DEVRE; I

CÎLT;H

ÎÇTÎMA : 2

T.B. M. M.
ZABIT CERİDESİ
Yüz on altıncı İçtima
24Al.

1337

Perşembe

Münderecat
S a y f<A

Sayfa

1. — Zaptı sabık hulâsası
2. — Azayı kiram muamelâtı
1. — Birinci Şubeden muhtelif enciimenlerdeki münhaller için âza intihabı

307
307

3. — Teklifler
1. — îzmit Mebusu Sırrı Beyin, Mat
buat ve İstihbarat Müdüriyetinin vekâlete
tahviline dair kanun teklifi (2/389)
2. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin,
Şühedayı askeriyenin eytam ve eramiline
tahsis olunacak maaşlar hakkındaki Ka
nun hükmünün tadiline dair kanun teklifi
(2/388)

307

4. — Tezkereler
1. — Koçgiri tahkik heyeti riyasetinin,
12 ve 25 kişinin tahliye edildiklerine dair
iki telgrafı

310

307

307

307

310

5. — Muhtelif evrak
307
1. — Samsun'daki zabit ve asker aile
lerinden mııhtaeolanların kışlık ihtiyaçla
rının temin olunduğuna ve orduya yüz bin
paket tütün hediye edildiğine dair Samsun
Müdafaai Hukuk Cemiyeti namına Reis
Ömer imzasiyle gelen telgraf
307-308
6. — Mazbatalar
308,321
1, -- Bursa Mebusu Operatör Emip

Beyin, Posta ve Telgraf Vekâleti
hakkındaki kanun teklifi ve Lâyiha
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CELSE

Açılma saati : 2 sonra
REİS — Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi
KÂTİPLER : Mahmud Said Bey (Muş), Atıf Bey (Kayseri)

REÎS — Meclis küşadedildi. Zaptı sabık oku
nacak.
(Eâtip Mamud Said Bey zaptı sabık hulâ
sasını okudu)
1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI
Birinci celse
Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendinin
tahtı riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hulâsa
sı kıraat ve aynen kabul olundu. Hiyaneti va
taniye ile mahkûm Ali Çavuş, İsparta 'lı îstavri,
Mülâzım Kemal Efendi ve Urfa'lı Şaban hakkın
da Adliye Vekâletinden mevrut dört kıta evrakı
hükmiye Adliye Encümenine, Lâyiha Encümeni
nin şayanı müzakere gördüğü mesleki ilminin ye
di derece üzerine tasnifine dair teklif Lâyiha
Encümenine, Harbi Umumi esnasında muhtaeini zürraa tevdi edilmiş olan tohumluk zehair
bedelinin sureti tahsili hakkındaki teklif Kavanin ve Muvazenei Maliye encümelerine, Cezayı
nakdîlerin beş misli tezyidi hakkındaki teklif
Adliye, Dahiliye ve Kavanini Maliye encümen
lerine, Fer'an zimethal olan malıkûminin afları
hakkındaki iki teklif tevhiden Adliye Encüme
nine havale olundu. Bilâhara Nevahi Kanununun
müzakeresine geçilerek kırk ve kırk birinci mad
deleri tadilen kabul ve kırk ikinci maddesi izmir
Mebusu Mahmud Esad Beyin, nazarı dikkate
alman takriri mucibince tadil edilmek üzere en
cümene iade olunarak teneffüs için celse tatil
olundu.
(İkinci celse hafidir)
Birinci Reisvekili
Kâtip
Hasan Fehmi
Mahmud Said

Kâtip
Atıf

REÎS —- Zaptı sabık hakkında mütalâa var
mı? (Hayır, sesleri) Zaptı sabık aynen kabul
edildi,

8. — TEKLİFLER
1. — İzmit Mebusu Sırrı Beyin, Matbuat
ve İstihbarat Müdüriyetinin Vekâlete tahviline
dair kanun teklifi. (2/389)
REÎS — izmit Mebusu Sırrı Beyin Matbu
at ve istihbaratın bir vekâlete raptı hakkın
daki teklifi kanunisini Lâyiha Encümenine
gönderiyoruz.
2. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, Şü
hedayı askeriyenin eytam ve eramiline tahsis
olunacak maaşlar hakkındaki hükmün tadiline
dair kanun teklifi. (2/388)
REÎS — istanbul Mebusu Ali Rıza Beyin
şehit zâbitan aileleri maaşatma dair teklifi
kanunisini Lâyiha Encümenine gönderiyoruz.
2. — AZAYI KİRAM MUAMELATI
i. — Birinci şubeden muhtelif
deki münhaller için âza intihabı.

encümenler-

REİS — Efendim, Birinci Şubeden iktisat
Encümeninde münhal kalan âzalıklara izmir
Mebusu Mahmud Esad ve Karesi Mebusu ib
rahim beyler intihab edilmiş. Yine Birinci Şu
beden Muhasebat Encümeni için Çorum Me
busu Ferid Bey" intihabolunmuş. Birinci Şu
be Reisi Selâhaddin Beyin mezuniyeti dolayısiyle Şube Riyasetine Edirne Mebusu Şeref Bey
intihabedilmiştir.
5. — MUHTELİF EVRAK
1. — Samsun'daki zabit ve asker ^ailelerin
den muhtacolanlann kışlık ihtiyaçlarının temin
olunduğuna ve orduya yüz bin paket tütün he
diye edildiğine dair Samsun Müdafaai Hukuk
Cemiyeti Namına Reis Ömer imzasiyle gelen
telgraf,
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RElS —• Efendim, Samsun Müdafaa! Hukuk
Reisinin Samsun mebusları vasıtasiyle Riya
sete bir telgrafı vardır. O okunacak :
Canik Mebuslarına
Samsun'da mukim zabit ve asker ailelerinin
muhtacinine cemiyetimiz tarafından
kışlık
odun tevzi edilmekte ve ihtiyacatı sairelerinin
dahi tekvinine çalışılmaktadır.
Bafra'ca te
darik edilen tütünlerin masarifi imaliye vesairesi cemiyetimizden tesviye edilmek suretiyle
Bafra Müdafaai Hukuki ile biliştirak cephede
ki kahraman orduya hediye olmak üzere bin
paket tütün 6 Teşrinisani 1337 tarihinde iskele
ve limanlar kumandanlığına teslim edildiğinin
malfamatı aidesine tebliği ricasiyle arzı ihtiram
olunur.
Samsun Müdafaai Hukuk Heyeti
Merkeziyesi namına Reis
Ömer
(Alkışlar, teşekkür olunur, sesleri)
REİS — Efendim, münasip görülürse bir
cevap yazalım. (Hay hay sadaları)
6. — MAZBATALAR
1. — Bursa Mebusu Operatör Emin Beyini
Posta ve Telgraf Vekâleti ihdası hakkında Ka
nun teklifi ve Lâyiha Escümeni
nıazbalası.
(2/362)
REÎS — Operatör Emin Beyin, Posta Mü
nakalât Vekâleti ihdasına dair teklifinin şaya
nı müzakere olmadığına dair Lâyiha Encüme
ni mazbatası var.
Riyaseti Celileye
Bir vekâleti müstakille ihdasiyle posia v-â
telgraf işleriyle münakalâtın o vekâlete tevdii
lüzumuna dair Bursa Mebusu Operatör Emin
Beyin takriri ve esbabı mucibesi eneümeııimizee mütalâa ve tetkik olundu. Posta ve telgraf
muhabere ve münakalâtının vakti zamarıiyle
yapılamaması Başmüdüriyet kadro teşkilâtının
ademikif ay esinden değil, hali harb dolayısiyle
hututu telgrafiyeniıı meşgul ve posta mütaahhitlerinin zamaniyle aidatı şehriyelerinin veri
lememesinden
münbaistir.
Teşkilâtın tevsii
bütçede fazla masraf tahmininden başka bir
fayda temin edemiyeceğinden Hazinenin bu gi
bi masarifi Kaide tahammülüne sıayı maliyesi
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müsaidolmadığı şu zamanda teklifi mezkûr an
kabulüne imkân görülemediğinden encümeni
mi zce reddedilmiştir.
Lâyiha Encümeni Reisi
Mazbata Muharriri
Lâzistan
Yozgad
Esad
Süleyman Sırrı
Kâtip
Âza
Âza
Ertuğrul
Okunamadı
Necib
Âza.
Âza
_
Rasih
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
Memlekette posta işlerinin çok fena bir halde
bulunduğu vârestei arz ve izahtır. Keşide edilen
her hangi bir telgraf namenin ekseriya postalar
dan sonra mahalli maksuda erişebildiği her gün
tekerrür eylemektedir. Nakli nukut ve sair
posta muamelâtı da aynı haldedir. Saniyen:
Memleketimizde münakalât hakkında şimdiye
kadar hiçbir tedbir ittihaz edilmemiştir. Vakit
vakit umumi nakliyat icrasına lüzum görüldü
ğünde gerek hükümeti mülkiye ve gerekse hü
kümeti askeriyece büyük emekler sarfı ile nak
liyat işleri şöyle, böyle iidare edilmektedir. Hal
buki nakliye işleri posta işleri ile çok alâkadar
ve belki gayrikabili tefriktir. Münakalâtın ik
tisadiyatımıza derecei tesiri de posta işlerinden
aşağı değildir. Binaberin postalarımızı ıslah ve
nakliyat işlerimizi tanzim edebilmek için bu iş
lerle müstakillen meşgul olacak bir makama şid
detle muhtaç bulunduğumuza kaanüm. Umum
mileli miitemeddinede bu işlerin müstakil bir
nezaret tarafından idare edilmekte olması ve pek
yakın zamanlara kadar memleketimizde dahi
posta işlerinin bit' nezaret tarafından tedvir edil
miş bulunması bu kanaatimi takviye ediyor, iş
te marülarz hususata mebni berveçhi zir mevaddm kanuniyetini teklif eylerim.
Bursa Mebusu
Operatör Emin
MADDE L — Posta ve telgraf, telefon ve
umum nakliyat işleriyle teveggul eylemek ve
vekili Heyeti Vekile âzası'meyanında ahzı mev
ki eylemek üzere bİL* posta ve Münakalât Vekâ
leti ihdas edilmiştir.
MADDE 'Z. — Vekil intihabı kanunu mahsu
suna tevfikan Meclisçe icra olunur.
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MADDE 3, — Posta ve Münakalât Vekâleti

