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BİRİNCİ C BIı S E 
Açılma saati - 1*25 sonra 

REÎS — Reisi sani Vekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİP : AtaB. (Niğde) 

REÎS — Celse kuşat edildi. Zabtı sabık hu
lâsası okunacak (Zabtı sabık hulâsası kâtip Ata 
Bey tarafndan okundu). 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetle

rinde zevali saat bir buçukta bilinikat zaptı sa
bık hulâsası kıraat ve tashihen kabul olundu. 
Hıyaneti vataniye ile mahkûm Dersimli Beko 
hakkındaki evrak Adliye Encümenine, Sıhhiye 
Vekâleti memurininin tenzil edilen tahsisatları
na mütaallik tezkere Muvazenei Maliye Encü
menine havale olundu, Dördüncü şubeden encü
menlere intihap olunan azaya dair maz
bata ile Maarif ve îrşat 'Encümenlerine 
âza intihap edilmesine dair olan tak
rirler tebliği olundu. Malatya Mebus Feyzi E-
fendinin Hüseyin Çelebi ve Gelgeç nevahisinin 
kazaya tahvillerine mütaallik teklifi Lâyiha 
Encümenine, Ankara - Sivas hattı mahrukat 
bedeli olmak üzere yirmi bin lira itasına dair 
olan lâyihai • kanuniye Muvazenei Maliye Encü
menine havale olunarak bütçe müzakeresine 
geçildi. Bilâhara Garp -cephesine dair Reis Başa 
Hazretleri tarafından izahat ita kılınarak te
neffüs için • celseı tatil olundu. 

îkinci celse 
Celâleddin, Arif. Beyefendinin tahtı riyaset

lerinde içtima ederek Müdafaai Milliye Vekili 
Fevzi Paşa Hazretleri tarafından vaziyeti harbi
ye hakkında malûmat ita kılınmış ve înönü 
meydan muharebesinde yararlıkları görülen ku
mandan, zâbitan ve efradın terfilerine dair 
teklifler Heyeti Vekileye havale edilerek, me-
busan muhassasatlanndan yirmi beşer liranın 
kat 'ile efrada tütün hediye edilmesi karargir ol
du. Bilâhara azadan gönüllü olarak cepheye 
giden îçel Mebusu Sami, Mersin Mebusu Yusuf 
Ziya, Üsküdar Mebusu Neşet, Lâzistan Mebusu 
Ziya Hurşid, Kayseri Mebusu Sabit, Karahi-
sarı Şarkî Mebusu Memduh, îzmit Mebusu Ham-
di Namık, Muş Mebusu Rıza, Lâzistan Mebusu 
Dr. Abidin ve Bursa Mebusu Operatör Emin 

ve Bolu Mebusu Dr. Fuad Beylerin isimlerinin 
zapta derci hakkındaki takrir dahi kabul olu
narak celse tatil olundu. 

Üçüncü celse 
Ekseriyet olmadığından üçüncü celse açıla

mamıştır. 
Iteisisani Vekili Kâtip Kâtip 
Hasan Fehmi Ata Cevdet 

REÎS — Zabtı sabık hakkında mütalâa var mı 
efendim? (Kabul sadalarc) 

ALÎ RIZA Ef. (Batum) — Gidenler meya-
nmda Neşet Bey yok mu? 

REÎS — Zabtı sabık hulâsası aynen kabul 
edildi. Evrakı varideye geçiyoruz. 

3 — LÂYİHALAR 

1. — Umum Jandarma kumandanlığı 1336 
senesi bütçesinde münakale iermına dair kanun 
lâyihası 

REÎS — Umum Jandarma-kumandanlığı büt-
[ çesinde münakale icrasına dair Heyeti Vekilenin 
I teklifi kanunisi var. Muvazenei Maliye Encüme-
I nine gönderiyoruz. 

2. — Emniyeti Umumiye Müdürlüğü 1336 
senesi bütçesinde münakale icrasına dair kanun 
lâyihası j 

RE IS — Emniyet Umumiye bütçesinde mü
nakale icrasına dair Heyeti Vekilenin teklifi ka
nunisi var; Muvazenei Maliye Encümenine havale 

ediyoruz. 

I 2. — ÂZA Yi KlRAM MUAMELÂTI 
1. — Müdaf aai Milliye Encümenine Mazbata 

Muharriri ile Kâtib intihap olunduğuna dair 
Encümen riyaseti tezkeresi 

REİS — Müdafaaı Milliye Encümenine Maz
bata Muharriri ile Kâtip intihap edildiğine dair 
Encümeni ı mazbatam vaıdır. Aelelusul arzı ma-

l l û m a t kabilinden okunabilir.. 
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Riyaseti Celileye 

Müdafaai Milliye Encümeni 
Aded 
• 55 

16 Kânunusani 1337 
Encümenimizin 16 Kânunusani 1337 tarihin

de inikat eden içtimamda mazbata muharrirliği
ne Trabzon Mebusu Hüsrev ve kâtipliğe Bayezit 
Mebusu Dr. Refik Beylerin intihap edilmiş ol
duğa arzolunur. 

Müdafaai Milliye Encümeni Reisi 
Bolu Mebusu 

Yusuf izzet 

6. — MUHTELİF EVRAK 

1. — İnönü meydan muharebesindeki muvaf-
fakiyatm tebrikine ve Etem'in teVinine dair 
muhtelif. mahallerden mevrut telgraflar 

RE IS — İnönü meydan muharebesindeki mu
vaffakiyetin tebrikine ve Etem'in hiyanetini tel'-
ine dair mülhakattan yirmi beş kıta telgraf alın
mıştır. Mahallerini okuyacağım: 

Bayezit Mebusu Süleyman Sudi Beyden, Kfcv 
12 Kumandanı Fahrettin Beyden, Gürün'de B 4 
yezit eşrafı ve mültecilerinden İbrahim ve rüfe-
kasından, Sinob Meclisi umumî reisi ve azaların
dan, Sivas vilâyetinden, Yabanabad Meclisi 
idare, Belediye ve Müdafaai hukuk riyasetinden, 
Göynük kaymakamlığından, Gerede Belediye ri
yasetinden, Bitlis vilâyetinden, Canik Mebusu 
Şükrü Beyden, Orhangazi müfreze kumandanı 
Lâzistaıı Mebusu Mehmet Necati Beyden, Mu
durnu ahalisi namına Belediye .riyasetinden, Kay- . 
seri mutasarrıflığından, Belediye ve Müdafaai 
hukuk riyasetinden, Antalya ahalisi namına Şey
hülislâmı sabık Hayri Beyden, ve Belediye reisin-; 
den, Kırşehir Müdafaai hukuk riyasetinden, Bolu 
Belediye riyasetinden, Mucur Belediye riyasetin- ; 
den Giresun mutasarrıflığından, Bolu Müdafaai ; 
hukuk riyasetinden, Diyarbekir vilâyetinden, I 
Kürreinühas Türk birleşme Derneği ve Belediye i 
riyasetinden, Van vilâyetinden, Bitlis Belediye ; 
riyasetinden, Hacı Bektaş Belediye riyasetinden, 
Kırşehir mutasarrıflığı ve.Müdafaai hukuk riya
setiyle Mebus Müfid Efendiden. 

REİS — Efendim ieab eden eevabı Makamı 
Riyaset verir. 

4. — TEKLİFLER 

X _̂ _ Muş Mebusu Ahmed Hamdi Beyin, me
murinin azil ve nasbi hakkında teklifi kanunisi 
(2/208) 

REİS — Memurinin azil ve nasbma dair Muş 
Mebusu Hacı Ahmed Beyin teklifi vardır. Lâyiha 
Encümenine havale ediyoruz, 

FEYZİ Ef. (Malatya) —Lütfen okunsun 
efendim. 

;REÎS — Encümenden geldiği zaman okuruz. 

2. — Memur olupta henüz beyanname verme
miş: olan Mebusların-mebusluğu kabul ve memu
riyetlerinden istifa etmiş addolunacakları hak
kında bir tamim yazılmasına dair Divanı Riyaset 
kararı 

REİS — Mebuslukla memuriyetin içtima etmi-
yeceği hakkındaki nisabı müzakere kanununun 
kabulünden sonra memuriyeti sabıkalarını terk 
ettiklerine dair henüz bazı rüfekadan beyanname 
yoktur. Bittabi aradan uzun müddet geçtiğine 
göre beyannameleri almmıyanlarm dahi artık me
busluğu tercih etmiş oldukları.lâzımgeliyor. Mu
amele o suretle icra ediliyor. Fakat, ahiren taş
radan alınan bazı malûmata göre, beyanname 
vermiyenlerin ve memuriyeti sabıkalarından he
nüz istifa etmiyenlerin artık müstafi addedildik
lerine dair bir tamim yazmak lüzumu riyasetçe 
his olunuyor. Heyeti Celilenize arzı malûmat edi
yorum, öyle bir tamim yazılacaktır. (Muvafık 
sadaları) Çünki mezunen şurada burada bulunan 
ve henüz kendisinden beyanname almmıyan ar
kadaşlarımız vardır. 

MUSTAFA HİLMİ B. (Niğde) — Zaten 
kendilerine tebliğ edildiğinde beyanname vermi-
yenlerin memuriyeti terk etmiş addedilerek me
busluğu tercih edilmişti. 

5. — BEYANAT 

1. — Cepheden avdet etmiş olan Bolu Mebusu 
D aktör Fuad Beyin beyanatı 

RE IS — Hastahanelerdeki meeruhini tedavi 
için rüfekadan operatör Emin Beyle Dr. Fuad 
ve Abidin Beyler malûmu âliniz Eskişehir hasta-
hanelerine muavenet. için gitmişlerdi. Orada 
mecruhlarımız lehülhamd pek az olduğundan -do
layı lâzımgelen tedaviyi yapmışlar ve orada bu
lunan etibbada zaten (131) den ibaret olan mee
ruhini tedaviye kâfi geldiği için ameliyatı cerra
hiye icra etmek üzere yalnız Emin Beyefendi 
kardaşımız kalmıştır. 

Fuad Bey avdet etmiştir. Arzu ederseniz ih-
tisasatınadair Meclisi âlinize beyanatta bulun
sunlar. 

Dr. FUAD B. (Bolu) — Efendiler çarşamba 
günü akşam buradan Eskişehre müteveccihen 
hareket ettik. Eskişehre vardığımızda mecruhları 
sorduk. Yüz beş mecruh olduğunu hastahaneden 
söylediler ve bir kısmının da karargâhta Inönün 
de bulunduğunu söylemişlerdi. Bunun üzerine hiç 
durmadan Emin Beyle inönü'ne kadar gittik. 
inönü'nde yirmi kadar mecruhumuz vardı. Efen
diler, bunlar da bilâhara hastahanelere iade edil
miştir. Hattı, harbi, görmek için Kavalca'ya kadar 
gittik. Evvelce Kavalca sırtları düşman tarafın-
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dan işgal edilmiş imiş, hâkim olan sırtlar tama- I 
miyle tutulmuş, bilâhara bilhassa dördüncü fır
kanın. müteaddit defalar yapmış olduğu süngü 
hücumiyle bu hakim tepeler tamamen istirdat 
edilmiş, düşmana külliyetli zayiat verdirilmiştir. 
Hattâ düşman orada köylülere hitaben «Şimdi
ye kadar bizim karşımıza böyle bir asker çıkma
mıştı, bu askerler nereden geldi» diye taaceüb 
etmişlerdir. Düşman üzerinde en ziyade tahribat 
yapan topçularımızdır, topçularımızın muvaffa
kiyetidir. Bilhassa biz ileri siperlerimize kadar 
gittik, düşman süratle çekildiği için hattâ leşle
rinin bir çokları meydanda idi. Bir kısmını göm- I 
müşler, bir kısmını gömmemişlerdir. Topların 
tam. isabeti tamamiyle leşler üzerinde görülüyor
du. Bilhassa iki yığın vardı ki tamamiyle on beş
lik topun isabetiyle bir kısmının gövdesi ayrıl
mış bir kısmı topun açtığı hufreye gömülmüştü. 
Hasılı zabitlerimiz ve askerlerimiz pek kahraman
ca, kendilerinden dört beş misli faik olan düş
mana savlet etmişler ve düşmanı kaçırmışlardır. 
Yalnız burada zapta geçmesini arzu etti
ğim bir kayit vardır. Efendiler, Yunan ordusunun 
kılavuzluğunu yapanEtem'in müfrezesinden iki 
zattır. Bunlar da Efzun alayı elbisesine bürünü
yorlar. Geliyorlar. Hatta (Bozöyük) de Hacı 
İbrahim Ağa isminde birisi bunları tanıyor. Ken
dilerine lâzımgelen bir takım sözler söyliyor ve 
diyorlar k i : Biz Ethem, Reşit ve kardeşi tarafın
dan tamamiyle tatmin edildik, buraları Yunan 
işgal etse bile yine bizim padişahımız burada 
hüküm sürecektir. Biz bu maksatla geldik. 

Daha harp başlamazdan evvel, düşman gel
mezden evvel yine Ethem'in adamlarından iki 
kişi geliyor, orada bulunan ahaliden bir kıs
mına diyor k i : Buraya düşman gelecektir, teda-
biri lâzıma ittihaz ediniz, yani hayvanlarınızı ka-
çırmız. o kısım çerkezler hayvanlarını kaçırı
yorlar. Hiç bir zarar görmüyorlar. Diğer mu
hacirler; bunlar haberdar olmadıklarından tek
mil hayvanları alınıyor. Yani burada Çerkezleri 
zikretmekten maksadım, tabii tekmil Çerkezler 
hakkında birşey söylemek değil, hatta şükranla 
söyleyeceğim ki, Mezit köyü vardır, Pazarcığın 
beri tarafında, sükkânı tamamiyle Abazadır, düş
man geldiği sırada Mezit köyü ahalisi dereyi 
tutmuşlar ve Yunanlıları başka bir yoldan do
laşmağa mecbur etmişlerdir. Bu suretle düş
mana saatlerce vakit gaip ettirerek kuvvetleri
mizin yetişmesine yardım etmişlerdir. Yani 
bu milletler arasında da iyisi ve fenası bulunu
yor. Efendiler efradımızı, bilhassa hattı harpten 
çekilmek isteyen efradı kucakla sipere koyan za
bitlerimizin namını hürmetle, takdisle yad ede
rim. 

MUSTAFA B. (Tokad), — O iki kişinin isim
leri nedir? Zapta geçsin. 

Dr. FUAT B. — Yalnız Ethem 'in. avene
sinden iki kişi gelmiş, bunlara klavuzluk et- I 

I iniştir, isimlerini bilmiyorum. (Allah kahretsin 
şada! arı). 

8. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Teşkilâtı Esasiye kanunu lâyihası ve 

Encümeni Mahsus mazbatası 

RElS — Ruznamei müzakerata geçiyoruz. 
Malumu âliniz müzakeremiz Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun yirmi üçüncü maddesine geldi. 

I Umumî müfettişlik 
MADDE 23. — Vilâyetler iktisadi ve iç

timai münasebetleri itibariyle birleşerek, umu
mi müfettişlik kıtalarını vücude getirirler. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Efendim, be
nim bir takririm var. 

REÎS — Efendim; madde hakkında söz is
teyen var mı?. 

TUNALI HÎLMl B. (Bolu) — Bendeniz ida
re kısmına ilâve edilecek iki maddei kanuniye 
teklif ediyorum. Efendim; intihabata ait esas
lar vardır, bunlardan bu kanunda katiyen bah
sedilmemiştir. Nitekim dördüncü ve sair mad
deler vesilesiyle bu cihetten bahsile arzetmiş-
tim ki: Yirmi üçüncü olarak böyle bir mad
denin ilâvesi lâzımdır. O da, bizde intihabat 
nisbi mi olmalıdır? Gayri nisbi mi olmalıdır? 
Bu bizde gayet mühim bir meseledir. Binaen
aleyh bendeniz şimdiye kadar vâki iştigalâtıma 
binaen edindiğim kanaatime göre, bizde değil, 
bütün dünyada intihap nisbi olmalıdır. 

I Bunun ilâvesini teklif ediyorum. İntihabı nisbi 
intihabı gayri nisbi nedir? intihabı gayri nisbi; 
ekseriyet hangi tarafta ise belki umumiyetle olan 
intihapları o kazanır. Farzedelim ki; beş cema
at, beş fırka veya beş sınıf' ve beş meslek bulu
nuyor. Benim tarafım verilen bütün reyleri ka-

• zanır da diğer taraf bu reylerin bir kısmını 
kazanacak olursa... 

VEHBÎ B. (Karesi) - - Bu mesele ile alâka
dar değil. 

REÎS — Hilmi Bey 23 ncü maddeyi müzake
re ediyoruz. Maddeye dair söz söyleyiniz. 

TUNALI HÎLMl B. (Bolu) — (Devamla) — 
I Hayır efendim; bendeniz teklif ettim, dedim ki: 

23 ncü madde olarak bir madde teklif ediyorum. 
REÎS — Tadilname verirsiniz ondan sonra... 

TUNALI IIÎLMÎ B. — Tadil değil efendim, 
ilâve ediyorum. 

REÎS — Efendim; takrir verirsiniz. 
TUNALI HÎLMÎ B. — Müsaade buyurunuz 

sözümü zaten bitirdim. Nisbi kısmına gelince: 
Bir had tâyin edilir veyahut beş fırka bulunduğu
muza göre bütün âra mecmuu beşe taksim olu
nur. Buna harici kısmeti nisbi deniliyor. Bu, 
akalliyetlerin hukukunu temin etmek demektir. 
Binaenaleyh hariç kısmet elde farzedelimki on 

I bin rey ise, on binden aşağı rey almış olan ki-
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sim katiyen âza çıkaramaz. On binden yukarı 
rey kazanmış olan kısım, kaç defa on bin kazan
mış ise o derecede âza çıkarır. Şimdi benim ta
rafım 300 rey almış, 3 âza çıkarır. Alinin ta
rafı iki bin rey almış, 2 âza çıkarır. Diğer ye
kûnlara bakıyoruz. Hepsi on binden aşağı bu
lunduğu için, halbuki münhal âza beştir. Bi
naenaleyh diğer üç fırka kazanamaz. Fakat, 
ekserisi olmazsa ben üç bin diğeri iki bin aldığı 
ic'n ben yalnız beşi birden kazanırım, diğer iki 
bin. rey almış olan katiyen bir şey kazanamaz.-
Şu halde netice ne olur? Netice yine kavgaya 
varır. Akalliyetlerin hukuku temin edilmemiş, 
düşünülmemiş ve kendileri temsil edilmemiş 
olur ve memleket de hercümerç içinde kalır. Bu 
hercümerçten memleketi kurtarmak lâzımge-
liyorsa, katiyen her mesleğin veyahut her fır
kanın veya her cemiyetin bir nispet dairesin
de intihap neticesi olarak bir mümessili bulun
malıdır. Teklifim bundan ibarettir. 

REİS — 23 ncü madde hakkında mütalâa 
var mı efendim? 

TAHSİN B. (Aydın)'— Efendim; vilâyetler
de müfettişliklere tabii ihtiyaç vardır. Fakat 
vilâyetler iktisadi ve içtimai münasebetleri iti
bariyle birleşik umumî umdelerini vüeude ge
tirmek, zannederim, kâfi ve doğru bir şey değil
dir. Malûmu. âliniz idare memurları, bir vilâye
tin idaresine memur olan bir vali veya bir mu
tasarrıf, bazan bir memurun kusurlarını ve 
yine o memurun diğer bir takım meziyetlerini 
nazarı dikkate alarak maslahat namına iğmazı 
ayin etmek mecburiyetinde bulunuyor. Çünkü 
o vali o memleketin idaresiyle mükelleftir. Fakat 
bir müfettişin vazifesi yalnız kusurları bulup 
meydana çıkarmak, o memleketi, o vilâyeti ida
re etmek değil, kusurlu memurların kusuru
nu bulup meydana çıkarmakla mükelleftir. 
Ancak bu suretle vazifesini ikmal etmiş bulu
nacağı için daima o ciheti tetkik eder. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Reis Bey mü
saade buyurur musunuz? Bendeniz idare kısmı
na ait bir ilâve yaptım. 

REİS — Hatibin sözünü kesmeyiniz. 
TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Usulü müza

kereye dair söyleyeceğim. Beyin bahsettiği 
madde benim maddem değil... 

REİS — Hatip sözünü bitirsin ,ondan sonra 
söylersiniz. . 

TAHSİN B. (Devamla) — Evet müfettişlik
lere ihtiyaç pek tabiidir ve bunsuz iş görüle
mez. Fakat efendim bir kaç vilâyetin birleşti
rilmesi suretiyle meydana getirilecek müfettişi 
umumiler kabil değil bir kaç vilâyeti teftiş 
edemez. O; pek büyük bir şey olur ve müfredatı 
umura kadar nüfuz edemezler. Bendenize ka
lırsa; her vilâyet için bir müfettişlik bulunmalı 
ve bunların riyasetinde umuru dahiliyede müte-
tehassıs bir zat ve onun refakatinde bir de ma
liye ve adliye müfettişleri bulunmalıdır. Bun-

[ lardan birisi hususatı Adliye ve Maliyede bir 
[ noksan görürse dairei teftişiyeye ihbar eder ve 

.onlarla giderler, teftiş ederler ve o suretle mül
hakatta yukubulan gayrikanuni muameleler ve 
memurlarda görülecek olan noksanlar derhal 
tetkika mazhar olur. Eğer umumî müfettişlikler 
ihdas edilirse, bu, Rumelide vaktiyle Hilmi Pa
şanın yaptığı müfettişlik gibi olur. Bu zat, 
malûmu âliniz; o zamanki siyaset icabınca Av
rupalıların kendisine vermiş' oldukları o vasi,. 
o fevkalâde nüfuz sayesinde bazan bir memuru 
bir adamın ihbarı üzerine bilâ tereddüt azil eder 
ve sonra kendisinin fahiş bir hata irtikâp et
tiğini anlayınca o memuru tatyip etmeğe ça
lışırdı. Umumî müfettişlikler de böyle olur. 
Dairesi vâsi olan bir heyeti teftişiyenin 

• bütün muamelâta vakıf olması ve onları 
tetkik etmesi imkân. haricindedir. Binaen
aleyh bundan sarfı nazar edilerek her vi
layet dairesinde bir müfettişlik teşkiliyle onun 
üç zattan mürekkep olması lâzımdır, birisi 
Dahiliye, birisi Maliye ve birisi Adliyeden ol
mak üzere üç mütehassıs marifetiyle bu hususa
tı teftişiye ikmal edilmelidir. Bendeniz kanunun 
bu suretle tadilini teklif ediyorum. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Nereden 
tâyin olunacaktır? 

REİS — Encümen namına izahat verilecek 
mi ? 

