca meslekler erbabı temsil edilmek 
üzere doğrudan, doğruya müntehip azadan mü
rekkeptir » maddesini kabul etmekle memleke
ti gülşene çevirmiş olacağız. Bu, bir tahmindir, 
bir nüvedir. Bunu ekeceğiz. Bunun için bize 
bu madde emredecek ki, memlekette meslekler 
kanunu yapacağız ve nitekim kanunun diğer 
bir maddesinde vilâyetkabul ettiğimiz gibi na
hiye kabul edeceğiz veyahut kaza kabul edece
ğiz. Her ne kabul edersek edelim, şu lâyihada 
o kabul ettiğimiz teşkilâtın her birisi İçin ayrı 
ayrı üçer yüz, beşer yüz madelik kanunlar tan-
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zim etmedikten sonra bu, keenlemyeküııdür. 
« Meslekler erbabı temsil edilmek' üzere > de
mekle bugün memlekette derhal meslekler 
teşekkül etmiş, cemiyetler ve cemaatler meyda
na gelmiş ve hemen bu usulde bu intihap baş-
lıyacak demek değildir. Ancak iki sene veya 
üç senede meydana gelebilecek bir şeydir. Ev
vel emirde bir kere bunu kabul ettiğimiz tak
dirde meslekler kanunu yapacağız. Meslekler 
kanununda her meslek için ya mahallî mecalisi 
umumiyesinden veya bizim Meclisimizden tas
dik edilmek üzere ayrıca nizamnameler, kanun
lar kabul edeceğiz. Bu suretle, efendiler; biz 
bununla şimdiye kadar Avrupa sermayesine kar-
şt tahammül edemeyen memleketimizin meslek
lerini, ashabr sanayi ve ziraatını himaye etmiş 
olacağız. Çünkü meslekler teşekkül edince; 
meslkler namına buraya gelen her mebus kendi 
meslekinin ne gibi darbalara mâruz kaldığı ve 
ne gibi m katan zarar gördüğünü burada tama
men takip edecektir. Maliye vekili Beyefendi
nin çiftçinin zararına olarak ağnam resmine 
zam diye getirdiği kanun için çiftçilerin vekili 
olarak gelen mebuslar öyle rastgele yabana kâ
ğıt atamıyacaklardır. 

MALÎYE VEKİLİ FERİT B. — Vatan mü
dafaası icabederse ne" yapacaktır ? Meclis vata
nın müdafaasını düşündü ve kabul etti. Misal 
yerinde değildir. . 

VEHBİ B. (Devamla) — Sizin kanaatinize 
göre yerinde - olmıyabilir. İhracat kanununu 
getirdiği zaman sanayi erbabı veyahut zırraın 
vekilleri burada rastgele o kanun hakkında rey
lerini vermiyecektir. İktisat vekili, ziraat hak
kında, çiftçiler hakkında, teşvikatı ziraiye hak
kında bir kanun getirdiği zaman onu bihakkın 
onların menafiine muvafrk surette tetkik ede
cektir. Bir kere bu meslekler haricen müda
faa edildiği gibi dahilen de yekdiğerleri arasın
da tesanüt vukua gelecek ve kendi sınıflarının 
terakki ve tealisi için bir eemaat teşkilâtına ve 
camaat hayatına sahip olacaklardır ki, insanca 
yaşamak, tarihen de esasen insan demek, cemi
yet ve cemaatla yaşar demek olduğuna nazaran, 
o meslekler ashabı da birer insan kütlesi oldu
ğuna göre, nizamnameleri, lâyihaları, kanunları 
bulunmak iktiza eder. Böyle başı boş, müte-
şettit ve müteferrik bir vaziyette her silleye 
boyun eğer, rüzkârdan devrilir bir vaziyette 
kalmıyaeaktır. Şu takdirde demek ki, hem ek
seriyeti teşkil eden çiftçiler himaye edilecek, 
hem de akalliyetet kalan ashabı sanayi himaye 
edilmiş olacaktır. Bunda mahzur olarak bazı 
arkadaşlarımız ashabı sanayiin memlekette, bir 
kaç gündenberi açıkça görüşüldüğü veçhile, mi-
lelİ gayri müslimenin ekseriyet teşkil ettiği ci
hetle onların buraya mebus göndermek ihtima
linden bahsediyorlar. Efendiler bu Meclisi 
âliniz bittabi cihana ilânı harp etmiş değildir, 
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ve hattâ cihana değil en ufak Ermeni Hüküme
tine bile ilâm harp etmiş değildir. Biz burada 
hakkı tabii ve millimizi müdafaa etmek için top
landık ve hakkı tabii ve millimizi müdafaada 
karşımıza kim çıkarsa, cihan dahi çıkarsa onu 
devirmeğe azmetmişiz. Binaenaleyh biz hak ve 
adaletten ayrılmış bir vaziyette, bulunmuyoruz, 
Memlekette eğer ashabı sanayiden buraya me
bus olarak gelmeye istidadı olan ve intihap edi
lebilen bir za,t gelebilirse ve oular da bizim kat
landığımız müşkülâta katlanırlarsa ve bizim 
gayelerimize, bizim umdeerimize riayet etmek 
ve onlarla beraber yürümek şartiyle onlar da 
burada aynı hakla oturabilirler ve aynı suretle 
haklarım müdafaa edebilirler. 

YAHYA GALİB B. (Kn-çehir) — Acı acı 
tecrübesi sebket etti. 

VEHBÎ B. (Devamla) — Bendeniz esastan 
bahsediyorum. Hüsnü niyet sahibi bulunmıyan-
lar cezalarım çekerler. Bazı arkadaşlarımız di
yorlar ki, buraya yine meslek erbabı gelmiye-
cek, yine biz geleceğiz. 

YAHYA CALİP B. (Kırşehir) •— Riz mes
lek erbabı değil miyiz? 

VEHBÎ B. (Devamla) — Müsaade buyuru
nuz diyenlere söylüyorum. Bu da vardır. Efen
dim, meslek üzerine intihap cereyan etmek de
mek, her halde meslek ashabından olan boyacı, 
kunduracı behemehal bu Meclise girecek demek 
değildir. Fakat boyacının konduraemm bu va
tanda bir fert, bir nefer, bir sahibi sây menıîe-
ketİn evlâdı, bir vatan evlâdı olması dolayıeiyle 
onların hakkını müdafaa edecek bir adam ge
lecektir. Eğer kendi mesleki erbabı arasında 
değerli bir adamı bulup, gönderebüirse febiha, 
bulamadığı takdirde başka meslekten birisini 
gönderebilecektir. Madde Öyle diyor. Efendim 
başka bir şey yoktur. Bu zaten maddede tâyin 
edilecek şey değildir, tntihap kanununa gi
decek şeydir. Bazı arkadaşlarımız da okuyup 
yazmak şart değildir diyorlar. Bu arzettiğim 
gibi Kanunu esasimizin henüz mer'i olan kısım
ları vardır ki oralarda bu tasrih edilmiştir. Oku
yup yazabilmek, türkçe tekellüm etmek bir me
bus için meşruttur. Binaenaleyh o varit değil
dir ve intihap kanununda nazarı dikkate alın
mak zaruridir. 

Arkadaşlarımızdan diğer bir zat ta, bu mem
leketin istediği mesleki intihap değildir, hattâ 
halk Meclisle alâkadar olmıyor, lâkayıt kalı
yor. Bu memleketkı istediği yalnız adalettir, 
asayiştir diyor ve hattâ şimdi mütemadiyen ar
kadaşlar bunu iddia ediyorlar, (Doğru ses
leri). Bu, inkârı kabil olmıyan bir hakikattir. 
Fakat memlekette asayiş ve intizamı, hak ve 
adli temin edecek hak sahiplerinin vekili ol
malıdır. O suretle burada bulunacak vekiller 
memleketin o ezilen sınıflariyle daha çok alâ
kadar ve onların dertleriyle daha çok yanacak

tır diyorum. Efendiler hepimiz millet vekiliyiz. 
(Haza min fadlı rabbi). Meslek namına tevkil 
edilmiş ve onların dertleriyle daha çok alâka
dar olanlar - bu gayri kabili inkârdırki - orada 
ezüen haikı burada daha iyi düşünecek ve ora
ya gönderilen memuru daha iyi intihap ettire
cektir ve o adam dinelecektir. Çünkü o adam 
müntehiplerine dayanacaktır. Bununla beraber 
bu esas dahilinde asayişi inzibat - ki asıl köy
lülerin derdidir - köylülerin eline bırakmak ta
bii olacaktır. Köy nasıl benim ise o asayiş de 
benim olacaktır. Ona zeyit veya amrı müdahale 
edemiyecektir. 

En son, en büyük itiraz olmak üzere tama
men tatbiki kabilmidirî Değüraidir? Bugün
kü intihabı teşrih ettim. Bundan sonra edilecek 
ve hatırıma gelen intihapları Encümende de 
söyledim. Bunun haricinde de arkadaşlarım 
bağırdı, hepsi hastadır dedi. ve hiç birisi ilâcı 
düşünmedi. Burada onu da tetkik ettim. Bina
enaleyh mesleki intihabatm tamamen tatbiki, 
hakikaten üç beş senede olamaz. Beş sene, on 
seneye mütevakkıf olabilir. Fakat öyle kanaat 
ediyorumki eğer meslekler hakkındaki kanunu 
derhal çıkarır ve memlekette bunun tatbikına 
hepimiz elbirliğiyle çalışırsak - ki borcumuz
dur - bu memleketin yegâne çarei halâsı bu ola
caktır. Hiç olmazsa bugün tatbik edilir. Esas 
itibariyle ademi muvaffakiyeti intaç eden ve 
bir çok esbap ve avamil tahtında tatbikatında 
müşkülât çekilen usullerden az zararlı olacaktır. 

Sonra efendiler en büyük itiraz olmak üzere 
bir çok arkadaşlarımız, bu Avrupa'nın neresin
de tatbik edildi diyorlar. Ha şunu arzedeyim ki 
hatırımda iken bizde esnaf teşkilâtı yok deni
yor, Harbi Umumide bizde bir esnaf teşkilâtı 
yapıldı. Bendeniz girmedim. Şimdi hepimizin 
hatırına geien, esnaf teşkilâtı oldu da ne olduV 
Bu varidi hatır oluyor. Bu pek doğrudur. Ol
du da ne oldu? içimizde içinde bulunanlar da 
vardır. Fakat bendeniz bir çoklarına kaniim ki 
bunu yakinen tetkik ederek kârını zararım bil
miş değildirler. Belki bundan istifade etmek 
istiyen vatansızlar, vicdansızlar muhtekirler, 
insafsızlar bulunmuştur ve buluna bilirler. Fa
kat şunu da biliniz ki efendiler, Mütarekede, 
gerek dahilî ve gerek haricî düşmanlarımızın 
yegâne ilk hedefi, yıkmağa uğraştıkları bu mü-
essesat olmuştur. Çünkü memleketin hayatini, 
kurtardığı gibi iktisadiyatımızı da kurtaracak
tır, Binaenaleyh düşmanlarımızın ilk hedefi 
mütarekeden sonra oğraşarak yıktıkları bu teş
kilât Oımuştur. Bunu da nazarı dikkatnize ar-
z ediyorum, 

Sonra deniliyor ki Oarpte Avrupa'da bu 
tatbik edilmişmidir? Efendiler Size bir misal, 
sizin teşkilâtınız Avrupa'da yapılmışmıdır, tat
bik edilmişmidir V Bize daima Avrupa taklidini 
Avrupa mukallitliğini telin ederken, nefretle 
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yadederkeu ve bir şey memleketin ihtiyacından 
doğmuş, memleketin vüeuduna muvafık ve an-
anatla mutabık ise almmasınr talebederken, 
memleketin ruhundan doğan böyle bir esası 
redetmek ve Gaipte yok diyerek reddetmek 
zannederim insafa muvafık değildir. Sonra 
efendiler her şeyi Avrupalılar icat etsinde 
bizde Avrupalılardan alalım demekten ise biz 
daha evvel böyle vaziyetimize muvafık olarak 
meydana çıkmış ve cihane numune olabilir bir 
usulü onlardan daha evvel ve bihakkın tatbik 
edelim. 

ALÎ RİZA Ef. (Batum) — Garbi dün tak
dis ediyordun bugün tel'ine başladın. 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair takrir 
vardır. 

YAHYA GALÎB B. (Knşebir) — Çok isa
bet, çok isabet (Kâfi kâfi değil sesleri). 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Kâfi değil
dir, bir takrir var seksen imzalı. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Hakkı kelâmım 
dünden vardır. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Arkadaşlar, 
içtimai ümmetin müessisi olan islâmiyetin asrj 
saadette bihakkin İştigal ettiği mesele; maat
teessüf benee asırlardanberi bu milleti islâmda 
helkî ağıza bile alınmamıştır, o da temsil ve 
intihap meselesidir. Allahıma hamdederimki, 
bu Meclis, Büyük Millet Meclisi olduğu
nu göstererek bu ulu mesele ile cidden 
iştigal etmektedir. Fakat maatteessüf bu 
mesleki islâmda zan olunmasmki intiha
bat ve temsili mesleki İle asla iştigal 
edilmemiştir. Maatteessüf arkadaşlar altı asır-
danberi, yedi asırdanberi bu Osmanlı memle
ketinde müeli gayri müslıme lâyenkati bu me
sele İle iştigal etmişler ve bu hususta bizi solda 
sıfır bırakmışlardır. Yine Allahıma hamdede-
rim ki bugün o şeref o kutluluk bize de nasip 
oluyor. Bundan neticesi olmak üzerer yani, 
ademi iştigal neticesi olmak üzere tabiatiyle 
Meclisimiz mühmel kalmış plan bu keyfiyetin 
ihyası için uzun uzun iştigale mecburdur. Hu 
meseleyi kavramak ve . ruhundan kavramak 
lâzımdır. Mesele basit olsa bile, onu kavraya 
bilecek insan dâhi olsa bile bir cok müşkülâta 
mâruz kalabilir ve bazan da dâhi olmazda di
ğerine nispetle bir meseleyi bir nebze kavrar. 
.Fakat biz alahtlâk beşeriyetin istidadı noktai 
nazarından meseleyi kale alırsak daha çok uğ
raşmamız icabettiğine bendeniz kaniim. Maz
bata muharriri İsmail Suphi Bey bu kürsüye 
gelerek maddenin aleyhinde yalnız Hilmi Bey 
söylemiştir, binaenaleyh ona cevap vereceğim 
demişti. Bendeniz gayet muhtasar olmak üzere 
ona cevap vereceğim (Burada yoktur sesleri). 
Gayet kısadır. Yoksa vekilleri vardrr, (Gürül
tüler, devam seslen). 