teşkilâtı halihazır posta ve telgraf ve telefon
müdüriyeti umumiyesi teşkilâtından ibarettir.
Şu kadar ki, posta müdiri umumisi unvanı ve
kâleti müşarünileyüıa müsteşarlığına tahvil olun
muştur.
MADDE 4. — İşbu kanun
itibaren meriyülicradır.

tarihi neşrinden

MADDE 5. — İşbu kanunun icrasına Büyük
Millet Meclisi memurdur.
OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Efendim,
Lâyiha Encümeni bunu reddederken zannederim,
pek büyük bir hataya düşüyor. Müsaade eder
seniz anlatayım, efendim. Para meselesi benim
teklifimde yok. Kendilerine sorarım. Bunu ne
reden çıkarmışlar? Bendeniz teklifimi müsaa
denizle aynen okuyacağım.
MADDE 1. — Posta, telgraf ve telefon ve
umum nakliyat işleriyle tevekgul eylemek ve
vekili Heyeti Vekile âzası meyanında ahzı mev
ki eylemek üzere bir posta Münakalât Vekâleti
ihdas edilmiştir.
MADDE 2. — Vekil intihabı kanunu mahsu
suna tevfikan Meclisçe icra olunur.
MADDE 3. — Posta ve Münakalât Vekâleti
teşkilâtı halihazır posta ve telgraf müdüriyeti
umumiyesi teşkilâtından ibarettir. Şu kadar ki,
ilâh.
Bir kere bu masraf ve tevsi teşkilâtı nere
den çıkarmışlar? Maksadımı da anlatayım. Bu
teklifi yaparken maksadımın neden ibaret ol
duğunu arz edeyim.
Postalardan şikâyet etmiyen zannedersem
kimse yoktur. Geçenlerde ailemi Kayseri'ye
göndermiştim. 13, 14 günde telgraf alıyorum.
Mardin'de biraderim var, 25 günden evvel tel
grafı gelmiyor. Mektuplar da böyle. Bilhassa
şu sıralarda nakliyat dolayısiyle memlekete
muntazaman ecza bile gelemiyor, eczayı tıbbiye
gelmiyor. Efendiler, en lâzımlı ilâçları celbetj
mek istediğimiz halde celbedemiyoruz.
BİR MEBUS BEY — Ne yapacaksınız ya?
OPERATÖR EMİN B. (Devamla) — Beni
dinleyin efendim, sonra, tenkid edin.
Şimdi bugünkü teşkilâta nazaran posta ve
telgraf müdüriyeti umumiyesi Dahiliye Vekâ
letine merbuttur. Müdüriyeti umumiye birçok
noksanlarını ancak, Dahiliye Vekâleti vasıt-a-

siyle Heyeti Vekileye arz edebilir. Halbuki
eğer mesul bir posta vekilimiz olursa gelir, He
yeti Vekileye noksanlarını ve müşküllerini doğ
rudan doğruya anlatabilir. Ve Heyeti Vekile de
posta umuruna ait müdafaatı yapar. Postaların
hukukunu müdafaa eder, maksadım budur.
Memleketimizde posta; Hazineye büyük bir
yük teşkil ediyor. Memaliki mütemeddinede
posta ve telgraf umuru Hazineye en büyük va
ridatı temin ettiği halde biz de her sene bütçe
açığını kapatmakla meşgulüz. Sonra hiçbir
memlekette görülmiyecek şekilde gayet ağır
ücretler alıyoruz. Telgrafın kelimesi üç kuru
şa ne demek; beş kuruşa bir mektup ne demek ?.
Rica ederim. Sonra memlekette nakliye işleriy
le uğraşan hiçbir merci yoktur. Vesaiti nakliye
neden ibaretse bunları tanzim etmek fena mı
olur?. Bir noktadan daha nazarı dikkatinizi celbetnıek istiyorum. Memleketimizde kapitülâs
yonların teşeddüdüne sebep olalı bir şey varsa
o da posta işidir. Memleketimize ecnebi postala
rı gelmiş, yerleşmiş ve birçok fenalıklara sebebolmuştur. Artık Elhamdülillah gayemize ermek
üzere bulunuyoruz. Posta işlerini de lâyikı veç
hile yürütebilmek için bir vekâlet ihdasını tek
lif etmiştim. Artık siz ne derseniz deyiniz.
REİS — Efendim, mesele esasa girmek değil;
teklif şayanı müzakeredir, veyahut değildir tar
zında müzakere olunacak.
YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Bendeniz
teklifte masrafa taallûk eder hiçbir cihet göre
miyorum.. Bugün posta ve telgraf müdüriyeti
umumiyesinde ne kadar memur varsa bu teklif
mucibince ona bir daha zam ve ilâve icabetmez. Yalnız posta ve telgraf muamelâtiyle doğ
rudan doğruya teveggul etmek üzere bir vekâ
let ihdasında bir mahzur yoktur.
EMİR Pş. (Sivas) — Arabası yok mudur
vekilin?.
YAHYA GALİB B. (Devamla) — Hiçbir şey
yok. Vermeyin efendim, yaya gider. Vekâlet
mutlaka araba ile olmaz. Fakat bugün düşün
mek lâzımgelir k i ; bizim ne kadar işlek şehir
lerimiz varsa oralarda Avusturya postanesi, İn
giliz postanesi, Fransız postanesi namiyle bir
çok postaneler vardır. Bugün eğer posta tam
ve muntazam bir surette gider ve telgraf mu
haberatı hakkiyle temin edilecek olursa bunda
fayda vardır. Mazarrat yoktur. Bendenizce me
seleyi arkadaşlarım bu noktai nazardan nıuha-