Hilmi Beyin teklifi dördüncü maddeye ait
tir. Malûmum âliniz dördüncü madde Meclisi 
Âliniz tarafından encümene iade edilmiştir. Hil
mi Beyin teklifini okuyorum. «Bütün intihapla
ra şâmil olmak üzere Türkiye 'de bütün intihabat 
üssü nisbidir.» Teklif budur. Dördüncü maddeye 
taallûk eder. Dördüncü maddeyi müzakere etti
ğimizde o vakit mevzuu müzakere ederiz. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Bir kere Ma
kamı Riyasetten rey ihsas edilemez. Katiyen 
efendim. Salâhiyeti devletiniz dâhilinde değildir. 
Saniyen bendeniz onu 23 ncü madde olmak 

i üzere teklif ediyorum. Benim 24 ncü ve 25 nei 
maddelerim var. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Tadil 
değil, müstakil tekliftir. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim Hilmi Beyin 
teklifleri dördüncü maddeye aittir. Dördüncü 
madde de bu maddeler bittikten sonra mevzuu-
bahis olacaktır. O vakit müzakere edilir. Esa
sen Hilmi Beyde madde çoktur, daima teklif 
ederler. Umumî müfettişlikler bahsinde Tahsin 
Bey biraderimizle Avni Bey biraderimizden baş
ka söz söyliyen ve sual soran olmadı. Tahsin 
Bey, müfettişliklerin lüzumuna kail, fakat her vi
lâyette bir tane olmasını talep ediyor ve maiye
tinde de adliye ve maliye müfettişlerinin bulun
masını istiyorlar. Avni Bey de, nereden tâyin 
edileceklerini soruyorlar. Bir kere vilâyetler 

! Hüseyin Hilmi Paşanın zamanındaki vi-
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• lâyetler değildir. Tabii bunu derhatır 
buyurursunuz. Şimdiki vilâyetlerimizin bir 
kaçı bir yere getirilirse o zamanki 
vilâyetlerin ancak bir tanesini teşkil eder* Bi
naenaleyh üç, dört vilâyeti bir yere getirmek 
hiç mahzuru dai değildir. Bir vilâyet nihayet 
25, 30 kaza olacaktır. Zaten kazaları da küçült
tük. Bir sene zarfında ufak bir daireyi 25, 30 ka
zayı dolaşamryacak bir zata müfettiş demeyiniz 

. ve müfettiş demekten maksat, hemen behemehal 
oraya gidip uzun uzadıya teftişat yapacak de
ğil, onu vesait ile teftiş ettirecektir. Müfettişi 
umuminin maiyetinde yalnız adliye, maliye mü-
fettiuleri bulunacak değil, maarif ve nafıa ve sai
re müfettişleri de bulunacaktır. Biliyorsunuz ki, 
idarei hususiye; vilâyat bahsinde vilâyetlere geniş 
salâhiyetler verdik ve şimdiye kadar olduğu gi
bi, rüesayi memurini mülkiye eğer idarei hu-
susiyeyi kemafissabık idare edecek olursa, bit
tabi memleket istifade edemez. Binaenaleyh | 
şûralar kendi vazivetlerinde müstakil kalsınlar i 
dedik ve o esası kabul ettik. O esasatı, o salâhı- ; 
yeti tevsi etmek ve fakat icraatta teftişi teşdit 
etmek usulünü kabul ettiğimiz içindir ki müfet
tişi umumilikleri Itabul ettik. Yani vâsi bir sa- ; 
lâhiyet, sıkı bir teftiş. İşte bu esas dâhilinde ; 
müfettişi umumilikler ihdas edilmiştir. Müfettişi 
umumilerin vezaif ini yirmi dördüncü madde 
gösteriyor. Ondan anlaşılıyor k i ; müfettişi 
umumiler yalnız teftişle değil, belki memleke
tin heyeti ümumiyesinde vahdeti muhafaza ile de 
mükelleftir ve asıl gaye de budur. Mahalleri
nin bu idareyi tatbikte suiistimal etmemelerini 
temindir. 

Bunların ne taraftan tâyin edilecekleri me
selesine gelince: Bittabi Heyeti Vekile tarafın- : 

dan intihap ve tâyin edilmek iktiza eder. Bu; 
bir zarureti mantıkiyedir. İcra memurlarıdır. > 
İcraya ait heyet tarafından intihap edilmeleri 
zaruridir. Düşünelim ki, Meclisten intihap edir 
lecektir. Meclisten intihap ettiğimiz zat hiç bir 
vakit Dahiliye Vekilinin veyahut Adliye Veki
linin verdiği emirleri hakkiyle tatbik ve ısga 
etmiyecektir. Bu; vaktiyle, mebuslardan me- i 
mur olmağa benzer. Onda ne mahzur var ise ve 5 
ne mahzur görülmüşse bunda da aynı mahzur I 
vardır. Binaenaleyh müfettişi umumilerin doğ
rudan doğruya 'Heyeti Vekile tarafından inti- | 
hap edilmesi pek zaruridir ve memurdurlar ; ta- j 
bii. . • • ' I 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) —Efendim I 
sualime zannederim cevap veremediler. Tarzı 
tahrir böyle göstermemiştir. 23 neü madde diyor I 
ki (Vilâyetler iktisadi ve içtimai münasebetler 
itibariyle birleşerek . . . ) Bu birleşmek ihtiyarî 
vilâyetlere mevdudur. Şimdi kendileri birleştik- I 
ten sonra müfettişlerini tâyin etmeleri de kendi I 
salâhiyeti dahilindeki vezaif cümlesindendir. 
Bu; vilâyetin bahşedilmiş bir hakkıdır. -Şimdi | 
bunları kim teftiş eder! Tabiidir ki yine umumî ' 

I müfettişlikler vücude getirirler. Vücude geti-
I ren kimdir? Vilâyetlerdir. Vilâyetler getirdikten 
I sonra" kendi mıntakalarını teftiş için yine ken

dileri bu teftişi yapmaları lâzrmgelir. Eğer Veh
bi Beyefendinin buyurdukları gibi olsaydı der-

I lerdi k i ; Hükümet bu vilâyetleri teftiş etmek ü-
zere kasabalara tefrik eder ve müfettiş gönde
rir. Zannediyorum ki bunda mütereddit cevap 
verdiler. Tarzı tahrir bunun bütün bütün aksi
nedir. Vilâyetler bu işi yapmakta muhtardır. 

• Kendi müfettişlerini kendileri intihap ve tâyin 
etmesi, bunun için ne lâzımdır? Demek ki, bir 
kaç vilâyet birleşecek ve bir müfettişlik tesis 
edecekler. O vakit mesele başkalaeak. Tarzı 
tahrir bütün yanlıştır. İddia ettikleri gibi değil
dir efendiler. 

Dr. SUAT B. (Kastamonu) — Efendim bu 
maddede deniliyor ki, «Vilâyetler iktisadi ve iç
timai münasebetleri itibariyle birleşerek müfet
tişi umumilik kıtaları vücude getirirler.» Bu, 
zannederim, vilâyetler kendi ihtiyariyle birleşe
rek bunu yapacaklar demek değildir. Dahiliye 
Vekâleti bazı münasip vilâyetleri bir araya geti
rip bazı umumî müfettişlik mmtakaları mey
dana getirecektir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) _ İktisadi, 
içtimai, münasebetler vilâyetlerin kendi hakkı 
tabiileridir. 

Dr. SUAT B. (Devamla) — Yani vilâyetler 
filânla birleşeceğiz diyecek değildirler. Bura
daki maddenin metni, ruhu itibariyle bazı vi
lâyetler birleştirilerek müfettişi umumilikler 
yapılacak demektir zannederim. Fakat bunu 
yaptığımız takdirde bu Encümeni Mahsus maz
batasının ruhu, tazammun ettiği mâna acaba 
reneide olacak mı? olmıyacak mı? Mesele bu
radadır zannederim. Bu müfettişlikler esas iti
bariyle ne • olacak efendiler ? Yozgad'da, Ço
rum'da, Kayseri'de, Sivas'ta vilâyetler teşkil et
tik, bu vilâyetlere salâhiyeti vâsia verdik. -TJ-
muru maliyesi itibariyle onların fevkinde birta
kım vezaif i umumiyeyi de merkezi Hükümet 
kendisine alıkoydu. Bu iki salâhiyet muntazam 
işleyip dururken müfettişi umumilere ne gibi 
bir vazife yereceğiz? ve bu verdiğimiz vezaif 
acaba bunun ruhunu rencide eder mi, etmez mi? 
Bendeniz zannediyorum ki gerek 22 ve gerek 
23 ncü maddeler lâğvedilmiş olursa maksat da
ha güzel temin edilmiş olacaktır. Çünkü bu vi
lâyetlerin aralarındaki ahengi muhafaza etmek 
için birtakım kanunlar tedvin edeceğiz. Bunla
rın aralarındaki münasebatı o kanunlar tesbit 
edecektir. Eğer burada bu maddelerden maksat 
merkezle muhit arasındaki münasebatı, idarei 
merkeziye kuvvetini zâfa uğratmamak suretiyle 
temin etmek ise, bu maddelerin yerine, idarei 
merkeziye tarafından İstanbul'da evvelce ya
pılmış olduğu gibi, meselâ jandarma müfettişi 

Umumiliği ve saire gibi müfettişi umumilikler 

—m* — 



t : 134 17.1.1337 O : 1 
ihdas edilerek, doğrudan doğruya merkeze mer
but olmak üzere, hidematı umumiye olarak, mer
keze bırakılmış olan yezaifi bunlar daha ziyade 
tarassut ve teftiş altında bulundurabilirler ve 
aynı zamanda idarei mahalliye ile idarei merke
ziye arasında bir kademe teşkil etmeyiz. Biz ka
demeleri kaldırdık. Meselâ nahiye, kaza, vilâ
yet iken vilâyeti aradan çıkardık, o vilâyete 
liva dedik. Kazaya da bir şahsiyeti mâneviye 
vermedik. Liva ve kaza olmak üzere yalnız iki 
kademe kabul ettik. Binaenaleyh bu suretle 
kademeleri kaldırmakla takip ettiğimiz hedef, 
mesalihi âmmeyi sürüncemeden ve birtakım işar 
ve istişardan kurtarmaktır. Şimdi biz yeniden 
bir müfettişi umumilik kabul edecek olursak 
bu müfettişi umumilik bir kademe teş
kil edecektir. Tabii idarei mahalliye vi
lâyetler doğrudan doğruya Dahiliye Ve
kâletiyle münasebattar olup dururken ara
ya bir de müfettişi umumilik girecek. Buna 
vermiş olduğumuz vazife gayri muayyen bir su
rette tesbit edilmiştir. Yakında bunlar taazzuv 
ettikten oonra bir kademe teşkil edeceğine hiç 
şüpheniz olmasın. Eğer memleketteki idareyi 
sadeleştirmek, idarei mahalliyenin salâhiyetini 
tevsi etmek istiyorsak, halkı bu gibi kuyuttan 
azade bulundurmak mecburiyetindeyiz zannedi
yorum. Onun için.bu iki maddenin lâğvini ben
deniz teklif ederim. İdarei merkeziye; muhitle 
merkez arasındaki münasebatı teyit edecek suret
te ayrıca ve doğrudan doğruya merkezin tahtı 
emrinde teşkilât yapsın. Yoksa bunların mevcu
diyeti; idarei mahalliyelere vermek istediğimiz 

salâhiyeti tahdit edici mahiyettedir. Bir kademe 
de teşkil edecektir ve maksadımız kaybolacaktır. 

RE IS — Basri Bey! 
HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Efendim, 

İlendeniz söz istemedim. Yalnız müzakerenin ki
fayetine dair bir takrir verdim. O takrir okun
sun. Zannederim mucibi münakaşa olan yalnız 
bir kelimeden ibarettir. Onun hakkında takri
rimde bir şey vardır. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Bunun 
mânasını anlayamadık. 

TUNALI HİLMt B. (Bolu) — Güya müza
kerenin kifayetine dair takrir verilmiyecekti. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Maddeden Hüseyin 
Avni. Beyin çıkardığı mânayı çıkarmak için epiy 
müşkülât çekilmek ister ve şiddeti zekâya ma
lik elmak lâzım. Yukarıdan beri şevki kelâm 
meseleyi buraya getirmez. Yani vilâyetler kendi 
kendilerine birleşecek değildir. Bunu yazan ar
kadaşımız biliyorsunuz ki, Soysallızâde Suphi 
Beydir. Bunda biraz gazeteci lisanı kullanmış
lar; Adetâ maddeyi hikâye eder tarzda yazmış
lar. Bunu tashih edebilirsiniz. (Vilâyetler ikti
sadi ve içtimai münasebat itibariyle birleştiri
lerek umumî müfettişlik kıtaları meydana getiri
lir. (Pekâlâ sadaları) 

HÜSEYİN AVNt B. (Erzurum) — Vilâyet
lerin muhtariyeti kaybolur. (Bir şey olmaz sa
daları). 

VEHBÎ B. (Devamla) — Şimdi bu meselede 
Suat Bey biraderimiz kademe teşkil edeceğinden 
bahsettiler. <Bu; kademe değildir; ve katiyen 
böyle bir salâhiyetleri de yoktur. Yalnız mem
lekette yeni tatbik olunan bu usulle mahalli idare 
ile umumî idarenin birbirine temas etmemesi 
ve umumî idare memurlarının şimdiye kadar 
iş başında iken onları çekmek dolayısiyle hâsıl 
olacak boşluğu doldurmak içindir. Çünkü bugü
ne kadar, biliyorsunuz, idarei mahalliyelerde 
yegâne âmil ve mümessil olmak üzere valiler bu
lunuyordu. Vilâyet meclisi umumileri adetâ bir 
şekilden ibaret bir hale gelmişti. Dahiliye tas
dik etmedikçe, vali taraftar olmadıkça onların 
bütçeleri kesbi katiyet edemezdi. Valinin ufak 
bir itiraziyle reddedilir ve değiştirilirdi Encü
meni Maarif, Dahiliye Vekâletinin noktai naza
rını kabulde muztar kalırdı. Biz şimdi mahallî 
şûralarına, bütçelerinde kemali istiklâl ile tesah-
hüb ve tasarruf hakkını veriyoruz. Bu hakkı 
istimal ettikleri zaman, hüsnü istimal noktai na
zarından, şi "Idetli bir teftişe tâbi tutulmaları 
pek zaruridir ve pek tabiidir. Yoksa bu, kademe 
değildir ve hiç bir mesele istizan edilecek değil
dir. Onun için bunun ipkası zaruridir. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Mesele bu 
suretle tashih edilirse taayyün ediyor. 

VEHBÎ B. (Devamla)'— Tashih edilmiştir 
efendim. «Vilâyetler; iktisadi ve içtimai müna
sebetleri itibariyle birleştirilerek umumî müfet
tişlik kıtaları vücuda getirilir.» 

REÎS — Beş tadilname vardır. Müzakereyi 
kâfi görenler lütfen el kaldıran. Yirmi üçüncü 
madde hakkında müzakere kâfi görüldü. Tadil-
nameleri okuyacağız (Ekseriyet yok sesleri). 
Efendim, müsaade buyurun, müzakereyi kâfi 
görmiyenler lütfen el kaldırsın. Rica ederim, 
riyasetin vazifesine müdahale etmeyiniz. Mecli
sin ekseriyeti azimesinin el kaldırdığını bende
niz buradan daha iyi takdir ediyorum. Erzurum 
Mebusu Nusrat Beyle rüfekasmın takriri: 

Makamı Riyasete 
23 ncü maddenin; vilâyetler iktisadi, içtimai, 

coğrafi münasebetleri itibariyle birleştirilerek 
umumî müfettişlikler vücuda getirilecektir. 

Erzurum Mersin 
Nusrat Salâhaddin 

Karesi Mebusu Basri Beyle Abdülgafur Efen
dinin takriri: 

Riyaseti Celileye 
1. — Müzakere kâfidir. 
2 . — (Birleşerek) kelimesinin (Birleştirile

rek) şekline (Kıtalarını) kelimesinin (Kıtaları) 
ve (Getirirler) kelimesinin dahi (Getirilir) tar-
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zina ifrağını teklif ederiz. 

Karesi Karesi 
Abdülgafur H. Basri 

Yozgad Mebusu Sırrı Beyin teklifi: 

Riyaseti Celileye 
Maddedeki (Birleşerek) kelimesi yerine (Bir

leştirilerek) kelimesinin veyahut (Getirirler) ye
rine de (Getirilir) kelimesinin yazılmasını teklif 
ederim. . 

17 Kânunusani 1337 
Yozgad 

Süleyman Sırrı 

Kastamonu Mebusu Suat Beyin takriri : 

Riyaseti Celileye 
Yirmi üçüncü maddenin lağvını teklif ederim. 

Kastamonu 
Dr. Suat 

Dr. SUAT B. (Kastamonu) — Müsaade bu-
yurulursa tay teklifidir. İzah edeyim. Bir keli- ' 
me; lütfen söz veriniz. 

REİS — Müsaade buyu run. Takrir sonra tek- I 
rar okunurken sıra ile söz veririm. Bolu Mebusu 
Tunalı Hilmi Beyin takriri: 

Riyaseti Celileye 
Zirdeki maddenin 22 nci ile 23 ncü madde 

arasına ilâvesini teklif ederim: 
Her şûranın, hususi kanunlarea tâyin edile

cek esasata müteallik mukarreratı, mafevki şûra-
sınca tasdik edildikten sonra, tatbik ve icra edilir. 

Bolu 
Tunak Hilmi 

MUSTAFA LÛTFİ B. (Siverek) — Lâyiha 
Encümenine. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Lâf anlayan 
beri gelsin... 

REİS — Bu takrir, evvelce de Heyeti Celile-
nize arzettiğim gibi, dördüncü madde ile müna-
sebettardır. Dördüncü maddenin müzakeresine 
başlandığında reyi âlinize vazederiz. Malûmu 
âlileri nizamnameniz mucibince müzakereden 
sonra reye vazedilen noktaları tâyin, Makamı Ri
yasetin hakkıdır. Bunu bilmeyen arkadaşlar var
sa rüfekayi kiramdan rica ederim, nizamnameyi 
iyi okusunlar, burada serzeniş etmesinler. Suat 
Beyin takriri maddenin tayyı mahiyetinde oldu
ğu için evvelâ onu reyinize arzedeceğim, izahat 
veriniz. 

Dr. SUAT B. (Kastamonu) — Vehbi Beye
fendi buyurdular ki : müfettişlikler bu teşkilâtla 
kabul ettiğimiz bir boşluğu doldurmak içindir. 
Vilâyetlerden valileri alıyoruz ve oradaki mua
melâtı mahalline terkediyoruz. Onun hakkı tef
tişini ifa etmek üzere Müfettişi umumilik vazife-
dar olacaktır. Bendeniz zannederim ki, Müfettişi 
umumilik olsa da, olmasa da teftişi Dahiliye Ve-
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kâleti de, Adliye, Maliye Vekâleti de Müdafaai 
Milliye de yapabilir ve yapmak ta hakkıdır ve 
yapmalıdır ve yapacaktır. Fakat Müfettişi umu
miliğe böyle mıntakavi bir vaziyet vermiş olmak
la kademe teşkil etmiş olacağız. Meselâ Yozgad'-
ta bir vilâyetimiz var, Eskişehir'de bir vilâye
timiz var. Vilâyetlerin muamelâtını teftiş etmek 
hakkı Dahiliye Vekâletinindir zannederim. Za
ten Umuru Dahiliye Vekâletinde muamelâtı umu-
miyeyi teftiş için yine heyeti teftişiye, buluna
cak, Maliye Vekâletinde de bulunacak. Bunlar 
doğrudan doğruya Vekâlet namına o teftişatı ya
pabilirler ve müfettişi umumilik gibi ayrı bir ka
deme teşkil etmiş olmayız. Müfettişi umumilik 
teşkil ettiğimiz dakikada bunu yapacağız. Bu, 
nihayet burada taazzuv edecek, kademe teşkil 
edecek, vilâyetle Dahiliye Vekâleti arasında bir 
makam ihdas etmiş olacağız. Bu makamın kal-
dırılmasiyle vilâyetlerle Dahiliye arasında hiç 
bir kademe kalmış olmıyacak. Yine vekâletler 
ve nezaretler Umuru Dahiliyenin haricindeeki ve-
zaifi umumiye için mahallerine müfettişi umu
miler gönderirler. Doğrudan doğruya kendi tah
tı emirlerindeki müfettişler vasıtasiyle yine o 
teftişatı yaptırırlar ve biz de bir kademe kabul 
etmiş olmayız. Bendeniz bu noktayı arzediyorum. 

VEHBİ B. (Karesi) -— Muamelâtı daimî 
kontrol etmek ve tesadüme mahal bırakmamak 
için devairi umumiyeyi Hükümet, merkezden 
müfettiş göndererek teftiş ettirebilir. Bunda 
kimse itiraz etmez. Fakat biz vazettiğimiz esa-
satı şu memlekette tarsin için müfettişi umu
miler bulundurmağa mecburuz. Tesadüme mey
dan bırakmamak ve daimî bir kontrol altında 
bulundurmak ihtiyacındayız. Bu ihtiyacı temin 
için müfettişi umumiler bulundurmak mecburi
yetindeyiz. Buradan, merkezden rastgele mü
fettiş göndermek kabil değildir. Böyle mıntaka
vi teşkilât yapıp oraları nezareti mütemadiye 
altında bulundurmak için bu şimdiki teşkilâtı 
meydana getirmek pek zaruri ve lâzımdır. 

REİS — Efendim, şimdi maddenin tayyı 
hakkındaki Suat Beyin takririni reyinize arze-, 
diyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsınlar. 
İndiriniz beyim ellerinizi. Yirmi üçüncü mad
denin tayyedilmesi hakkındaki takrir ki, şimdi 
okunmuştur. Bir daha okuyunuz. (Tekrar okun
du). Sahibi takrir noktai nazarını izah etti. 
Encümen de icabeden cevabı verdi. Maddenin 
lâğvi teklif "olunuyor. Takriri nazarı mütalâaya 
alanlar lütfen el kaldırsın. İndiriniz beyim. Na
zarı mütalâaya almıyanlar lütfen el kaldırsın. 
Takrir reddolundu. Diğer üç takrir kelime tas
hihine aittir. Zaten Encümen aynen bu takrir-, 
lerdeki tadilâtı ve tashihatı yapmıştır. Tashihat 
veçhile maddeyi reyi âlinize arzediyorum. Mad
deyi kabul edenler lütfen el kaldırsın. (Anlıya-

madık sadaları). Efendim madde bir daha 
okunsun. 
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MADDE 23. — Vilâyetler iktisadi ve içtimai 

münasebetleri itibariyle birleştirilerek, umumî 
müfettişlik kıtaları vüeude getirilir. 