HASAN BASRÎ B , — Kesnn'yelini sözünü 
canım. 

TUNALI HİLMİ B. — Arkadaşlar ben ah
detmişim. Bilhassa bu kanunun müzakere edil
diği zaman kalbim, kendim, ruhum, bütün mev
cudiyetim sıkılacak olsa yanımdaki arkadaşta 
bile fısıldamıyacağım. ' 

RAOIB B. (Kütahya) — Aman her meselede 
böyle yap, 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim, 
Mazbata muharriri bey bendenize atfen muza-
keratı hususiyeden bahsetti. Ben taraftar olma
dığım halde bilmeeburiye bahsedeceğim. Maz
bata muharriri Beyle hussusi oîarak görüştüğüm 
sırada demişti ki; 

Biz encümence reyi fırın kabul ettik. Ben 
de kendilerine dedim ki. biz de zaten reyi ânı 
mevcuttur. Bendenizi dinlemeğe tenezzül etmek
sizin savuştu gitti. Sonra burada uzun uzadıya 
izahat verdim. Evet arkadaşlar meşrutiyetin 
İptidasından beri değil, Kanunu esasimizin dev
ri istipdatta ayaklar altına alındığı o devirde 
bile bizde reyi âm usulü baki idi ve hâlen var
dır. Bu reyi âm iki kısımdır. Biri bilâ derece, 
diğeri biddereeedir. Dereceli de olsa buna reyi 
âm deniyor. Maatteessüf bu zihaba düşerek 
zannederim Heyeti Vekile bile dokuzuncu mad
dede reyi âm kabul edilmiş diyerek bir zühule 
kapılmış ölüyor. Halbuki bi^de reyi âm mev
cuttur. Şimdi bu reyt âmı nasıl esaslarla tecelli 
ettirelim meselesi karşısrnda bulunuyoruz, ü 
cihete geçmezden evvel mazbata muharriri be-. 
yin (Madde aleyhinde bulunduğumu isnadını) 
reddediyorum. Zira ben madde aleyhinde bu
lunmadım. Arkadaşlar ben madde hakkında 
idarei kelâm ettim Sonra yine bendenize 
atfen dedi k i : bu intihap meselesi o derece 
mühim ve çetrefillidir. Bir âlim yalnız intiha-
bata dair 82 cild kitap neşretmiştir. Cenevre 
şehrinde bu kolleksiyoıı bulunuyor demiştir. 
ben böyle demedim, arkadaşlar. Ben dedim ki, 
seksen iki cilt yalnız intihabı nispi üzerine bu 
kolleksİyon hediye etmiştir. Dikkat buyurulıı-
yor mn't Mazbata muharriri alelıtlak İntihap 
ile intihabı nispinm mahiyetinin farkında de
ğildir. Eğer farkında olmuş olsaydı benim sö
züme dikkat eder ve kelimeyi ve o tabiri resnıü 
ilmiyi kullanırdı. 

OPERATÖR EMİ NB .(Bursa) — Maattees
süf biz okadar âlim. değiliz. 

TUNALI HİLMİ B, (Devamla) — İtiraf et
miştir ki, (Şahsa ait söz söylemeyiniz sesleri), 
Katiyen efendiler, 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Yok ismail Suphi 
Jîey burada yoktur. 

TUNALI HİLMÎ B. (Devamla) — Kendisi 
eğer burada bulunsaydı huzuru âlinizde iftira 
dâvası ikame ederdim. Yine dediler ki, kendi
sinin de itiraf ettiği veçhile, intihap beş dere
celidir. Ben böyle itirafa bulunmadım, 
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SÜLEYMAN SIRRI B. <Y02gad) — Meydanı 

boş buldunuz. 
TUNALI HİLMİ B, (Devamla) — Hatta 

böyle bir ihtimali bile aklıma yirmi beş sene
dir çevirmedim. Bu maddede katiyen İntihap
tan bahsedilmemek lâzımgelir. Maatteessüf 
milletin sırtında gene gibi denilen memurlar
dan bahsolundıı. Ren muharrir beyi dinlerken 
vaktiyle Avrupa'ya kaçtığım zaman anarşisttle-
rin serbest bulunmadığı Cenevre şehrinde gizli 
gizli mahfillerine gidipte anarşisİtleri din
lediğimi zannediyorum. Zira arkadaşlar değil me
murların, tartarların, Hükümdarların aleyhin
de bulunmak anarşit meslekine mahsus bir has
sadır. Teşkilât düşmanı olan an arş isi ti er bu 
dünyada tamamiyle azade, serbest yaşamak 
isterler. 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Yani hay
vanlar gibi. 

TUNALI HlLMl B. (Devamla) — Ben de 
mazbata muharriri beyin de bu meslekten ol
duğunu zannettim. Memurlardan istiğna hiç
bir yerde yoktur, Böyle olsaydı ben de bunu 
görürdüm. Fakat maatteesüüf mazbata muhar
riri uzaktan uzağa işitmiş olduğu sözlerle gelmiş 
burada hoşa gitmek için sözler soyuyor. 

Dr. SUAT B. (Kastamonu) — Oıyabmda 
böyle sözler söylemek baladır, balta ayıptır ca-
tınıı. 

TUNALI HtLMt B. (Bolu) — -Şimdi arka-
dnşlur temsili meslekî de taraftarlığım aleyhtar
lığını var im? yok mu"? katiyen buna taallûk 
eden bir mesele yoktur, zira bu maddede temsili 
mesleki den katiyen, bahsolunanıaz. Çünkü bu 
madde temel taşı değildir, çatı ve dam hiç de
ğildir. Hu madde zemin maddesidir efendim. 
Bu maddede tarzı temsilden bahsedilmek iste
niliyor. Bunun fransızcasma (Sistem depre-
zantasiyon) yani usulü İntihap dersek (Türk
çe söyle sesleri). Evvelâ Türkçesini söy
ledim (Deprozantansiyoıı) dersek işi başka türlü 
kavramış bulunacağına hüküm... (Gürül
tüler). Efendiler rica ederim bunun fransız-
easıııı kullanmağa jııcclmriını. JJunun fran-
sızeasiyle meşgulüm. Fransızca ile iştigal etmiş 
arkadaşlarımız var (Türkçe söyle sesleri, gürül-
1 iller)- l'jiı ruhlu noktada, İstirham ederim 
dinleyelim. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Birader kırk iane 
kelimeyi bit- arada sadedi yorsun uz. 
TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim, tarzı 

temsilin iissül esası, zemini ne olmalıdır. 
Tarzı mahalli olmalıdır yahut temsili ol
malıdır dersek veyahut temsili mahalli ol
malı dersek meseleyi tamamiyle ruhundan 
kavramış oluruz ki, bunu da (Reprezan-
lisîyotı lokal) ki bunun Türkçesini temsili 
mahalli diye arkadaşlara tercüme ederim (Gü* 
fiil tüle r, Türkçe söyle sesleri). Halbuki tem
sili mesleki İntihabın temel taşıdır, temsili ma

halli ise zemindir. Zeminsîz bir temel atmahiti 
imkânı var mıdır? Hayır, Mademki yoktur, 
evvelemirde bir arsa tedarik etmeliyiz, badehu 
direklerini ve temelini atmalıyım Şu halde ev
velâ temsili mahalliyi kabul edersek üssü intihap 
olarak, acaba sonra temsil olarak nasıl bir 
taş intihap etmeliyiz? Çürük mü veya granit 
taşları kadar sağlam mı? Üssü intihap olan 
temsili mesleki, temsili nispi, veya gayri mesleki 
temel taşlarını kabul ettikten sonra üçüneü safha 
gelir. Hu safhaya da tarzı intihap deriz. 
KVansızeasma müsaade buyurun (Handeler). 
{(Jürüllüler, devam sesleri). Tarzı intihap arka
daşlar Garpte başluca tarzı nispi olarak ka
bul edilmiyor. Şimdi efendiler şurada arka
daşlarımız meslekler erbabı temsil edilir derken 
bu temsili meslekiye bir başka sıfat ilâve ede
ceklerdi. (> da neydi? Temsili mesleki nispi mi? 
Temsili mesleki gayri nispi mi dememişlerdir, 
Bu büyük bir kusurdur. IIatta Vehbi Bey bira
derimiz şimdi temsili meslekîden bahsederken 
bunun bize katiyen münasebeti olmadığını, ka
tiyen tatbik edilmediğini söylediler. Affı âlile
rine istinaden söylerim ki, pek yanılıyorlar. 
Demek ki, arkadaşlar bu maddeyi kabul etti
ğimiz takdir de bu köyde bu kasabada bin yüz 
nüfus varsa ve bu bîıı yüz nüfusun hini çiftçi 
yüzü knııduraeı ise bu meslek erbabından yalnız 
unlar çıkacak değil, efendim, fakat nispi ka
bul edilirse ekalliyetin hukuku temin edilerek 
kunduracılar da bir mebus çıkarabilirler. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Vanliş anlamışsın 
Hilmi Hey, benim sözlerimi yanlış anlamışsın. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Devamla) — Ben vak
tiyle dinledim zahir de ölü gibi fakat için, için 
diri dinledim. (Handeler). 

Şimdi dinle. Bir noktayi tekrara mecburum. 
Geçen gün söyledim. I Su madde katiyen tertip 
kelenıat itibariyle de yanlış tertip edilmiştir. 

(Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi vilâ
yetler halkınca meslekler erbabı temsil edilmek 
üzere doğrudan doğruya müntehap azadan mü
rekkeptir.) Dinlediği takdirde öyle anlaşılıyor ki, 
ben hangi meslekten olursam olayını İstediğim 
kimseye rey vereceğim demektir. Katiyen teşki
lâtı saımtkiiraııe yoktur demektir. (Bravo ses
leri). Şulıalde hararetli hararetli temsili mes
lekiyi müdafaa eden arkadaşlarıma bilhassa 
hitap ederek arzederînı kî, bu madde şu veç
hile terli)) edilmek lâzımgelir. (Büyük Millet 
Meclisi vilâyet]erdeki meslekler erbabınca tem
sil edilmek üzere doğrudan doğruya sınıf sınıf 
müntehap azadan mürekkeptir,) Böyle denildi
ği takdirde kudııracısı çiftçisi, vesairesi sı
nıf, sınıf birbirlerini intihap ederler , Maamafi 
bu maddeden burada bahse lüzum yoktur. Çün
kü temsili mesleki tem«l taşıdır. Halbuki tem
sili mahallî arsadır, zemindir. O temsili ma
hallî nedir? Müsaade buyurunuz arzedeyim. 
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Tekrar söylemeğe mecburum, çünkü bulunma
mış arkadaşlarımız vardır. Arkadaşlar köyde 
yüz can başına bir vekil olmak ü/,ere (Can mı? 
sesleri). Nüfus cemidir, yanlıştır. Fakat yaşasın 
ana dilim, gayet doğrudur. 

FEYZÎ Ef, (Malatya) — Pencere camı mı? 
(Handeler). 

TUNALI HÎLMÎ B. (Devamla) — ltica ede
rim yapmayınız efendiler, bu sakil şeyi yapma
yınız. Hoca Efendi, siz intihapla meşgul oldu
nuz mu? (Devam, <levanı sesleri). Efendim, yüz 
ıcan başına bir âza olmak üzere köyde köy şû
rası azaları intihap edilirler. Bu şûra azaları 
toplanırlar. Üçten az, beşten yukarı olmamak 
üzere keza aralarında bir köy dîvanı intihap 
edilir. (Koy şûranı). 

YAHYA GALÎP B, — Hep beraber o vakit. 
TUNALI HÎLMt B. (Devamla) — B u köy şû

rası nahiye şûrasına bin ean başına bir kişi olmak 
üzere vekiller intihap eder ve bir divan teşkil 
ederler, nahiyeye gönderirler. Nahiye şûrası 
beşten aşağr olmamak, dokuzdan yukarı olma
mak üzere kendi aralarında âza İntihap eder-
ler. Bir divan teşkil ederler. Nahiye şûrası 
azaları kendi aralarından beş bin hatta arzu 
ederseniz iki bin beşyiiz can başına bir kişi in
tihap ederler. vekili vilâyet şûrasına ibas 
ederler, vilâyet şûrası yediden aşağı olma
mak üzere kendi azalan arasından vekiller in
tihap ederler. Bunlar da vilâyet divanını teş
kil ederler. Şûralar derecelerine göre teşrii, 
malî ve divanlar kazai ve idaridir. Vilâyet 
şûraları-elli bin nüfusta bir âza olmak üzere 
Büyük Millet Meclisine kendi aralarından veya
hut hariçten vekiller intihap ederler. Burada 
bir menfez bırakıyorum. 

-MUSTAFA B. — Hariçten olamaz. 
TUNALI HtLMÎ B. (Devamla) — Büyük 

Millet.Meclisine, gönderirler. Arkadaşlar, dün
yada tanı ve mükemmel hiç, bir şey yoktur. Şim
di iki usulü birbiriyle karşılaştıralım. Temsili 
meslekiyi kabul ediyoruz farzedelim. Kabul 
ettik. Burada diyorlar ki; doğrudan doğruya 
ahalî tarafından, meslekler erbabı tarafından 
intihap edilmiş olanlardır. Pek ala ben Anka
ra 'ya yirmi dört saat değil... Yüz yirmi saatlik 
bir mesafede bulunan .bir köylüyüm. Doğrudan 
doğruya Ankara'da bulunan bir kunduracıyı 
veyahut hakiki son derece âlim bir tabağı ba
na tavsiye ediyorlar. Ve ben de köyde tabağım 
fakat onu görmemişim, tanımamışım, ismini 
bile İşitmemişim. Şimdi onu nasıl intihap edebi
lirini? Bilhassa Nadi Beye sorar-mı. Nadi Bey 
diyor ki ; bir dereceli intihapla katiyen ahali, 
köylü tanımış olduğu köylüyü intihap etmiş 
olmuyor velevki doğrudan doğruya temsili 
meslekî usuliyle olsun Büyük Millet Meclisine 
gönderilecek olan âza böyle doğrudan doğruya 
intihap edilse tanınmış olarak mı gönderilecek 
yine görü görüne? 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bazı yerlerde ta
nırlar. 