309 -

î : İİ6

24.11 .1337

C :1

4. — TEZKERELER
keme buyursunlar. Mazarratı olmıyan bir i§ için j
içimizden birisini çıkarıp sen bu işi ifa ediver
1. — Koçgiri Tahkik Heyeti Riyasetinin, 12
demekte beis yoktur. Fevkalâde düşünceye lü
ve 15 kişinin tahliye edildiklerine dair telgrafları.
zum yoktur, kanaatindeyim.
REÎS — Koçgiri heyeti tahkikiyesinden mev
Dr. TEVFİK RÜŞTÜ B. (Menteşe) — Posta
rut.
iki telgraf var.
ve telgrafı vazifesi itibariyle muhakeme eder
sek Devletin inhisar altına aldığı hizmetlerden
biri olarak görürüz. Bir vekâlete tahvil etmek
lâzımgelirse ve bu gayeyi prensibolarak kabul
edersek şimdiye kadar olmuş olan ve olacakla
rından hepsinden birer vekâlet ihdas etmiş ola
cağız ki, bu suretle pek sağlam bir yola girmiş
olmayız, zannındayım. Ancak Emin Bey bira
derimizin bu vekâleti ileri sürerek posta mua
melâtından şikâyeti, Heyeti Vekileye bir vekil
ilâvesini mevzuubahsediyor. Şu noktai nazardan
düşünerek hepimiz biliyoruz ki, insanlar iş için
de işliyerek yetişir. Bunun için vekâlet adedini
değil, vekil taaddüdettirmelidir. Çünkü vekâlet
adedini taaddüdettirdikçe yeni yeni masraflar
çıkıyor. Ancak hiç şüphe etmeyiz ki, fazla adam
Heyeti Vekile umuriyle iştigal ederse muterifizdir ki, o kadar çok adam o kadar işlerle uğraşa
rak o derece çok adam yetişmiş olacaktır. Bendenizce bu vekâleti Heyeti Vekileye ilâve yerine
Heyeti Vekile yerine Meclisten müntalıaptir...
REÎS — Tevfik Rüşdü Bey, sadede...

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
1. Koçgiri mevkuflarından daha on iki şa
hıs bugün alelûsul tahliye edilmiştir.
2. Muamelei askeriyesi olanlar rüfekası misillû mezun addedilmişlerdir.
3. Heyeti Umumiyeye lieclilarz 21 Teşrini
sani 1337 tarih ve 32 numara ile Büyük Millet
Meclisi Riyasetine yazılmıştır.
Koçgiri Heyeti Tahkikiyesi
Tetkik Heyeti Namına
Bolu Mebusu
Yusuf îzzet
Büyük Millet Meclisi Riyasetine
1. Koçgiri mevkuf ininden bugün de yirmi
beş şahıs tahliye ve muamelei askeriyesi olanlar
emsali misüllû mezun addedilmişlerdir.
2. Heyeti Umumiyeye lieclilarz 36 numara
ile Büyük Millet Meclisi Riyasetine yazılmıştır.
Koçgiri Tahkik ve Dersim Tetkik
Heyeti namına Sinob Mebusu
i
Hakkı Hami

TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Devamla) — Lâyiha
bir heyeti vekileye bir âza ilâvesi noktai naza
7. — SUALLER
rından şayanı müzakere, fakat her hangi bir in
hisarı vekâlete çıkarmak itibariyle şayanı mü
/. — İzmit Mebusu Sırrı Beyin, Yunan askeri
zakere değildir. Binaenaleyh bu lâyihanın...
tarafından tahribedilmiş olan İzmit livasının ima
REÎS — Esas hakkında söyleyiniz...
rı için ne gibi tedabir düşünüldüğüne dair Hari
ciye ve Dahiliye vekâletlerinden sual takriri.
TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Devamla) — Evet esas
hakkında iki noktai nazardan mütalâamı söyle
REÎS — Efendim, suallere geçiyoruz. îzmit
meye mecburum. Arz ettiğim noktai nazardan
Mebusu Sırrı Beyin izmit livasının iadei mateklif doğrudur. Fakat vekâlet noktai nazarın
muriyeti ve halkın tamiri haşaratı hakkında hü
dan doğru değildir.
kümetçe ne gibi tedabire tevessül edildiğine dair
REÎS — Efendim, söz alan arkadaşlarımızın j sual takririne Dahiliye ve Hariciye vekâletleri
adedinin çokluğuna nazaran tensip buyurursa
nin tezkerei cevabiyesi var.
nız, teklif şayanı müzakere midir değil midir?
SIRRI B. (îzmit) — Söz isterim, Reis Bey..
Noktasından meseleyi halledelim. Teklifi şaya
REÎS — Buyurun.
nı müzakere görürseniz encümene göndeririz.
SIRRI B. (îzmit) — Bendeniz tahriren değil
Addetmezseniz reddedilir.
şifahen izahat isterim... Vekillerimiz NizamnaLâyiha Encümeninin mazbatasını reyinize
mei Dahilîye neden riayet etmezler, de bizi çe
arz ediyorum - ki reddi mutazammmdır - Encü
virme hareketleriyle işgal ederler?
menin mazbatasını kabul buyuranlar lütfen elle
REÎS — Efendim Sırrı Bey şifahi cevap is
rini kaldırsınlar. Efendim encümenin mazbatası
tiyorlar... Vekiller burada iseler şifahi cevap
ekseriyetle kabul olundu.
| versinler.
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SIRRI B. (İzmit) — Efendim sizden şifahen I liye ve Dahiliye Vekâleti Celilelerinden sual
malûmat istiyorlar diye ihtar ediniz..
buyurulmasmı teklif ederim.
REİS — Şifahi cevap verilmek üzere bu me
Muş Mebusu
seleyi geçiyoruz.
Osman Kadri
2. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin 1
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
firar eden mevkufine dair Dahiliye Vekâletinden
İhtiyat sınıfına mensup Diyarbekir posta
sual takriri.
ve telgraf memurlarından Behçet Beyin kat'ı
maaşı sebebi Muş Mebusu Osman Kadri Bey
REÎS — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Be
tarafından verilip 25 Eylül 1337 tarih ve 830
yin sual takririne Dahiliye Vekâletinin tezkenumaarh tezkerei aliyyei riyasetpenahileriyle
rei cevabiyesi var.
mevdu takrirde sual olunuyor. Mumaileyh dört
Fakat Süleyman Sırrı Bey yok. O halde sual
ay evvel Diyarbekir Posta Başmüdüriyeti tah
hükümsüzdür. Sualin kıymeti kalmıyor.
rirat kalemine bir hizmeti muvakkate ile
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Efen
alınmış
ve bu suretle istihdam edilmekte bulunmuş
dim Süleyman Sırrı Bey hastalığına binaen
iken hizmeti askeriyesini ifaya davet olunmuş
Mecliste mevcut değildir. Meselenin tehiri lâzımolup her ne suretle olursa olsun vazifelerinden ingelir.
fikâk eden bu gibi müstahdeminin hizmetle
NAFİZ B. (Canik) — Reis Bey bende
rine nihayet verilmesi hükmü kanun icabı ol
niz suali deruhde ediyorum.
makla mumaileyhin de bu dairede vazifesi
RElS — Efendim sualleri diğer bir arkadaş
ne nihayet verilerek maaşı da kat'edilmiş ol
deruhde edemez. Suallerin cevabı geldiğinde sa
duğu mâruzdur, efendim.
hibi sual yoksa, sual hükümsüzdür... Sualleri
Dahiliye Vekili
başka bir güne talik edilmez..
Ali Fethi
NAFÎZ B. (Canik) — Nizamnamei Dahilî mu
cibince bir arkadaş üzerine alabilir.
REÎS — Osman Kadri Bey, cevabı kâfi gö
REÎS — Hayır efendim alamaz.
rüyor musunuz?
OSMAN KADRİ B. (Muş) — Kâfi gö
3. — Mu§ Mebusu Osman Kadri Beyin, Di
rüyorum.
yarbekir Telgraf memuru Behçet Beyin askerli
ğine dair sual takriri ve Dahiliye Vekili Ali Fet
4. — Konya Mebusu Kâzım- Hüsnü Beyin,
hi Beyin tahrirî cevab%
Konya istasyonundaki malzemeye dair sualine
REÎS — Efendim Diyarbekir posta ve tel
Müdafaai Milliye Vekili Refet Paşa ile Dahili
graf memurlarından Behçet Bey hakkındaki Muş
ye Vekili Ali Fethi Beyin tahrirî cevapları.
Mebusu Osman Kadri Beyin sual takririne Da
--m
hiliye Vekâletnin tahrirî cevabı.
REÎS — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Be
yin, Konya istasyonundaki alât ve edevata
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
dair sual takririne Müdafaai Milliye ve Dahi
Diyarbekir posta ve telgraf Başmüdüriyet
liye vekâletlerinin tahrirî cevapları var :
Dairesi posta memurluğunda müstahdem ve ih
Riyaseti Celileye
tiyat sınıfına mensup Bahçet Beyin Müdafaai
Milliye Vekâleti Celilesinin tebliği veçhile müs
Harbi Umumi esnasında Konya istasyonu citesna memurlardan olduğu cihetle askerlikten
civarma Hükümetçe getirilip vaz'olunan birçok
istsinası ile vazifesine iadesi lâzımgeldiği ve müalât ve edevat vardır. Bunların ne olduğunu
kerreren tebligat yapıldığı halde henüz memu
kimse bilmiyor. Yalnız cesim fabrika alât ve
riyetine iade edilmediği gibi kanunu mahsus
edevatı olduğu söylenmektedir. Açıkta olduk
mucibince itası lâzımgelen maaşının da veril
larından yağmurdan ve kardan bittabi mü
mediği anlaşılmıştır. Müstesna memurinden
teessir oluyor. Bunlar
hakikaten fabrika
iken vazifesine iade olunmaması ve başka
alât ve edevatı ise şu sırada istifade memul
bİT sebebi kanuni mevcudolmadığı halde maa
dur? Bu bapta Müdafaai Milliye ve Dahiliye
şının verilememesi sebeplerinin Müdafaai Mil I vekâletlerince malûmat var imidir? Ve alâtı
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mezkûre nedir. Keyfiyetin her iki vekâletten
sual olunmasını teklif eylerim.
Konya Mebusu
Kâzını Hüsnü

5. — İzmit Mebusu Hamdı Namık Beyin, Ati
na'da esir bulunan Miralay Cafer Tayyar Bey
hakkındaki suali ve Hariciye Vekili Yusuf Ke
mal Beyin tahrirî cevabı.

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
1 . X I . 1337 tarih ve 1940 - 1069 No. lu tezkerei «amileri cevabıdır :
Konya İstasyonu civarında metruk olarak
mevcudolan tezigâıhları muhareibei umumiye bi
dayetinde Rusya Hükümetine mahsus olmak
üzere Boğazdan geçerken 'müsadere olunan ve
35,5 santimetrelik büyük topların imâline mah
sus torna tezgâhı ayaklarının yalnız nısfı olup
o vakit Konya'ya nakledilmiş oldukları ve ma*.
haza gerek Dersaadet'de iki pek uzun. manian
dan beri müesses olan ve gerek âtiyen Anadolu•da .tesisi mutasavver bulunan imalâtı harbiye
fabrikalarında böyle cesim tap imali mümkün
'olmadığı ve <olamıyaeağı cihetle gayrikafcili is
tifade bulunduğu ancak parçalanarak made
ninden dükümde istifade edilmesi muvafık ola
cağı evvelce berayı keşif gönderilen mütehasisıslar tarafından beyan edilmiş ve hattâ üzer
lerindeki kabili istifade prinç aksamı imalâtı harbiyece alınmıştır. Nakilleri gayet güç ve masraflı
olmasına mebni boımlba ve saire isağasmda ih
tiyaç hâsıl olduğu zaman parçalanmak üzere
aksamı mezkûrenin şimdilik alâhalihi terk edil
miş olduğu mâruzdu!-.

REİS — İzmit Mebusu Haindi Beyin, Mira
lay Cafer Tayyar Bey hakkındaki sual takririne
dair Hariciye Vekâletinin tezkerei cevabiyesi oku
nacak :

Müdafaai Milliye Vekili
Refet
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
Vâridolan 1 Teşrinisani 1337 tarih ve 1939 1068 No. lu tezkerei âliiyei Riyasetpenahileri
eevaibıdır.
Harbi Omumi esnasında Konya İstasyonu ci
varına vaz'olunan a'lâıt ve edevat hakkındaki
sual takriri esas itibariyle Mıüdafai Milliye Ve
kâleti celilesine taallûk etmekte olduğundan bu
'baptaki malûmatı mevcude de vekâleti müşarünileyhaya arz edilmiş olduğu mâruzdur efen
dim.
Dahiliye Vekili
Alî Fethi
REİS — Kâzim Hüsnü Bey söz istiyor mu
sunuz ?
KÂZİM HÜSNÜ B. (Konya) — Kâfi görü
yorum.