REÎS — Yirmi üçüncü maddeyi kabul buyu
ranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 24..— Umumî müfettişlik mıntaka-
larının umumî sureti asayişinin temini ve 
umumî devair muamelâtının teftişi, umumî mü
fettişlik mıntakasmdaki vilâyetlerin müşterek 
işlerinde ahengin tanzimi vazifesi umumî mü
fettişlere mevdudur. Umûmî müfettişler Devle
tin umumî vezaifiyle mahallî idarelere ait veza-
if ve mukarreratı daimî surette murakabe eder
ler. 

REÎS — Yirmi dördüncü madde hakkında 
söz isteyen var mı? 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Bu kanunda umu
mî müfettişlik, umumî bir müfettişlik mıntaka-
sı, umumî vezaif ve umumî bilmem ne gibi, ka
nun bir satır olduğu halde yirmi otuz yerde 
umumî kelimesi tekerrür ediyor. Lütfen bu tas
hih edilsin. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, bazan da 
tekerrürde hüsün vardır. Herhalde zarar getir
mez, bu da o kabildendir. Umumî müfettişlik; 
bu umumî kelimesini kaldıramazsınız, umumî 
surette; bunu da kaldıramazsınız. Umum de
vair; bu da kalkmaz. Binaenaleyh buradaki ke
limeler mahallinde varittir, taksirine mahal yok
tur. 

I1EÎS — Şimdi yirmi dördüncü madde hak
kında başka söz alan yok. Tadilname de yok, 
Maddeyi reyinize vazediyorum. Yirmi dördüncü 
maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın. Yir
mi dördüncü madde kabul olundu. 

TUN ALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Efendim, 
yirmi beşinci maddeden evvel bir maddei ka
nuniye teklif ediyorum. 

REÎS — Maddei münferideden evvel Encü
menden diğer mevat gelmiştir. Evvelâ onları 
müzakere edelim. Maddei muvakkateyi, onlan 
mütaakıp müzakere ederiz. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Efendim, di
ğer maddelere geçilmezden evvel bu ilâvenin 
müzakeresini teklif ederim. 

REÎS — Hilmi Bey 23 ncü ile 22 nci mad
de arasına bir madde ilâve ediyor ki, (Her şû
ranın hususi kanunlarla tâyin edilecek esasata 
müteallik mukarreratı mafevki şûrasınca tasdik 
edildikten sonra tatbik ve icra edilir) diyor. 

Kaçıncı madde olarak teklif ediyorsunuz? 
TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Yirmi üçün

cü madde olmak üzere. 
REÎS — Hilmi Bey, yirmi üçüncü madde 

olmak üzere teşkilâtı idariye kısmında şu mad
deyi teklif ediyor. îzahat vereceklerdir. 

(Hilmi Beyin teklifi tekrar okundu.) 
REÎS — Bir kere bu, maddei münferide ol

mak üzere teklif ediliyor. Nazarı mütalâaya 
alırsanız... 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — îzah edilmez
den evvel nasıl reye konulur? îzah edeyim on
dan sonra. Demekki izaha hakkım yok. 

REİS — Efendim, takriri nazarı mütalâaya 
alanlar el kaldırsın. Nazarı mütalâava alınmadı. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Ben vazife
mi ifa ettim. Fakat Cenabıhaktan temenni ede
rim ki, bu memleket tuz gibi dağılmasın. (Amin 
sadaları). Fakat biliyor musunuz madde ne ka
dar mühim ? Beni hakkı kelâmdan menetmek 
hangi salâhiyete mevdudur? Îzahat verilmeden 
evvel takrir reye konamaz. (Maddei münferide 
ne oldu sadaları). 

VEHBÎ B.. (Karesi) — Efendim, maddei 
münferide yok. Şu okuyacağımız dördüncü, 
beşinci, altıncı, yedinci maddeler tesbit edilme
den maddei münferide okunmaz. Maddei mün
feride (4, 5, 6, 7 nci maddeler ancak yeni inti
habattan itibaren mer'i olacak) diyor. Binaen
aleyh 4, 5, 6 nci maddeler taayyün, etmeden 
maddei münferide .nasıl reye konur? Hayret... 
(Pek doğru sadaları). Fakat mademki beyler 
maddei münferideyi arzu ediyor, izahat arzede-
yim. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Lütfen okunsun da 
ondan sonra. 

REÎS — Vehbi Bey! dördüncü maddeye ait 
izahat veriniz. Çünkü bu maddeyi kabul etmek
le Meclis üç maddeyi birden kabul etmiş bir va
ziyette kalacak. Onun için dördüncü maddeyi 
okuyunuz, ve dördüncü maddeye dair izahat 
veriniz. Onu müzakere ediyoruz. 

MADDE 4. — Büyük Millet Meclisi vilâyet
ler halkınca meslekler erbabı temsil edilmek 
üzere doğrudan doğruya müntehap azadan mü
rekkeptir. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Arkadaşlar öyle arzu 
ettiler. (Yok, yok, dördüncü maddeyi izah edi
niz sadaları). 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarısahip) — 
Meclis maddei münferideyi kabul ederse diğer 
mevaddı kabul etmiş olacaktır. 

VEHBÎ Ef. (Devamla) — Şimdi efendim, 
tabii siz encümeni intihap ettiniz ve yeni arka
daşlar gönderdiniz. On beş arkadaştan on tane
si yeni arkadaştır. Bu arkadaşları koymaktan 
maksadınız, encümende eskiden bulunan arka
daşlar belki noktai nazarlarında musir iseler ye
ni arkadaşlar, yeni hisler ve yeni fikirlerle en
cümene girmiş oklular. Encümen yeniden top
landı ve memleketimizin vaziyetini tetkik etti. 
İntihabatta hangi esası takip etmek lâzımgele-
eeğine dair uzunuzadıya münakaşatta bulundu. 
Bugünkü intihabatımızın iki dereceli ve ekseri
yete istinat ettiğine binaen akalliyeti temsil et
mediği cihetle hiç bir zaman doğru olmadığına 
kani bulundu ki, Meelisi Âliniz de bunda müt-

— 297 — 



î : 134 17.1.1337 C : 1 
tetiktir. Nitekim evvelce de bunu bütün hatip
ler izhar etmişti. Binaen aleyh, bugünkü tarzı 
intihabı terkedeceğız. Bunun yerine ikinci bir 
tarzı intihap kabul etmek lâzımdır. Meclis mem
leket demek, yani Meclis milletin enmüzeei 
demek olmasına nazara, memleketi en çok tem
sil edecek ve milletin her sınıfını burada .göste
rebilecek .bir tarzı intihabı ancak meslekî tem
silde bulduk. • ' , '. 

TNUALI HÎLMI B. (Bolu) — Reis Beye
fendi ; ikinci müzakeresinden evvel zannederim 
ki, Encümen bunu eklif edemez, ve arzediyo-
rum: meslekî temsilin taraftarıyım. Bununla 
beraber hakkınız değildir. Teklif edemezsiniz. 

VEHBİ B. (Devamla) — Abidin Bey salam 
"göndermiş (Handeler) Binaenaleyh, Heyeti Ce
milenizden tekrar temenni ediyoruz ki, maddeyi 
aynen kabul edesiniz ve bu temsili meslekî kabul 
edildiği takdirde ki, bunun kavanini tanzim edi
lip mesleklerin intizam altına alınması ancak bir 
iki seneye mütevakkıftır ve Meclisi Âlinizin de 
iki sene müddeti vardır. Binaenaleyh, o vakte 
kadar hem memleketteki meslekleri terakki et
tirmek, hem harice karşı onların vaziyeti iktisa-
diyelerini muhafaza ve müdafaa etmek ve hem 
de ayni zamanda yeni ceryanlara karşı memle
kette bir şeddi âhenin vücude getirmek için bu 
meslekî temsili Encümen kabul etmek hususunu 
Heyeti Celilenizden rica ediyor. 

(Ret sadaları). 
BÎR MEBUS —• Geçenlerde reddedilmiş, tek

rar kabul olunamaz, 
SALİH Ef. (Erzurum) —' Şeklen kabul et

miş miyiz? . • 
'VEHBİ B. (Devamla) — Kabul etmişiz. 
TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim mü

saade buyurulur mu? istizah etmek istiyorum. 
Meslekî gayri meslekî ne olursa olsun intihap 
nispi mi? buna lütfen cevap veriniz. 

VEHBİ B. (Devamla) — Tabii nispidir. 
TUNALI HlLMjt B. (Devamla) — O halde 

tabii nispi olursa hiç olmazsa bu maddede o 
üssü de kabul buyurunuz. 

V E H B l . B . (Devamla) — Hayır efendim, 
katiyyen olamaz. 

TUNALI HlLMİ B. (Bolu) — Üssü intihap, 
evvelce benim dediğim o temsili mahallî zemini
ne konacak ilk taştır ve si^in meslek taşları, 
ikinci taştır. Evvelâ benim (üssü) mden bah
sediniz, ondan sonra sizin üssünüzden bahsedi
niz. 

VEHBİ B. (Karesi) — Şimdi efendim tem
sili meslekî geçenlerde reddedilmemiştir. Arka
daşlar bunda yanlış zehaba zâhip oluyorlar. 
(Madde tayyedilmiştir sadaları). Madde tayye-
dilmemiştir. Madde ve takrirler Encümene gel
miştir. Usulü müzakereyi tetkik edersek.... (Gü
rültüler). Efendim, lütfen dinleyiniz. Herkes ye
rinde kendi kendine söylenecek olursa Meclisin 
müzakeresi olmaz. Söyliyecek arkadaşlarımız fi

kirlerinden istifade etmek için burada söylerler. 
Madde burada tayyedilmemiştir. Encümene git
miştir ve hattâ farzı muhal olarak tayyedilmiş 
bile olsa usulü müzakeredendir, Encümen yeni
den rica edebilir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen-
dim,Meclisi Âli mukaddema teklif olunan bu 
maddeyi tabiidir ki, tadil için Encümene gön
dermiş, kabul etmemiş demektir. Burada ısrar 
, etmek demek, artık bu madde üzerinde Encü
menin yapabileceği bir şey olmadığını ima et
mektir. Tabiidir ki, bu böyle olduğu takdirde 

bendeniz kendi kanaatimi arzedeeeğim ve ben
den evvel arkadaşlarım pe kçok söz söylemiş
lerdir. Biz de maalesef henüz meslekler taaz-
zuv etmemiş olduğundan, beklenilen şu intiha
bı yapabilecek kudreti haiz değildir. Temeııi 
ederiz ki, yakında inşaallah ona muvaffak olu
ruz. Bunun tabii doğuşu vardır. Millet bihak-
kin reyini istimal edemiyor. Müntehibi saniler 
tesir yapıyor. Yahut müntehibi sanilere tesir 
yapılıyor. Buraya gelen mebuslar bütün ârayi 
haiz olmak için bir dereceli intihap ihdas edil
melidir. Bunun için bu da kademe kademe olur. 
Bir dereceli intihaba milletin evvelki irfanını 
müsait bulmadıklarından (93) Kanunu Esasisin
de intihabı iki dereceli olarak yapmışlar. Zanne
diyorum ki, o zamandanberi biz elli sene daha 
yükseldik. Elli sene içerisinde terfi etmemiz 
ancak bir dereceye kadardır. Bir dereceli inti
habı bu gün kabul edersek, buyurdukları gibi, 
meslekî temsil de bilâhare, ondan sonra gelecek
tir. Kademe, kademe (Gürültüler). Bence ilk 
evvelâ kabul edilecek bir şey varsa o da halkın 
bir dereceli mebus olmak üzere burada bulunma
sıdır. Bendeniz bu ciheti teklif ediyorum. 

HAKKI HAMI B. (Sinob) — Bendeniz bu 
maddenin iptidai müzakeresinde bulunmadığım 
için madde hakkında bir şey söylemiyeceğim. 
yalnız Vehbi Beyefendi bu maddenin Meclisi 
Âlice kabulü istirhamını mübeyyin beyanatmda-
ki ifadelerinin bir kısmı calibi nazarı dikkat gi
bi görülüyor. O da bu maddeyi Meclisi Âli ka
bul etsin. Zaten Meclisi Âlinin bir iki sene müd
deti vardır, buyurdular. Bendeniz bundan mak
sadının ne olduğunu bilemiyorum. Yalnız Mec
lisi Âli gayesinin husulüne değin vazifesini ifa 
edeceğine nazaran gayenin ne vakit husul bu
lacağı zannediyorum, henüz takarrür ve taay
yün etmemiştir. Acaba bundan maksatları ne
dir? Bu noktayı lütfen izah buyurmalarını 
kendilerinden istirham ediyorum. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim, ka
nunun birinci müzakeresi esnasında iki teklif 
vâki olamaz. Madamki Encümene bu salâhiyet 
veriliyor. Ben âciz arkadaşınıza da verilmiş 
demektir. Şu halde bendeniz de evvelki tekli
fimi tekrar edeceğim. Yalnız son derecede is
tirham ederim ki, Vehbi Bey biraderimiz, lût-
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fen bendenize karşı bilhassa o kadar musırrane 
davranmasmlar. Çünkü geçen gün intihap* 
maddeleri vesilesiyle vilâyetler kısmında bir 
şeyden bahsedince, bu burada bahsedilemez, 
aşağıda, bahsedilmek lâzımgelir dediğim halde, 
bunu reddetti. Sonra bilâkis "bendenizden aldığı 
bu malı yine bendenize sattı veyahut Meelise 
sattı...'. 

VEHBÎ B. (Karesi) ~r Demek Hocamız ... 
TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Ve aşağıda 

bahsolunur dedi. Halbuki üssü intihap 23 ncü 
madde olarak konulmak lâzımgelirken ve ev
velce kendisiyle ittifak ettiğimiz halde kalktı 
ve bu defa da reddetti. Hali 'nazarı dikkatimi 
celbetti. Geçen gün Hüseyin Avni Bey, kanu
nun müzakeratına biran evvel hitam verelim 
dediği halde, Vehbi Bey buna karşı, memleketi 
kurtaralım da ondan sonra bahsedelim dedi. 
Halbuki Hüseyin Avni Beyin dili, . Teşkilâtı 
Esasiye demeğe zaten alışmamış, onun muradı 
zaten o.! Hal böyle iken itiraz etmek doğru ol
madığı halde Vehbi Bey kürsüye çıktı, memle
keti kurtaralım da ondan sonra burada teşki
lâttan* bahsedelim dedi. 

REİS — Dördüncü madde hakkında söz 
söyleyiniz. . . . 

TUNAıLI HİLMİ B. (Bolu) — Söyliyeceği-
mi söyledim ya pekâlâ. (Handeler). Dördüncü 
maddeye gelelim arkadaşlar: . 

Doğrudan doğruya intihap körü körüne in
tihap etmek demektir Efendiler, tekrar ede
ceğim. Fakat gayet kısa söyliyeceğim. Bu, kö
rü körüne intihap etmek' demektir. Buraya 
kır sekiz saat mesafede bulunan bir köylü, da
ha doğrusu köyde bulunan benim Mehmet Ça
vuşum, benim köylü dayım buradaki Ankaralı
yı körü körüne intihap ederse (ve emrühüm 
şûra beynehüm) emri celilindeki hakikati rah
maniye, hakikati rabbaniye bihakkin tecelli 
edemez. O müntehipte körü körüne bir mün-
tehip olur. Ben mûntehap ta körü körüne mün^ 
tahap olurum. Zira o köylerin işlerini bilmem. 
Binaenaleyh, arkadaşlar temsili mahalli zemin
dir. O zeminin üzerine üssü intihap konulma
lıdır. Badehu buna isterlerse temsili meslekî 
desinler. Şu halde arkadaşlar köy şûrası, nahi
ye şûrasına âza gönderir, nahiye şûrası kaza şû
rasına, kaza şûrası vilâyet şûrasına kendin
den âza gönderirler. Çünkü onlar mahallin ih-
tiyacatını bihakkin bilirler. Vilâyet şûraları da 
Büyük Mîllet Meclisine kendinden veyahut ha
riçten icabettiği kadar âza gönderirler. (O red
dedildi sadaları). Demin Vehbi Beye karşı 
niçin sesinizi çıkarmadınız? 

Şimdi efendim istirham ederim. Bütün ir
fan ve vicdanınızı, şöyle bir noktada temerküz 
ettiriniz. Ondan sonra teklif ettiğim bu madde 
içni reyinizi veriniz. 

HÜSREV B. (Trabzon) — Efendim, bendeniz 

uzun söyliyecek değilim. Çünkü pek iyi. tahattur 
buyurursunuz, dördüncü maddenin müzakeresi* -
günlerce, haftalarca sürmüş ve Meclisi Âliniz, 
Heyeti Celileleri bunda bir kanaati tamme hâsıl 
eylemiştir ve pek yüksek olan ve nazariyatın en 
ulvi kademelerine çıkan temsili meslekinin şu 
memlekette bir kıymeti maddiye ve mâneviyesi 
olmadığına da iman getirmiştir. Binaenaleyh 
elimizde, Hükümetin bize vermiş olduğu bir halk
çılık programı vardır ki, bu ondan doğmuştur. 
O programın 9 neu maddesi - ki, bizim dördüncü 
madde bunun yerine kaim oluyor - o zaman 
böyle yazılmış: (Büyük Millet Meclisi vilâyetler-
ce reyi ânı ile mûntehap azadan mürekkeptir.) 
Zannediyorum ki, biz bu tâbiri dördüncü madde 
olarak kabul etsek, sonra yapacağımız intihap 
kanuniyle bir dereceli intihabın ne suretle ve ne 
şekilde tatbik olunacağına dair esaslı bir şeyi de 
yaparız. Ozaman l̂ u maksat hâsıl olur. En kes
tirme usulü, ameli kısmı böyle görüyorum. Onun 
için bu yoldaki takririmi Makamı Riyasete tak
dim edeceğim. 

MUSTAFA B. (Karahisarı şarkî) — Bu dör
düncü madde evvelce- müzakere edilmişti. İki, üç 
gün uğraşıldıktan sonra nihayet tayyına karar' 
verildi. Diğer mevat ile Encümene havale ve 
iade edildi. Gerçi kanunda bir sarahat yok. 
Encümen reyinde. ısrar edebileceği gibi, Mecli
sin de yani Meclisi Âlinin de, ısrar etmesi bi-
tarikilevlâdır. Binaenaleyh bu maddenin tayyl 
lâzımgelir.. Çünkü bu madde, bu Meclisten son
ra icra kılınacak intihabata dairdir. Bugün biz 
yaptığımız teşkilâtı idariye kanununa müteferri 
bir çok kanunlar yapacağız. 4, 5, 6, 7 nci madde
ler hem ruhsuz bir şekildedir, hem faydasız ve 
hem de bundan sonra j^apılacak intihabata aittli'. 
Bugün müstacel ve mühim olan işlerimizi göre
lim de ondan sonra inşaallah onlara bakarız. Bir 
kere 4, ro 6, 7 nci maddeleri büsbütün tayyetme-
!iyizr Bendenizin teklifim budur. Çünkü bu 
madde lüzumsuzdur. Bugün bununla uğraşaca
ğımıza teşkilât kanuniyle uğraşalım. Soğuk de-
m i r i VA'. iğmekle ne çıkar? Binaenaleyh fazla söz 
söyleırekten ne çıkar? Bundan sonra bakalım ne 
hal ink;şai eder, o da malum değildir. 

Dr. SUAT B. JTvastamonu) — İntihap madde
sinden e v'vei Tunruı Hilmi Beyin teklifine cevap 
vermek isterim. Malûmu âliniz efendiler, insan
ların katettiği merahil arasında, hukuku siyasi: 

yede, hukuku âmmenin galebesi bizden husule 
gelmiş değildir. Bir çok memleketlerde mükelle
fiyeti idare şiddetle icrayi ahkâm ettiği sıralarda, 
bilhassa 19 ncu asrın iptidalarına doğru her mem
lekette hukuku âmmenin: galebesi için taraf ta
raf mesai sarf edilmekte idi. O vakit re'si idare
de bulunan hükümdarlar ellerindeki bu hakkı 
mükellefiyetin bir zerresini bile feda etmek ' 
istemiyerek, halk üzerindeki tahakküm, veis-
tipdadı idariyi idame etmek için bunu verme
mek istiyorlardı. . Bilhassa Fransa' inkılâbı dün-
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yanın efkârı umumiyesinde hükümdarların kuv
vetini azaltarak ve ayni nispette milletlerin kuv
vetini yükseltmek yolunda büyük bir cereyan 
husule getirmişti. Ona yakın olan hükümetlerde, 
bilhassa Almanya ve Rusya, bunun katettiği sa
fahat vardır. Hattâ Prusya Hükümeti, Fran
sız inkılâbından sonra da, hükümdarların en 
çok kuvvetli idarei Hükümet ettikleri bir idareyi 
temsil etti. Ondan sonra Romanya'da 19 neu 
asır iptidalarında, yani 1830 ile 1840 arasında 
hükümdarlar hiç bir şey vermemek istedikle
rine rağmen tabakat ve suımi'u halk arasında hu
sule gelen kuvvetli cereyanlar nihayet hüküm
darların bir kısım haklarını isteyici bir vaziyete 
girdiler. Onlara karşı hükümdarlar meclisi ida
relerden intihap edilmiş zevattan ibaret mü
messilleri merkeze toplamak suretiyle kendi 
mümessillerine karşı güya ki, bir hak bahşetmiş 
gibi görünüyorlardı. Bu suretle milletin doğru
dan doğruya istediklerine razı olmıyarak Hükü
metin etrafına toplanan ve yine Hükümetle 
millet arasında bir tabaka teşkil etmiş olan mec
lisi idareden bir mümessil alarak merkezde top
lamak üzere halkı oyalamak istiyorlardı. Yani 
verebildikleri bu idi. Halbuki bunun ismine de 
(Lankdok) meclisi diyorlardı. Kezalik Üçüncü 
Aleksandır zan_.,nında Rusya idaresinde bulunan 
halk ihtilâl yolunu tutarak hükümdarların elin
deki hukukun bazısını almak istedikleri vakitte 
yine hükümdar doğrudan doğruya intihabata 
ve Meşrutiyetin ilânına razı olmıyarak mahalli 
idareleri temin etmek için istedikleri idareler
den birer adam alarak mümessil gibi meclise 
toplayarak yine halkı oyalamak istiyorlardı, bun- ; 
lara da (Zemistov) diyorlardı. 