TUNALI HÎLMİ B. (Devamla) — Acizin 
usulüne gelelim. Ben köyde ta ata gününden 
beri, doğduğum günden beri rulıan şahsan 
tanıdığım hemşehrileri, birbirimizle kaynaşmış 
Meıned'i, komşum M eme t ağayı bilerek tanıya
rak intihap ediyorum. Aradan iki hafta geçi
yor, köy şûra azaları memleketin usulünce, 
yeni idaresince dertleşiyorlar, konuşuyorlar gö
rüşüyorlar, köy namına İki kişi gitsin diyorlar, 
tanıdıkları bildikleri o iki kimseyi intihap edi
yorlar, nahiye şûrasına gönderiyoruz. Beti git
mişim farzedelim. Şimdiye kadar nahiyeye git
memişim. Orada görüşiyonız tanışıyoruz. Bir ay 
kadar istişareden sonra vilâyet şûrası iyin ben 
de bir intihap yapıyoruz. Görüyorsunuz ki siz 
arkadaşlarım liilmİ hiç bir iş becerecek gibi 
değildir, fakat onun arkadaşı diğer bir ağa 
mükemmel iş becerecek surette iktidarı haizdir. 
Onu vilâyete gönderiyorlar. Vilâyet şûrası iki 
ay müzakerattaıı sonra, azalarını eyice tanıdık
tan sonra Büyük Millet Meclisi için intihap yapı : 

yor ve en değerli olan ark adaş landan İcabettiği 
kadar intihap ediyorlar. Fakat o esnada düşü

nüyorlar ki yirmi senedenberi Ankara'da otur
muş yaşamış, Ankara'lı olmadığı halde Ankara 
vilâyet, ve civarını daha iyi tanımış bir Memet 
vardır. İki senedenberi istanbul'da bulunuyor. 
Onun intihabı takdirinde bilhassa Türkiya için 
büyük bir hizmet nasip olacak, onu da intihap 
ediyorlar. Bu bir menfezdir arkadaşlar. 

İkincisi arkadaşlar, dereceli deniyordu, de
receli demek isteyen arkadaşlar da bulunuyor
du. Katiyen değil efendiler, müntehibi saniler 
güç belâ ile kaza merkezine toplanıyorlar. Bir 
iki kişinin fısıltısı ile, tavsiyesiyle yarını saat 
içinde reylerini verirler. Allaha ismarladık der
ler, giderler. Bu da intihap mı rica ederim? 
Derece buna deniyor. Reyler hafi ve muhtasar 
bir tavsiyeye, bir istişareye istinaden veriliyor. 
Fakat berikiler birbirlerini tanıyorlar ölçüyor
lar, biçiyorlar, ondan sonra kanaati vicdaniyeİ 
mutlaka ile intihap ediyorlar. Bukadar değil, 
daha var arkadaşlar! Ben köyde köy şûrasında 
siz arkadaşlarımla, farzedelim şu mesele için, 
köyün şu meselesi için, gece gündüz çarpışa 
çarpışa, mücadele ede ede bir karar veriyoruz. 
ve nahiyece bunun tasdiki icabediyor. Ben na
hiyeye gidiyorum, bunun için yine onlarla 
ruhumdan vicdanımdan kopan bütün kuvvet
lerle çarpışıyorum, o meseleyi kazanıyorum. 
Lâkin aj$îtlak olan bir intihap usulünce meselâ 
diyelim kî nahiye şûrasına nahiye merkezindeki 
ağalardan münasip olanlar da intihap edilir. 
Yine köylü körü körüne nahiyeye tanımadığı 
bîr kimseyi intihap etmiş olacaktır. Diyelim ki 
her köy namına bir kişi intihap edilecektir. O 
köylülerin vekilleri kimlerdir, çağırıyorlar, 
Hilmi'ye bir mektup yazıyorlar, Bugün bir ka-
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rar yerdik, bu kararı mümkün olduğu kadar 
süratle tasdik et diyorlar. Ben bu mesele ile 
mahallinde İştigal etmemiş ve ruhumla bu me
seleyi mahallinde görmemişini. Meselâ iki dere 
arasında bir yol yapılacak o dereyi görmemişim 
nasıl olurda ben onu bihakkın müdafaa edebi
lirim. Bugün mıntakaî intihabiyyem için söyli-
yeyim. Ereğli için, Zonguldak için. Düzce için 
efendim benden mütalâa sorulabilir. (Mudurnu) 
ile (tiöymik) için sorulamaz. Çünkü gidib tc 
görmedim. Demek, oluyor ki evvel emirde bura
da rulııı meseleyi teşkil, eden temsili mahallî de 
memleketin ilıtîyaeatına vakıf olmalıdır. Arka
daşlar ben yer yüzüudeyim. Yer yüzünde yer 
yününün Türkiye memleketinde, filân sanca
ğının filân kazasının filân, filân köyündenim. 
Eğer bn yer olmasaydı ben bulum »uyacaktım. 
Demek oluyor ki evvelâ avueuıuuza alacağımız 
mesele İnsan meselesi, millet meselesi değildir. 
Memleket ve vatan meselesidir. Toprak mese
lesidir. Toprağı mükemmel tanıyacağız ki, ma
hallin ihtivamın mükemmel bilmiş olacağız kî 
bîz b ihtîyaentı müdafaada muvaffak ola
bilelim. Tasavvur buyurunuz bir kerte ki 
ben buralarda şenel erd enberi yaşıyorum. 
Halbuki ahalisinden de değilim. Fakat seneler
den beri burada veya istanbul'da yaşıyorum, fi
lân kazadanım, eahil ve ümidiyim veya ümmi 
olsam bile eahil değilim. Uınmi demek cahil 
demek değildir. Ummi olsam bile memleketin 
mahallin bugün ihtiyacına vukufum, vardır. 
Bugün ilmimle oraya merbutum ! o ilmimle, mer-
butiyet vukufuma istinaden her türlü muvaffa
kiyet temin edebilirini. 

ATIF Ef. (Ankara) — Meselenin mevzuu 
nedir?. 

TUNALI HtLMÎ E. (Devamla) — Yalnız 
korkuluyor kî arkadaşlar müsaade buyurunun 
beni farzcdiuiz? hain tabiatlı, menfaati şahsiye-
sinden başka hiç bîr şey düşünme/, maddi bir 
adamım, İni köyden mebus çıkıyorum. Garip 
tesadüf olma üzere müteselsilen Büyük Millet 
Helisine kadar geliyorum, (Hoş geldin, safa 
geldin sesleri) (handeler) buraya iyi dikkat 
buy ur unuz, köyde arazim var, çiftliğim var, 
çubuğum var. Tabiatİyle ben onları müdafaa 
edeceğim. Binaenaleyh omşularımın da tabia-
İiyle hukukunu müdafaa etmiş olacağım. Nahi
yemde alâkam var. Sırf menfaati şahsiyem iti
bariyle herşeyi düşündüğüme nazaran, ben ken
di menfatmıı teinin ederken nahiyemin de hu
kukunu, menafimi temin etmiş olacağım. Vilâ
yetin keza böyledir. Lâkin diğer intihap usul
leri katiyen böyle değildir. Eğer yalnız vilâyet 
merkezinden biri giderse, filân kazayı, filân na
hiyeyi hiç. tanımamış bîr Katın alâkası bu mem
lekette nakadardır? Şurada bir çiftliği var, bu
rada bir kaç mağazası var, bundan ibaret değil 
nü? Madam ki bu bir menfaat dünyasıdır ve 
temsili mahallî denilen usul âcizanemde men

faat asıl ve esastır. Yani menfaat esasîyei şah-
siyede vardır ki menfaati umumiyei esasiyeyi 
bihakkın temine kâfi ve vafİdir, (Bravo sesleri). 

Dr. ABlDtN B. — Yeter işte. 
TUNALI HÎLMÎ B. (Devamla) — Korkulu

yor ki adam sen de yirmi otuz kişilik bir Mec
liste bir valinin f'ısıldamasiyle istediklerini ora
dan intihap ettirirler. Hattâ deniliyor ki Meca-
Hsi Umumiyei vilâyat senin bu usulünle İntihap 
edilmiş bu kısımdır. Tabii onlar gibi bize Mec
lisi idare âzalığmm bir numunesi demek katiyen 
muvafık değildir. İstirham ederim. Bendeniz 
lıu usulle iki sene iştigal ettikten sonra ve ese
rimi, o acizane eserimi yazıp bitirdikten sonra 
iki sene daha bekledim. Bir madde gönderdim kî 
o da Mecalisi umumiyei vilâ.yata aît bir madde. 
Zavallı ben (Cenevre) gibi bir yerde, ne kütüp
hane var, ne kitap var ,nehir şey var, bunu tet-
kika kendimde mecburiyet hissettim. Yalnız 
kendim bulduğumdan değil, bulduğum bu usul 
orada mevcuttur diye Pris'e yazdım, şuraya bu

raya yazdım, mümkün değil bulduramadıın. Orada 
hususi olarak kütüphanelerde vesairede bulama
dım. İki sene sonra Londra'ya gitmek te varmış 
(Britiş mumun) de, Türkçesi Londra'daki Be-
ritaııya müzesinde düsturlarını buldum. Orada 
maatteessüf bîr hafta kaldım. Oradaki üç günüm 
kütüphanede geçti. Orasını görmek lâzımgetiyor-
sa maatteessüf o akşam gördüm. Bukadar günü
mün feda edilmesine rağmen maalesef bulduğum 
satırlar bir kaç. saçma ve ruhsuz ve esassız fikir-
erden, kelimelerden ibaretti. Efendim arzetmek 
İsterim ki bu korkuların hepsini düşündüm. 
Arkadaşlarım, tam yirmi beş senedenberî düşü
nüyorum. Katiyen korkmaymız. Oeçen gün de
diğim gibi, bu memleketin güzidelerini âmir 
olmak şartiyle söylüyorum. Eğer vali ve mu
tasarrıflar yine kandırmağa muktedir iseler ne 
İni kanunu tanzim edin ve ne bu kanunla işti
gal edin. Fakat bu gibi kanunlardır ki yine bu 
gibi korkuları İzale edecektir. Bahusus benim 
usulümde arkadaşlar bir intihap yapılırsa, men
faatperest mütegallibeden bir Ağa intihap edi
lirse, obir taraftan memleketi için her şey fe
da eden bir. Ağa intihap edilecektir. Ben şey
tanım, fakat o saftır. Bir zekâsı vardır ki henüz 
o parlamamıştır. Benim açık zekâmın, şeytan 
zekâmın yanında onun saf zekâsı yükselecektir. 
Halkın seviyesi işte böyle yükselir. Zekâlar bir
birini yetiştirecek. Bunlar birbirini yetiştir
dikçe millet tc birbirini yetiştirecektir. 

Efendiler, halkçılık denilen şeyin aslı, sa
mimî (halkhhk) tır, halklılık meslekinin ko
münist denilen meslekle ihtisas ve irtibatını id
dia eden rüfekayı kirama şurasını arzederim ki; 
benim usulüme cüzî bir nazar atfederlerse ken
dilerine halkçılık ve komünistliği katiyen haram 
ederler. (Bravo sesleri). Zira halk toprağa mer
buttur. Ben evvelemirde toprağı müdafaa edi
yorum. Ondan sonra milletimi müdafaa deiyo-
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rum. ((Gürültüler). Müsaade buyurunuz. Bahu
sus arkadaşlar (komünist) ne demektir biliyor 
musunuz? (Maddeye geçiniz sesleri, gürültüler), 

NEŞET B. ("Üsküdar) — Komünistler bi
liyorlar komünistliğin ne olduğunu. 

(Devam sesleri). 
TUNALI TTtT.lflt B. (Devamla) — Efendim, 

komünistliğin bir tarifi de nahiye idaresi de
mektir. Affedersiniz ders vermiyorum. Bina
enaleyh usulüm de nahiye esasını kok olarak ka
bul ediyorum ki; halkçılık ve Komünistlik itiba
riyle bundan sağlam, bundan derin hiç bir şey 
olamaz. Zira köyden başlryorua, istanbul'a doğ
ru gidiyoruz. 

BÎR MEBUS B, — Yani istanbul'dan köye 
doğru gelmiyor demek? 

TUNALI HtLMÜ B. (Devamla) — Sonra ar
kadaşlar, korkuluyor ki benim usulüm kabul 
edildiği takdirde bazc muzır eşhas veya ana
sır şuraya buraya, girebilir. Katiyen arkadaş
lar. Bilâkis yetmiş, seksen kişi arasında (40 -
50) kişiden bir ittifak husule gelir, o kimseler 
intihap edilmezler. Lâkin benim usulümde 
(40 - 50) kişinin, (70 - 80) münevver kişinin 
arasında katiyen bu unsurlar yer bulamazlar 
ve yer bulsalar hile kazanamazlar. Temsili mes
leki taraftan olan arkadaşlarım korkuyorlar 
ki bu usul kabul edildiği takdirde temsili mesle
ki tatbik edilemiyecektir. Bilâkis, meslek asha
bı evvelemirde hem memleketin menafiini, ihti-
yacatını bilecek, hem de intihap edeceği vekil
leri görerek, bilerek intihap edecektir. Köyde 
kaç meslek bulunur arkadaşlar î Çiftçilik, fa
kat ben köyde tesadüfen tabak isem, buradaki 
tabaklarla beraber rey veririm. Fakat kasaba
larda kaç meslek vardır? Bilhassa şehirlerde, 
farzedelim ki dokuz meslek... Dokuz meslekin 
bir de onuncusu vardır ki o da çiftçilerdir. Bu
rada kaç kişi var? Yetmiş beş kişi var. Bunun 
kırkı çiftçi ise - fakat işi olmak üzere arzediyo-
rum - işte otuz beşi diğer mesleklerden olacak
tır. Binaenaleyh bu intihap nispi usulünce hu 
çiftçilerden de şu kadar mebus çıkacağı gibi, 
falan falan mesleklerden şu kadar mebus çıkar 
deniyor ve böyle bir esas vazedilirse akalliye-
tin hukuku da muhafaza edilmiş olur ki temsili 
meslekiye de muvafıktır. Zaten usulümde tem
sili nispi vardır, temsili meslekî de vardır. Bil
mem ne de vardır. Hangisini kabul ederseniz, 
hangi temel taşını kabul ederseniz getirirsiniz, 
bu zemin üzerine korsunuz. Arkadaşlar, bütün 
bu uzayan sözlerimi üç, beş cümle ile telhis et
mek isterim. Yalnız âlemi hayatta tabiatiyle, 
insanların gayri müdrik olarak takip ettikleri 
bir takım kavanini ilâhiye ve tabiiye vardır. On
lar da başlıca; küçükten büyüğe gitmek, yakın
dan uzağa gitmek, küçüklüklerin tedricen içti
mai ile vüeude gelerek büyüyen bir büyüklüğe 
doğru gitmek, görünenden görünmeyene gitmek, 
malûmdan meçhule gitmek. Arkadaşlar, doğru

dan doğruya intihap usulü; bu esasa ve tabiati 
üâhiyeye mugayirdir. Fakat bu âcizin usulü ta-
nıamiyle muvafıktır. Tabii olan her şeydir ki 
'tabiatiyle matlup olan tabii semeresini verir, 
Buna şurasını da ilâve etmek isterim ki; ulema-

' yi kiramdan madut ve muhterem arkadaşlarım
la hasbihal ederken buyurdular ki; bu usul 
Asrı saadet usullerini andırıyor. Arkadaşlar 
evet. Mescit şurası, euma şurası, Ulucami şu
rası, nihayet yılda bir kere Kâbei muazzama şu
rası (Aferin sesleri). Bunlar hep birbirinden 
doğarak nihayet o ııoktai muallâyi mukaddese-
de içtima ediyor, içtimai ümmet orada tecelli 
ediyor. 