Sual takriri :
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
Matbuat idaresinin tebliğ ettiği 1 Teşrinisani
1337 tarihli istihbarat hulâsasında Edirne Me
busu Miralay Cafer Tayyar Beyin Yunan Hükü
metince casuslukla ittiham ve bu bahane ile ha
pishaneye ilka edildiği görülmüştür. Her türlü
efal ve harekâtı daimî takyidat altında bulunan
her hangi Mr esirin casusluk yapabilmesi aklen
ve mantıkan müsteb'attır. Yunan Hükümetinin
bundan maksadı bir arkadaşımızı şu suretle if
na etmek istediği muhtacı izah değildir. Keyfi
yetten Hükümet haberdar mıdır? Malûmattar
ise teşebbüsatı siyasiyede bulunmuş mudur? Eli
mizde esir olarak birçok Yunan zabitleri mev
cuttur. Binaenaleyh; şu ana kadar bir şey ya
pılmamış ise derhal teşebbüsatı diplomasiyede
bulunulmasını ve neticeden de malûmat vermesi
için keyfiyetin Hariciye Vekâletinden sual Du
yurulmasını teklif vo rica ederim.
İzmit
Hamdi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
2001 -1104 No. h ve 4 . X I . 1337 tarihli tez
kere ile havale buyuru! an îzmit. Mebusu Hamdi
Beyin sual takririne cevaptır :
Esarette bulunan Miralay Cafer Tayyar Bey
hakkında casusluktan dolayı ve sair suretle ta
kibata devam edildiği takdirde yedimizde bulu
nan Yunan zâbitanma mukabele! bilmisilde bu
lunmaya mecbur olacağımız 6 . X I . 1337 tarihin
de İstanbul'da bulunan düveli mütellife fevka
lâde komiserliği vasıtasiyle düveli mütelife hü
kümetlerine bir nota ile bildirilmiş olduğu mâ
ruzdur efendim.
Hariciye V e k i l
Yusuf Kemal
HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Cevap kâfi
dir.
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6". — İzmit Mebusu Hamdı Namık beyin, Yu
nan mezalimine dair ve Karesi Mebusu Vehbi
bey ve rüfekasının Yunan isiilâsındaki mahaller
ahalisine muavenet hakkındaki sualleri ve İcra
Vekilleri Reisi Fevzi Paşanın tahrirî cevabı.
R E İ S ' — İzmit Mebusu Hamdi Namık ve
Karesi Mebusu Vehbi beylerin Yunan mezalimi
hakkındaki sual takririne İcra Vekilleri Heyeti
Riyasetinin tezkerei eevabiyesi:
Riyaseti Celiteye
Memaliki meşgulemiz dâhilinde kalan Müslü
manların Yunanlılar tarafından takibedilen imha
siyaseti neticesi olarak mütemadiyen ifna ve
memleketleri ihrak edilmekte olduğu muhtacı izah
değildir. Bu hale mâni olmak için Heyeti Vekilece bugüne kadar ne düşünülmüş veyahut şim
diye kadar ne gibi teşebbüsat yapılmış olduğu
nun heyeti müşarünileyhadan müstacelen sual
buyurulmasını teklif eylerim.
İzmit
Hamdi ^
Riyaseti Celileye
Memaliki meşgulemizden Yunanlıların huku
ku düvel ve beynelmilele mugayir zulmen ve ceb
ren eski Yunanistan'a götürdükleri birtakım es
babı hamiyetin bulundukları mahallerde sefil ve
perişan bırakıldıkları bilvasıta alman haberler
den sureti katiyede anlaşılmıştır. Hükümeti Milliyemiz bunların umumunun bilhassa esnanı aske
riye haricinde gayrimuharip ahaliden ihtiyar ve
alillerin istihlâsına teşebbüs etmiş midir? Sefalet.
ve zaruretlerinin tehvini hususunda Hilâliahmerin vasatatı münkünesine müracaat eylemiş mi
dir? Heyeti Vekile Riyasetinden sual buyurulma
sını teklif eyleriz.
Karesi
Karesi
H. Basri
İbrahim
Karesi
Karesi
Abdülgafur
Mehmed Vehbi
Türkiye Büyük Millet Meclisi • Riyaseti
Celilesine
25 . VI . 1337 ve 3 . VII . 1337 tarih ve 416
ve 438 No: h tezkerei çeliklerine cevaptır.
Muhtelif mebuslar tarafından verilen takrir
ler üzerine tevarihi mtıhtelifede Yunanlıların
memaliki meşguledeki zulümlerine nihayet veril
mesi ve aksi takdirde mukabelei bilmisilde bulu
nulacağı hakkında İstanbul'da bulunan Düveli
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Mütelife ve bitaraf devletler fevkalâde komiser
likleri ve sefaretleri vasıtasiyle protestolarda bu
lunulmakta olduğu vesaiti mümküne ve mevcude
ile mezalimi vakıanın ref'i zımnında icabeden tedabire tevessül edilmekte bulunduğu ve mamafih
Meclisi Âlice daha müessir bir tedbir hatıra ge
liyorsa o tedbirin de derhal tedabir ittihaz edile
ceği tabiî bulunduğu mâruzdur, efendim.
.İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve
Erkâni Harbiyei Umumiye V.
Fevzi
REİS — Hamdi bey söz istiyor musunuz?
HAMDİ NAMIK B. (İzmit) - - Kâfi görüyo
rum.
7. — Siird Mebusu Mustafa Sabri efendinin,
tahsisatı ilmiye ve evkaf umuruna dair sualine
Seriye Vekâletinin tahrirî cevabı.
REİS — Siird Mebusu Mustafa Sabri efen
dinin umuru evkaf hakkındaki sual takririne
Seriye Vekâletinin tezkerei eevabiyesi.
MEHMED B. (Biga) — Reis bey sahibi sual
yoktur.
REİS — O halde hükmü kalmadı.
8. — Diyarbekir Mebusu Kadri beyin jandar
ma islerine ve Antalya, Kars
Mutasarrıflarının
becayişlerine ve Ergani Mebusu Sırrı beyin Mu
tasarrıf Fahreddin bey hakkındaki
suallerine
Dahiliye Vekili Ali Fethi beyin tahrirî cevabı.
REİS — Diyarbekir Mebusu Kadri beyin
Jandarmaya mütaallik takririne Dahiliye Vekâ
letinin tezkerei eevabiyesi:
Heyeti Umumiyeye
Mevaddı âtiyenin Dahiliye Vekâletinden sual
buyurulmasını arz ye teklif ederiz.
1. Jandarmanın Harbi Umumide hedef ol
duğu darbenin neticesi olarak bugün maksadı teş
kil ve istihdama büsbütün mugayir ve gayrikabili istifade bir şekil aldığına nazaran Dahiliye Ve
kâletinin bir uzvu gayrimüfariki olan bu meslek
hakkındaki fikir ve istihzaratı nedir?
2. Jandarma için bütçede tensik ve teşkile
kâfi muhassasat kabul edildiği ve memleket
. asayiş ve inzibatı dâhilinin şekli kanunide icra
ve tatbikinden mahrum kaldığı halde vatanın
istihlâsı ve istiklâli tam namına Müdafaai Mil
liye bütçesine müzaheret bölüklerine mevzu pa
radan külliyetli ve bilüzum masraf ihtiyarı gibi
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gayrimüsmir teşebbüslerden ne gibi bir faide
temin edilmiştir?

kında her halde yine driğ edilmemesi iktiza
eder. Bilhassa bütün cihanı medeniyete karşı
ikame ettiğimiz dâvayı meşruumuzla istihdaf
olunan gayenin husulü için maddi ve mânevi
bütün kuvayi mevcudemizin en mâkul ve muva
fık bir şekilde istimalinde âmil olması lâzımgelen jandarmanın bu noktai nazara göre bizdeki
derecei ehemmiyeti cidden şayanı nazardır.
Binaenaleyh, jandarmanın ıslah ve tariki te
kemmüle isali için yapılacak fedakârlıklar ma
halline masruf ve netice itibariyle gayei milliyeye hadim olacaktır. Vekâlet 1338 senesi büt
çesinin hini tertibinde jandarma silkinin kabi
liyeti istihdamiyesini memleketin ihtiyacatiyle
mütenasib olacak surette Jemin edici hususatı
nazarı dikkate almıştır. Hususatı mezkûreden