Şimdi çok taaccüb ediyorum ki, Tunalı Hilmi 
Bey biraderimiz böyle âzami bir hakkı milletin 
talebettiği bir devirde bir nevi itrica siyaseti 
yapıyorlar. Yani şûradan şûraya âza intihap 
ölmek daha ziyade halkçılığa doğru kuvvetli bir 
adım atmamak demektir diyorlar. Zannederim M, 
nahiyelerden, vilâyetlerden, Büyük Millet Mec
lisine âza göndermek âzami bir hak değil, asga
ri bir haktır. Millet için âzami hak; doğrudan 
doğruya milletin sinesinden Büyük Millet Mec
lisi için intihap edilmiş olan zevattan mürekkep 
bir Büyük Millet Meclisi teşkilinden ibarettir. 
Binaenaleyh bu, bizim takip ettiğimiz halkçılı
ğa, yani birinci maddede tarif ettiğimiz şeyin 
ruhuna münafi bir dâvadır. Onun için bunun 
reddini rica ederim. 

Bu asıl dördüncü maddenin intihabata taal
lûk eden şekline gelince efendiler, dünyada her 
şeyin membaı tabiattır. Bugün farzediniz ki, 
büyük bir cemaat, bir millet hukukuna sahip 
olmasiyle teşekkül etmiş, orada saadeti içtima
iye husule gelebilmek için her şeyden evvel bir 
taksimi amal yapılmak lâzımgelir. Meselâ falan 
yaylada elli bin kişi toplanmış, oradaki cemaatın 
en basit hakkı, orada hukuku hayatiyeyi en mü

nasip ve âzami bir surette icra etmektir. Bunu 
nasıl yaparlar? Efendiler: insanlar toplandıkları 
yerde her şeyden evvel aralarında taksimi amal 
yaparak saadeti içtimaiyeyi tahsil etmenin yo
lunu bulurlar. Binaenaleyh hakkımızda bu nok-
tai nazardan tetkik edildiği zaman bir takım 
mesaliki muhtelife erbabının ayrı ayrı çalışma
larından terekküp eden bir saadeti içtimaiyeye 
mazi i ardır! ar. Hangi millette vazife bu suretk 
taksim edilmiş ise orada sıaadet daha ziyada te
celli etmiştir. Meselâ köylerde taksimi amal ya
pılmadığı için orada saadeti içtimaiye lâyikiyle 
tecelli edemez. Köylerden kasabalara,- kasaba
lardan şehirlere geldikçe taksimi vezaif kabul 
edilmiş olduğundan dolayı vezaif daha muntazam 
ifa, ediliyor ve muntazam bir sâyiden tekevvün 
etmiş olan ahenki umumî, içtimai bir saadeti 
mutlaka suretinde tecelli ediyor. Bu suretle 
milletlerin saadeti içtimaiyesi, mesaili muhteli-
fesinin muntazam bir surette taazzuv ve munta
zam bir surette çalışmalarından terekküp, etmiş 
olursa, hangi usul ile o mesalik ziyade taazzuv 
ve tekâmül etmiş ise o saadeti içtimaiyenin te
meli addolunmak lâzımgelir. Onun ancak* ben
deniz dördüncü maddedeki mesleki intihabatın 
kabulünün bu memleket için daha ziyade saadet 
getireceğine inananlardanım. Acaba bunun ka
biliyeti tatbikiyesi var mı? Yokmu? Zannederim 
ki, esas itibariyle saadet bunda olduğunu dü
şünmek lâzımdır. Bu daha efdal bir vazife ola
bilir. Fakat kabul edelim ki, saadet bundadır. 
Bu, ilmin kabul ettiği bir hakikattir ki, hiç bir 
şey bunu nakz ve nehi edemez. Bunun kabiliyeti 
tatbikiyesine gelince, geçenlerde Basri Bey ve 
Ragıb kâfi derecede ilân ve ispat ettiler ki, bizim 
memleketimizde meslekler vaktü zamaniyle daha 
iyi taazzuv etmiştir. Avrupa sanayii bizim karşı
mıza rakip olarak çıkmadığı zamanda, meslekler. 
kendilerine tefviz edilmiş bir çok vezaif bulundu
ğu sırada, tamamen ifayi vazife ediyorlardı. 

Arkadaşlarımızdan Bolu Mebusu Nuri Bey 
iddia ediyordu ki, bundan yetmiş, seksen sene 
evveline gelinceye kadar (Mudurnu) da iğne ya-
pabiliyorlarmış, bugün iğne değil, çivi bile ya
pılamıyor. Çünkü Avrupa Sanayii bunu menet-
miştir. Şimdi bu rekabet arasında kaybolmuş 
olan bugünkü vaziyete bakarak sanıyoruz ki, bu 
.memlekette meslek yoktur ve olamaz. Halbuki 
efendiler, bu vardı ve olabilir. Bu mevcut olan 
çey, ârizi bir takım sebeplerden dolayı kaybol
muştur. Eğer biz bunu yeniden tedvin etmek 
ihtiyacında ve eğer memleketteki ithalâtı ihracat 
ile tevazün ettirmek mecburiyetinde isek, mem-
memleketteki saadeti umumiyeyi mesleklerin 
tamamiyle taazzuv etmesinden bekliyorsak, be
hemehal meslekleri yetiştirici usulleri - Hangi 
vasıta ile yetiştirilirse - kabul etmek ihtiya
cındayız. Bizim için böyle meslekî temsili kabul 
etmekle her şeyi olup bitmiş değildir. Bu mu
hakkaktır ki, mesleki temsili kabul etmek 
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bütün vekayiı meydana getirecek bir iş değil
dir. Bunun için ayrı bir teşkilât lâzım, ayrı 
nizamat Jâzım. Bunun hepsi lâzım. Yani bu 
dördüncü maddeyi teklif etmekle ve teklif edi
leli şekilde kabul etmekle her işi olup bitmiş 
değildir. Kabul ederim, fakat eğer mutlaka 

memlekette meslekleri taazzuvlandırmak ve mem
lekette mesleklerin feyizinden saadeti içtimaiye-
nin teessüsünü beklemek lâzım gelirse, bu dör
düncü maddenin kabulünü bir terakki telakki 
ederek mesleklerin taazzuvuna yardım etmek 
lâzımgelir. Binaenaleyh dördüncü maddenin ol
duğu gibi kabulünü rica ederim. 

ZEKÂ! B. (Adana). — Efendim, bendeniz 
uzun söyliyemiyeceğim. Temsili meslekiyi müda
faa eder tarzda Doktor Suat Beyefendi pek 
güzel söylediler. Filhakika geçenki müzakere
sinde bulunmadım. Yalnız şunu arzediyorum: 
Meclisi Âli halkçılık yapmak, halk idaresi te
sis etmekte müttefiktir. Her kes halkçılık isti
yor. Bu idareyi halk eline, ahali eline tevdi 
etmekte müttefik bulunuyor. Eğer kanaatimiz 
bunda müttefik ise - ki öyle olmak lâzım gelir -
bunu yapmak için memleketi idare edecek olan 
heyetleri tamamen halkı temsil edecek şekilde 
tertip ve teşkil eylemek lâzım. Bittabi bu dü
şünülünce evvela şûralar hatıra gelir, Büyük 
Millet Meclisi hatıra geliyor. Çünkü Büyük 

M illet Meclisi hem teşrii ve hem icrayi vazifeyi 
deruhde etmiştir. Halkı tamamen temsil etmek 
nedir? Malûmu âlileri halk bir takım tabakalı 
içtimaiyeye ayrılmıştır. Henüz bizde meslekler 
teşekkül etmiş veya etmemiş diye düşünmeğe 
mahal yoktur. Hakikat şudur ki, halk bir ta
kım tabakatı muhtelifeye taksim olunmuştur. 
İçlerinde amelesi vardır, rençberi vardır, az 
çok sınıflar vardır, eshabı akardan olanları 
çok sığırları vardır, eshabı akardan olanları 
vardır. Tüccarları vardır, sanatkârı var. Vel
hasıl herkes kendine göre bir tarzı mesai ve 
hayat takip etmektedir ve aynı tarzı mesaİ3n, 
aynı tarzı hayati takip edenler arasında şüphe
siz bir tesanüt, daha fazla ve daha sıkı bir ra-
bıtai içtimaiye vardır. Buna binaen intiha
batta bu tabakaların, bu sanatların her birini 
ayrı ayrı temsil edecek ve o şekilde teşekkül 
edecek olan şûralardan her sınıfın, her tabaka
nın ayrı ayrı ihtiyaçlarını nazarı itibare alarak 
ona göre hem teşrii hem icrai vazifeye muva
fık olmak demektir. Binaenaleyh tabakatı içti
maiydim, her sanatın şûralarda temsil edilmesi 
esasını bu itibarla kabul etmiyecek zannede
rim Meclisi Âlide hiç bir fert yoktur. Ancak 
düşünülen cihet, bunun kabiliyeti tatbikiyesi 
olup olmadığı meselesidir. Deniliyor ki : Me
sela bizde meslekler henüz teşekkül ve taazzuv 
etmemiştir. Sonra deniliyor ki : Bu şekilde; tem
sili mesleki esasını kabul etmek demek, 'mer
kezden idare edilecek, hususi olarak vücude 
getirilecek teşkilât ile yalnız bir kısım insan

ları şûrada toplamak demektir veyahut şöyle 
böyle deniliyor. Bendenizce bu mülâhazaların 
hiç birisi varit değildir. Meslekler esasen mev
cuttur. Yalnız bunları tefrik etmek meselesi 
tabii ayrıca intihap Kanununda mevzuubahis 
olacağı sırada Heyeti Aliye düşünür. Bizde 
acaba ne. gibi mesaük vardır? Belki üç, dört 
kısma tefrik edilir. Belki en mühim olacak 
teşkilât, sınıflarına nazaran ticaret, sanayi, 
amele sınıfı, rençber sınıfı ve belki büyük zi
raat erbabı sınıflarına taksim edilebilir. Tüc
car ve esnafı kısmi ve mesaii ilmiye, ulema sı
nıfı diyerek taksim edilebilir. Bunların her bi
rerlerinin mesleklerini şûralarda temsil etme
sine mani olacak nedir? Hangi teşkilâtın 
noksaniyetidir ki, bizde esnaf teşkilâtı yapılma
mış diyerek bu mesleki temsilden bzi menedi-
yor? Esasen doğrudan doğruya bir dereceli 
intihap da yapılsa, deniliyor ki yine meslekler 
temsil edilecektir. Eğer bizim memleketimiz 
doğrudan doğruya bir dereceli intihap yapmağa 
müsteit ise ve o kadar kabiliyeti kendisinde gö
rüyorsa bendenizce temsili meslekiyi kabul et
mek daha kolaydır. Kolay bir esası memlekete 
kabul ettirmek demektr. Bir dereceli intihabı 
yapmağa muktedir olan halk temsili mesleki 
esası üzerinden intihap yapmağa evleviyetle 
muktedirdir. Çünkü bir dereceli intihapla doğ
rudan doğruya halka mebus intihap ettirecek
siniz. Filhakika bunda da mebus intihap etti
receksiniz. Aynı zamanda ona kendi sınıfına gö
re kendi muhiti içerisinden intihap edeceksin 
demekle hiç olmazsa daha ziyade kavrayabi
leceği, daha ziyade anlayabileceği bir şekil 
dâhilinde bir intihap tavsiye etmiş olacaksınız. 
Aksi takdirde bununla da kendisini takyit etmi-
yerek, alelıtlak mebus intihap edeceksiniz de
mekle, doğrudan doğruya köylü dayıları mer
keze sevkedecek, idare edecek, teşvik edecek, 
propaganda edecek adamların eline tevdi et
mektir. Çünkü, o adamlar Meclisi Mebusanda 
köylüyü düşünemiyeceklerdir. öyle ise mer
kezden kendilerine vukubulacak telkinat ile 
hareket edeceklerdir. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Köylü dayi dedin. 
Burada bir çok köylü dayı vardır. Ben de bir 
köylüyüm.' 

ZEKAİ B. (Adana) — Evet efendim, yani 
demek istiyorum ki, onları merkezden, mensup 
oldukları liva ve vilâyet merkezlerinden kendi
lerinin itimat ettikleri adamların, yani mer
but bulundukları adamların sevkedecek]eri yo
la teslim etmek demektir. İntihap yapılacağı 
vakit gelip ondan soracaklar ve kimi yapalım 
deyecekler. Onların göstereceklerini onlar in
tihap edeceklerdir. Temsili meslekiyi kabul 
etmekle onlara bir ikinci kolaylık yapmış ola
cağız ki; o adam esnaf ise esnaftan bir adam 
arayup bulmakta ve soracaksa sorup tahkik 
etmekte biraz daha kolaylık bulacaktır. Eğer 



1 : 134 17.1.1337 C : 1 
mesaii adiye erbabından ise meslek mensupları 

' ;-„ı ıvsiuda. adam intihap etmek iyin arayıp sor
makta kendisinin mensup olduğu meslek itiba
riyle kolaylık görecektir, maruzatım bundan 
ibarettir. 

i LÜLEYİ NAVNİ B. (Erzurum) — Efendim, 
demin arzettiğim gibi, bir dereceli intihapta 
ine';1 ek erbabı kendi hakkı tabiisini istimal 
ederek reyini verir ve meslekinden adam çıka
nı-. Demek ki, bir dereceli intihapta, buyur
dukları gibi, temsili mesleki dâhildir. Eğer ta
azzuv etini/; meslekler varsa; kendi meslekle
rinden intihap edip götıderirler. Şayet taazzuv 
etmemişler varsa onlar da bu şekli gayrita-
biiye tâbi olmazlar. Biz bunu, cereyanı tabii
sine bırakırız ve meşru bir surette hakkı 
reyini istimal ederek bize, buraya millet tara
fından mebus gelir, ister köylü dayı gelsin, is
ter Ahmet Ağa ge^in; yalnız meşru mebus o 
dur. Onun yapacağı meşrudur, doğrudur... Mes
lekler taazzuv etsin, onu kabul ediyorum. 
Ona no için .gayri tabii ve taazzuv etmemiş bir 
r.ekil verelim? Onlar kendiliklerinden intihap 
ederler ve buraya gönderirler.. Biz, neden bu 
şekli takyit edelim, böyle yapacaksınız diyelim? 
O meslek erbabı kendi meslekinden mümessilini 
gönderir. Bu daha iyidir. Biz meşrutiyetper-
ver olarak iki derece koyuyoruz. Meslek erbabı 
göndersin, amma kimi gönderirse göndersin... 

REİS — Beş zat var söz alan.. Müzakereyi 
kâri görüyorsanız... (Hayır, hayır sadaları). 

Vehbi Bey buyurun... 
VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim; arkadaş

lardan bir çok hatipler birden söyleyecek olur
sa. kafam gramofon değil ki, hepsine birden 
cevap vereyim. 

Hüseyin Avni Beyefendinin, gerek birinci 
ve gerekse ikinci beyanatında dermeyan ettikleri 
no'ktai nazar; bir dereceli intihaptır... Bir de
receli intihap başka mesele... Meslekî intihap 
yine başkadır... 

Bir dereceli intihap meslekî intihapta da ola
bilir ve iki derecelisi de olabilir. Binaenaleyh 
meslekî meselesi; bir dereceli intihaptan ayrı bir 
meseledir. 

Hakkı Hami Bey biraderimiz bir sual bu
yurdular: Bendeniz ona, şu mevcut hale nazaran 

kanaatimi söylemiştim. Yoksa başka bir şey de
ğil;.. bir duygu, bir esas, bir madde üzerine değil.. 

Hilmi Bey ki, bu meselenin kahramanlarrn-
dandır ve kendileri bu hususta 35 sene dirsek 
çürütmüş zevattandır. Bendeniz kendilerine kar
şı hürmetsizlikte bulunmadım. Bulundum ise 
af buyursunlar... Yalnız kendileri nasıl 35 sene
den beri ka.naatlanndan vaz geçmiyorlarsa, sap
mıyorlarsa bizde 35 ay olsun bulunduğumuz ka-
naattari çevrilmiydim... Hilmi Bey, daima ayni 
noktada duruvorlar... 

TUN ALI HİLMİ B, (Bolu) — Sarf ve nahiv 
hatlarını bile tashih etmediniz. 

VEHBİ B. (Devamla) — Hüsrev Bey bira
derimiz; bunun kabil :y eti ameliye ve tatbikiyesi 

j olmadığından; doğrudan doğruya intihabatı tek
lif buyurdular. Kıymeti ameliyesi... Zannediyo-

| rum. ki teklife saik olan; kıymeti ameliyedir, kıy-
I meti tatbikiyedir. 

Efendiler: Hakikati gözönüıle gol irmek lârrm 
I gelirse Meclis denilen şey,, milletin mümessili ol

ması lâzımdır ve Meclis milleti temsil edebilmek 
için de her mesleğin burada birer vekili, birer 

i mümessili bulunmak demektir. İşte Meclis odur. 
• Bu memlekette meslek yok demek memleket 

baştan aşağı serseri doludur demektir. Bu mem-
I lekötte meslekler vardır. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Hayır. 
VEHBİ B. (Devamla) — Avni Bey çıkar bu

rada cevab verirsiniz. Zati âliniz, söylerken biz 
mukabele ediyor mıyız? 

i Bu memlekette meslek yok demek, baştan 
aşağı serseri demektir. Bu memlekette meslek 
vardır ve yalnız onları devri sabık yıkmıştır. 
Vaktiyle bu memlekette gedikler bile vardı. Mem
lekette meslekleri himaye etmek istiyorsak, bu 
memlekette sanayii terakki ettirmek istiyorsak 
ve bu memlekete sanat cereyanlarının girmesini 
istiyorsak meslekî temsili kabul ıztıranndayız ve 
bu kabul edilmedikçe; memleketin ne• çiftçisi, ne 

I sanatı, ne de mevcudiyeti sağlam bir surette hi
maye edilmiş olur ve ne de Meclis, milleti sağlam 
surette temsil eder. Mesleki temsil kabul edilme
diği takdirde, buraya politika serserileri gelecek 
ve memlekette yine gürültüler çıkaracaklardır. 
Bu tarzdan «başka, memlekette başka türlü inti
hali da* kabil değildir. Doğrudan doğruya inti
hap... Bu memlekette hangi teşkilâtla doğrudan 
doğruya intihaba kalkışıyoruz? 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — • Yaşa Vehbi 
Bey! en nihayet beni tasdik ettin ya... 

VEHBİ B. (Devamla) — Yüz bin nüfuslu 
bir livayı nazarı dikkate alınız, yüz bin nüfuslu 
bir livada bir namzed kalkacak, halka doğrudan 
doğruya kendisini tanıttıracak. Henüz memleke
timizde öyle mütebariz simalar yoktur ki bütün 
halk, köylü onları tanısın. Zaten köylü kasabalı
sını güç tanır. Nasıl olur da kendisini - köylüye 
tanıttıracak? Meslekin haricinden ve filân yerden 
bir adam, bu suretle doğrudan doğruya ondan 
rey alacak. Bu, memlekette kabiliyeti tatbikiyesi 
olmayan bir şeydir. 

Nisbî intihabı alacak olursak yani fırkalar, 
cemaatlar üzerine... 

I TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Hayır mes
lekler üzerine... 

VEHBİ B. (Devamla) — O başkadır Beyim. 
Meslekler başka; Mesleklerde tabii nisbî intibah 
olacak... 

Arkadaşların gösterebileceği şekli intihal), ya 
cemaat üzerine olacak veya fırkalar üzerine 

I olacaktır. 
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Efendiler: memlekette fırkalar yüzünden ya

pılan tahribatın memleketi ne derekelere vardır
dığını hepiniz gözünüzle gördüğünüz halde halâ 
istemiyorsunuz ki bu memlekttte fırkalar mey
dana gelsin ve intihabat, fırkalar üzerine cereyan 
etsin; bunu istemiyorsanız geriye cemaatlar üze
rinden intihap yapmak kalır. Cemaat üzerine 
intihap yapmak, memleketin içine yeniden kun
dak koymak demektir. Çünki camaattan mezhep
ler ayrılacak, bittabi mezheplerin çeşidi meydana 
çıkacaktır. Binaenaleyh bu memlekette yegâne 
kıymeti tatbikiye ve ameliyesi olan bir şey var&a, 
hakkiyle ve bitarafane tetkik etmek ye memleketi 
harici cereyanlara karşı dâhilden takviyeye ma
tuf bir esas ittihaz etmek lâzım gelirse, insan 
mselekî temsilden başka bir tarafa.fikrini imale 
edemez. Buna imkân yoktur ve başka bir şey 
düşünmek te muhaldir. Onun için encümen rica 
ediyor ki: bu kanaata Heyeti Celilenizin de ekse
riyeti iştirak etsin. Mustafa Bey, dördüncü, be
şinci, Altıncı, yedinci maddelerin tayyını teklif 
ettiler. Bu maddelerin tayyı demek; memleketin, 
Meclisin kıymetini ve memleketin istikbalini tay 
etmek demektir. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarısahip) — 
Hattâ kanunu, kanunu... 

VEHBÎ B. (Devamla) — Kanunu değil, mem
leketin ve Meclisin istikbalini tay demektir. Bu 
Meclis, memlekette sağlam temeller atmak için 
toplanmış bir inkilâb Meclisidir. Bundan başka 
bir vazifesi de yoktur. Vazifemiz Meclisten ilk 
evvel böyle bil' kanun çıkarmaktır. Hattâ bu hu
susu on ay geciktirdiği için de manen muatebdir. 
Başka diğer arkadaşlarımız itiraz etmediler ve 
lehinde söylediler. 

Yalnız bendeniz bir şey rica ediyorum: geçen 
defa bir hafta burada hatipler, temsili meslekinin 
muhassenatını, mehazirini söylediler. Çünki he
pinizin hatırı nişanidir. Fakat belki bulunmayan 
arkadaşlar vardır diye bunu mücmelen arzettim. 
Binaenaleyh bunun hakkında bir kanaat hasıl 
ohrsırtur ve bunu biran evvel neticelendirmek 
daha hayırlıdır. 

FEYZÎ Ef. (Malatya) — Dördüncü madde: 
evet hakikaten çok'yüksek yazılmıştır. Temsili 
meslekî; memleket için çok güzel yazılan bir ka-
nun ise de, Vehbi Beyin; o köylü dayı, anlamaz, 
bilmez tabirine teessüf ederim. Emin olsun ki: 
o köylüler, o ayağr çarıklı Türkler, senden beriden 
daha iyi bilirler... zira: 

VEHBÎ B. (Karesi) — Bunu tashih edin ki 
bendeniz de köylüyüm.. Köylüleri tahkir etmedim, 
tevkir ettim. Onun tanımadığı sen ile benim; 
yani kendimiziz... Onu demek istedim. 