Şimdi ikinci bir teklifim vardır. Sözümü bi
tiriyorum. Dördüncü madde katiyen zemine mü
teallik olmalıdır. Geçen gün takdim ettiğim tak
rir veçhile, ki, o da şöyledir: Büyük Millet Mecli
si Vilâyet meclislerinin kendi aralarından veya 
hariçten intihap veya ib'as edecekleri vekiller
den ibarettir. 

Fakat bu dördüncü madde bahsoluııan tem
sili meslekî, zemin değîl, nisbî intihap olduğu 
için ister temsili meslekî olarak kabul edilsin, 
ister temsili' mesleki nisbî, alelıtlak nisbî veya 
dereceli olarak kabul edilsin, mutlak surette lâ
yihanın yirmi üçüncü maddesi olarak bir mad-
dei müstakile tertip ve tahrîri elzemdir. Ora
da denilebilir ki üssü intihap meslekidir; üssü 
intihap nisbidir veyahut gayri nisbidir. Şöyle 
dir, böyledir. Binaenaleyh dördüncü madde ola
rak âciz arkadaşınızın geçen gün takdim et
tiği takririn kabulünü teklif ediyorum. Yirmi 
üçüncü madde olarak temsili meslekî veya gay
ri meslekî gibi bir maddei esasiyenin üssü inti
hap olarak kabulünü teklif ediyorum. 

HÜSREV B. (Trabzon) — Hükümetin halk
çılık sernamesiyle verdiği programla encümeni 
mahsusun yaptığı mazbata üzerine; münaka
şaya vazolunan dördüncü madde hakikaten pek 
mühim maddedir. Bunun üzerine son derece 
ilmî hitabeler dinledik, gayet hissi nutuklar 
işittik. Diyebilirim ki mühim bir iş başladı. Çün
kü bu, memleket için p*k mühim bir iştir, pek 
mühim bir meseledir. Rüyamda görmeğe başla
dım. Adeta gözümün önünde bir taraftan kun
duracılar, bir taraftan terziler Öyle bir meclis 
tecessüm etmeğe başladı. Fakat bizini için ma-
hakemata esas, bir memleketi temsil etmek için 
nasıl bir meslek lâzım ise onu tesbit etmek lâ
zımdır. Bunun için elimizde ilmî düsturlar ol
malıdır. ilmî münakaşalarda bilhassa arkadaş
larıma hitap ederek diyorum ki; meslekî temsil 
bize uyar mı, uymaz mı? Asıl mesele buradan 
çıkar. Bunun için evvelâ onu gözönüne getir
meliyiz. Biz teşekkülü infiradiyeye mi mensu-" 
buz, yoksa teşekkülü içtimaiyeye mi? Malûmu 
âliniz bizler Asya yaylalarından gelmiş bir hal
kız. Büyüklere tabi, nıüçtemi bir haldeyiz. Ya-
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ni Anglosakson değiliz. Bunu düşünmek lâzım
dır. Sonra irfan ve temeddünümüzün derecesini 
düşünelim. Ne dereceye kadar tariki irfan ve 
temeddünde ilerilemişizdir ? Mülâhazatta bu düs
turumuz olsun. Yani Heyeti umumiyemizin bu 
işe bir karar vermeden evvel gözümüzün önüne 
bu mevaddı getirmeliyiz. Hulâsa vaziyeti içti-
maiyemiz nedir! Temeddün ve irfan- derecemiz 
ne mertebededir? Bunu düşünmek ve bilhassa 
şuraya dikkat etmenizi rica ederim: Ekalliyet
ler muvacehesinde unsuru aslimizin rüştü si
yasisi nedir? Bu noktaya çok dikkat etmelidir. 
Bu noktaya baknıız. Ekalliyetler muvacehesin
de unsuru aslimizin rüştü siyasisi nedir? Bun
dan maada tabiidir ki, Hilmi Beyin gayet güzel 
izah ettiği, tekâmül tedricen aşağıdan yukarı
ya gider. Onu da unutmıyalım. istitrat olarak 
şunu da arzedeyim. Şüphesiz hatırlarsınız, Mü
tarekeden sonra istanbul gazeteleri temsili nis
pî diye bir şey yazıyorlardı. O zaman ben de 
okumuştum. O zaman itilâf Devletlerinin ho
şuna gitmiş diye düşmanlarımız tarafından ekal
liyetlerin hukuku mevzuubahis edilirken bunun 
hakkında icalei kalem olunuyordu, öyle zanne
diyorum, 

Sonra, bir şey daha arzedeceğim. Bizim saf 
semamız henüz daha fabrika dumanlariyle kirlen-
memiştir, Onun için bizde Kapitalistlik mevzuu
bahis değildir. Amele diktatörlüğünü hatırıma bi
le getirmem. Biz de halk denince, halkçılık denince 
işte gördüğünüz, kısmı kalili bizim gibi mü-
nevveranla ekseriyeti kahjresi çiftçilerden te
şekkül eden halktan ibarettir. Sonra buraya 
gelecek Meclisin yapacağı vazifeleri düşünmeli
yiz. Buraya gelecek Meclisin vazifesi yalıuz 
tabaklık sanatı şöyle olsundan ibaret değildir. 
Muahedatı beyneddüvel yapacaktır. Yani öyle 
adamlar lâzım ki Meclisin içerisinde, askerlikten 
İyi anlar, tanınmış askerî simalar bulunmalı, 
sonra diplomatlar, yani siyasi memurlar lâzım, 
hukuksinaslar, hukuku siyasiyeyi bilen insan
lar lâzım. Sonra cidden maliyede ihtisas sahibi 
şahıslar bulunmalı. Onlar da buraya gelmeli 
dîr. 

Encümeni mahsus mazbatasına bakarsak gö
rürüz ki 11 nci den 24 neü maddeye kadar olan 
aksam hakikaten tamamiyle halkın idaresini 
kendi eline vermek esasına müstenittir. Yani 
halk doğrudan doğruya kendi idaresine vaziül-
yeddir. Bu zaten yapıldıktan sonra halktan 
doğacak Meclîste tamamen halkı temsil edecek
tir. Binaenaleyh, biz burada temsili mesleki mi, 
olsun, şu mu olsun diye kendimizi nazariyat 
içerisinde boğacağımıza; bir madde vazederiz, 
deriz ki: Büyük Millet Meclisi vilâyetler hal
kınca intihap olunan azadan ibarettir. Sonra 
•hu işe aklı erenler kimlerse, hukuku esasiye ile 
iştigalleri olanlar, temsili meslekî ile uğraşanlar 
toplaşırlar, bir intihap kanunu yaparlar, bu in
tihap kanunu öyle olsun ki, arzettığtm veçhile, 

11 nci den 24 ncü maddeye kadar kabul edece
ğimiz halkçılık teşkilâtından doğaoak intihabın 
buraya getireceği insanlar şu memleketi temsil 
etsin. Fakat öyle temsil etsin ki, arzettiğim 
muahedatı beyneddüvel gibi mühim işler yapa
cak adamlaT bulunsun. Teklifim budur. Takri
rimi takdim ediyorum. Mâruzâtım bundan iba
rettir. 

REİS —• Hacı Ahmet Efendi buyurun. 
(Müzakere kâfi sesleri). 
HACI AHMET HAMDİ B. (Muş) — Muh

terem arkadaşlar! Ben maddenin aleyhine ol
mamakla beraber (Elumuru merhunetün biev-
katiha) medlulü nıuktazayi mantıkıymesine bi
naen tatbiki zamanının hulul etmediğini iddia 
ve bazı arkadaşlarımın beyanatlarını tahlil et
mek isterim. Gerçi Encümeni mahsus kâtibi 
İsmail Subhi ve Besim Aatalay Beylerin ge
çenlerdeki hulâsai tafsilâtı ki, mesalik erbabı 
80 - 90 sınıfına baliğ oluyorsa da bunlardan 
meselâ deri işleriyle meşgul konduracı, saraç, 
tabak ve saire gibi yekdiğerine sebili meslek
ler erbabını birbirine yamalamak suretiyle 
tevhit ve meselenin dokuza kaşredileeeğini söy
lemekle ve anasırı gayri müslime ve bilhassa 
ermenilerden, meselâ Ankara'ca mebus çıkarmak 
ihtimali gibi bazı arkadaşlara arız olan mehazi-
rin zail olacağı tarzmda idi. Bu mülâhazalar 
fikri âcizaneme göre variddir. Çünkü bu cihet 
galiba yalnız Garbî Anadolu muhitine uydurul
muş gibi görünüyor. 

Efendiler, emin olunuz öyle yerler vardır ki, 
islâmdan meslek sahibi beş altı insan ancak bu
lunabilir, mütebakisi hep mileli gayrimüslime
dir. (iyi olur çalışırlar, sadaları). Ne hacet? 
Dairei intihabiyemden bahsedeyim. Bu dairede 
elyevm 10 - 15 kadar ermeni mevcut bulunu
yor. Bunların her biri ayrı ayrı meslek sahi
bidir. Maamafİh Ermeni Hükümetiyle akdedilen 
sulh. mucibince onlardan bir iki yüz kişi buraya 
gelirlerse gelecek olanların kâffesi emin olunuz 
sanayii müteferria erbabıdır, islamların en zi-
yado mütevağğil olduğu meslek ziraattir, Zira
at erbabından çıkacak bir mebusa mukabil;.sa
nayii saire kendilerine mezç ve ilâve edildiği 
takdirde, yine mileli gayri müslimeden 8 mebus 
çıkabilmek gibi raehazir vardır. Bununla bera
ber Kürdüstan'a ihalei nazar edilecek olursa 
görülecek ki, ahalinin yüzde sekizi türkçe te
kellüm değil, hattâ tefehhüm bile edemez ve 
yüzde (95) dahi okumak ve yazmaktan bibehre-
dir. Bunlar geldiği vakitte yanlarında birer 
tercüman mı getirecekler? 

Efendiler; hatıra gelmiş iken affınıza mağ-
ruren bir meseleyi arzedeceğim: 1327 senesinde 
Ş i ran kazasmd a mal • müdürü bulunuyordum. 
Ora mahkeme âzasından Haro Ağa namında bir 
zat vardı. Müstantıkhkta bulunmuş ayrıca 
kâtibi var, hazan kiîtip bir kararnameyi imza 
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için getirdiği' zaman efendiler kürtçe sözliyece-
ğim: (Zabüt kâtiplerine hitaben) Dikkatli ya
zınız. 

SALİH E l (Erzurum) — Türkçesini söyle 
yazamazlar. 

HACI AHMET HAMDİ B. ( Devamla ) — 
Kararnameyi İmzalarken {Babo, »e ızha yekem, 
no seravi mulazayiha bikem, bekiçe müntefişe-
ki han.) diyor., iste etendiler, (İmzaya) izlıa, 
(Şerhe) şer, (Mülâhaza) ya mülâzayı, (Müfet
tişe) müntefiş diyen bu kabîl insanlardan Mee-
lise getirilecek azadan yapılacak halita demirci 
potası halitasından başka bir şey olamaz. Ben 
isterim ,ki, Halkımızdan getirilecek halita altın 
olsun. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Dinli
ye dinliye alışır. 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Karabiaan Sahîp) — 
Altını onlar çıkarıyor. 

HACI AHMET HAMDİ B. (Devamla) — 
Amma'potadan çıkarsa seneler ister. Halkımızın 
seviyesini bu teşkilâtı mütasavvireyİ kabili tat
bik olabilecek bir dereceye taali ettirmedikçe, bu
nun esasatını tamamiyle ihzar etmedikçe, yalnız 
eenebilerce hadis olan her şekli, rica ederim, biz
ce kabiliyeti tatbikiyesi tesbit edilemiyen her 
rengi taklit etmek, farzolunan hasanatına bedel, 
umulmadık mazarrat tevlit eder. 

Efendiler, irfanınıza karşı söylemek fazla
dır. İzzetin hâmisi, mâmuriyetin banisi, halkın 
aslı sübhanisi marifettir. Evvel emirde bahşayi-
şi ilâhi olan marifeti tamim, sonra meslekler er
babının seviyesini ,meselâ ecnebilerden bir der 
ınirci mertebesine - ki o demirci değil, bütün ilı-
triatiyle, sanayii adidesiyle tcferrüt etmiş, va
purlar, tahtelbahirler, tayyareler ve saire gibi 
icadatiyle ilmü irfaniyle temeyyüz etmiş bir dâhi 
sınıftır. İşte bizdeki demirciyi o ecnebi demir
ci gibi kemale iysal etmedikçe, atlarımızı cevlân 
ettirecek: meydan ihzar ettirmedikçe, yalnız gö
reneklere uçurumlara sokulnüyalım. • Binaena
leyh vakti merhunun hululünde Hilmi ve Basri 
Bey arkadaşlarımızın geçen gün yekdiğerine mu-
karin olarak teklif ettikleri maddelerin beyni 
telif olunursa ve vasatı bir şekle ifrağ olunursa 
o vakit bir şeye benzer itikadmdayım. Binaena
leyh bunu teklif ederim, bîr encümene Iıavale 
olunsun, ikisinin teklif ettikleri şey arasında bir 
zeîmn numunesi ittihaz edilsin. Ona göre bu 
madde yapılsm. 