3. Jandarmanın ruhu olan zâbitan ile cüzütamlarm müdür ve saikı olan yüzbaşıların em
sali orduda bir seneden beri binbaşılığa terfi
edildiği halde meyusiyetleri muhakkak ve ta
biî olan eshabı hukuka ne gibi tedabiri taltifiye
teemmül ve tatbik edilmektedir? •
4. Bütçenin müzayakası sırasında Antalya
ve Kars mutasarrıflarının külliyetli harcırah
itası suretiyle becayişlerinde ne gibi bir faide
melhuz olduğu.
Diyarbekir
Ergani
Kadri
Hakkı
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
Jandarma hakkında bâzı mevat ile Antalya
ve Kars mutasarrıflarının becayiş meselesine
dair 8 . XI . 1337 tarihli ve 1123/3051 No. lı
tezkerei celileleri ile bir sureti irsal buyurulan
7 . XT . 1337 tarihli sual takririnin cevabıdır :
1. ..Jandarma, Harbi Umumiye girdiğimiz
sırada senelerin mahsulü mesaisi olarak iktisabettiği intizamı en güzide zâbitanı ile efradının
hemen kısmı âzaminin orduya alınması yüzün
den filhakika zayi etmiştir. Bu sınıfın mütare
keden sonra mukaddema tatbikatından fevaidi
kesire istihsal edildiği tecrübeten sabit olan
esasatı tensikiye dairesinde yeniden ıslah ve
tanzimine iptidar etmeye mâni olan ahval de
umumun malûmudur. 1337 senesi bütçesinin
hini tanziminde mülâhazatı maliyede nazarı
dikkate alınmak suretiyle jandarmanın alettedriç tekâmüle doğru gitmesini temin edecek
surette tertibolunan teşkilât kadrosunun muvazenei Maliye Encümenince fikri tasarrufa
feda edilerek tadilâtı maliyeye uğratılması ve
senei mezkûre bütçesinin elyevm Büyük Millet
Meclisi Heyeti Umumiyesinin tasdikine iktiran
edememesi sebeplerinden dolayı maatteessüf bu
sene de tensik emrinde esaslı bir şey yapılama
mıştır. Eminyet ve asayişi dâhiliyenin yegâne
vasıtai teminiyesi olmakla beraber bilûmum
kavanin ve nizamatı devletin icrasına da tavas
sut eden jandarmanın ıslah ve tanzimi her iş
ten evvel nazarı dikkate alınacak hususatı mühimmei devletten olmak itibariyle bu lâzimei
esasiyenin de hayyız arayı husul olabilmesi için
bundan evvel yapılıp asarı mezkûresi meşrut
olan ilmî ve malî fedakârlıkların bu sınıf hak
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başlıcalarmı, yeniden jandarmaya kaydoluna
cak efrat ile kadroda müstahdem bulunan jan
darmaların mekteplerden geçirilerek keyfiyeten
takviyeleri ve zâbitan için de bir mektep küşadı
ve efrat ile zâbitanın mesleke rabıta ve hizmete
hahişlerinin tezyidini mucibolmak üzere sınıf
larında yapılan ve maaşata tesir eden tadilâtın
şekli sabıka ircaı ve Muvazenei Maliye Encü
meninin bu sene bütçesinden tecil ettiği vesaiti
teftişiyenin yeniden ve bir şekli mâkulde ihyasiyle zâbitan ve efradın şiddetli ve daimî bir
murakabe altında bulundurulması gibi her dev
letin temini intizam yolunda tevessül ettiği usul
ve kavait teşkil edecektir. Efrat mekteplerin
den birkaçı ile zabit mektebinin bu seneden
küşadı derdesttir.
2. Mukaddema jandarmaya müzaheret ve
sevkiyatı askeriyeye muavenet etmek üzere Müdafaai Milliye Vekâletince teşkil edilmiş olan
müzaheret bölük ve takımları vekâleti müş'arünileyhaca ahiren lağvedilmiştir.
3. Jandarma zâbitanmm terfileri filhakika
ordudaki emsaline nazaran pek geri kalmıştır.
Bilhassa yüzbaşı rütbesinde bulunanların bu
husustaki mağduriyetleri calibi nazarı dikkat
tir. Bunun da başlıca sebebi yüzbaşılar için ba
bı terfi olan tabur kumandanlıkları kadrosu
nun müsaadesizliğidir. Muvazenei Maliye En
cümeninin Bölük kumandanlıkları kadrosunda
da bir hayli tenkihat yapmasından mülâzım
rütbesindeki zabıtanın da terfileri duçarı teeh
hür olmuş ve mülâzım kadrosuna da teşmil edi-
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len işbu tenzilâttan dolayı jandarma, kıtaatının
emri idarelerinde başlıyan müşkülât her taraf
tan bihakkin şikâyata sebebiyet vermiştir. Mahaza terfiatm yalnız rütbeten icrasına ordunun
teşkilâtı azîmesiııe takarrübü mümkün olmıyan
jandarmada kabiliyet görülemediğinden muay
yen seneleri ikmal eden rütebi nıuhtelifeye
mensup zâbitanın mevkilerinde muhassasatlarımn tezyidi suretiyle emri taltif ve tatyiplerinin temini ciheti daha evvel düşünülerek bu
bapta tertibolunaıı kanun lâyihası derdesti tak
dim bulunmuş olduğu gibi zabit kadroları da
üç yüz otuz sekiz senesi bütçesine ihtiyacın ica
bına tevfik edilmek suretiyle tertip ve vaz'olun
muştur.

ğinin Dahiliye Vekâletinden şifahen sual edil
mesini teklif ederim.
6 . X I 1337
Bolu
Tunalı Hilmi
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
Bartın tüccarından Osman Beyi tevkif eden
Bartın Kaymakamı hakkında ne muamele yapıl
dığına dair Bolu Mebusu Hilmi Beyin, 6
Teşrinisani 1337 tarihli ve 1114 - 2025 sayılı
tezkerei devletleriyle sureti irsal buyurulan sual
takririne cevaptır.
Bartın tüccarından Osman Beyin Mısır âşarındaki yolsuzluğundan bahsile hakkında şikâyet
vukubulmuş kaymakam kendisini dairei hükü
mete davet ile nasayih ve ihtaratı lâzimede bu
lunmuş, o sırada kaymakamı tahkir etmiş olmasiyle kaymakam da Usulü Muhakematı Cezaiye
Kanununun 404 ve 409 ncu maddelerinin bahşeylediği salâhiyete binaen zabıt varakası tanzim
ile kendisini yirmi dört saat tevkif ve zabıt va
rakasını ciheti Adliyeye tevdi etmiş olduğu bilmuhabere anlaşıldığından kaymakam hakkında
bir muamele ifasına bittabi mahal görülememiş
tir.
15 Teşrinisani 1337
Dahiliye Vekili
Ali Fethi

4,
Antalya ve Kars mutasarrıflarının be
cayişi meselesine gelince : Becayişleri icra kı
lman Antalya ve Kars mutasarrıfları olmayıp
Antalya ve Ardahan mutasarrıflarıdır. Bunla
ra külliyetli harcırah dahi verilmiş değildir.
Ardahan Mutasarrıfı Hilmi Bey görülen lüzu
ma binaen kablelazime Antalya'ya tâyin oluna
rak Antalya'ya kadar harcırah verilmiş ve Ar
dahan'a tâyin edilen Antalya Mutasarrıfı dahi
ahiren ve ehemmiyetine mebni Mersin Muta
sarrıflığına nakledilerek Mersin'e kadar harcı
rah itası mukarrer bulunmuştur, efendim.
Dahiliye Vekili
Fethi.
REİS — Bu cevabın son fıkrası Ergani
busu Sırrı Beyin sual takririne de cevap
yor. Dahiliye Vekâleti iki takrire birden
vap vermiş oluyor. Sırrı Bey bir sözünüz
mı?
SIRRI B. (Ergani) — Kâfidir.