FEYZÎ Ef. (Devamla) — Köylü zekâsı iti
bariyle seni ve beni tanır. Sonra herkes büyük 
Millet Meclisine tâyin edeceği azayı, kendi re
yde, kendi arzusiyle göndermelidirler. Biz de 
temsili meslekî yokmu? vardır. Hangi müntehibi 
sani intihabetti de bu doktordur, bunu müntehibi 

saniliğe kabul etmeyiz dediler mi l Hangi köylü 
meselâ bir sanattan, kunduracıyı, yemeniciyi, 
müntehibi sanisin dedilerde kabul etmedi mi. 
Evet bir köylü bir hocayı tâyin eder, diğer köylü 
bir doktoru, diğer köylü bir mühendisi intihab 

: eder. İşte barikai hakikat böyle bir takım ecnas-
tan çıkar. Evet bizim eski usulümüz, usulü ka
vidir. Temsili meslekî güzel bir kanundur, lâkin 

i bize göre değil. 
j HÜSREV B. (Trabzon) — Reis Beyefendi 

müsaade buyurulur mu? Usulü müzakere hak-
kmda, bir şey arzedeeeğim. Görüyorum ki efen
dim yine geçen defa olduğu j^ibi temsili meslekî 
hikâyesi pişirilip pişirilip kotanlıyor. Bıktık 
usandık... Zannederim Heyeti Celile de bunu din
lemekten istiğna hasıl etti. Onun için çok rica 
ediyoruz, iki şekil var; ya"dördüncü madde he
pimizin zari ve iman ettiği gibi ref ve tay olun
muştur (Hayır hayır sadaları) veya mutlak dör
düncü madde konulmak lâzım gelirse... (Gürültü
ler) (Devam sesleri).. 

FEYZÎ Ef. (Malatya) —Efendiler ; şarklı
lar tamamiyle Kürtlerdi ve" ekserisini Kürtler 

' teşkil ediyor. Nasıl, nasıl olurda o Kürtler kendi 
taraflarından bir âza göndermezlerde, erbabı nies-

! lek, temsili meslekî tâyin edilsin derler. Köyden 
! gelmeyen, meslekini bilmeyen ve hukuklarını bil

meyen azalar ne olur? (Müzakere kâfi sesleri). 
' TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — En'son söy

lenecek sözü en evvel söyliyeeeğim. 
Allahın, Ulu Tanrımın büyüklüğüne karşı 

daima, elbette pek büyük kulluklarla mütehas-. 
sis olan bu Tunalı Hilmi: Bu dakikada o ulu 
Tanrıya karşı daha bir başka türlü mütehassis 
bulunuyor. Zira Encümeni Mahsus mazbata mu
harriri beye: doğrudan doğruya intihabın, 
bu memlekette hayalen muhal olduğunu söylet
ti . . . 

Arkadaşımız dediler k i : 35 senelik kanaati 
olmak dolayısiyle inadından vaz geçmiyor. Vaz 
geçmek istemiyor demek istediler . . . Onlarınki 

ı de otuz beş aylık imiş . . Benimki otuz beş sene 
olursa elbette ben onlardan otuz dört sene daha 
eski bulunduğum için o kadar daha muannit bu-

: lunurum. . . Fakat dünyada bir kimse, karşıma 
j çıksın da desin di : Ben yarın geldim, dün gel-
! miyeceğim bunun gibi bir ibare kullansın da 
; ben bunu tashih etmiyeyim . . . Bunu bana tas-
| hih ettirmek istesin de ben onu tashih etmiye-
''. yim . . . 
! VEHBÎ Ef. (Konya) — Rica ederim madde

ye dair söyle . . . 
I TUNALI HÎLMÎ B. ( Devamla ) — Rica ede

rim, nasıl bana söylemişlerse ben de söyliyeee
ğim. . Binaenaleyh encümen mazbatası birtakım 
. sarf ve nahiv, mantık hatalariyle dolu olduğu 

halde o hataların aynen kabul edilmesi, encü
men mazbata muharririnin banav karşı başka 
türlü bir vaziyet aldığına delâlet .eder . . Şimdi 
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efendim, nispî inhitaptan da bahsettiler. Kati
yen Vehbi Bey biraderimiz yanılıyorlar . . . . 

VEHBÎ B. (Karesi) — Rica ederim Hilmi 
Bey. Kürsüi millette münakaşai şahsiyet olmaz... 
Rica ederim madde üzerine söyleyiniz . . . 

TUNALI HÎLMÎ R (Devamla) — Nispî in
tihaptan bahsettiler. 

REÎS — Muhavere yapmayınız rica ederim; 
dördüncü maddeye mütaallik noktai nazarları
nızı söyleyin . . 

TUNALI HÎLMÎ B. (Devamla) — Dördün
cü madde: Efendim, nispî intihap diyince, fırka 
kavgası çıkar dediler. Hayır, katiyen . . . . Ce
maat teşkilâtına verirsek mezhep kavgaları çı
kar dediler. Hayır, katiyen . . . Efendim, bu, 
temsili meslekiye taallûk etmez dediler . . Ha
yır, katiyen . . . . Arkadaşlar nispî intihap eğer 
kabul edilmezse; bu memlekette Vehbi Beyin ta
savvur ve temsil ettiği ve muhakkak olduğunu 
bildiğim: fırka; mezhep kavgası çıkacaktır; 
eğer kabul edilmezse çıkacaktır . . . Zira bir 
ekalliyetin hukuku tanınmazsa o ekalliyet bağı
racak . . O ekalliyet birtakım vesaite müracaat 
edecek, memleketi yine alt üst edecek, burada 
söylemiyeyim dedim. Fakat Nuri Bey arkadaşı
mız pekâlâ bilirler ki ben, intihap esnasında 
mesleki izahen konferanslar vermek üzere dola
şırken, demiştim k i : Meclisi Mebusan eğer feshe
dilmezse; sulhun imzasını mütaakıp ben feshini 
talep edeceğim 

Bir întihap Kanunu tanzim ve kabulünü tek
lif ve o İntihap kanunu kabul edildikten sonra; ' 
meclisin feshini talep edeceğim dedim . . 

Biz bütün bu telâş arasında yapılan intihap
larda, bahusus bizim întihap kanunumuzda ni
sabı ekseriyet bulunmadığı için, bizim yapılan 
intihaplarımızda bir çok ekseriyetlerin hukuku 
payimal edilmiştir. . Yarın o ekseriyetler, ekal
liyetlere inkisam ede ede nihayet bağıracak
lar, memleketi alt üst edecekler. Dikktele 
bendenizi dinleyiniz: Binaenaleyh arkadaşlar 
üssü intihap olarak nispî intihap kabul edilme
lidir ve bu da katiyen bu maddeye taallûk 
etmez. Aşağıda 23 ncü madde olarak konulma
lıdır ve bununla beraber gayri meslekî demek 
orada icabeder. Eğer bu maddeye koyacak 
olursak bütün meclislerde bunu tekrar etmek 
lâzımgelir. . Maatteessüf bütün şûraların mem-
baını, temelini teşkil eden nahiye meclisinde 
niçin temsili meslekiden vaz geçtiniz ve bah
setmediniz? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Hilmi 
Bey kafa bu canım . . . 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Kafa
mız şişti. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Devamla) — Suat Bey 
irticai siyasi buyurdular. Yaşasın o irticai siya
si ki, benim milletime refah ve saadet bahşeder. 
Ne yapayım o sözden ibaret olan hakkı ki be
nim milletimin fakirine, zenginine, mesuduna, 

\ betbahtma hakikî bir saadet bahsedemez. Bana 
| lâzım olan vasıta değil Beyler, bana 
!• lâzım olan vasıta ile hakikate, hakka refah 
I ve saadete vâsıl olacaktır. Meslekî intihap da 
I yaparım, doğrudan doğruya da, dereceli de, de

recesiz de yaparım. Fakat bunların hangisi ba
na hakkı temin ettirirse, refah ve saadeti temin 

i ettireceği kanaatini bana bildirirse ben onu in
tihap ederim ve o vasıta ile hak ve hakikate, 
refah ve saadete vâsıl olmağı bir gaye ittihaz 
ederim. Zira gayeye beni o götürecektir. So
rarım Rusya'dan bahseden Dr. Fuat Bey arka
daşımıza! Bugün koskoca Rusya Bolşevik âle-

I mi bu âcizin usulünü neden tatbik etmektedir? 
I YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Mahiyeti 
i nedir? anlamadık. Bolşevik diyip duruyoruz. 
j TUNALI HÎLMÎ B. (Devamla) — lyi-
|- dir, kötüdür diye ben mahiyetinden bahsetmiyo-
' rum, dördüncü maddeden bahsediyorum. Efendim 
| Bolşevik âleminden bahsederken arzetmek istedi-
| ğim cihet, usulümün nazarî olmadığını, amelî ol-
i duğunu anlatmaktır. Maksadım budur. Başka 
İ bir şey değildir. Uğurlar olsun o nazariyata ki, 

ne kadar ulvi görünürse görünsün, havaî fişek 
I gibi benim gözümü aldatır, oyalar, fakat gön-
I lümü memnun edemez. Binaenaleyh tamamiyle 
I tatlı, güzel görünür bir nazariyedir. Fakat mu-
! zırdır. Şu halde arkadaşlar, asıl dördüncü mad-
j de yirmi üçüncü madde olarak konulmalı ve 
; teklifi âcizanem dördüncü madde olmalıdır. 
! REÎS — Müzakerenin kifayeti hakkında bir 
j çok takrirler var. Söz alan da beş arkadaşımız 

var. Kifayet takriri olduğu için reyinize arzedi-
I yorum. Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kal-
i dırsın. Müzakereye devam edeceğiz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen-
ı dim, bendeniz de bu temsili meslekî usulünün 
i tamamen taraftarıyım. Yalnız burada bir şey 

varidi hatır oluyor. Meselâ bizde sanayi henüz ta-
I azzuv ve taayyün etmemiştir. Binaenaleyh sanayi 
i anasırı sairenin elindedir ve bu suretle gelecekle-
I rin de her halde anasırı saireden olması lâzımge-
j lir. Bendenizce bu doğru değildir. Meselâ sanayi-
I in bir kısmı yekdiğerine müşabihtir. Debagat, 
I kunduracılık ve saire.. Kunduracılık anasırı sai-
I rede ise debagat kamilen islâmlardadır. Bina-
[ cnaleyh bunlar tevhit edilmek üzere bir mü

messil çıkarılabilir. Binaenaleyh temsili mes
lekî muvafıktır. Yalnız madde ile maksat ara
sında kendi kanaatimce bendeniz bir münase
bet görmüyorum. Meselâ «Büyük Millet Meclisi 

i vilâyetler halkınca meslekler erbabı temsil edil
mek üzere» deniliyor. Şu halde mesdekleri tem
sil etmek üzere gelecek azanın erbabı sanattan 
olmaması da caiz olabilir gibi bir mâna anlaşılı
yor. Onun için bendeniz şu yolda tadilini tek
lif ediyorum: (Büyük Millet Meclisi âzası vi-
lâyetlerce meslekler erbabından müntahap âza-

' dan mürekkeptir). 
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VEHBÎ E l (Konya) — Efendim bu Encü

meni Mahsus mazbatası Hükümet tarafından 
geleli, Meclisimize verileli ve encümenden çıkıp 
müzakeresine başlanılalı dört ay oldu ve bu 
temsili meslekî meselesi koridorlarda konuşul
du, şubelerde görüşüldü, her birerlerimiz şurada 
burada, hasbihal sıralarında konuştuk ve sonra 
burada günlerce müzakere edildi. Söylenmedik 
söz kalmadı. Ben bu kadar daha uzayacağını 
ümit etmiyorum. Şu Meclisimizi düşünürsek şu 
Meclisimizde temsili meslekiden*başka ne var; 
rençper var, memur var, tüccar var, çiftçi var, 
her şey var. Yalnız sanat sahipleri yoktur. Onlar 
da gelirse başka kim kaldı? Bunu bu kadar ne
den çekip sunduruyoruz? Mca ederim iki şeMl 
var. Madde evvelden tayyolmadı, encümene git
ti. Şimdi ya kabul olunsun veya tayyolunsun 
gitsin. 

RÎFAT B. (Tokad) — Efendim, bu madde 
geçen gün müzakerede katiyyen tayyedilmişti. 
Madem tekrar müzakere ediliyor. Müsaade bu

yurursanız ben de fikrimi arz edeyim. Bizde 
temsili meslekî esasları üzerine intihabat icrası 
gayrikabildir. Çünkü münazaaları m«eip olur. 
Sen bakkalım dersin, o bakkal değildir der. Tüc
carım der, tüccar değilsin âer, kunduraeıem, deb-
bağsın, değilm gibi bir takım ihtilâfatı mucip ve 
badi olacak... Sonra uf ak tefek meslekleri nazarı 
itibare alırsak yüz ve iki yüzü geçer. Halbuki, 
bizde esas meslek olarak bir zürra, bir de me
mur mesleki, vardır. Yani bunlar galabalık ve 
ekseriyeti teşkil eden mesleklerdir, reyi âm ile 
olursa bunular kazanacak, diğerleri mahrum ka
lacak. îş münavebeye dükülürse bir kunduracıya 
yüz senede bir nöbet düşecek... Boyuna bu hu
susta münazaa olaeak... Onun için bizde temsili 
meslekî üzerine intihap icrası gayri kabildir. 
Binaenaleyh, bu maddenin sabık müzakere mu
cibince, karar mucibince tayyini teklif ederim. 

BEÎS —̂- Meclisi Âlinizde devamı müzakere 
için maatteessüf ekseriyet kalmadı. Beş dakika 
teneffüs... 

!•> ı ı 

İKİNCÎ CELSE 
Açılma saati 3,30 sonra 

REÎS — ikinci Reis Vekili Hasan Fehmi Bf. 
KATÎPLER : Ata B. (Niğde). Feyyaz ÂM B. (Yogad); 

mmm 

BEÎS — Celse kuşat edildi. Teşkilâtı Esasi
ye Kanununun dördüncü maddesinin müzakere
sine başlıyoruz. Söz Mahmut Esat Beyindir. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Müzakerata başla
madan evvel usulü müzakere hakkında bir şey 
arzedeceğim. Efendim, geçen defa Suat Bey 
biraderimiz bir takrir vermiş idi. Meclisi Âli 
haftada iki defa içtima etsin diye, o günkü va
ziyetimize nazaran bunu bendeniz ve Heyeti Ce-
lile de kabul etmiştik. Bir fethi mübin neticesi 
olarak şimdi bu vaziyet zail olmuştur ve Hü
kümet te o kadar meşgul değildir. Binaenaleyh, 
bunu neticelendirmek var, elimizde bütçe var, 
bir takım kavaninin var. îçtimalara devam 
edelim. Bendeniz Heyeti Celilenin.... (Hayır sa-
daları).. * 

VEHBÎ E l (Konya) — Bu haftada iki gün 
olmasının kabulündeki sebep, de^raire ayrılan 
Encümenlerin orada çalışması içindir. Eğer es
kisi gibi olacak olursa devaire giden encümen
ler orada bulunmak azimdir. Çünkü elli beş ki
şidir o encümenler. Eğer burada kâlaeak 
olurlarsa birçok işler yüz üstü kalacaktır. İ337 
senesi bütçesinin tehirine sebep olacaktır. Ka

rarı sabık veçhile hiç olmazsa on beş gün mesai 
lâzımdır. (Kabul sesleri). 

VEHBÎ B. (Karesi) — Müsaade buyurun 
efendim. Bu doğru değildir. Çünkü devairde 
sabahları -çalışılıyor. Günde iki saat çalışılırsa 
kadrolar tertip edilebilir. Evelki gibi olmasını 
bendeniz teklif ediyorum. 

REÎS :— Bu mesele anlaşıldı Müsaade buyu
run. Bir kararı sabıkın tashihi var bir de kararı 
sabıkın muhafazası var. Binaenaleyh, iki tek
liftir. Reyi âlinize arzediyorum. Kararı sabı
kın tashihini kabul buyuranlar lütfen ellerini 
kadırsınlar. Ellerinizi indiriniz beyim. Kararı 
sabık veçhile haftada içtimai umuminin yine 
iki gün olmasını kabul buyuranlar lütfen el
erini kaldırsınlar. Kararı sabık veçhile haftada 
iki gün kabul edilmiştir. 

MAHMUT ESAT B. (izmir) —Muhterem 
efendiler: Bendeniz meslekî temsilin memleketi
min selâmeti için lüzumuna o kadar kailim ki, 
bunu bir ikinci defa daha huzuru âlinizde mü-, 
dafaa etmekle, türk tarihi önünde vazifei tari-
hiyemi yapmakta olduğuma kaniim. Bu me
seleyi iki noktadan tahlil etmeğe çalışacağım. 
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Birincisi; meslekî temsile karşı şimdiye kadar 
yürütülen itirazlara cevap vermek, ikincisi; hak
kındaki nazariyatı umumiyeyi söylemektir. 

Muhterem efendiler, bu meslekî temsil en ev
vel bizim memleketimizde mevzuu bahis olmuş 
değildir ve en evel bizim memleketimizde tatbik 
edilecek sistem de değildir. Meslekî temsil garp
ta uzun uzadıya münakaşa edilmiş, hakkında bir 
çok ulema, yalnız bir memleketin uleması değil, 
fakat bütün dünyanın âlim dediği ulema arasın
da münakaşa edilmiş ve doğruluğu kabul edil
miştir. Fransa'da hukuk ulemasından (Dögi) 
meslekî temsili en evvelâ müdafaa etmiştir. Fa
kat bundan evel Garbî Avrupada meslekî temsil 
italya'nın bir çok memleketlerinde, meselâ ez
cümle Floransa'da uzun müddet tatbik edilmiş... 

MEHMET EMİN B. (Ergani) — Fransanm 
yaptığı şeyi biz yapamayız. Fransa bizim düş-
mahımızdır. Fransa hâinane olarak dinimize; 
vatanımıza taarruz eden bir düşman olduğun
dan onu kabul edemeyiz. Tatbik edemeyiz. 

MİAPMÜT ESAT B. (Devamla) — Efendim, 
Hazreti Peygamber diyor ki; ilim düşmanları
nızda dahi olsa alınız. (Bravo alkışlar). İlmin 
memleketi yoktur. (Bravo sadaları). Binaen
aleyh hukuku âmme ulemasından (Dögi) bunu 
uzun uzadıya müdafaa etmiş ve meslekî temsil 
bir memlekette tatbik edilmedikçe Monteskiyö'-
nün eski nazariyeleri ile, müşavere usuliyle 
parlâmanterizm usulü ile .memleketin bihakkın 
müdafaa olunamıyacağını beyan eylemiştir. Yal
nız buna karşı verilen cevaplar, meslekî temsilde 
memleketin. bazı tabakasının • Meclise girmemesi 
tarzında cereyan etmiştir. Fakat esas itibariyle 
hakkı teslim olunmuştur. 

Yine efendiler! Fransa'nın en büyük adam
larından (Hanoto) buna dair bir kitap yazmış 
Bu kitapta; vaktiyle Floransa'da meslekî tem
silin tatbik edildiğini ve Floransa'nın bundan 
pek çok müstefit olduğunu/söyledikten sonra; 
Fransa'da bulunan ahali en liberal olduğu halde 
Fransa'da memleket menafimin ve Fransa'nın 
Meclisi Millide temsil edilememekte olduğunu 
ve bunun memleketi felâketten felâkete sürükle
mek ihtimali olduğunu söylemiş ve Cumhuri
yetten beyanı şikâyet eylemiştir. 

Efendiler, memleket demek; siyasiyat, edebi
yat ve münevverler demek değildir, Bir memle
ket iktisadiyatından teşekkül eder. Çiftçiliği, 
mimarisi, demirciliği, saraçlığı ilâh.. Bir takım 
meslekler erbabı o memleketi kurarlar, yapar
lar. Bu meslekler yapılmadığı gün memleketten 
eser kalmaz. Malûmu âliniz îbni Haldun Mu
kaddem esinde cemiyetleri tavsif ederken, mem
leketlerin iktisadiyatından ibaret olduğunu ve 
bir takım mesalik erbabının memleketleri husule 
getirdiğini bundan asırlarca evvel beyan etmiş, 
bizim kulaklarımıza bağırmıştır. 

Meslekî temsilde Meclise kimler girecek efen

diler? Bir takım arkadaşlarımız diyorlar ki: 
Meslekî temsilde, cahiller girecek, memleketi an-
lamıyan adamlar girecektir. Hayır efendiler; 
ilim demek; yalnız okumak, yazmak değildir. Bu 
Meclisi Âliye asırlardanberi bu memleketi kı
lıçları ile, sabanları ile müdafaa eden çiftçiler 
girecektir. (Alkışlar) Efendiler; bu memleketi 
asırlarca müdafaa, eden, yalnız kılıçla değil, 
sanatlariyle dünyaya karşı müdafaa eden sanat
kârlar gelecektir ve onların . menafii müdafaa 
edilecektir. Binaenaleyh bunlara cahil demek, 
bütün bir mukaddesatı, kanaatıma göre, tahkir 
demektir. Efendiler! görüyorum, ki, kolay kolay, 
meselâ bir çiftçiye bırak şu cahili diyorlar. Fa
kat ben diyorum ki, böyle değildir. O adam bana 
çiftçilikten bahsederse ve .anlamlısın derse, ben 
ona cevap veremem. Kanaati âcizaneme göre 
meslek erbabı olupta dünyada cahil denilebilecek 
bir kimse yoktur. O adam kendi mesleğini, oku
yup yazmak bilmese, bile okuyup yazandan daha, 
iyi müdafaa edebilir. • 

BÎR MEBUS B. — İki lâkırdıyı bîr yere... 
MAHMUT ESAT B. (Devamla) Efendim, 

müsaade ediniz. Yalnız ikmal edeyim, ondan 
sonra oralara cevap vereceğim. 

Efendiler; devri fütuhatımız tetkik edilirse 
görülür ki, bizim memleketimiz daima sanayii 
himaye etmiştir. Viyana önlerine kadar Osmanlı 
bayrağını.' esdiren orduları yalnız kılıç yürüt-
memiştir. Lonca teşkilâtını tetkik ediniz, devri 
fütuhatımızda görürsünüz ki, saraçların kendi
lerine göre bir tertibatı vardır. O suretle saraç
lık ilerlemiştir. Çiftçileri tetkik ediniz, onlar hi
maye edilmiştir. Demircileri tetkik ediniz, onlar 
da himaye edile edile albayrak dünyanın her tara
fında ün salmıştır. Binaenaleyh yalnız kılıçla' 
yürümemiştir. Bu itibarla sanayi erbabının, 
meslekler erbabının, Meclise girmesi ve Mecliste 
mesleklerini Hükümete himaye ettirmesi, mem
leketimizin hayatı iktisadisi itibariyle bir zaru
rettir. O meslekler erbabının sanatları muhafaza 
edilemediği, himaye edilemediği günden .itiba-
rendir ki, bu memleket parça parça .kopmağa 
başladı. 