REİS — Ömer Lûtfi B. (Amasya). 
ÖMER LÜTFİ B. (Aamsaya) — Aleyhinde 

idarei lisan edecektim, vageçiyorum. 
RACftF B. (Kütahya) — Müzakere kâfif gö

rülüyorsa vaz geçeyim, görülmüyorsa mâruzâtı
mı izah edeyim. (Söyleyiniz sesleri), 

Efendim, temsili meslekî hakkında zanne
derim lüzumundan fazla beyanı mütalâa edildi. 
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Yalnız bir ciheti nazan dikkati âlilerine arzet-
mekle bendeniz münhasıran mütalâatımı ifade 
edecektim. Malûmu âliniz insanları cemiyet 
halinde yaşamağa sevkeden esbap ve avamilden 
başlıeası ve en mühimmi mesleklerdir, insanlar 
hepimizce malûmdur ki, bidayeten müteferrik 
ve müteşettit bir • halde yaşarken hissettik
leri havayiç noktai nazarından, meselâ rençbe-
rin değirmenciye, değirmencinin furuneuya, ke-
zalik herhangi bir şahmın pabuççuya olan ihti
yaçlarıdır ki, pabuççuyu, rençberi, furuncuyu, 
değirmenciyi bir araya sürmek suretiyle beşe
riyette cemiyetler . husule «gelmiştir. İnsanlaıı 
eemiyet haline getiren esbabı avamil, yine doğ-
ıııdan doğruya Ahmet değil, Memed'İn mensup 
olduğu meslekler olmasını nazaran, bu gün de 
her şeyden ziyade meslekleri nazarı dikkate al
mak, meslekleri iltizam etmek ve mesleklere 
£Öre yürümek mecburiyeti tabiatiyle kendi ken
diline meydana çıkar. 

Düşününüz ki, memlekette hiç bir şahıs yok
tur ki,, bir meslek sahibi olmasın ve hiç bir şa
hıs yoktur ki, doğrudan doğruya kendi şekliyle. 
şekli insanişiyle tanınmış bulunsun. Her şahıs, 
meselâ, Avukat ismail Bey, Papuççu Memet Ağa, 
Tabak Hacı Memet Ağa diyo mensup olduğu mes-
leke ait sıfatla muttasıftır ve bu sıfatla tanı-
lır. Binaenaleyh, herkes mensup olduğu mes-
leke bütün havas ve kuvasiyle tabiaten meclûp-
tur. Tabiaten o meslekin sahibidir. Şu halde in
tihap gibi, Büyük Millet Meclîsine âza gönder
mek gibi en mühim, en mu'dıl umurda 
nîçİn meslek ihmal edilsin? Niçin meslek nazarı 
itibare alnını asm ki; oıın yaşatan o meslektir. 
Bugün bu cemiyeti yaşattıran meslek olduğu 
gibi bu cemiyetin her ferdini ayrı, ayrı yaşat-
lımn yine o meslektir. Bizde âdabı muaşereti 
yelnız cemiyet değil insanlarar asında da tesise 
vânıta olan, tesiste âmil ve müessir olan şey de 
meslektir. Binaenaleyh her halde istirham 
ederim, bizi yaşattıran mesleke tabiaten, fıtraten 
bizim yaşayışımızda, âdabı muaşeretimizde, ha
yatı içtimâiyeınî^de âmil ve m.üessir olan mes
leke bir mevki verelim, işte o mevki de, hiç 
değilse intihap vezai-fi. mesleki temsil etmek su
retiyle olsun. 

Kanr-a efendiler; bu memlekette onun ka
biliyeti tatbikiyesi olmadığını iddia ediyor
lar. Bu ne kadar bâtıl bir iddia efenim, size is
pat edeyim bakınız, bu memlekette ne dereceye 
kadar kabiliyeti tatbikiyesi vardır ve diyebili
rim ki her intihaptan daha iyi, her intihaptan 
daha salim, meslekî intihaptır. Bu memlekette 
bundan daha kolay ve daha salim hiç bir şekli 
intihap yoktur ki, tatbik edilebilsin. Bu mem
lekette henüz Osmanlıların hükmü câri olma
dığı bir zamanda, hattâ diyebilirim henüz Sel
çukluların devrindeki insanlara nazaran şimdiki 
devi!-insanları fikren, dnnağan görenek itibai'iy-, 
Ut daha yüksektir, bir çok sebeplerle daha müte-
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ralıkiclir. Fakat sai ve âmel ve meslek cihetin
den daha geridir. O zamanlara ircaı nazar etti
ğimiz vakit görürüz ki, o zaman meslekler çok 
muhterem imiş ve insanlar cemiyetler fırkalar, 
meslekler üzerine inkısam etmiş, her şeyde âmil 
ve müessir mosleklermis, Ben diyorum ki, Bü
yük Millet Meclisinde bu meseleyi mevzuubahs 
ve münakaşa ettiren bir âmili mânevi varsa o 
da vaktiyle bu memlekette, bu toprakta yaşa
mış, beşeriyetin, İnsaniyetin sanayie karşı te-
sanüdünü temin edecek eşasatı âliye vazına bü
yük ikdam ederek muvaffak olmuş bulunan Ahi
lerin, Ahi şeyhlerini)! himmeti mâncviyesİdir. 
Vaktiyle, onlar Ankara'da yetişmişler ve yine 
Ankara'daki meslekler üzerine, Büyük Millet 
Meclisine, onların ruhaniyeti, onların mane
viyatı tesiridir ki, bu mesele mevzuubahs .ve 
münakaşa oluyor. Malûmu âliniz Ahiler doğru
dan doğruya, sanayii teşvik esasına müstenit 
olmak üzere bir cemiyet teşkil etmişlerdi. Bu 
teşkilâtta; esnafın, sanayiin terakkisini ve bü
tün sanayi erbabının yekdiğerine karşı tesa-
ııüdiinü temin edecek gayet mühim, gayet vâsi 
osasat mevcuttu. Ona binaen dir kî, Anadolu 
da bütün esnaf onlar tarafından Vazedilen ka-
vait dairesinde teşekkül etmiştir. Vaktiyle her 
memlekette, Anadolunun, hatta Bilmelinin pek 
çok yerlerinde esnaf cemiyetleri vardı. Bu 
cemiyetler gayet esaslı düsturlarla yekdiğerine 
mütesanit olarak, yekdiğerine hürmetkar ola
rak sanatlarına sarılmışlar ve sanatlarını 
fevkalâde terakki ettirmişlerdi. Fakat bir çok 
zaman geçtikten sonra, bilhassa son zamanlarda, 
bunların tesanüdüne, bunların kavait ve desa-
tirine halel gelmiş ve o halel dolayısiyledir ki, 
sanat da günden güne inhitata başlamıştır. 
Eiyevm Anadolunun pek çok yerlerinde vak
tiyle ahiler tarafından tesis olunan ve esnaf 
ii.rasr.nda temini tesanüdü mutazammın bulunan 
desatirJn izleri mevcuttur. Eiyevm kendi dai-
rei iııtilıbiyemde, her memlekette 32' esnaf sayı
lıyor. 32 esnafın başlarında tabak esnafı vardır. 
Tabak esnafın .heyeti ihtiyariyesi olduğu 
gibi her esnafın heyeti ihtiyariyesi de var
dır. Fakat tabaklarda fazla olarak «Ahi 
baba» vardır, O ahi baba Ahilerin şeyhin
den icazet alır. Binaenaleyh bütün esnafın 
hâkimidir. Sanata taallûk eden bir me
seledir. Mesela Keçeci esnafının heyeti ihtiya
riyesi bir meseleyi halledemezse, .meselâ tara
feynden birisi razı olmazsa, tabak esnafının 
tekkesi açılır, Ahi baba esnafların ihtiyarlarını 
orada toplar, onların hükmü katidir ve her 
hangi bir kimse olursa olsun o emre itaata 
mecburdur, İşte esnaf teşkilâtından bugün şu 
kadar olsun bizim memleketimizde bir izi kal
mıştır .Binaenaleyh esnafı bilhassa intihapta 
daha 1'a.zla ve daha nâfi bir şekle getirmek 
için esnafa meslek namına bir salâhiyet verdi-

nizm.İ, o vakit burada, bu memlekette sanat 
yaşayacaktır ve ekseriyetin .-'hakkı tamaıniyle 
tahtı temine alınmış olacaktır, (Müzakere kâfi 
sadaları). 

EîSÎy :— Kifayet takrirleri teaddüt etti. {Kâ
fi değil sadaları). Söz alan daha ihsan Bey, 
Cemil Boy, Mustafa Bey, Emin Bey, Süleyman 
Sırrı Bey,'Şeyh Servet El'., Fuad Bey, Vehbi Bey, 
Cerna' Bey, Hamdi Bey, Küstü Bey, Halil İb
rahim Bey, Ömer Lııtfi Bey, Haydar Bey, 
Âbİdin liey, Hacı Şükrü Bey, Feyzi Efendi, 
Sıddık Bey, Siiat Bey, Vasfı Bey, Hamdi Bey, 
Mustafa Bey. (Müzakere kâfi' sadaları). 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Benim Sözüm dün
den mahfuzdu. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Malûmu âli
niz nizamnatnei dahilinin • beşinei maddesi di
yor ki, bîr mebusun şahsı tarıza uğrar veya 
mütalâatı hilâfında isııadata mâruz kalırsa 
kend'ni müdafaa etmek hakkına maliktir. 
Binaenaleyh. Nadi Beyefendiye cevap verece
ğim. Diğer kısmına dair bir şey söylemiyeceğhn. 
(Sözünü fteri alıyor sesleri). 

EEÎS — Kifayet meselesi hallolunsun da 
zati âlinize söz veririm. 

SALİH Ef. (Ersurum) — Bendenizin kısa bir 
sözüm vardır. 

HEÎS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen 
ellerini kaldırsın. (Tereddüt hâsıl olduğundan) 
müzakereyi kâfi görmiyenler el kaldırsın. Mü
zakere kâfi görüldü. 

Hamdi Bey bir şey söylesin ondan sonra. 
HAMDI NAMIK B. (izmit) — Gerek müna-

zararı ilmiyede ve gerek muhazaratı kelâmiyede 
âdabı münazara denilen bir şey vardır ki, tara
feyn ona riayet etmekle mükelleftir. Dünkü 
celsede temsili meslekiyi sihir ve eazibedar bir 
ifade ile müdafaa etmek ve laîakati lisaniye 
ile Meclisimizin fikrini kazanmak için bir te-
hV'.ı ırı.ahşu'; ve mamtüs ile çırpınan Yunus Nâ-
dî Beyefendinin mütalâalarındâki belagatı ifade 
hazif edildikten ve bana tahsisen tevcih ettikleri 
tarizlerini aynen kendilerine iade ettikten ve 
bugünkü gazetelerinin de iki bendindeki teli-. 
didlere de bir hatıdei istihfaf ile mukabele 
eyledikten sonra isnudata cevap vereceğim. 
Dediler ki efendim, bendeniz halk idaresi aley
hinde bulundum, buııtı reddediyorum. Mukadde-
ı ;e olarak hatta demiştim ki ; halk idaresine ta
raftar olmakla beraber, terakkiyatı saire gibi 
bınıun da tekâmülü tedrici kanununa tevfikan 
yapılması fikrindeyim. Halk idaresi aleyhin
de bulunmadım. Sonra milletin, cehaletinden 

.bahsetti diyor, bunu da reddediyorum. Çünkü 
böyle bir söz söylemedim ve hatta kendileri bu
yurdular ki, buraya bir boyacı gelecek değil
dir, telâca mahal yoktur. Bendeniz buraya ge
lecek bir boyacıyı hattâ kemali hürmetle karşı
larsın. Çünkü efradı milletten olmak itibariyle 
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benden daha' fiakıs bir hukuka mâlik değildir. 
Aym hukuka mâliktir. 

Sonra efendiler bendeniz dedim ki, ııabemev-
simdir, kanuni tekamüle tabi olmak lâzımdır, 
Böyle şeyleri irfan hâsıl eder. Biz nıenabii va
ridat tedarik edelim, mekteplerimizi tevsi ede
lim, memleketin seviyesini yükseltelim, ondan 
sonra millet bu İşi kendisi ister ve kendisi istih
sal eder," bu, verilmez, almır. (Biz zaten ve
killeri değjlmiyiz? sadaları). 

Sonra elimizdeki intihap kanunu meslek ve 
sınıf erbabının bu Meclise iştirakine mâni de
ğildir. Zannederim. Meselâ İstanbul Meclisi 
mebnsanı son yaptığı intihapta Numan Efendiyi 
mebus olarak intihap etmişti ki, malûmu âliniz 
bu, amele sınıfının bir mebusu muhteremiydi. 

BÎR MEBUS — Bir çiçekle bahar olmaz. 
HAMDİ NAMIK B. (Devamla) — Yeter ki, 

lıiz efendiler intihabatta, dün de arzettiğim veç
hile, fırka müeadelâtuıdan, fırka tehdidatıhdan 
kurtulalım, millet reyini istediği gibi istimal et
sin. İsterse çiftçi gönderir, isterse kunduracı 
gönderir, isterse terzi gönderir, isterse demirci 
gönderir. Bugünkü kanun buna mâni değildir, 
Ve bendeniz dedim ki efendiler, asırdide meş-
rııriyetlere mâlik olan, seviyei irfanı en yüksek 
•olan milletlerin, Hükümetlerin bile tatbik ede
medikleri bu usulü, on iki senelik hayatı meş
rutiyete mâlik olan bizler tatbika imkân 
bulamayız. İhtimal ki bu fikrimde isabet yoktur. 
Fakat bunu bendeniz hüsnü niyetle söyledim. 
Heyeti aliyyeniz ne bendenizin ve ne de Nadi 
Beyefendinin fikriyle mukayyettir. Fakat.Nadi. 
Beyefendiyi mazur görüyorum. Sebebi nedir? 
Mesleki tahriri itibariyle halk ile temasları az
dır ve halkın ne demek olduğunu ihata edemez
ler. Bundan doayı bendenize tariz ettiler. Fa-
"kat senelerce hayatı idariyede çalışmış olan bir 
adam, halk ile temasta bulunmuş bir adam, 
halkın ruhuna nüfuz etmiş bir adam, bunun bu 
gün için kabili tatbik olmadığı kanaatindedir. 
(Akışlar). Beyler intihap esnasında rey sandı
ğına hiç bir ferd gelip bir rey atmıyor, maal
esef, bunun esbabını şeraiti içtimaiyemizde ara
mak lâzımdır. 