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Dahiliye Ve
kâleti Zonguldak Mutasarrıflığına vermiş olduğu
bir emirle itiraf ediyor ki: Kaymakımın bu mua
melesi gayrikanunidir. Binaenaleyh ben soruyo
rum: Gayrikanuni bir muamelede bulunmuş olan
kaymakam hakkında ne yapılmıştır? Ona cevap
versin. Zaten sualim de şifahi cevap içindir. Bi
naenaleyh ; şifahi cevap istiyorum.

Me
olu
ce
var

9. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin Bar
tın kaymakamı hakkındaki sualine Dahiliye Ve
kili Ali Fethi Beyin tahrirî cevabı,
REÎS — Tunalı Hilmi Beyin Bartın kayma
kamı hakkındaki sual takririne «Dahiliye Vekâ
letinden tahrirî cevap var.
Büyük Millet Meclisi Riyasetine
Usul ve kanun hilâfına Bartın tüccarından
Menteşzade Osman Beyi tevkif etmiş olan Bar
tın Kaymakamı hakkında ne muamele sebk etti-
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10. — Ergani Mebusu Emin Beyin, Dahiliye
Müsteşarı Hamid ve İdarei Mahalliye ve İdarei
Umumiyei Vilâyat Müdürü Münir beylere veri
len harcırahlara dair suali ve Dahiliye Vekili Ali
Fethi Beyin tahrirî cevabı
R E l S — Ergani Mebusu Emin Beyin, Dahi
liye Müsteşarı Hamid ve îdarei Umumiyei Vilâ
yat Müdürü Münir beylerin verilen harcırahla
rına dair sual takririne Dahiliye Vekâleti cevap
veriyor. Hamid Beyin harcırah almadığını ve
Münir Beye verilen harcırah muamelesinin der
desti ikmal bulunduğunu yazıyor. Emin Bey söz
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istemiyorsunuz? Yoksa cevabı kâfi mi görüyor |
12. — Siverek Mebusu Mustafa Lûtfi
sunuz !
Vrangel Ordusuna dair suali ve Hariciye
Yusuf Kemal Beyin tahrirî cevabı.
EMİN B. (Ergani) —• Bendenizin takririm
bu yoldadır. Evet Müsteşar Hamid Beyle
Münir Bey yüz lira almışlardır. Müsaade bu
yurun efendim.
NAFÎ25 B. (Canik) — Almadı.
EMÎN B. (Ergani) — Bu efendiler git
memişler. Ve elyevm para zimmetlerindedir.
Binaenaleyh hemen kendilerinden paranın istirdadiyle mal sandığına yatırılmasını teklif
ederim.
I
NAFİZ B. (Canik) — 'Hamid Bey para
almamış.
EMÎN B. (Ergani) — Almış, kayden de
müspetti?. Tahkikat yapınız. Hem kendisi
J
hem de memurin müdürü almıştır.

Beyin,
Vekili

13. — İzmit Mebusu Sırrı Beyin, Emir Faysal'm Irak Emirliğine dair suali ve Hariciye Ve
kili Yusuf Kemal Beyin tahrirî cevabı
14. — İzmit Mebusu Sırrı Beyin,, Anadolu
için yapılan Pontüs propogandası hakkındaki su
ali ve Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyin tahrirî
cevabı.
REÎS — Siverek Mebusu Mustafa Lûtfi Be
yin Vrangel Ordusuna dair sual takririne ve İz
mit Mebusu Sırrı Beyin Emir Faysal'a ve yine
İzmit Mebusu Sırrı Beyin Pontüs meselesine da
ir Hariciye Vekâletinden sual takrirlerine Hari*
eiye Vekâleti müşterek cevap vermiştir.