Efendüer, Avrupanm sanayii, Avrupanın, 
iktisadiyatı memlekete . tahakküm etti ve bu 
memleket yıkıldı. Bu memleketi. yeniden koru
mak istiyorsak her halde memleketin sanayiini 
temsil etmek, onu himaye etmek mecburiyetin
deyiz. Bunun için bir yol vardır, o da; sanayi 
erbabının^ memleketin mukadderatına iştirak et
meleridir. Onlar memleketin mukadderatına 
iştirak etmedikçe, onların menafii umümiyele-
rinin bihakkın himaye görmesine de imkân yoktur. 
Hiç şüphesizdir ki, bir çiftçiyi çiftçi kadar benim 
düşünmemin imkânı yoktur ve bir demirciyi de
mircinin düşündüğü kadar benim düşünmekliği-
min imkânı yoktur. Demirci olmayanın onun 
kadar iş görmesi ihtimali yoktur ve olmayınca 
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bu memleketin sanayiinin ileri gitmesinin im
kânı yoktur. 

İntibabatımızın hali hazırına gelince; bu hal 
meslekleri, sanayii himaye etmekten pek uzak
tır. Çünkü: burada sanatlar temsil edilmiyor 
ve .bu sanayi burada temsil edilmedikçe onları 
düşünmek imkânı da yoktur, var ise de pek az
dır. İkinci bir itibarla, zamanımızda bu kabul 
ettiğimiz sistem, şu şekli intihap, şayanı tenkit

tir. Çünkü intihapta gaye, memleketi temsil et
mektir. Bu tarzı intihap ile kim iddia edebilir ki, 
memleketimiz temsil edilir? Doğrudan doğruya 
halk bu sistemle - buradaki Meclisi Âliyi tenkit 
etmek değil, sistemi tenkit ediyorum - bu sistemle 
halk hangi suretle menafiini şimdiye kadar bu Mec
liste, bu sistemde müdafaa edebilmiş ve Hükü
mete sözünü dinletebilmiştir? Çok rica ederim, 
halkın idaresinde, halkın menafii umumiyesinde 
ne gibi tahavvüller görebildik? (Hiç sadaları) 
yine eskisi gibidir. Yalnız bizim memlekette 
değil efendiler, bu, dünyanın her tarafında böy
ledir ve dünyanın her tarafında böyle olduğu 
için zaman zaman ihtilâller, büyük büyük inkı
lâplar önünde kalıyoruz. Bu inkılâpların, bu ih
tilâllerin mânası hep burada saklıdır. Yani hal
kın doğrudan doğruya memleketin mukaddera
tın! ellerine alamamasında ve binaenaleyh mena
fii umumiyenin bihakkın düşünülmemiş olma-
masmdadır. Memleketimizde temsili meslekîyi 
kabul etmekle millete en büyük bir eser bıraka
cağız. Esasen Teşkilâtı Esasiye Kanununun bi
rinci ve dördüncü maddeleri tayyedilirse diğer 
tarafının ehemmiyeti yoktur ve Meclisi Âli bu 
memlekete en büyük hizmeti, tarihlerin, ilimlerin 
söylediği hizmeti, istediği büyük vazifeyi, birin
cisini kabul etmekle tarih önünde yükselmiştir. 
İkincisini kabul etmekle de bir kat daha yüksel
miş olacaktır. . 

Efendiler; cümlenize malûmdur-ki, memleke
timizin inhitatı, memleket mukadderatının mem
leketin sahibi olanların eline düşmemesi teşkil 
etmiştir. 

Büyük tarih şinaslarımızdan Murat-Bey yaz
dığı bir eserinde bu nokta üzerinde ısrar, etmiş
tir. Bir çok müverrihlerimiz gibi. Fakat Murat 
Bey bilhassa bu noktada ısrar etmiştir. Mahmut 
Şevket Paşa da Osmanlı Kıyafeti Askeriyesi diye 
yazdığı bir eserinde doğrudan doğruya bu nok
taya ilişmiş ve memleketin mukadderatı; timar 
ve zeamet ashabının elinde iken, yani doğrudan 
doğruya bu memleketle alâkadar olan ve bu 
memleketin ümranını yapan ve bu memleketin 
sahibi olan insanların elinde iken iyi idare edil
miştir. Bilâhara Endurun'da teşkil edilen mek
tebe yüzlerce ecnebi çocuklarının dolması ve on
ların bu memleketi idrak edememeleri yüzünden, 
bu memleketin ihmal olunması bizi felâketten 
felâkete sürüklemiştir der ve Murat Bey de 
Ebülfaruk ta ayni noktada ısrar eder. Binaen
aleyh meslekî temsili kabul etmekle, tarihin bize 

haykırdığı bir tehlikenin ilâcını bulmuş olacağız. 
Bu, bir tarihi yaradır, daima kanıyor, artık 

dinmek istiyor ve bu kanaya kanaya bu memle
keti öldürmesi pek mümkündür. (Allah saklasın 
sadaları). Bunun önüne ancak Büyük Millet 
Meclisi geçmekle bu büyüklüğünü dünya önün
de bir daha ispat etmiş olacaktır. 

Muhterem efendiler; müsaadenizle bir kaç 
arkadaşımızın itirazlarına cevap vereceğim. Er
zurum Mebusu Hüseyin Avni Beyefendi iki de
fa bu mesele için söz söylediler. Fakat bendeniz 
kanaati âcizaneme göre sözlerinde tenakuz bul
dum. Yani benim noktai nazarıma göre yanlış
tır. Birincisi şudur: Buyurdular ki, eski Ka
nunu Esasi iki dereceli intihabı kabul etmiştir, 
bu defa tadil etmekle elli sene sonra bir dere
celi intihabı kabul ediyoruz. Binaenaleyh.kanunu 
tekâmüle riayet ediyoruz. Binaenaleyh sonra bu 
memlekete meslekî temsil veriyoruz. Neticei man-
tıkiyesini intaç etti, bendeniz bunu hatalı gör
düm. 

Çünkü: meslekî temsilin dereceli intihaplarla 
alâkası yok. Meslekî temsil bir dereceli intihaba 
da girer, iki dereceli intihaba da girer. Yani 
memleketin seviyesi dun se, ki, bendeniz bunu 
kabul etmiyorum, çiftçi bizim tanıdığımızdan 
çok yüksekti;'. Hem memleketi . müdriktir, hem 
vatanperver, hem zekidir. 

Efendiler, o çiftçidir ki,, bu memleket tehli
keye düştüğü gün sapanını bıraktı, kılıcını çek
ti ve bu memleket için yedi yüz yıldanberi 
akıtmakta olduğu kanını yine akıttı. Binaenaleyh 
ona cahil diyemeyiz efendiler. Binaenaleyh iki 
dereceli... 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Hayır, 
bunu ben öyle demedim. 

MAHMUT ESAT B. (Devamla) — Hayır, 
Avni Bey demedi. Fakat Mecliste öyle bir ka
naat var, onun için söylüyorum. Binaenaleyh 
bir dereceli intihapta m.eslekî temsil yapılabilir. 
İki dereceli intihapla da meslekî temsil yapıla
bilir. Yani meslekî temsilde halkın doğrudan 
doğruya gelmesi tecviz edilemez. 

Meslekî temsilde halkın doğrudan doğruya 
gelmesi imkânı yoksa iki dereceli de kabul edi
lebilir. Binaenaleyh bununla alâkası yoktur. 
Sonra, bir şey daha buyurdular Avni Beyefen
di, ikinci çıkışlarında, o da bu idi : Buyurdu
lar ki; meslekî temsili kabul etmekle hukuku 
esasiyenin milletlere tanıdığı hukuki, meşruti 
bir hakkı, yani tamamen Mecliste bulunan bir 
hakkı nezedelim. Onun için tenakuz var. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Hayır, 
öyle demedim. Bendeniz diyorum ki; bir dere
celi intihapta meslekler dâhildir, temsil eder 
dedim. Yoksa o odur diye demedim. 

MAHMUT ESAT B. (Devamla) — Sonra, 
Hüsrev Beyefendi arkadaşımız, bunda kabiliyeti 
tatbikiye görmediler. Doğru olabilir. Lâkin ka-
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biliyeti tatbikıyesi yok deyince o noktayı bize 
izah buyurmadılar. îzah buyurmuş olsalardı bel
ki kendilerine o noktadan cevap vermek müm
kün olabilirdi. Yoktur dediler. Bendenizin an
ladığıma göre bu olsa olsa memlekette loncalar 
olmaması dolayısiyle bunda kabiliyeti tatbikiye 
görmediler. Yani memleket cahildir diye değil. 
Efendiler doğrudur. On sekizinci asırdanberi za
vallı memleketimizin garp iktisadiyatından ye
diği darbelerle meslek erbabı hurdehaş oldu ve 
onun için bu memlekette ashabı sanayi darma
dağın olmuştur. Loncalarımız yoktur. Fakat 
loncacılık ruhu vardır. Bugün Anadolu'nun her
hangi ıbir memleketine giderseniz esnaf kâh
yalarına, şunlara bunlara tesadüf edersiniz ki, 
bunlar lonca teşkilâtının, yani lonca teşkilâtı 
kadimesinin izleridir. Bunları yeniden canlan
dırmak imkânı da .mevcuttur. Yeter ki Meclisi 
Âliniz bunu Kanunu Esaside kabul etsin ve şu 
kayıtla kabul etsin, desin ki : Lonca teşkilâtı 
tatbik edilecektir. Belki bu iki seneye tevakkuf 
eder. Fakat mütehassısları bize bir senede ya
pılabileceklerini söylüyorlar. Onlar vücude ge
tirildikten sonra kabiliyeti tatbikıyeden mak
satları bu ise kendilerine bu yolda cevap vere
ceğim. 

Muhterem Hoca Vehbi Efendi Hazretleri de 
buyurdular ki, meslekî temsil doğrudur. Bina
enaleyh efendiler, esasta Hoca Vehbi Efendi 
Hazretleri ile münakaşa edecek değiliz. Yal
nız teferruatta münakaşa edeceğiz. O da mes
lekî temsil doğrudur .ve bu Meclis çiftçilerden, 
demircilerden ve meslek erbabından müteşekkil
dir dediler. Bendeniz kendilerine diyeceğim ki; 
mademki meslekî temsil şu şekilde Meclisi Âli
de mevcuttur,- o halde Kanunu Esasiye kayıtta 
ne mahzur vardır? Son sözlerimi söyliyeyim. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Ben, bir mahzur var 
demedim. Bununla beraber demirci demedim, 
i'cnçber var, memur var, asker var, doktor var, 
avukat var. Zaten meslekler de bunlardan iba
rettir. 

MAHMUT ESAT B. (Devamla) — Binaen
aleyh bu Meclisi Âli meslekler erbabından mü
teşekkil ise bunun Kanunu Esasiye kaydi evle-
viyetle sabit olur ve doğru olur. Çünkü onu bir 
kere daha tesbit etmiş oluruz. 

Son söz olmak üzere bunları ilâve edeceğim: 
Meslekî temsil ilmin ve Osmanlı tarihinin bu 
Büyük Meclise kabulünü teklif ettiği bir sis
temdir. Hiç bir hatibin teklif ettiği sistem de^ 
ğil, tarihin asırlardanbeı \ haykırdığı bir sis
temdir! ilmin asırlardanberi anlatmak, istediği 
bir sistemdir. Memleketimizin selâmeti burada
dır. Memleketin sahipleri ancak bu suretle 
memleketin mukadderatına hâkim olacaklar ve 
memleketi yapan iktisadiyat ta ancak bu su
retle himaye edilecek ve asırlardanberi ağlayan 
çiftçi, köylü ancak bu suretle gülecektir. Bu
nu Büyük Millet Meclisinde (10) milyonluk 

Anadolu halkı bekliyor. Halk hakkını istiyor 
efendiler. 

RA(HP B. (Kütahya) — Efendim, meslekî 
temsil hususunda rüfekayi muhteremeden bir 
çokları ve bilhassa refiki muhteremim Mahmut 
. Esat Bey gayet ilmî ve gayet mukni, ciddî me-
bahise müstenit beyanatta bulundular. Yalnız 
bendeniz iki noktaya nazarı dikkati âlilerini 
şiddetle celbetmek arzu ediyorum. Birisi; in
tihap meselesi mevzu ubahis olduğu vakit ben 
düşündüm, bu intihap işinin ne olabilmesini 
gözümün önünden şöyle geçirdim. Bir millet işi 
ve milletin de en, mukaddes ve en mühim bir va
zifesi olduğunu anladım. Sonra bir kere millet
leri, milletin mahiyeti teşekküliyesini, millet
leri teşkile sebep olan esbap ve avamili tetkik 
ettim ve kendi kendime sordum. Acaba insanlar 
ne için evvelâ cemaatler teşkil etmişlerdi? Aca
ba insanları böyle cemaatler, milletler haline 
sevkeden esbap ve avamil nedir? Bu sualime bü
tün dünyanın, müttefikan kâffei sunufu ule
manın verdikleri cevabı en muvafık buldum. 
O da fırıncının rençbere, rençberin demirciye 
velhasıl her sınıf insanların yekdiğerine olan ilı-
tiyacpıdan dolayıdır ki, insanlar bir araya gel
mişler. Yani insaul-arı bir araya getiren meslek
lerdir. Binaenaleyh eemiyatın, milletlerin es
bap ve avamili içtim aiy esinin en mühim mi mes
leklerdir. Onları birleştiren, bir arada yaşat
tıran, büyük nrüyük cemaatler teşkiline saik olan 
mesleklerdir diye buldum. Şu halde yine ken
di kendime diyorum ki; acaba, insanların insan 
halinde, cemaat halinde, millet halinde yaşa
masına saikı yegân olan, esbap ve avamil olan 
meslekler, yine o insanların devam ve kıvamına, 
teali ve terakkisine ne için sebep olmasın ? 

İkinci cihet efendiler; intihapta herhalde 
iki şekilden memleket birisini kabule mecburdur. 
O da ya intihabatı meslekler erbabına istinat 
ettirmek veyahut intihabatı siyasi fırkalara is
tinat ettirmektir. Eğer intihabat meslekler er
babını temsil etmek üzere kabul edilmezse, ya
ni reyi âm ile* gerek bir ve gerek iki dereceli 
olsun, hangi şekilde olursa olsun, intihabat 
mesleklere tefrik edilmezse bu mahzur gayrika-
bili içtinaptır ve muhakkaktır ki memlekette 
muhtelif siyasi partiler teşekkül edecektir ve 
intihabatı,. memlekette teşekkül edecek bu siyasi 
•partiler idare edecektir. Şu ikiden hiç bir vakit 
hâli değildir. İntihapta eşlem tariki kabul et
mek için şu iki şeye bakacağız : Ya meslekleri 
kabul edeceğiz veyahut siyasi fırkaların vücu
dunu kabul edeceğiz. . Memleket için siyasi fır
kalar mı daha nâfidir, memleketin hakikî ana
sırı mı Meclisi teşkil etmeli? Yoksa diplomatlar
dan mürekkep bir Meclis mi istiyoruz ? Şu iki 
meseleyi hallettiğimiz vakit intihabı da kendi 
kendine halletmiş oluruz. Bendenizin kanaatim, 
bu memleketi bir âfet kadar muzır olan siyasi 
fırkaların tesiratından masun bıraksın Cenabı-

— aee — 



î : 134 17.1.1337 C : 2 
hak... Binaenaleyh temsili meslekiyi kabul et
mezsek bu memleket siyasi fırkaların ve bir ta
kım diplomatların bazicei hevesatr olacaktır. 
Amma memleket bu suretle kurtulur mu? iyi 
mi olur f kötü mü ? bilmiyorum. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Efendiler; 
-bendeniz bu temsili meslekî hakkında fikrimi 
beyan etmezden evvel zatı âlilerini bundan 12 
sene evveline irca ve imale edeceğim. Meşruti
yetin ilânını mütaakıp Meclisi Mebusanı teşkil 
ettik. Bu Mecliste'de kanun yapmak hevesi baş-
gösterdi. îlâmaşaallah bu kanun yapmak heve
si bugün Büyük Millet Meclisine kadar sirayet 
etti. Soranm zatı âlilerinize; bizdeki kavanin 
kadar hangi memlekette çok kavanin var? Zan
nederim ki, on iki sene zarfında on iki bin ka
nun vücude getirdik. Fakat hiç bir vakitte halkı 
idare ve milleti ihya edemedik. Niçin? esbap ve 
ledünniyatı nedir? Hiç bir vakitte milletimizin 
idaresini irilenler reiskâre geçmedi ve milletin 
idaresini bilenler o kanunu vazetmedi. Binaena
leyh milletin nasıl idare edileceğini bilmeli ve 
ondan sonra kanun yapmalıdır ki kanunlardan 
istifade edebilmeli. Bugün elimizdeki mevcut 
olan bir sürü kanun, bir sürü kâğıt parçasından 
ibarettir. Başka bir şey değildir. Kanunu Esasî 
yaptık, bunu tadil ettik. Bu kadar uğraştık. 
Sorarım zatı âlinize; hangi ferdin hukuku mah
fuz kaldı ? Kanunu Esasiyi yapanlar Kanunu 
Esasiyi çiğnediler ve dünyada yapmadık felâket 
bırakmadılar. Evet ben bugün bunu itiraf edi
yor ve kabul ediyorum ki, temsili meslekî bizi 
kurtarır. Ne vakit? Ne vakit bizde cemaat ha
yatı baş gösterirse. Efendiler; bundan yüz se
ne evvel Tanzimatı Hayriye diye ilân ettikleri 
şey bizi hereümerç etti. Bugün iktisaden hiris-
tiyanları üzerimize hâkim kıldı. Bu teerübe 
gözönünde dururken cemaat hayatını teşkil et
mezden ve islâmları cemaat hayatına sevket-
mezden evvel temsili meslekiyi tatbik etmek 
milletimiz hakkında muzırdır. Aynı hatadır. 
(Alkışlar). Bu hataya girmiyelim efendiler. 
Binaenaleyh temsili meslekî yapmalı. Ne va
kit? Ne vakit ki cemaat hayatını ve sanatkâr
ları birleştirmek usulünü tatbik edersek ondan 
sonra düşünmekliğimiz lâzımdır. 

RAGIP B. — Fırkalar cemaat hayatını teş
kile bırakmaz. 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Efendi
ler! Müzakere başka çığıra geçiyor. Rica ederim. 
Burada teşviki sanayi yapmıyoruz, tarihî felâ
ketlerimizi tadat ederken bunu bilmiyen kimse 
yoktur 

Sanata teşvik için kanun yaparsak o vakit 
burada usulü intihaptan bahsederiz. Kabiliyeti 
nedir? Yine soyuyorum; o tekmil neticesiyle do
ğar. Memleketimizde inhilâl etmiş, tefessüh 
etmiş, bir sanat, sanayi teşkilâtı yapmakla ihya 
olunur mu? rica ederim. Kabul olunmayan bir 

şey üzerine intihap yapılsm deniyor. Maalifti-
har kalbimiz sızlasın. İSvet geçenlerde söylediği
miz gdbi sanatlar teşekkül etsin; loncalar yapıl
sın. Millete hak verilmezse sırası gelince onlar 
haklarım bizden cebren alırlar. 

MTJHÎDDÎN BAHA B. (Bursa) — Efendim 
geçenlerde bu kanunun ilk müzakeresinde istas
yon fabrikasına gittim. Orada memlekete bizim 
kadar çalışan, bizim kadar vakfı hayat eden fe
dakâr gençler gördüm. Ellerinde örsler ve çe
kiçlerle bizim burada rahat rahat oturmamızı. 
temin edecek silâhları yapıyorlardı. Onları 
hürmetle selâmladım. Alışmadıkları bu selâm 
karşısında, mahcup kaldılar. Yanımda? mebus 
arkadaşlarımızdan bir kaç kişi daha vardı. Bi
zim Büyük Millet Meclisi âzasından olduğumu
zu anladıkları ve kendilerine gösterdiğimiz ve 
bihakkın lâyık oldukları ruyi samimiyeti gör
dükleri zaman dediler k i : Meclisinizde bir ka
nun varmış, o kanun mucibince sanatkârları da 
meclisinize alacaklarmış. Evet dedik öyledir. 
Fakat efendim dediler almıyacaklar ve almıya-
caklarını söyliyenler çoktur. Ben temin ettim ki 
Büyük Millet Meclisi hakkınızı verecektir. (Sağ 
cenahtan - patirdılar), (Sağ tarafa hitaben) B-
fendiler bu taraftan bugün ellerini vurmak su
retiyle bana söz söyletmek istemiyen sizler beni 
tekzip ediyorsunuz. Hakkınızdır. Tömsili mesle
kî aleyhinde söz söliyen zevat arasında Yahya 
Galip Beyefendiyi de gördüm. Onlar takip et
tikleri meslekte pek mütesallip oldukları için 
hemen cemaat teşkilâtından bahsettiler ve de
mek istediler k i ; cemaat teşkilâtı yapılmı-
yan bir memlekette temsili meslekî usulü takip 
edilirse müslümanlar kaybedeceklerdir. Hayır 
Yahya Galip Bey?.. Kendilerinin burada olma
dığını zannediyorum. Beyefendiler hâlâ hiris-
tiyanların bu memlekette hukukundan bahseden 
mütesallip bir müsluman tasavvur etmezdim. 
Bunu Yahya Galip Beyin şahsında gördüm. 
Hiristiyanlar yarın hangi hak ve salâhiyetle 
bu şerait dâhilinde bu Meclise girmek hakkını 
iddia edeceklerdir? Nasıl tasavvur edebilirim 
ki,' hiristiyanlar bizi aldatsınlar ve cemaat teş
kilâtından istifade ederek bu Mecliste ekseriyet 
teşkil etsinler? Buna imkân görmüyorum. Sonra 
daima iddia edenler içerisinde Yahya-Galip Be
yefendi vardır. Her yerde Anadolu'nun her ta-
^afmda ekseriyeti kahire ve sralibe müsttim an
lardadır. 

YAHYA GALÎB B.'- (Kırşehir) — Sanat hu
susunda değil Beyefendi. 

MUHÎDDÎN BAHA B. (Devamla) — Ben 
onların keyfiyeten tefevvuklarını maatteessüf 
kabul ederim. Evet her yerde ustalar onlardan
dır. Ekseriyetle en büyük üstat onlardandır. 
Fakat adedine bakarsanız ekseriyet bizdedir 
ve ekseriyet bizde değilse ve bunu iki, üç sene 
içerisinde şeraiti müsaade dairesinde temin ede-

I miyeceksek vaz geçelim bu işten. 
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Diyorlar ki smrf teşkilâtı yoktur k i temsili 

meslekide muvaffakiyet hâsıl olsun. Biz bunu 
şarta talik ediyoruz. îk i sene zarfında sunuf 
teşkilâtı yapılabilir. Temsili meslekî usulü tatbik 
edilebilir, halk cahildir, halk bilmiyor, halk tanı
mıyor deniyor, bu intihabatta da o vardır. Ne 
şekilde düşünürseniz düşününüz, nasıl tasavvur 
ederseniz ediniz, sunuf a taksim etmek suretiyle 
on beş milyonluk ahalide vâki olacak intihap 
bundan çok daha iyi olacaktır. Temenni ede
rim, böyle büyük bir inkılâbı idariyi meydana 
getiren Meclis böyle bir inkılâbı içtimai ve si
yasiyi de vücude getirsin, tekrar tahtaları vura
bilirsiniz efendiler. 