MZMET ŞÜKRÜ B. (Karalıiaaroataip) — 
Onun esbabı, kaymakamlar cebrediyorlar.. 

- HAMDİ NAMIK E, (Devamla) — Evet işte 
onları kaldırınız, o vakit olur. (Gürültüler) 
(Esas üzerinde söyleyiniz sesleri). Binaenaleyh 
bendeniz diyorum ki hattâ temsili meslekî usu
lünü.,. (Müzakere bitti sadaları) (o bitti sada
ları) (yalnız Nadi Beye cevap veriniz, temsili 
meslekî yok sadaarı). 

MBMET ŞÜKRÜ B. (Karahiaansahip) — 
Müzakere kâfi -olduktan sonra olmaz ki böyle... 

REİS — Müzakereyi kâfi gördük. 

HAMDİ NAMIK B. (Devamla) - - Hülâsa 
olarak söylüyorum. (Gütültüler) Hulâsa olarak 
bitiriyorum, (Devam sadaları) (Gürültüler) Hu
lâsa olarak şunu arzediyorum kî; en müterakki 
ve mütemeddin memleketlerin hazmedemediği 
bir usulü intihabı bizim gibi meşrutiyeti he
nüz nevzad olan memleketlere teşmil etmek, 
memlekette anarşi tevlit etmek ve binnetice ci
nayet işlemektir. Binaenaleyh bu yanlış girive-
ye sapnnş arkadaşlarımdan memleketimin selâ
met ve menfaati namma bir dakika için bunu 
dikkatle teemmül buyurmaarını rica etmeği bir 
vazifei vataniye telâkki ediyorum. . .' 

BEİS — Mazbata muharriri cevap vermek 
için söz aldı. 

VEHBİ B. (Karesi) — Şimdi zannediyorum 
ki Meclisi âlinizde bu meslekî temsilin milleti 
bihakkın temsil edeceğinde tereddüt edecek 
kimse yok! 

YAHYA GALIB B. (Kırşehir) — Mesleğin 
ne lüüzumu var? milletin heyeti umunılyesi * 
işte o... 

FEYZİ Et (Malatya) — Hakikati söyleme
ğe birakmıyolar. 

VEHBİ B, (Devamla) — Hiç bir arkadaşım 
söz söylerken şahsıma taalluk etmedikçe sözünü 
kesmem. Binaenaleyh lütfen sizden de bu muka
beleyi beklemeğe hakkını vardır. Bunda tered
düt edilecek nokta da yoktur. Esasen meselkî 
temsil demek, burada onların fikirlerini ve emel
lerini temsil etmek demektir ki bunda hiç şek 
ve şüphe yok. Yalnız bunun tatbikatında te
reddüt vardır ve bu memlekette bu teşkilât mev
cut değildir, birdenbire olamaz deniyor. Hattâ; 
halk cahildir,. İâkayittir, intihaba ve hattâ 
Hamdi Bey biraderimizin beyanatı veçhile inti
hap sandığının başına da kimse genıiyor. Bu 
demek ki şu-vaziyetimizde kendi kendimiz hak
kında söylenmiş bir sözdür. Halk efendiler ca
hil değildir. Herkes kendi meslekinin âlimi ve 
vakıfıdır, okuyup yazmakta hakikaten memle
ketimiz çok geri kalmıştır. Fakat herhalde biz
den iyi çiftçiliği bilirler ve hattâ bİziin bir çok 
mektepten çıkardığımız Ziraat memurlarından 
amelî yetişmeyen kısmı gittikleri yerlerde bizim 
çiftçiler kadar bile muvaffak olamıyorlar, bunu 
görüyoruz. Binaenaleyh halkımız kendi meslek
lerinin vakıfıdır. Bugün halk »intihabata İâka
yittir. Ben de iddia ediyorum. Hakikaten mille-^ 
timiz intihabata lâkayit kalıyor. Fakat düşü-* 
nünüz efendiler, bu Meclis beşinci intihaptır, 
bu memlekette intihabatı umumiyenin beşineisi-
dir. Her intihabı gözönüne getirin. Birinci inti
hap ne suretle cereyan etmiştir? Birinci inti
hapta Meşrutiyet ilân edildi deyince halk da
vullarla, meserretlerle sandıklar başına gitmiş, 
ihtiyararmı da hattâ sirtlarına alarak götür
müş ye orada dualarla, senalarla intihap yap
mıştır. 
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SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Çok rae-

mutlara da yol vermişti. Asil düşünülen o... 
VEHBÎ B. (Devamla) T - Niçin? Çünkü halk 

bu intihaptan kendisine bir fayda bekliyordu ve 
kendisinin vekilleri gidecek, bir çok dertlerini 
orada dökecek ve onların dertlerine derman ve
recek. Bumın için taraftar oldu. Meclis feshedi-
dikten sonra ikinci intihabı hepimiz biliriz. 
Üçüncüyü de biliriz. Dördüncü intihabı da bi
liriz. Birinci intihapta gözü yılan halk iki, üç, 
dördüncü intihapta lakayt kamıştır. Çünkü ora
ya giden adamar, memleketin büyük dertlerini 
görmek değil, 'memlekette menfur ceryanların 
siyaset cereyanlarının ekseriyetle ınevludu olu
yor., Halbuki bugün bizim uıeydna getirmek, 
tevlit etmek istediğimiz millet mümessilleri, mil
let vekilleri, o dertli halkın derdinin tercümanı 
olarak buraya gelecek. (Acaba bunda muvaffak 
olabilecek mi? sesleri). 

Arkadaşlardan birisi bendenizin mâruzâtımı 
yanlış anlayarak, mükemmel teşkilâtı olan fır
kalar olmadığı için nİsbi temsil olamaz demiş
tim. Bu meslekî temsilde de olamaz zannnıda 
bulundu; bendeniz bunu dermeyan etmedim. 
Bu, intihap kanununda tetkik edilecek bir mese-
ledir, tetkik ettiğim nokta, bu memlekette hüs
nü tatbiki mevcut olan ve cıı az zararlısı olan 
bir mesele idi. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Müsaade buyurur
sanız bir mesele soracağını, çok güzel, temsil 
usulü pek muvafık bir usuldür. Ijâkin bunu şu 
vilâyatı Şark iyede tatbik edebilecek misiniz? 
Van'da, Bitlis'te, bilmem nerede!... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozşad) — Vilâyat: 
Şarkiye'nin arayıpta bulamadığı şey! ! 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim Şark ' ta bil
âkis en çok ezilen çiftçi kısımdır ve en çok 
kısım da çiftçidir. En çok bu kanun onları hi
maye edecektir. Diyorlar ki memurlar sandık 
başlarında istediklerini intihap ettirirler. Bu 
şimdiki şekilde olabilir. O şekilde olamaz. Çün
kü meslek namına tesanüt husule gelir ve dert
lerini dökmek için bir vekil gönderirler. Sonra 
hazırlanan meslek ashabı öyle şimdki gibi amelî 
tarzda ahlâkı şöyledir, ameli böyledir, kendisi 
faziletlidir, böyle meziyetlidir dye düşünmez. 
O meslekin hakkını müdafaa edebileceğini, ede* 
miyeceğini o meslek ashabı daha İyi düşünür 
ve o "sandığın "başına memurlar yaklaş&maz. 
.(İnşaallâh sadaları) Bugün bizde en çok hâkim 
olan zihniyet, memurların intihabat üzerine icra 
ettikleri tesirdir, işte bununla memurların in
tihabatta oynadıkları orlleri kırmak devirmek 
istiyoruz. (Bravo sadaları). 

BİR MEBUS — Evvelki intihapta valilerin 
mutasarrıfların, kaymakamların intihaba mü
dahaleleri yok iken yine sureti cebriyede şifre 
ile cebren filâhi intihap edeceksin, herhalde 
filân mebus olacaktır, şu kumandan, olacaktır... 
(Gürültüler), 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim iım-
zakeratın kifayetinden sonra encümen namına 
söz söylenebilir mi? 

VEHBİ B. (Karesi) — Söylenen söze eevap 
verilir. 

TUNALI HİLMİ B. — Zannetmiyorum, ka
tiyen biliyorum ki olmaz. 

VEHBİ B. (Karesi) — Memurinin intihabata 
müdahalesi bu trzda olabilirdi. Şimdiki tarzda 
da olabilir. Fakat iddia ve ittifak edebiliriz ki 
şimdiki şekildeı yani melsekî temsil hususunda 
memurinin müdahalesi yüzde bir var ise ötekin
de yüzde elli vardır. 

Çünkü meslek ashabı doğrudan doğruya 
kendine ait sandığın başmda bulunacaklar. Bi
naenaleyh bn sandığın başında, şimdiki gibi, bu 
falan yerde valilik etmiştir, Binaenaleyh siya
set Devleti Aliyyeyi bilir şöyle bilir, böyle bilir 
deyipte, başımıza belâ getimesin diyerek onu 
intihap etmezler ve şu adam hakkımızı müdafaa 
edebilir diye meslekler erbabı kendi araların
dan birisini seçerler. Binaenaleyh biz meslekler 
erbabının, en ziyade memleketin asıl ezilen kıs-
ınmııı hakkini; memurin zihniyetini yıkarak 
ikame etmek istiyoruz. 

Şimdi efendim, asıl en çok tereddüt edilen 
bir noktayı izale İçin Encümen bir fıkra teklif 
ediyor. O da bu hâtıra varit oluyor ki bidayeti 
maruzatımda arzetmiştim, fakat bunu bir fıkra 
ile tesbit etmek daha muvafık olacaktır. Deni
liyor k i ; bu madde kabul edilir edilmez mesleki 
temsil hakkında ihtimalki intihabata teşebbüs 
vâki olabilir. (Olamaz ^adaları). Müsaade bu-
yııruımz. Arzettiğim gibi; burada bir çok me-
vad vardır. O maddelerin hepsi birer esastır. 
O esasa ıııebni kavanİn yapılmadıkça hiç birinin 
tatbiki imkânı yoktur. Bunu sarahaten burada 
göstermek için Encümen şu fıkrayı teklif edi
yor. Lütfen yazınız. 

Büyük Millet Meclisi' vilâyetler halkınca 
meslekler erbabı temsil edilmek üzere doğru
dan-doğruya müntehap azadan mürekkeptir. 

Ancak İşbu mesleki temsile ait teşkilât ve 
intihabat kanunları Büyük Millet Meelisince 
tanzim edilinceye kadar usulü hâzıra devam 
eder. ' 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yosgud) — Tabia-
tiyle tatbik için böyle olacaktır. 

MALÎYE V. FERİT B. (İstanbul) — Buna 
ne lüzum vardır? 

VEHBİ B. (Karesi) — Bu tereddütleri izale 
için. (Ret ret sadaları). 

REİS — Müsaade buyurunuz. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis 

Beyefendi bir şey arzedeeeğim. 
REİS — Müsaade buyurunuz, Söz vermiyo

rum, Sonra söyleyiniz. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yazgad) — Efen

dim, ufacık bir şey arzedeeeğim. 

— ı e o -
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SITKI B. (Malatya) — Reis Bey beş on da

kika teneffüs* veriniz. 
SALİH Ef. (Erzurum) — Vilâyatı Şarkiye 

hakkında İki söz söyliyeceğim. Rica ederim. 
Uzun değildir, 

REİS — Efendim bir meselenin lehinde, 
aleyhinde söylenildikten ve müzakerenin kifa
yetine karar verildikten sonra söz istiyenler 
çok olursa bunlardan yalnız bir zate verilir. 
Bu da vâki olmuştur. Encümen Mazbata mu
harriri bey İse maddede bir tashihat iera ede
ceğinden bahsile söz istediğinden Mazbata mu
harririne de söz verdim. Şimdi muamele ta
mamdır. Görüyorum ki rüfekanın. pek çokları 
yeniden söz almak istiyorlar. Bu mesele Heyeti 
Oelilenize aittir, kâfi gördüğünüz müzakereyi 
tekrar açarsınız ve söylersiniz. Bu, maddenin 
birinci müzakeresidir. Müstaceliyet kararı da 
yoktur. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Söz istiyorum. 
REİS — Müsaade buyurunuz efendim. Ta

dil name okunduğu zaman tadilnameleri veren
lerle Mazbata muharriri karşı karşıya söz söy
lerler. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Madde hakkında 
bir şey arzetmiyeceğim. Yalnız Vehbi Bey bi
raderimizin Vİlâyatı Şarkiye hakkında bir zih
niyeti varki ona ait bîr söz söyliyeceğim. (Ha
yır, lüzumu yok sadaları, şiddetli gürültüler, 
İstemiyoruz sadaları). 

REİS — Rica ederim. Kürsüden ininiz. Ta-
dilnameler bittikten sonra söz veririm. 

SALİH Ef. (Eraurum) — İki kelime söyli
yeceğim Reis Beyefendi hazretleri 

SÜLEYMAN SİRKİ B. (Yozgad) — Vahbi 
Beye hususi olarak söylesin. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Vehbi Bey karde
şimiz dediler ki; temsili meslekiyi acaba Vilâ
yatı Şarkiyeye tatbik ettirebilir miyiz? Vilâ
yatı Şarkiye ahalisi bunu kabul etmiştir,. Yal
nız Meclise arzetmek istiyorum ki biz kendimizi. 
dev aynasındamı görüyoruz? Aeaba biz bu af
yondan. yutmamış mıyız? Hanginiz burada sul
tan oğlu sultansınız? hükümdar oğlu hüküm
darsınız Banger oğlu bangersiniz? İçimizde-
kilerin bir kısmı terzi ve bir kısmı rençperdir. 
Bunları tanıyoruz. İçinizde kundıracısı da var, 
ben de köylüyüm, köylü oğlu köylüyüm, renç-
berim. Yalına Vilâyatı Şarkiyede bu zihniyet 
yoktur. Bu meseleyi size arzetmek istiyorum, 
Vehbi Beye de cevap veriyorum, 

REİS — Verilen on altı tadünamede şu fi
kirler taayyün ediyor, Rüfekadan bir kısmı 
mutlak olarak ilk defaki teklif veçhile Mecli
sin meslekler erbabı üzerinden intihabı fikrin
dedirler. (Ret ret sadaları). Müsaade buyurun 
efendim, izah* ve reyinize arzediyorum. Encü
menden ilk defa çıkıp gelen şekil veçhile ka
bulünü teklif ediyorlar. îkinei kısım, intihap 
jneslekler erbabı üzerinden olsun, fakat Encü

menin son defa söylediği veçhile, bir kaydı 
ihtirastı ile, mutlak değil, mukayyet olmak üze
re tadilname veriyorlar. Diğer iki tadilname 
vardır. Bunlar da; vilâyetler halkınca bilvasıta 
intihap usulünü tasvip ediyorlar. Bir fikir de, 
şuralardan intihap edilmek üzere maddenin ta
dilini söylüyor, iki takrirde de; maddeye yeni 
yeni fıkralar ilâvesini tavsiye ediyorlar. Mad
de kabul edildikten sonra alacağı şekle göre 
ayne* onları müzakere edeceğiz. Diğer bir tak
rir de maddenin tamamen tayyını teklif ediyor. 
(En doğrusu odur sadaları, kabul sesleri). Da
ha var efendim, 

3, — Kdrahîsanşarkî mebusu Mesut Beyin, 
Teşkilâtı esasiye hakkında tekUfi kamtmst 
(2/140 mü.) 