REİS — Efendim söz alan zevat sözlerini 
söylediler. Müzakerenin kifayetini reye vazet
meğe lüzum görmüyorum. O halde umumî mü
zakereyi kapatıyoruz. Müzakereyi kâfi gören
ler ellerini kaldırsın. Umumî müzakere kâfi 
görüldü. Tadilnameleri okuyacağız. On kıta ta-
dilname var. Fakat bunlar dört noktada tekasüf 
ediyor. Temsili meslekinin, maddenin tebdili, 
yani encümenin şimdiki -teklif ettiği veçhile 
kabulü, diğer bir takrir de temsili meslekî esas 
olmak itibariyle maddelerin ibareleri ve kelime
leri üzerinde tashihat icrasına ait. Diğer takrir
ler de temsili meslekî hakkındaki maddenin 
tayyile dördüncü madde makamına kaim olmak 
üzere vilâyetler halkınca doğrudan doğruya in
tihap icrası, diğer bir takrir- de doğrudan doğ
ruya değil, bilvasıta intihap icrası. Diğer i k i ' 
takrir de maddenin tamamen tayyını ve yerine 
başka bir . şey ikame edilmemesidir (Muvafık 
sadaları). Şimdi takrirleri tamamen okuyayım 
da andan sonra reyinize sıra ile arzedeyim. 

Riyaseti Celileye 
Dördüncü maddenin berveçhi âti tadilini 

teklif eylerim: 
Büyük Millet Meclisi vilâyetlerce, doğrudan 

doğruya kanunu mahsus mucibince müntahap 
azadan mürekkeptir. 

Trabzon 
Hüsrev 

(Kabul sesleri). 
REÎS — Müsaade buyurun efendim, bir ke

re hepsi okunsun ondan sonra reye vazederiz. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun dördüncü mad

desinin sureti âtiyede tadlini teklif ederim: 

MADDE 4. — Büyük Millet Meclisi vilâyet
ler halkınca ve bir. dereceli usul veçhile mün
tahap azadan mürekkeptir. 

17 Kânunusani 1337 
Erzurum Mebusu 

Hüseyin Avni 

Riyaseti Celileye 
Dördüncü maddenin berveçhi âti şekilde ka

bulünü teklif eylerim: 

MADDE 4; — Büyük Millet Meclisi vilâyet
ler halkınca kanunu mahsusuna tevfikan mes
lekler erbabı temsil edilmek üzere doğrudan 
doğruya müntahap azadan mürekkeptir. 

Karahisarı Sahip 
Mehmet Şükrü 

(Ret sadaları). 

Riyaseti Celileye 
Dördüncü maddedeki (Meslekler erbabı tem

sil edilmek üzere) ibaresinin tayyı suretiyle mad
denin kabulünü teklif eyleriz. 

17 Kânunusani 1337 
Karahisarı Şarkî Muş 

Mesut - Ahmet Hamdı 

Riyaseti Celileye • 
Dördüncü maddenin berveçhi âti.tadilini tek

lif eylerim. 
Yozgad 

Süleyman Sırrı 

• MADDE 4. — Büyük Millet Meclisi: erbabı 
meslekî temsil etmek üzere vilâyetlerde meslek
ler erbabınca müntahap azadan mürekkeptir. 

Makamı Riyasete 
Temsili meslekiyi ihtiva eden dördüncü mad

de evvelce tayyolunduğundan müzakere kâfidir. 
Erzurum 
Nusrat 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddenin ârâya yazını tek

lif eylerim. 
Yozgad 

Süleyman Sırrı 
RElS — Karahisarı Şarkî Mebusu Mustafa 

Beyin bir takriri vardır. Diğer rüfekanın aynı 
mealde takrirleri okunduğu için tekrar onu oku
mağa hacet kalmadı. 

Riyaseti Celileye 
Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci maddeler 

Büyük Millet Meclisinden sonra icra kılînacak 
intihabata dair olduğu lâyihanın sonundaki mad-
dei münferideden müstebandır. Bugün mevkii 
icraya konulacak kavanini tanzim ve ikmal etme
miş ve bahusus bu kanunun teşkilâtı idarî kıs
mına ait bir çok kavanin tanzimi ehem ve elzem 
bulunmuş iken bunları bırakıpta bugün lüzumu 
olan mevaddı, ihmal etmek doğru olamıyacağm-
dan mevaddı mezkûrenin tayyini teklif eylerim. 

Karahisarı Şarkî Mebusu 
Mustafa 
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REİS — Şûradan şûraya intihap icrası hak

kında Tunalı Hilmi Beyin bir teklifi var. 

Riyasete 
Dördüncü maddenin zirdeki veçhile kabulünü 

teklif ederim: Büyük Millet Meclisi .(Vilâyet 
. şûraları) nın ya kendinden veyahut hariçten bil-
jntihap ib'as ettikleri vekillerden terekküp eder. 

Bolu 
Tunalı Hilmi 

REİS — En.fazla teklifi muhtevi olan Mus
tafa Beyin takririnden başlıyorum. 

(Takrir tekrar okundu). • 
REİS — Bu takrir hakkında Encümenin 

mütalâası var mı? 
MEHMET VEHBİ B. (Karesi) — Demincek 

arzettim. Bu maddeleri tayyetmek memleketin 
ve Meclisin istikbalini tayyetmek demektir. 

(Red sesleri). 
MUSTAFA B. (Karahisarı Şarkî) — Öyle 

mühim bir mesele yoktur. Binaenaleyh arzetti-
ğim gibi bunu son müzakereye bırakalım. 

REİS — Efendim, bu takririn dördüncü mad
deye ait kısmını reyinize arzediyorum. 

Efendim, Mustafa Bey, şimdi okunan takri
rinde dördüncü, beşinci, altıncı maddelerin tay-
yini teklif ediyor. Beşinci* altıncı maddelerin 
müzakeresine henüz geçmedik. Yalnız dördüncü 
madde hakkındaki tay teklifini reyinize arzediyo
rum: Tay teklifini nazarı itibare alanlar lütfen 
ellerini kaldırsın. Nazarı itibare alınmadı. 

Şûradan şûraya intihap usulü hakkındaki Tu
nalı Hilmi Beyin takririni kabul edenler ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmedi efendim. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Ben tarihî 
vazifemi yaptım. İnşaallâh 23 nisanda ekseriyet
le değil, ittifakla kabul edeceksiniz. 
v REİS —• Efendim, takrirler başlıca iki nok
tada temerküz ediyor. Maddenin kalması veya
hut kalmaması. Bütün takrirler bu noktada bir
leşiyor. Reyinize vazedeceğim, Temsili meslekî 
kabul edildiği takdirde temsili meslekiye ait ve
rilen tadil tekliflerini okuturuz. 

VEHBİ B. (Karesi) — Reis Bey müsaade 
buyurun. Avni Beyin ret hakkındaki takrirleri 
vardır, cevap vereceğim. Beyler! bir şeyi ka
bul edeceğiz. Ya bu memlekette sanatı ihya ede
ceğiz veya, imha edeceğiz veyahut şimdiki gibi 
ihmal edeceğiz. Sanati ihya etmek, memleketi 
dâhilinden takviye etmek, memleketin iktisadiya
tını yükseltmek istiyorsak bu teşkilâtı ihya et
meğe mecburuz ve memleket politikacılarının 
elinden kurtulur. Binaenaleyh, tefessüh etmiş 
- aynen söylediklerini tekrar ediyorum - tefes
süh etmiş teşkilâtı biz tefessüh ettirmişizdir. 
Bugün ufak bir himmetle derhal eski haline ge
lecektir. Bu teşkilât mevouttur. Yalnız ter:ı-
nütleri yoktur. O tesanütlerini temin edeceğiz. 
Burada en korkulacak şey ve bir çok arkadaşları 

. korkutan bir şey vardır ki: o da, birer merkezi 
umumiye tâbi olurlar ve memleket bu merkezi 
umumiler elinde baziee olur. O meseleyi de bu
rada tasrih edebilirsiniz. Gerçi bununla meslekî 
temsil derhal tatbik edilecek değildir. Buraya 
kanun gelecektir. Fakat burada bir kelime ile 
tasrih edebilirsiniz ki, « meslekleri. temsil veya 
ahaliden intihap edilmek üzere veyahut meslek
ler erbabından temsil edilmek üzere-.... »yeni bir 
•kayitla bu vâhimeyi defedebilirsiniz. 

Sonra Yahya.Galip Beyefendi cemaat teşki
lâtı yapmalı dedi. Zannederim, cemaat teşkilâ
tı demek, bu demektir. Yani cemaati islâmiye 
teşkilâtı ile meslek teşkilâtı arasında çok farklar 
vardır. Cemaatı islâmiye teşkilâtı vücude .getir
meyip şimdiye kadar durmakta hatadır. Ona he
pimiz taraftarız. Cemaati islâmiyede teşkil-edil
melidir. Fakat Cemaat teşkilâtı başkadır. 

EMİR Pş. (Sivas) — Bu mesele hakkında 
rüfekayı kiram mütalâat dermeyan ettiler. İkin-
c', üçüncü müzakeresidir. -

VEHBİ B. (Devamla) — Bu meslekler erba
bını istediğimiz dereceye sokmak bizim yedi 
iktidarımızda mıdır? Bunu soruyorum. Bu ka
nunu yapmakla onları ihya etmek kabil midir? 
Yoksa bizi harbe sokan Avrupalıların rekabeti
ni ref'e hazır-mıyız? İstediğimiz vakit ihya ik
tidarını biz haiz miyiz? değil miyiz? Onu tetkik 
etmeli. Demek ki, bu bizim elimizde değildir. 

Memleketteki meslekler niçin mahvolmuş? O, 
yalnız Avrupa rekabeti karşısında değil, bizim 
de hücumumuz karşısında mahvolmuştur. Mem
leketimizde meslekler erbabından mümessiller 
buraya gelirlerse, yapılacak Rüsumat kanunun
da, Tarife kanununda, meselâ debagat edilmiş 
deriler üzerine konacak resim ve meselâ dâhil
de kaç kuruşa mal oluyorsa ona üç misli ko
nulmak icap edip etmiyeceğini o takdir ede
cektir. Bu, bu ve emsali ehli sanatın sanati eri
ni himaye edecek kendi meslek, eshabıdır. Bu
rada hiç birimiz o sanatın sahibi kadar müte
hassısı olamayız. Sonra dâhilde de hiç bir kim
se inkâr edemez ki, cemaat ve tesanüt bir kuv
vettir ve o kuvvet hariçten gelecek kuvvetle
re mukabele edecek, bu hiç bir zaman inkâr edile
mez. İşte o kuvvet onları himaye edecektir.-
Nitekim memleketin birçok yerlerinde debbağlık 
pek mühim bir sanat iken, pek çok paralar 
getirir iken (debağ altın ölçer tabak tabak) dar
bı meseli bile memleketimizde vücut bulmuş iken, 
bugün debağlar dilenci hâline girmişlerdir. Bu : 

mm sebepleri, yekdiğeri arasında tesanüt olma
ması ve sanatlarının terakkisine ait himayeyi 
kendileri yapamamasıdır. Eğer Hükümete vazı-
yed edecek olurlarsa kendileri bunu yapacaklar
dır. 

. (Trabzon Mebusu Hüsrev Beyin takriri tek
rar okundu. 

HÜSREV B. (Trabzon) — Esas itibariyle 
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zaten dördüncü madde tayyolunnıuştu. Neden do- ı 
lavı hâlâ müzakere ediliyor? (Hayır sesleri"). i 
Simdi tayyölunmadığım kabul edelim. Matbaa 
zabıtnameleri basamıyor ki, elimize alıp bakalım. 
Bence kanaati kâmile var ki, temsili meslekî 
•oirf meslekler erbabını siyasileşı irmek gayesin». 
matuf olması dolayısiyle merkezi umumiden değil, 
bilâkis harbi umuminin tecarübü adidesinden 
mütenebbih olduğu için millete saldırmaktan kor
kan Meclisi temsil, onun için temsili meslekiyi 
istemiyor. Onun için, bu takriri takdim ediyorum. 

REİS — Efendim şimdi takrir okundu. Bir 
defa daha okunmasını arzu ediyormısınız? 

(Hüsrev Beyin takriri üçüncü defa okundu) 
REİS — Bu takriri kabul buyuranlar lütfen 

ellerini kaldırsın. İndiriniz Beyim ellerinizi. Tak
riri kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın. 
İndiriniz ellerinizi. 

Efendim Heyeti Celilenizin nazarı dikkati âli
lerini celb edeyim. Maddei kanuniye temsili mes
lekî esası üzerine yazılmıştır. Tadilnameler ona 
ıtakdinien reye arzolunur. Kalkmayan eller var
dır. Tabii müstenkif vaziyetinde kalıyorlar. Her 
ikisinde de el kaldıranlar oluyor. Şüphede kalı
yoruz. Onun için bir daha reyi âlinize arzediyo-
rum. Hüsrev Beyin okunan teklifini kabul eden
ler el kaldırsın. 

HÜSREV B. (Trabzon) — Efendim reyi âm 
kelimesini diyorlar. Yani kısmı âzami arkadaşla
rın reyi âm kelimesinde takıldılar. Malûmu âli
niz bugün yapılan intihabat iki dereceli intiha
battır. Bundan maksat; doğrudan doğruya reyi 
âmdır. Bu mahzuru kaldırmak ise takrirden mak
sat, reyi âmı' kaldırınız. Kanunu mahsus muci
bince deriz. 

MUSTAFA LÛTFİ B. (Siverek) — Eski ha
mam eski tas. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim bu reyi âm 
zaten maddede mevcuttur. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) —, Mesele 
tevazzu etmedi. Müşkül devreye geçiyoruz. 

VEHBİ B. (Karesi) — Doğrudan doğruya de
mek reyi am demektir. Onun başka bir şekli yok
tur. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Doğru olmaz
sa reyi âm olmaz mı? 

VEHBİ B. — Olmaz. 
TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Bunu zati âli

nizden beklemezdim. Reyi âm demek doğrudan 
doğruya demek değildir. Bir memlekette rey ver-
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mek için kanunu mahsus varsa o rey olmaz. Eğer 
yoksa reyi âm olur. 

REİS — Efendim müsaade buyurun. Prensip 
itibariyle reyinize vazedeyim. Daha vazıh surette 
taayyün eder. Ondan sonra mesele daha iyi anla
şılır. Mesele, temsili meslekî ibaresi kalsın mı? 
kalmasın mı? (Ha ha sadaları) Müsaade buyu
run. Şimdi prensip itibariyle reyinize vazediyo
rum. Efendim; dördüncü madde meslekler erbabı 
temsil edilmek suretiyle.. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu).—. Müsaade bu
yurun efendim. -

REİS — Reye vazederken söz yoktur. Hilmi' 
Bey rica ederim. Efendim takrir «Meslekler erbabı 
temsil edilmek suretiyle ibaresinin tayyile reye 
vazını teklif ederim» diyor. Bu, prensibi tâyin 
ediyor. Bu reyin neticesine göre madde üzerinde 
diğer takriri müzakere edebilirsiniz. (Mesut Be
yin takriri tekrar okundu). 

REİS — Bu takriri kabul buyuranlar lütfen 
ellerini kaldırsın. İndiriniz ellerinizi. Şimdi bu 
okunan takriri kabul etmiyenler ellerini kaldınsıı 
Takrir kabul edilmiştir. (Sürekli alkışlar). 

Müsaade buyurun celseyi tatil etmedik. Daha 
takrirler var. 

Efendim Tunalı Hilmi Beyin takriri: Dördün
cü maddedeki doğrudan doğruya tabirinin tay
yile kabulünü teklif ederim. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Hüsrev Beyin 
teklifinde bulunamadım. Binaenaleyh bendeniz de 
Hüsrev Bey refikimizin fikrine iltihak ederek 
yalnız (Doğrudan .doğruya) tabirinin de tayyını 

teklif ederim. O da kaldırılsın. 
REİS — Müsaade buyurun. Maddenin aldığı 

şekli okuyoruz. 
«Büyük Millet Meclisi vilâyetler halkınca doğ

rudan doğruya müntehap azadan mürekkebtir». 
REİS — Efendim (Doğrudan doğruya) keli

mesinin tayyını kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. İndiriniz ellerinizi. (Doğrudan doğruya) 
kelimesinin kalmasını kabul edenler ellerini kal
dırsın. (Doğrudan doğruya) kelimesi tayyolundu-, 

Efendim madde şu şekli alıyor. «Büyük Millet 
Meclisi vilâyetler halkınca müntehap azadan mü
rekkeptir». 

Bu maddeyi kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. İndiriniz ellerinizi. Kabul etmi
yenler ellerini kaldırsın. Madde kabul edildi. 

Beş dakika teneffüs. 



Ü Ç Ü N C Ü C E L S E 
Açılma saati : 4,55 sonra 

REÎS—İkinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTtPLER: Âta B. (Niğde), Feyyaz ÂH B. (Yozgad). 

7, — MAZBATALAR 
1. — Hariciye Vekâleti masarifi müteferrikası 

için bütçede münakale icrasına dair kanun lâyi
hası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

REÎS — Gelse küşadedildi. 
Hariciye bütçesinde münakale icrasına dair 

bir teklifi kanuni var. Muvazene Encümeni ve 
Hariciye Vekili Bey bugün ruznameye alınarak 
müstacelen müzakeresini teklif ediyorlar. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Fasıllar ne 
hakkında- efendim? 

REÎS — Şimdi izahat vereceğiz. 

2. — Tiflis ve Baku sefaret heyetleri maaşat 
ve muluıssasatları için Hariciye Vekâleti bütçe
sine tahsisat ilâvesine dair kanun lâyihası ve Mu
vazenei Maliye Encümeni mazbatası 

REİS — Bir teklif te yine ayni meseleye mü
teallik Tiflis ve Baku sefaretlerine müteallik, Ha- ı 
riciye bütçesine tahsisat ilâvesine dairdir. I 

Her ikisi hakkında da gerek Muvazene Encü
meni ve gerek Hariciye Vekili bugün müstacelen 
müzakeresini teklif ediyorlar. Çünki mesaili mü- I 
hinime- bu tahsisatın bugün verilmesini istilzam j 
ediyor. (Kabul sesleri). Bugünkü ruznameye it
halini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ruzna
meye alindi efendim. ı 

Kaçar 471 | 
Kayit 5/3802 I 

2 7 . X I I . 1336 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Tiflis ve Baku sefaretleri memurinin maaşat 
ve muhassasatı hakkında Heyeti Vekileniıı 
27 . XI I . 1336 tarihindeki içi imamda tasvip olu
nan lâyihai kanuniye sureti musaddakası ile es
babı mucibe lâyihası ve kadro cetveli rapten tak
dim kılınmakla ifayi müktazasını ve neticesinin l 
işar buyurulmasmı rica ederim. 

Türkiye B. M. M. R, 
M. Kemal 

Esbabı mucibe lâyihası 

Ahvali siyasiye ilcaatiyle Tiflis ve Baku se- | 
faretlerinin tesisi lüzumu tahakkuk etmiş ve 
mezkûr sefaretler maaşatı bütçeye mevzu bulun
muş ise de sefaret tahsisatı ile sefaret memurini I 

maaşat ve tahsisatı için bütçeye bir meblâğ ilâve 
edilmemiş olmakla mezkûr maaş ve tahsisatın 
merbut cetvel mucibince üç aylığı için Hariciye 
umumî bütçesine (7530) liranın ilâvesi ve aynı 
miktarda iki aylık muvakkat bütçeye z'amimeten 
sarfına mezuniyet itası için melfuf maddei kanu
niye tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Lâyihai kanuniye sureti 

MADDE 1. — Tiflis ve Baku sefaretleri ma-
iyyeti memurlarının teşrinisani iptidasından iti
baren dört aylık maaşatı karşılığı olarak senei 
haliye muvazenei umumiyesinin iki yüz beşinci 
faslının ikinci maddesine altı yüz ve tahsisatları 
için iki yüz altıncı faslın ikinci maddesine dört 
bin ve dördüncü müstahdemini müteferrika 
maddesine iki bin altı yaz kırk lira ki ceman yedi 
bin iki yüz kırk liranın Hariciye Vekâletinin 
umumî bütçesinden mahsubu icra edilmek üzere 
iki aylık muvakkat bütçesine ilâvesiyle sarfına 
mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
i! ibaren muteberdir. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasma Maliye 
ve Hariciye Vekâletleri memurdur. 

12 . X I I . 1336 
Büyük M. M. R. Seriye V. Müdafaai M, V. 
Mustafa Kemal Fehmi Fevzi 

Ad. V. Na. Da; V. Na. Ha. Vekâleti V. 
Ahmed Muhtar Adnan Ahmed Muhtar 

Mal, V. Mf. Vekili Na, Na. V. 
Ferid Fer id İsmail Fazıl 

Ik. Vekâleti V. Sıhhiye V. Erkânı har. U. R. V. 
Mahmut Celâl Dr. Adnan Fevzi 

KADRO 
Memuriyeti Maaşı Tahsisatı -

Tiflis Sefiri Kebiri Kâzım Bey 
Başkâtip Talât Bey 
İkinci kâtip Cavit Bey 
Evrak memuru 
Tercüman, 
Kavas 
Hademe 

YEKÛN 

0 
3 000 
2 500 
2 000 

0 
0 
0 

7 500 

50 000 
20 000 
15 000 
15 000 
10 000 
5 000 
3 000 

118 000 

— 313 — 
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Memuriyeti Maaşı 

Baku sefiri Memduh Şevket Bey 0 
Başkâtip Muhittin Bey 3 000 
İkinci kâtip Muzaffer Bey 2 500 
Evrak memuru 2 500 
Tercüman 0 
Kavas 0 
Hademe 0 

Tahsisatı 

50 000 
20 000 
15 000 
15 000 
10 000 
5 000 
3 000 

Riyaseti Celileye 
Ahvali siyasiye ilcasiyle Tiflis ve Baku sefa

retlerinin lüzumu tahakkuk etmesine ve mezkûr 
sefaretler maaşatı bütçeye, mevzu bulunmuş isede 
sefaret tahsisatı ile sefaret memurini maaş ve 
tahsisatı için bütçeye bir meblâğ ilâve edilmemiş 
olmasına binaen Hariciye Vekâletinin umumî 
bütçesinin fusul ve mevadı mahsusasma yedi bin 
beş yüz otuz liranın ilâvesi ve aynı miktarın iki 
aylık muvakkat bütçeye zammiyle sarfına mezu
niyet itası hakkında Heyeti Vekile tarafından 
varit olup encümenimize muhavyel işbu lâyihai 
kanuniye müzakere ve tetkik olunmuş ve lâyihai 
mezkûrenin aynen kabulü muvafık ve zaruri gö
rülmüş olmakla Heyeti Umumiyeye arz ve tak
dim kılındı. 