REİS — Diğer bir takrir de Karahisarışar-
kî mebusu Mesut Bey kardeşimizin, fakat bu 
madde ile pek alâkadar değildir. Mevaddı eşa-
siyeye yeniden bazı maddeler ilâvesine müte
allik bir teklifi kanuni mahiyetinde olduğu için 
bunu alelusul Lâyiha encümenine göndermek 
lâüinıgelİyoT. Tadilname mahiyetinde değildir. 
(Jerçi dördüncü maddenin müzakeresi esnasın
da verilmiş amma tadilname değildir. Bu mad
de ile münasebettar değil. Bunu müsaadenizle 
alelusul Lâyiha encümenine gönderiyorum. (Mu
vafık sadaları). Lâyiha encümeni nazarı dik
kate alırsa Encümeni mahsusa gönderir. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Reis Bey 
efendi; maddenin reye konulmasmrn tayini 
esami İle olması için otuz imzalı bir takrir 
vardır, 

REİS — Hepsi okunacak. Şimdi iki takrir 
daha aldım. Bunları da Heyeti Celilenize izah 
edeceğim meselelere taallûk ediyor. Birisi mut
lak, diğeri mukayyet.. On beşten fazla imzayı 
hâvi. takrir de maddenin tâyini esami ile reye 
vazıııı tekiif ediyor. Malûmu âliniz evvelâ tâ
yini esami teklifini nazarı dikkate alsak ve 
onun üzerine maddeyi reye koysak tadilname-
lcr hükümsüz kalmış olur. Halbuki nizamna
memiz mucibince evvelâ tadilnameleri reyinize 

arzederim. Heyeti Celilenizin teayyün edecek rey 
ve kararına göre madde ne şekil alırsa maddeyi 
o vakit tâyini esami ile reyinize arzederim (Mu
vafık sadaları) 

HASAN BASRİ (Karesi) — Reis Beyefendi, 
sülüsanı ekseriyet tâyini esami ile teayyün eder. 

REİS — Bu, ikinci müzakeresinden sonra 
yap:lır. 

HÜSREV B. (Trabzon) — Takrirleri tasnif 
buyurduğunuz zaman aksama ayırdınız. Benim 
verdiğim takrirde bu yoktur. «Vilâyetler hal
kınca intihap olunur) diyorum. Bundan maksa
dım da bir nizamnameye göre yapılsın demektir. 

REİS — Şimdi efendim meslekler erbabını 
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temsil etmek için mutlak olarak maddenin ted
vinini teklif edenlerle mukayyet olarak tedvini
ni teklif edenler, Encümenin son teklifi üzerine, 
birleşmiş oluyorlar. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Hayır bir
leşmiş olmıyor, Enenmenden maksat İsmail 
Buphı Beyin verdiği takrir ise birleşiyorlar, 

REİS — Heyeti Celileye encümen namına 
teklif vâki olmuştur. Şimdi o, maddenin esasını 
teşkil ediyor. Mevzuu müzakeremiz şimdi 
maddenin, Encümenin son ihzar ettiği şekli 
nrasahhahı oluyor. Tadilnameler onun üzerine 
oluyor ki, vilâyetler halkınca bilâvasıta intihap. 
(Mustafa Beyin takriri okunsun sadaları). 

BEİS — Bu, en fazla tadili tazammun etti
ği için buradan başlıyorum (Mustafa Beyin 
takriri okunsun sadaları). Efendim, Mustafa 
Beyin takriri mevcut intihap "usulüne tevfikan 
iki dereceli intihaptan bahsediyor. 

MUSTAFA B. (Karahiaaıı Şarkî) ~ Tok, 
yok. 

BEİS — Halbuki diğer teklifler iki dereceli 
intihap teklifinden daha fazla tadilâtı muta-
zammmdır. Onları reyo vazedeceğim. Ondan 
sonra sıra ile diğerlerini reye koyacağım. 

Riyaseti Celileye 
Dördüncü maddenin berveçhi zir tadilini 

teklif eylerim : 
Büyük Millet Meclisi vilâyetler halkınca in

tihap olunan azadan mürekkeptir. 
Trabzon 
Hüsrev 

İKTİSAT V. MAHMUT CELÂL B. (Şara
bım) —• Mânası nedir acaba? Sahibi takrir izah 
etsin. 

BEİS— Takriri kısaca izah eder• misini»* 
HÜSREV B. (Trabzon) — Mânası İntihap 

nizamnamesi mucibince intihap yapılmaktan 
ibarettir. 

REİS — (Vehbi beye hitaben): Encümen 
namına cevap verecekmisinEz? 

VEHCt B. (Karesi) — Hacet yok. Çünkü 
madede aynen mevcuttur. 

REİS — Bu takriri nazarı itibare alanlar ti 
kaldırsın, berinizi ind'ı-'jıiz. Nazarı mütalâaya 
almıyanlar lütfen el kaldırsın. Nazarı mütalâ
aya almdı, Encümene gidecektir. 

Biyasetİ Celileye 
MüzaKere kâfidir. Dördüncü maddenin ber-

veçhizir tadilini teklif ey1 erim : 
Büyük Millet Meclisi vilâyetler.halkı temsil 

edilmek üzere doğrudan doğruya müntehip aza
dan mürekkeptir. 

20 teşrinisani 1336 
Bayazıt 

Atıf 
NAFİZ B. (Canik) — Tabii bir meseledir 

efendim. Çünkü zaten vilâyet haricinden... 
MEME TŞÜKRÜ B. (Karattsan fiabip) — 

Usulü müzakere hakkında bir şey söyliyeceğim. 
Bütün nazarı dikkate alınan teklifler encümene 
gidecek. 

REİS — Tabii. Bayazıt mebusu Atıf Beyin 
takririni nazarı mütalâaya alanlar el kaldırsın. 
Nazarı mütalâaya alınmadı. 

Riyaseti Celileye 
Dördüncü maddenin berveçhi zir tadilen ka

bulünü teklif eylerim. 
30 . XI . 1336 

Yozgad 
Süleyman Sim 

Madde 4. — Büyük Millet Meclisi, meslekler 
erbahmca doğrudan doğruya müntehap azadan 
mürekkeptir. 

BEİS — Nazarı mütalâaya alanlar ellerini 
kaldırsın. Nazan mütalâaya alınmadı, 

Riyaseti Celileye 
Encümenin ahiren teklif ettiği tadilnamenin 

şu şekle ifrağını teklif eylerim, 
întihabat temsili meslekî esası üzerinden icra 

kılınacaktır. Şekli intihap kanunu mahsus ile 
tesbit edilecektir. 

Adana 
Zekai 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Karatean Sahip) — 
Encümen kabul ediyor efendim 

REİS— Bu takriri nazarı mütalâya alan
lar lütfen el kaldırsın. Ellerinizi indiriniz. Tak 
riri nazarı mütalâayı* almıyanlar ellerini kal
dırsın Nazarı mütalâaya alınmadı. 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Karahkarı Sahip) — 
Encümen alıyor. 

REİS — Zaten mevcut olan efkâr ve kanaa
tin mühim bir esas hakkında noktai nazarı tâ
yin ediliyor, Hilmi Beyin Şûralar intihabı hak
kında bir teklifi vardır. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Tay teklifi 
var, riea ederim. Tay teklifi hepsinden evvel 
reye konulacaktı. 

HASAN BASRt B. (Karesi) — Benim de 
takririm vardır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Dördüncü maddenin berveçhi zir tadilini 

teklif ı^ierim. 
Madde 4. — Büyük Millet Meclisi, vilâ

yet mer>! islerinin ya kendi azaları meyanından, 
yahut hariçten intihap ve uVas ettikleri vekil
lerden mürekkeptir. 

Bolu 
Tunalı Hilmi 

REİS — Hilmi Beyin teklifini kabul buyu
ranlar el kaldtrsm Kabul olunmadı, 
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Karahisarı Şarkî mebusu Mustafa Beyin 

teklifi llüsrev Beyin teklifinin aynidir. 
MUSTAFA B. (KarahUarı Şarkî) — Zaten 

benimki onun hulâsası idi. 
.Riyaseti Celileye 

DCrdüneü maddede intihabın temsili mesle
kî usulü üzere olmasını münakaşadan ise bu
nun yapılacak intihap kanununda zikir ve tes-
bit edilmesi daha münasiptir itikadındayım. 
Binaenaleyh, dördüncü maddenin berveçhi zir 
tadilini teklif eylerim. 

30 . XI . 1336 
Karahisan Şarkî 

Mustafa 
Madde 4. — Büyük Millet Meclisi âzası ya

pılacak intihap kanununa tatbikan intihap olu
nacak zevattan terekküp edecektir. 

REİS — Tadünanıelerde fikir ve mâna İti
bariyle başka fazlalık kalmadı, isterseniz hep
sini okuyalım. (Tay teklifi var sadalan). 

HAMDI NAMIK B. (İzmit) — Efendim, 
Tay teklifi var, lütfen okunsun. 

Riyaseti Celileye 
Meslekler erbabı teşkilâtı mahsusa ile ta-

azzuv eyirilnı edikçe temsili meslekî usulüne 
tevfikan intihabat icrasından ımatlûp semere hâ
sıl olatmyacağı ve intihabatı cedideye lüzum gö
ründüğü anda meslekî teşkilâtın ikmal ve ihzar 
edilebilmiş olacağı bilinemediği cihetle kanunu 
tekâmüle tebaiyet vücubu elzem olmakla dör
düncü maddenin zirdekİ sureti nroaddelede ka
bulünü arz ve teklif eylerim. 

29 . XI . 1336 
Biga mebusu 

Memet 
Madde 4. — Büyük Millet Meclisi vilâ

yetler halkınca meslekler erbabı temsil edilmek 
üzere doğrudan doğruya müntehip azadan terek
küp edecektir. 

Ancak meslekler erbabının şimdiden başlıya-
cak olan teşkilâtı mahsusa ile taazzuvlan esbabı 
istikmal edilinciye kadar hali hâzırdaki usulü in
tihap caridir. 

(Ret sadalan), 
REİS — Ancak ile olmaz, rededilmiştir. Bas-

ri Beyinki de aynı mealdedir. 
HASAN BASBİ B. (Karesi) — Aynı meal

de değil, bendeniz izah edeceğim. 
Riyaseti Celileye 

Büyük Mîllet Meclisi âzası İntihabının tem
sili meslekî usuliyle ierası bir gayedir.. Bu ga
yenin husulüne kadar mesleklerin taazzuv ve 
inkişafına ait kanunlar tanzim edilecektir. Ma
mafih. şekli intihabın bîr dereceli olması esası 
kabul olunmuştur. 

Dördüncü maddenin bu tarzda tadilini teklif 
eylerim. 

20 . XI . 1336 
Karesi mebusu 

Basrî 
. (Ret sadalan). 
ÖMER LÜTPt B. (Amasya) — öyle mual

lel kanun maddesi olmaz. 
REİS — Dinleyiniz efendim, dinleyiniz. 
HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Efendiler; 

şeklî hazn-' intihap hakikaten buyurdukları gibi 
pek köhne ve pek saçmadır. Bunu dün de ar-
zettim. Temsili mesleki (Bir ideal), bir gaye, 
bir mefkure olmak itibariyle şekli hazır intiha
bımızla mukayese edildiği zaman bittabi gayet 
yüksek ve gayet faideli bir usuldür. Efendiler 
İıiz bu madde ile intihapta temsili meslekiyi bir 
saye ittihaz ediyoruz. Bu gayenin husulüne 
kadar msalik ve sanayiin taazzu ve inkişafı için 
çalışılacak ve bu husus için kanunlar tanzim 
edilecektir. Maamafi şekli intihapta bir dereceli 
intihap usulü kabul edilmiştir. Bundan mak
satlım ; mademki nazariye ve gaye itibariyle şek
li hazır intihaba nazaran temsili mesleki daha 
faik ve daha âdil bir usuldür, yalnız bunun 
zamanı tatbiki gelip gelmediği henüz meşkûk
tür. Eğer biz bu maddeyi bu tarzı tadile göre 
kabul edecek olursak ve eğer bu Meclise şâmil 
olmamak üzere diğer Meclis için yapılacak in-
tihabata kadar kabiliyeti tatbikiyesi hâsıl ol
duğuna kanaat hâsıl olursa, bu tarzı tadil, bu 
tatbika tabi değildir. Binaenaleyh biz bakaca
ğız ki, meslekler hakikaten taazzu ve inkişaf 
etmiş midir ve bu mesleki intihabata hakiki 
bir senet oJabilecekmidir. Eğer bilfiil buna ka
naat hâsıl olursa, bu madde mucibince, mesleki 
intihabatı gelecek devrci intihabiyede kabul 
ve tatbik edebiliriz. Yok kanaat hâsıl olmazs,a 
şekli hazır İntihabımızı ve fakat İki -dereceli 
gibi pek köhne bir şeklin yerine, bir dereceli 
intihabı kabul etmek şartiyle, şekli intihabı ha
tıramıza devam edebiliriz. Binaenaleyh bu 
madde umumî, mutedil ve zannederim ki, Mec
lisin vekar ve şerefiyle daha ziyade mütenasiptir. 
Her halde bunnn kabulünü Heyeti muhtereme-
den rica ederim. 

REİS — Encümen namına cevap verilecek 
mi efendim? (Kâfi sesleri). 

VEHBİ B. (Karesi) — Takrirleri nazarı iti-
bare alıyoruz. 