•Muvazenei Maliye En. R. Mazbata Muharriri 
Hakkâri Sivas 

Mazhar Müfit Mehmet Rasim 
Kâtip Aza Aza 

Ertuğrul Muş Kastamonu 
Mustafa Kemal Ahmed Hamdi Hasan Sabri 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Buna en
cümende bendeniz muarızdım, işaret edilmiş. . 

REİS — Efendim biri tahsisatı munzamme 
diğeri münakale. Muhtar Beyefendi izahat vere
cek misiniz? 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Münakale için iza
hata hacet yoktur. 

REİS —- Efendim bu tahsisatı munzamme 
hakkındadır. 

HARİCİYE VEKALETİ V. MUHTAR B. 
(İstanbul) — Efendim bundan evvel bir celsei 
hafiyede Heyeti aliyyenize maruzatta bulunur
ken, Hariciye Vekâletine taalluk eden umurun 
teshili için talep edilen bazı tahsisatın müstacelen 
verilmesini rica etmiştim ve bunun esbabını da 
uzun uzadıya arzetmiş ve tarafınızdan muva-
fakata delâlet,eder bazı işarat da görmüştüm. 

Malûmu âlinizdir ki bundan iki üç ay evveline 
gelinceye kadar bu Devletin, yani Türkiya Bü
yük Millet Meclisi Hükümetinin münasebatı ha
riciyesi hiç denecek derecede mahdut idi. Bittabi 
o vakitler Hariciye Vekâleti bütçeyi zait erkam 
ile kabartmamış olmak için bilâhara tesisini tah
min edemiyeceği müessesata ait tahsisatın konma
sından tevakki etmişti. Fakat Hükümet; hâdisat 
yekdiğerini süratle veliy ettiğinden dolayı gerek 
Gürcistan'da, gerek Azerbaycan'da sefaret tesi

sine lüzum görmüş ve acilen o heyetleri oraya 
göndermiştir. 

ALİ RIZA Ef. (Batum) — Sefaret tâbir bu-
yurıyorsınız? 

HARİCİYE V. VEKİLİ MUHTAR B. (De
vamla) — Sefaret, mümessil bunların farkı yok
tur. Varsa izah buyurunuz, biz de öğrenelim. 
(Devam sesleri). Meselâ Ermenistan üzerine ha
rekâtı askeriye icra edildiği sırada idi ki: Bunu 
defatle Heyeti Celilenize arzettim. Gürcistan'da 
büyük bir asan teheyyüç husule gelmiştir. Hükü
met teheyyücün meni esbabına tevessül etmiş ve 
bu cümleden olmak üzere oraya acilen bir heyet 
göndermişti. Bu heyetin tahsisatı Hariciye büt
çesinde mukayyet değildi. Ondan daha evvel 
Azerbaycan'ın hepimizce malûm olan vaziyeti 
hakkında- malûmatı sahiha alıp ona göre bir 
mesleki hakikî ve kavi ittihaz etmek zaruretini 
his eden Hükümetiniz oraya bir heyet gönder
mişti. Fakat bunun da tahsisatı bütçede mukay
yet değildi. Bu heyetler bir iki aydır oralarda 
ifayı vazife ediyorlar ve Hükümeti de bihak
kın tenvir ve irşat ediyorlar. Bu heyetlerin tah
sisatları olmadığından dolayı onlar orada gayet 
muztar kalıyorlar. Bendeniz de bunun umumî büt
çenin müzakeresi sırasında müzakere edilmesini 
arzu ederdim. Fakat hariç bir memlekette bu he
yetin haysiyet ve şerefini muhafaza etmek te 
Heyeti aliyyenize terettüp eden bir mesele olması 
cihetiyle bunların orada müddeti medide para-, 
sız kalmasını bittabi Heyeti aliyeniz tecviz etmez. 
Muktazi olan tahsisatın itasını Heyeti Celileniz-
den istirham ediyorum. Olmadığı takdirde bu 
heyetleri lâğvedeyim. Binaenaleyh bu Azerbaycan 
ve Gürcistan heyeti sefareti için talep edilen 
tahsisatın itası hakkındaki lâyihai kanuniyenin 
müstacelen kabulünü istirham ederim. (Kabul, 
muvafık sesleri). 

Bir de münakale kanunu vardır. İki bin lira
dan ibarettir. Bu da Heyeti merkeziyenin, yani 
Hariciye Vekâleti umurunun bu para olmadıkça 
tedvirine imkân olmadığından, zaten münakale
den ibaret bulunan bu iki bin liranm müstacelen 
kabulünü istirham ediyorum ve bundan bilistifade 
bir ufak tebliğde bulunmak isterim. 

Efendim def atla arzedilmiş ve Heyeti Celile-
niz tarafından dahi izhar edilen arzularla da te-
eyyüt etmiş olduğu veçhile, Anadolu'da vekayii 
malume üzerine teşekkül eden Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin takib ettiği mekasidi siyasiye 
yalnız Misakı millî hududu dâhilinde yaşayan 
milletlerin istiklâl ve seadetini istihdaf dan ibaret 
değildir. Bir Hükümeti Islâmiye olması ve haizi 
hilâfet bulunması hasebiyle bu Hükümet, asır-
lardanberi olduğu gibi, madamülhayat; bu hu
dutlar haricinde yaşayan akvamı Islâmiyenin mu
kadderatı hakkında dahi izharı muavenet etmek
ten hiç bir vakit fariğ olamaz. (Alkışlar) İşte 
bu cümleden olmak üzere bundan bir ay mukad
dem Rusya Şûralar Hükümetinin ekseriyet aha-

314 
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lisi islâm olan Dağistan ahalisine bir muhtariyet 
- fakat o vakit tebliğde istiklâl denilmişti - muh
tariyet verildiğine dair Moskova telsiz istasyo
nunun vukubulan bir tebliğini gören Meclisi 
Âlinizin Reisi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri 
bundan mütehassıl tahassüsatmı izhar etmek ve 
tabii müttefikimiz Rusya Şûralar Cemiyetlerinin 
şu meslekte devam etmesi üzerine Lenia'e bir 
teşekür y&tıut lemenni telgraf namesi irs il etmiş
tir. îşte bu telgrafnameye cevaben bundan bir 
saat evvel alınan telgrafı müsaadei âliyyenizle 
okuyayım. 

Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşaya 
Dağıstan ahalisinin ilânı muhtariyeti münase

betiyle vâki olan tebrikâtmızı kemali sürur ile 
aldım. Rusya Cemahiri müttehidesini taşkil eden 
milletler hakkında Sosyalist Federatif Sovyetist 
Rusya'nın ittihaz ettiği bu politikanın tebligatı
nıza nazaran tarafınızdan mazharı teveccüh ol
duğuna Rusya Şûralar Hükümeti kanaat hasıl 
eylemiştir. Rusya Şûralar Hükümeti arazisi dâ
hilinde yaşayan bilcümle akvama muhtariyet ita 
ederek; her milletin bizzat tayini mukadderat 
etmesi prensipine müsteniden akvamı mezkûrenin 
mahallî Cumhuriyetler teşkil etmeleri hususunu 
terviç ve teshil eylemiştir. Sovyetist Rusya aha
lisinin eczayi müterekkibesinden olan milletler 
arasında mütekabilen mevcut hüsnü tefehhüm ve 
itimada müstenit münasebatı uhuvvetkâranenin 
teessüsüne ancak bu siyaset, bu prensip hadim 
olacaktır. Bilcümle Rusya akvamını; bizleri ihata 
eden layuat düşmanlara karşı mücadeleye kadar 
şevketli bir familya halinde tevhit ve takviye ede
cek ancak bu siyaset olabilir. Bu suretle büyük 
bir vücut teşkil ederek yalnız doğrudan doğruya 
düşmanlarımızın savletlerini ret ile kalmıyo
ruz. Diğer taraftan müşterek düşmanlarımı
zın tertip ettikleri entrikalara karşı da naka-
bili taarruz bir hal iktisap etmiş oluyoruz. Kü
çük milletler hakkında ittihaz etmiş olduğumuz 
tedabirin tarafınızdan hüsnü telâkki edildiği
ni ve iki memleket arasında hüsnü tefehhüm 
ve emniyeti mütekabilenin istikrarını temin ede
cek bir hüsnü kabule mazhar olduğunu gör
mekle bahtiyarız. Tebligatı vakıanızdan müta-
hassıl minnettarlığımızın ve memleketlerinin is
tiklâl ve saadeti için mukavemetsuz bir azim ile 
mücadele eden Türkiye ahalisiyle Hükümeti 
hakkındaki temenniyatı halisanemizin bir defa 
daha beyanına müsaade etmenizi rica ederim. 

Lenin 
YAHYA GALİP B. (Kırşehir).— Bu mese

le Muvazenei Maliye Encümenine gelince ben 
buna muhalefet etmiştim. Sebebine gelince : 
Baku sefaretine tâyin edilen zat ile başkitabet 
memuriyetine tâyin edilen zat buradan pek çok 
evvel gitmişlerdir. Böyle, milletin fakir, bir za
manında avuç, avuç para verilmesine taraftar 
olmadım. Mazbatayı bendenize göstermemişler. 

1.1337 C : 3 
I Şimdi buradan izahat veriyorum. Böyle, Muh

tar Beyin dediği gibi buradan gönderilmiş adam
ların birisi sekiz ay, diğeri dokuz ay evvel git
mişlerdir. Onlar elbette çalışmak isterlerdi. Bi
naenaleyh bu suretle para vermek taraftarı de-

I ğilim. Bunu da arzediyorum. 
HARİCÎYE VEKÂLETİ VEKİLİ MUH

TAR B. — Söz istiyorum Reis Bey. 
R E İ S — Müsaade buyurunuz cevap verece

ğim. 
SALÎH Ef. (Erzurum) — Müsaade buyuru

nuz bendeniz kısa söyliyeceğim. Memuriyetleri 
kabul edilmiş bir takım arkadaşlarımızı aç bı
rakmak bizim için lâyık değildir. Mademki me
muriyetleri kabul ettik, vazifelerine başlatttık, 

I onları uzun uzadıya parasız bırakmak doğru de
ğildir. 

HARİCÎYE VEKÂLETİ VEKİLÎ MUH
TAR B. — Yahya Galip Beyefendiye yine cevap 
vereceğim. Bir defa doğru söylemediler. Ken
dileri dokuz ay oldu dediler. Bu heyet gideli 
ancak dört mah oluyor. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) —' Beyefendi, 
Kâzım Bey gideli dokuz ay olmuştur. 

MUHTAR B. — Doğru değildir. Tekzip ede
rim. Sözünüzü evrakı resmiye ile tekzip ederim. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Ne ile tek
zip ederseniz ediniz. 

MUHTAR B. — Müsaade buyurunuz. Mem-
I duh Şevket Bey ağustos nihayetinde gitmiştir. 

Dokuz av dediğiniz doğru değildir. 
YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Belki ay

da bir yanlışlık olabilir. 
MUHTAR B. — Hükümete tariz edileceği 

vakit tarizin tahkika müstenit olması icabeder. 
öyle havadan sözlerle tariz olmaz. Saniyen 
Gürcistan'a gönderdiğimiz mümessil ancak bir 
buçuk ay evvel gitmiştir. Dokuz ay orada bek
liyor diyorsunuz. Doğru değildir. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Ben Kâ
zım Beyle Memduh Şevket Bey hakkında söy
lüyorum. 

MUHTAR B. — Hasbî itiraz ile memleke
tin en büyük menafii siyasiyesini ihlâl etmek te
şebbüsü doğru değildir. (Reye sesleri). (Gürül
tüler). 

TAHSİN B. (Aydın) — Eğer bu mesele hak
kında Meclis tenevvür etti ise, söz söylemenin 
mânası yoksa o başka, fakat bendeniz Yahya 
Galip Beye cevap vermek istiyorum. (Hacet yok 
sesleri). 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el 
kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. 

NAFİZ B. (Canik) — Tâyini esami ile ol
sun. ' , 

REİS —- Tabii tâyini esami ile. 

MADDE 1. — Hariciye Vekâletinin iki ay-
J 1 ık bütçesine yedi bin beş yüz otuz liranın ilâ

veme ve işbu mebaliğden dört yüz elli lirası-
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nın umumî bütçenin iki yüz beşinci faslınm 
ikinci ve üç bin lirasının iki yüz altıncı faslın 
birinci ve dörtt bin seksen lirasının kezalik iki 
yüz altıncı faslın ikinci maddelerine zammına 
mezuniyet verilmiştir. (Reyi işari ile olsun ses
leri). 

REİS — Olmaz. Para sarfını müstelzimdir. 
Nizamnameye muhaliftir. Tâyini esami ile ola
cak. Efendim Mazbata Muharriri izah edecekler
dir. 

MESUT B. (Karahisarışarki) — istemez, 
reye vazedilsin. 

REİS — Efendim, münakale icrası hakkın
daki kanun Heyeti Aliyenizin muvakkat bütçe 
ile kararma iktiran ettiği için yalnız bir müna
kale icrasından ibarettir. Bunu müsaade buyu
rursanız reyi işari ile reyinize arzederim, 

(Birinci madde tekrar okundu). 
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. 

Kabul edildi. 

MADDE 2. — işbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyül icradır. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Hari
ciye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul, edenler ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Heyeti umum iyesini kabul edenler ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Karar No. 425 
Kaifit No. 5/3514 

14. XII. 1336 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Oelilesine 
Hariciye Vekâleti masarifi müteferrikası için 

bin altı yüz kırk liranın münakalesi hakkında 
Heyeti Vekil enin 12 . XII . 1336 tarihindeki içti-
maında tasvip olunan lâyihai kanuniyenin su
reti musaddakası rapteıı takdim kılınmakla ik
tizasının ifa ve neticesinin hıba Duyurulmasını 
rica ederim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
M. Kemal 

Lâyihai kanuniye sureti 

MADDE 1. — Hariciye Vekâletinin senei ha-
liye muvazenei umumiyesinin iki yüz beşinci 
faslının beşinci maddesinden bin altı yüz kırk 
liranın iki yüz dokuzuncu masarif faslına nak
liyle iki bin liraya .iblâğı ve iki aylık muvakkat 
bütçeye ilâvesiyle sarfına mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2. — tşbu kanun tarihin neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 3. — tşbu kanunun icrasına Mali-
ve ve Hariciye Vekilleri memurdur. 

12 .XI I .1336 
B. M. M. Reisi Seriye V. M. M. V. 

Mustafa Kemal Fehmi Fevzi 

1.1337 C : 3 
I Adliye V. N. Dahiliye V. N. hariciye V. V. 

Ahmet Muhtar Adnan Ahmet Muhtar 
Maliye V Maarif V. N. Nafıa V. 

Ferit Ferit İsmail Fazıl 
Erkânı Harbiyei 

Umum ive Reisi 
İktisat V. V. Sıhhiye V. Vekili 
Mahmut Celâl Adnan Fevzi 

Riyaseti Celileye 
Hariciye Vekaletinin senei haliye muvazenei 

um um iyesinin iki yüz beşinci f asimin beşinci 
maddesinden bin altı yüz kırk liranın iki yüz 
dokuzuncu masarifi müteferrika faslına nakliy
le iki bin liraya, iblâğı ve iki aylık muvakkat 
bütçeye"- ilâvesiyle sarfına mezuniyet itasına dair 
Heyeti Vekile tarafından tanzim olunup Heyeti 
Umumiyeye takdim ve encümeninize havale bu
yu rul an işbu lâyihai kanuniye mütalaa ve tet
kik Olundu. Teklifi vâki fazla sarfiyat icrasını 
istilzam etmediği ve fasıldan fasla nakil'icra
sından ibaret bulunduğu cihetle encümeninizce 
aynen kabul edilmiş ve şu kadar ki, Hariciye 
bütçesi taba verilmiş olduğundan Heyeti Um ıl
ın iyede müzakeresi . esnasında münakale mua
melesi ifa olunmak . üzere Heyeti Umumiyeye 
takdim olunur. 

Ki Kânunuevvel 1336 
lleis M. M. Kâtip 

Ma/.lıar Müfit- Memuriyetle Memduh Necdet: 
Münakale icrasına dair kanun: 

MADDE 1. - - Hariciye Vekâletinin senei ha
liye ve muvazenei umumiyesinin iki yüz beşinci 
faslının beşinci maddesinden bin altı yüz kırk 
liranın iki. yüz dokuzuncu masarifi müteferrika 
faslına nakliyle iki bin liraya iblâğı ve iki ay
lık muvakkat bütçeye ilâvesiyle sarfına mezuni
yet verilmiştir. 

MADDE 2. —• İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyül icradır. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
ve Hariciye Vekilleri memurdur. 

REİS — Bunun sarfına mezuniyet vermiş
tiniz. Muvakkat bütçenin kabulü sırasında... 
Tâyini esami ile reyinize arzediyoruın. Müsa
ade buyurunuz, aranın neticesinii arzedeyim. 

NAFl A V K K t.Lİ i)M ER LÜTFİ B. (Amas
ya) — Efendiler; pek çok istirham ederim. Ben
denizin bir kanunum var, geçen günden. Efen
dim, ekseriyet olmadığı için okunamadı. Tensip 
buyu ruhi rsa az bir şeydir. Aksi halde Ankara. -
Sivas hattında işleyen dekovil duracaktır. Çün
kü odun kalmamıştır. Siz bilirsiniz. 

REİS — Teklif edilen kanun ruznamemiz-
dedir. Bir maddedir. Arzu buyurursanız mü
zakere edelim. 

I SALİH Ef. (Erzurum) — Herhalde müzake-
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re edelim. (Ekseriyett kalmadı sesleri). 

REİS — Hariciye bütçesine tahsisatı mun
zamına icrasına dair lâyihai kanuniyede reye 
iştirak eden 94, 6 redde karşı 88 rey ile tahsisatı 
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munzamma lâyihası kabul edilmiştir. 

Perşembe günü içtima etmek üzere celseyi ta
til ediyorum. 

Kapanma saati: 5,30 badesseval 

Hariciye bütçesine zam hakkındaki kanunu kabul edenler: 
Mustafa Kemal Pş. (Ankara), . Behçet B. 

(Kângırı), Kâzım Hüsnü B. (Konya), Abdül-
gani B. (Muş), Celâl B. (Genç), Celâlettin Arif 
B. (Erzurum), Halil ibrahim B. (izmit), Mu
hittin Baha B. (Bursa), Mustafa B. (Karahisa-
rışarki), Tunalı Hilmi B. (Bolü), Abdülhalim 
Çelebi Ef. (Konya), Abdurrahman Lâmi Ef. 
(Ayıntab), Rifat Ef. (Konya), Salâhattin B. 
(Üsküdar), Rasim B. (Sivas), Hüsrev B. (Trab
zon), Yasin B. (Olti), Mazhar Müfit B. (Hak
kâri), Faik B. (Cebelibereket), Rıza B. (Yoz
gad), Ahmet Muhtar B. (İstanbul), Tufan B. 
(Hakkâri), Sadık B. (Kırşehri), Rüstem B. 
(Olti), Nuşret Ef. (Erzurum), Feyyaz Âli B. 

Esat B. (izmir), Mesut 
Avni B. (Saruhan), Dr. 
Mustafa Fehmi Ef. (Bur-
(Konya), Abdülhak Tev-

fik B. (Dersim), Kâzım B. (Karesi), Mehmet 
B. (Biga), Hasan Hüsnü Ef. (Üsküdar), Der
viş B. (Mardin), Fikri B. (Genç), Ali Vasıf 
B. (Genç), ismail Safa B. (Mersin), ismail 
Remzi B. (İsparta), Kılıç Ali B. (Ayıntab), 
ismail B. (Erzurum), Neşet B. (Kângırı), ih
san B. (Cebelibereket), Nüzhet B. (Ergani), 

(Yozgâd), Mah m ut 
B. (Karahisarışarki). 
Refik B. (Bayazit), 
sa), Hacı Bekir Ef 

Şakir B. (Ankara), Esat Ef. (Aydın), Ali Kı
za Ef. (BatUm), Mehmet Emin B. (Ergani), 
Hasan Fehmi B. (Gümüşane), Dr* Fuat B. 
(Bolu), Cevdet B. (Kırşehri), Rasim B. (Ce
belibereket), Zekâi B. (Adana), Ruşen B. 
(Gümüsane), Hüseyin'Hüsnü Ef. ( İsparta ), 
Yusuf izzet Pş. (Bolu), Ömer Lûtfi B. (Bo
lu) [1], Ömer Lûtfi B. (Amasya), Sabri B. 
(Kastamonu), Abdülgani B. (Siverek), Sadet
tin B. (Menteşe), Emir Pş. (Sivas), Feyzi Ef. 
(Malatya), Fevzi Pş. (Kozan), Muhtar B. 
(Mersin), Ali Haydar B. (Genç), Hacı Ahmet 
Hamdi B. (Muş), Ata B. (Niğde), Bahri B. 
(Yozgad), Ziya B. (Kângırı), Eyüp Sabri B. 
(Eskişehir), Süleyman Sırrı B. (Yozgad), Ri
fat B. (Kayseri), Tahsin B. (Aydın), Ömer 
Lûtfi B. (Saruhan), Nuri B. (Bolu), Ömer 
Vehbi Ef. (Konya), Salih Ef. (Erzurum), Ri
fat B. (Tokad), Ahmet Hilmi B. (Kayseri), 
Abdullah Ef. (Bolu), Ziya B. (Sivas), Mus
tafa Hilmi Ef. (Niğde), Ahmet B. (Yozgad), 
Mahmut Celâl -B. (Saruhan), Şeyh Fevzi Ef. 
(Erzincan), Hüseyin Avni B. (jtozan), Mah
mut Sait B. (Muş). 

Reddedenler 
Ali B. (Amasya), Mehmet Ragıp B. (Amas

ya), Hamdi B. (Amasya), Miralay Salâhattin 
B. (Mersin), Hüseyin Avni B. (Erzurum), Yah
ya Galip B, (Kırşehir). 

Müstenkif olanlar: 
Atıf Ef. (Ankara). 

[1] Bu isimde yanlışlık vardır: 

\>-m<i 
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