REİS *— Basri Beyin takriri okundu, kendi
leri de izahat verdi. Encümen Basri Beyin iza
hatına cevap vermek arzu buyuruyorsa versin. 

BASRt B, (Karesi) — Takriri encümen na-
iiai1 ıttibare aldı efendim, (liet sedaları). 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Bu esasen red
dedilmiştir, 

VEHBİ B, (Karesi) — Encümene verin, ka
bul ediyoruz. Mesleki temsil reddedildi. Her 
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ne olsa nazarı mütalâaya alınsa da, alınmasa da, 
maddenin encümene gireceğine göre eiıcümen bu 
takriri kabul eder {Ret sadaları). ve alabilir, 

REÎS — Reyinize arzediyorum. Bilirsiniz 
ki, nizamnamemize göre herhangi bir takrir 
okunur, encümen bize verin der encümene gider. 
Binaenaleyh müzakere üzerinde bir tesir yap
maz. Bunun encümeninin talebi veçhile ve ni
zamname mucibince encümene verilmesine mu
vafakat ediyor musunuz? (Bet sadaları). (Ha
yır sadaları). 

HASAN BASEt B. (Karesi) — Nizamname 
sarihtir efendim, 

VEHBÎ B. (Karesi) — Encümen talep ettik
ten sonra reye vazedilmez. Reddedilmez, Ni
zamname! dahilî mucibince.. 

REÎS — Bu hussuta zaten beş gün devam 
eden iuüzakeratın neticesinde muhtelif noktai 
nazarlar reye vazedilmiş, ekseriyetin noktai 
nazarı da taayyün etmiştir. Encümen istiyor. 
Mevcut tadilnameJerle beraber maddeyi encü
mene gönderiyoruz, 

HAMDİ NÂMIK B. (îzmit) — Reis Beyefen
di, tay teklifim vardır, 

VEHBÎ B. (Karesi) — Usulü müzakere hak
kında söyliyeceğim. 

REÎS — Müsaade buyurun. Heyeti celileniz 
maddenin tadilini havi olan bir takriri nazarı 
mütalâa ya alarak encümene verdiğine göre tay 
teklifini reyinize vazetmiyorum. Maddenin 
maddenin kabul sırasında tay tekliflerini arze-
deceği-m. Yani hıfzediyorum. Nizamnamei da
hiliye bendeniz riayetkarım. 

MALÎYE VEKİLİ FERİD B. (istanbul) — 
Vehbi Bey doğru değil. Encümenin istifa etmesi 
lâzımdır. 

YÛSUF ZÎYA B. (Bitlis) — Gidecek takrir
ler tezat teşkil ediyor, yekdiğerine mugayirdir. 
»asıl ikisini birden gönderdiler. 

VEHBÎ B. (Karesi) —Nizamnamei dahilinin 
içtihadı değil efendimizin... 

MALÎYE VEKİLİ FERİD B. (istanbul) — 
Muvafıksa encümen o zaman takriri atabilir. 
Değilse istifa eder. 

VEHBÎ B. (Karesi) — İhtisas meselesidir. 
ÖMER LÛTFİ B. (Amasya) — Hangi müte

hassıs ayrıldı? rica ederim. 
VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, Nizamna

meyi dahıliyebiz riayet etmezsek burada Meclis 
yoktur. Çorba olur. Hepimiz burada Meclisi 
âlinin vekar ve haysiyetiyle (Gürültüler). 

Müsaade buyurun Vekil Beyefendi* buraya 
gelir söylersiniz ve bahusus zati âlinizden Maliye 
vekilimizden bu vaziyeti intizar etmeyiz. Meclisi 
âli Nizamnamei dahilisine riayette mutesip ol
mazsa efendiler Meclis yoktur, binaenaleyh Ni
zamnamei dahili mucibince encümen istediği 
takriri ve tadihıameyi alır. 

MALİYE VEKİLİ FERİD B. (İstanbul) — 
Reis'Bey söz istiyorum. 

HAMDI NÂMIK B. (İzmit) — Efendim, ek
serisi bunun • ret taraftarıdır. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Bendeniz Nizamnamei 
dahiliden bahsediyorum,- siz içtihadı zatiyeniz-
den bahsediyor sunuz. Eğer içtihadı zati Ni
zamname! dahiliye hâkim olursa burada Meclis 
yoktur. Binaenaleyh Nizamnamei dahili tnuei-
bİnce encümene gider ve yarın gelir, yine redde-
ersiniz, Fakat Nizamnamei dahiliyi bugün yık-
mek, yarin yıkmak, obirgün yıkmak, bunun ne
ticesi anarşidir. 

FERİD B. (İstanbul) — Usulü müzakere 
hakkında şahsım namına söz istiyorum. Şahsi 
olmak üzere arzediyorum. Usulü müzakere 
hakkında efendim. Vehbi Beyefendinin usulü 
müzakere hakkında buyurdukları doğrudur. Ni
zamname öyledirki her hangi bir tadil teklifini 
encümen talep ederse alır, fakat esasen encü
menlerin faaliyeti Heyeti umumiyenin ekseri
sinin efkâr ve arasına muvafakiyetle olur ve o 
zaman tabiidir ki, biz de muvafık buluruz ve 
alalım der. Fakat böyle olmayıp ta bir teklif 
ekseriyetle reddedildikten sonra artık biz tek
lifi istiyoruz, Alacağız demek olmaz. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Bedeü nak
di kanununu hatırlatırım. 

MALÎYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) — 
Birinci ve ikinci müzakerelerin esası nedir? Bi
rinci müzakere, adeta efkârı umumiyeyi anla
mak içindir. Efkârı umumiye anlaşılıyor. İkin
ci müzakerede, encümen âzası efkârı umumiye
nin kabul ettiği tadilnameye muvafık olmak 
üzere bir tadillât yaparız (Mecbur değildir sa
daları). Mecbur olmadığı takdirde çekilir, isti
fa etler, o kadar, (Alkışlar).- (Bravo sadaları). 
Binaenaleyh zorla, cebren ekseriyetin, amaline 
muhalif olan şeyleri, encümen kendi kuvvetiyle 
alamaz .Hiç bir vakit. 

VEHBİ B. (Karesi) — (Ayak patırdıian). 
Efendiler, Meclisi âlide şimdiye kadar bendeniz 
kimseye ayağımla cevap vermedim, ağzımla ver
dim ve erkek adam burtya gelir ağziyle cevap 
verir. (Alkışlar). Ben Meclisi âlinin vekarı ne
zaketinden bunu ûiuit ederim. Ben arkadaşları
mı daima hürmetle dinlemeği kendime bir şiar 
ittihaz ettim, ve arkadaşlarımdan da Öyle bek
lemek hakkımdır ve hak gürültü ile kapanmaz, 
Hatta Meclisin nizamnamei dahilisi Maliye ve
kilinin tefsiriyle de düzelmez. İler encümen ih
tisas encümeni olarak ayrı] ir. öyle ay alma
mışsa, encümenlerde sizde dehihıiniz, Öyle de
ğilse encümenlerinizi tezyif etmiş olursunuz. 
Bilhassa encümeni mahsus diye bir encümen 
tahsis ettiniz ve onun kanaati ne vakit kana-
atınızla tearuz ederse siz kararınızda hür ol
makla beraber onun kanaati üzerine tahakküm 
etmek hakkına malik değilsiniz, kararınızı 
istediğiniz gibi verirsiniz (Verilmiştir sadaları). 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Bir şey soraca
ğım. Zati âlinizden. 
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Heyeti umumiyenin ekseriyetle reddettiği 

bir takriri Enenmenin talep etmesindeki mâ
na nedir? 

VEHBİ B, (Karesi) — Reddetmedi beyim 
(Reddetti sadalan, gürültüler). Müsaade buyu
runuz. Bendenizde nizamnamenin teşeîtütü ef
kârı mucip olan noktası işte burasıdır. Eğer 
Reis bey bu takriri rey© koymuş ve neticesini 
tefhim etmiş olsaydı ve sizlere deseydi ki tak
rir reddedilmiştir; o zaman hakkım yoktu. Ben-
deniZj Encümen kabul ediyor dedim, Reis bey 
reye koymadı (Reye koysun sadalan). Nizam
name* dahili mucibince, bendeniz Nizamname! 
Dabiliden bahsediyorum; Vekil bey o karıştır
malar arasında hamdolstm o noktayı inkâr et
mediler. Encümen herhangi bir takriri reye 
konmaksızın istediği zaman alabilir. Encümene 
gittikten sonra reye konmazdan evvel almıştır, 

MALİYE V. FERÎT B, — Karıştıran benmi-
yim, sizmisiniz? 

VEHBİ B. (Karesi) — Encümen noktai na
zarında ısrar eder. îki defa, üç defa ısrar eder 
ve burada ilk defa bu Meclis teşekkül etmiyor. 
Her yerde Meclis vardır ve her yerde vâki ola
gelmiştir. Yalnız izzeti nefis meselesi için Vekil 
Beyefendi bir iğne attılar ki Encümen istifa 
eder diye? Encümeniniz vaktiyle aranızdan in
tihap edilmiştir. Sonuna kadar kanaatında 
sebat edecektir. Tabiidirki Heyeti Celile kana
atiyle ona iştirak etmezse reddeder. Reyine ve 
kendi kanaatına hâkimdir. Kimse bir şey diye
mez. 

BİR MEBUS B. — Encümene itimat hiç bir 
zaman mevzuubahis olamaz. 

FERİT B. (İstanbul) — Eneümenmi hâkim 
Meclisini ? 

VEHBİ B. (Devamla) — Encümene gider, 
Encümen buraya gönderir ve eski noktai naza
rında ısrar eder. 

MUSTAFA B. (Karahisanşarkî) — Hayır. 
VEHBİ B. (Devamla) — O vakit Encümen

de mâna kalmaz veyahut Heyeti Uumumiyenin 
nazarr mütalâaya aldığt takriri tadilen veya 
aynen gönderir. (Olmaz sadalan) olur efendim 
ve bu, müzakere için Heyeti umnmiyeye velir. 
Heyeti umumiye istediği şekilde onu kabul eder 
veya reddeder. 

HASAN BASRÎ (Karesi) — Esasen takrir 
reye konmadı. 

REİS — Müsaade buyurunuz. Nizamname
nin tatbikmdan tevellüt edecek bir ihtilâfın 
halli Divanı Riyaset heyetine aittir. Böyle bir 
ihtilâf görmiyorum. İhtilâf olduğunu farze-
deresek o zaman Divanı Riyaset toplanır ve ka
rarını verir. Encümenler tadilnameleri, reye 
vazedilmezden evvel, isterler ve alırlar. Nizam
name sarihtir, meal ve mâna itibariyle redde
dilen bir takrir kelime itibariyle ayni ise ayni 
demektir. Kelime itibariyle ayni değilse ayni 
addolunmaz bu takriri reye vazedilmeden En

cümen istedi. Nizamnamei dahili mucibince 
Encümene vermek mecburiyetindeyiz. 

ÖMER L0TFÎ B. (Amasya) — Fakat tek-
lif, tadil teklifi değildir beyefendi. 

REİS — Böyle bir tadilname mevcut olma
sa bile Encümen noktai nazar nida ısrar ederek 
buraya gelebilir. Fakat Heyeti Celilenizin fik
rinde sebat etmesi hakkınızdır ve son söz tabii 
Heyeti Celilenindir. Encümen ihzari bir karar 
ittihaz eder. 

HAMDİ NAMDI B. (İzmit) — Beyefendi; 
tay tekliflerini tercihan reye koymak lâzım, 
niçin koymıyorsunuz? Anlamıyorum. 

REİS — Efendim, dördüncü maddenin tay-
yı teklif olunuyor. Eğer kabul edilecek olursa 
ekseriyetin nazarı mütalâaya aldığı takrirlerin 
bir kıymeti kalmaz. (Kalmasın sadalan). 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Zaten Heyeti 
Celile istiyor, en evvel onu reye koyacaktınız. 

REİS — tkinci müzakeresine geçeceğiz. Bu 
birinci müzakeresidir. Encümenden geldikten 
sonra yine birinci müzakere yapalım. 

ÖMER LÛTFİ (Amasya) — Niçin vakit 
kaybedelim? 

REİS — Maddeye ilâve edilmek üzere bir 
teklif var. 

Riyaseti Celileye 
Dördüncü maddenin nihayetine (ve azanın 

okur yazar olması şarttır) kaydının ilâvesini 
teklif ederiz. 

28 teşrinisani 1336 
Bitlis Bitlis Muş Bitlis 

Yusuf Ziya Hüseyin Hüsnü Abdülgani Vehbi 
Siird Bitlis Ergani Van 
Salih Derviş Sim Hasan Sıddık 

Genç Muş Hakkâri Mardin 
Dr. Haydar Memet Memet Tufan Derviş 

Ergani Bitlis Ergani 
Sırrı Arif Rüştü 

HASAN BASRİ (Kareaiı — Bn intihap ka
nununa ait bir meseledir. 

REİS — Bunu nazarı itibara alanlar lütfen 
el kaldırsın. 

ÖMER LÛTFİ B. (Amasya) — Tay teklifi 
reye konsun, Meclis bunu arzu ediyor. 

REİS — Onu da koyacağım. 
Efendim, şimdi tay teklifini reyinize arze-

diyorum. Fakat ekseriyetin nazarı dikkate al
dığı takrirler müteessir olmamak şartiyle. 

ÖMER LÛTFİ B. (Amasya) — Tabii mü
teessir olur. Nasıl olmaz? 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Bugün için kabili tatbik olmadığına kani 

bulunduğum dördüncü maddenin tayyını tek
lif eylerim. 

29 teşrinisani 1336 
İzmit) 
Hamdi 
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CEMİL B. (Kütahya) — Tay teklifi tâyini 

esami ile olsun (Ret kabul sesleri). 
BEİS — Efendim, bu takriri nazarı dikkate 

alanlar el kaldırsın, 
MEMET ŞÜKRÜ B. (Karahûarzsahip) — 

Tâyini esami ile reye konulmalıdır. 
REÎ8 — Efendim, bu tay teklifini nazarı dik-
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kate almıyanlar el kaldırsın (Tâyini esami ile 
reye konulsun sadaları) 

Tay teklifi kabul olundu. Dördüncü mad
deye ait takrirler Encümene gidiyor. (Gürül
tüler). Müsaade buyurun. Perşembe günü ka-
vanin lâyihalarının •müzakeresine devam etmek 
ve ayın saatte içtima etmek üzere celseyi tatil 
ediyorum. 

T, B, M. M. Matbaası 