SALİH E t (Erzurum) — Almamışlar de
SIRRI B. (izmit) — Şifahen cevap istiyorum.
niyor efendim.
Nizamnamei Dahilî bana bu hakkı veriyor.
EMÎN B. (Devamla) — Aldığı kayden müs
REÎS — Efendim, o halde kalsın.
pettir ve daha hâlâ iade etmemiş.
OSMAN B. (Lâzistan) — Zaten bu sual işle
SALİH Ef. (Erzurum) — Tashihi fikir
rini muamelei kırtasiyeye çevirdik.
buyurunuz, Hamid Bey almadığı parayı aldım
j
15. — Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin,
demez.
Zara ve havalisindeki harakâtı askeriye (Ümrani
EMÎN B. (Ergani) — Ben de Hamid Bey
ye hâdisesi) hakkındaki sualine, İcra Vekilleri
için demiyorum, Vekilden soruyorum. Dahili
Heyeti Reisi Fevzi Paşanın tahrirî cevabı.
ye Vekâletinden almışlar ve kayıt açıkta du
REÎS — Ümraniye hâdisesine ait Erzurum
ruyor. Tahkik buyurulsun, baksınlar.
Mebusu
Hüseyin Avni Beyin sual takririne İcra
REÎS — Bir sual soruluyor. O suale de
Vekilleri
Heyeti Riyasetinin cevabı vardır. Şim
sual sahibi cevabı kâfi görmezse ayrıca esba
di
bir
nokta
arz edeceğim. Meclisi Âliniz Ümrabı mucibeli bir istizah takriri verir.
I niye'ye bir heyet gönderdi. Tahkikata Meclis
OSMAN B. (Lâzistan) — Reis Bey, sa
vaziyed ettikten sonra artık sualin bir mahiye
hibi sual, sualin cevabını kâfi görmüyor. İsti
ti hakikiyesi kalmaz, zannederim. Bunun için
zah mı yapıyor? Yoksa vaz mı geçiyor?
bunu arz ettikten sonra malûmat kabilinden
REÎS — Müsaade buyurun beyim. Esbabı
okunmasına lüzum görürseniz, okuyalım.
mucibesini arz ettiniz. Şifahi cevap mı istiyor
I
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Müsaade
sunuz 1
buyurunuz
Reis Bey! Bendeniz bunu teklif et
EMÎN B. (Devamla) — Evet şifahi cevap is
tim. Efendim bu Heyeti Vekileden vâki olmuş
tiyorum.
j bir sualdir. Bu sual bir kere ne zaman sorulmuş
11. — Hakkâri Mebusu Mazhar Müfid Beyin I ve ne zaman cevabı geliyor?
Roma'da inikat ettiği iğitilen bir kongrenin ma i
REÎS — Kaidei esasiyeyi arz ettim. Okuııhiyeti hakkında sual takriri ve Hariciye Vekili I ması kabul buyuruluyor mu?
Yusuf Kemal Beyin tahrirî cevabı.
I
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Bahusus
REÎS — Roma'daki Türk Kongresine dair | bunda büyük bir dâva da vardır. Heyeti VekiMazhar Müfid Beyin takririne Hariciye Vekâle
lenin suale karşı derhal bir cevap vermesi lâtinin cevabı. Fakat Mazhar Müfid Bey burada j samdı. Halbuki şimdiye kadar cevap tehir edilyoktur. Okunamaz.
i miş bu da hallonsun.
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Yazı köyünde ve alaym kısmı küllisi de Ümraniyede Koçgiri aşiretine mensup (1 500) kadar
müsellâh ahalinin tecavüzüne mâruz kalmıştır.
Bölük hayvanlarını terk etmek şartiyle Zara'ya
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
ilticaya muvaffak olabilmiş ise de Ümraniye içe
Birkaç aydan beri Zara ve havalisinde hare
risinde muhasara edilen alayın mütebaki kısmı
kâtı askeriye yapıldığını istihbar etmekle bera
on iki saatlik bir müsademeden sonra daha faz
ber bu defa da Sivas 'da münteşir" İradei Milliye
la mukavemet göstermemiş ve aşirra hanelere
gazetesinin 1 Haziran 1337 tarihli nüshsmda
ateş vermek suretiyle kasabaya dâhil olmaya
Merkez Ordusu Kumandanı Nurettin Paşa Haz
muvaffak olmuştur. Neticede alayın kumandanı
retlerinin neşrettirdiği raporda pek çok kimse
ile bâzı zâbitan ve efrat şehidolmuş ve geri ka
lerin hayyen ve meyyiten derdest edildiği ve bâ
lanlar esir düşmüştür. Bu vâkaıım cereyanı es
zı müsaderede bulunulduğu mezkûrdur. Evvelnasında Alişir kumandasındaki iki yüz kişilik
beevvel bu hâdisenin sebebi zuhur ve mahiyeti
bir kuvvetle de takviye edilen aşirra Zara ile
ve sureti tedip ve neticesi hakkında şimdiye ka
Ümraniye arasındaki telgraf hututunu tahrip
dar Heyeti Vekile ne için Meclise arzı malûmat
ve mühim geçit nükatmı elde etmişler ve civar
etmemiştir? Saniyen hükümet böyle bir hâdise
Türk köylerini yağmaya ve kendilerine iltihak
nin zuhura gelmemesi için ne gibi tedabiri mâ- > için tazyika başlamışlardır. Bir Yunan taarruzu
nia ittihaz etmiş ve niçin muvaffak olamamıştır.
beklendiği ve Merkez Ordusunun kuvvetleri kıs
Bu cihetler hakkında izahat vermek üzere işbu
men Garp Cephesine doğru yola çıkmış ve kıs
sual takririmin müstaceliyet karariyle Heyeti
men de Samsun ve havalisinde silâh derciyle
Vekileye havale Duyurulmasını teklif ederim.
meşgul bulunduğu bir esnada zuhur eden bu va
21 Haziran 1337
kanın silâh kuvvetine müraeaate lüzum gömlek
sizin halli için Hükümetçe fevkalâde sarfı me
Erzurum Mebusu
sai edilmiş ve Sivas vilâyeti ve Merkez ordusu
Hüseyin Avni
tarafından beyannameler neşir ve Zara mıntakaTürkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesinî
sına nıütaaddit heyeti nâsıhalar ve civar kaza
27 .'6 . 1337 tarih ve 426 - 865 numaralı tez
ya ve kuraya eşraftan irşat heyetleri gönderil
kere! celileleri cevabıdır:
i
miştir. Fakat bütün bu mesaiye rağmen aşirrayi
Ümraniye hâdisesinin sureti zuhur ve cereya
dağıtmak ve tecavüzatmı tahdidetmek mümkün
nı ve mukabeleten ittihaz olunan tedabir ve ne
olamamış, bilâkis bâzı rüesanm iğfalâtı ecnebiticesi hakkında Erkânı Harbiyei Umumiye Ve
yeye kapılarak işe siyasi bir renk vermek üzere
kâletinden cevaben mevrut izahname sureti muKürtleri veya Alevileri Hükümetin vuracağı tar
saddakası rapten takdim kılınmıştır. Efendim.
zındaki işaatına germi verdikleri anlaşılmıştır.
12 . 7 . 1337
Bundan başka Alişir ve rüfekasmm imzasiyle
tcra Vekilleri Heyeti Reisi
Divriği, Refahiye, Kuruçay, Kemah kazalarının
ve Müdafaai Milliye Vekili
muhtar bir vilâyet haline ifrağiyle başına Yerli
Fevzi
Kürtlerden birisinin geçirilmesini talep yollu çe
kilen telgraftan meselenin alelade bir şakavet
icra Vekilleri Heyeti Riyasetine
olmayıp, öteden beri memleketimizi duçarı tef
C : 27 . 6 . 1337 tarih ve 4 - 1540 numaralı
rika etmek istiyen ecnebiler tarafından ihzar
tezkereye cevap :
edilmiş siyasi mahiyette olduğu tahakkuk etti
Ümraniye hâdisesinin sureti zuhur ve cere
ğinden 10-. III . 1337 de Heyeti Vekile karariyle
yanı mukabeleten ittihaz olunan tedabir ve neti
Mamuretülaziz vilâyetiyle Erzincan sancağı ve
cesi hakkındaki malûmat berveçhi âti arz olu
Sivas vilâyetinin Divriği, Zara kazalarında idanur : Zara kazası dâhilinde icrayi şakavet eden
rei örfiye ilân ve Sivas'ta bir Divanı Harbi ör
Zalim Çavuş nammdaki şe'rir ile avaııesinin ten
fi teşkil ve 13 . III . 1337 de Karahisarı Şarki
kili için jandarmaya zahir olmak üzere Şubat
ve Erzincan livalariyle Elâziz vilâyeti Merkez
ayı zarfında mezkûr kaza dâhiline gönderilen
Ordusu mıntakasma ilhak ve Nurettin Paşa
bir süvari alayının bir bölüğü, firari takibatın
Hazretleri temini asayişe memur edilmiştir. Rüda iken 4 Mart 1337 de Ümraniye'nin garbında !
R E l S — Efendim malûmat kabilinden olmak
üzere arzu buyurursanız okuyalım.
(Okunsun,
okunsun sesler).

esanın iğfalatına kapıldığı muhakkak olan cühelâyi irşadedebilmek ümidiyle derakap hare
kâtı tedibiyeye ibtidar edilmemiş ve 6 Nisan
1337 tarihine kadar yalnız aşirranm tecavüzatını defetmek suretiyle tedafüi bir vaziyet alın
mıştır. 6 Nisanda son defa olarak müsellâh aha
liye istiman etmeleri için mühlet verilmişse de
isga olunmadıktan başka Refahiye, Suşehri, Za
ra ve Kemah kazalarına tecavüzata kıyam ettik
lerinden 9 . TV . 1337 den itibaren bizzat Nuret
tin Paşa Hazretleri tarafından idare edilen kıta
atla Erzincan, Suşehri ve Zara'dan aynı zaman
da harekâtı iptidar ve takriben bir buçuk aylık
harekâti askeriye neticesinde Ümraniye havali
sindeki iki bin kadar Koçgirili ve Dersim'den
Fırat Şimaline, Kuruçay ve Refahiye havalisi
ne gelmiş olan bir miktar Ovacıklı eşhas tenkil
ve bir kısmı da silâhtan tecridedilmiş, mağsubat
kısmen alınarak sahiplerine iade olunmuştur. Ve
bu husus 26 Mayıs 1337 tarihli tebligatı resmiye
ile de neşredilmiştir.
Erkânı Harbiyei Umumiye
Reisvekili
Fevzi
NECÎB B. (Ertuğrnl) -— Sual ne vakit veril
miştir efendim?
REÎS — Eskidir. Fakat işin esasına vaziyededince doğrudan doğruya bu ig bize racidir.
Efendim suallerimiz bugün bu kadardır.
HÜSEYİN AVxNl B. (Erzurum) —Yarın me
suliyeti cezaiyeyi intacedeeek şeyler vardır.
TEVFİK Ef. (Kângırı) — Bugün bendeniz
bâzı sualler sordumdu.
RElS — Mevcut sualler okundu.
TEVFİK Ef. (Kângırı) — Rica ederim tekit
olunsun. Zamanımız gayet mühimdir. Cevap
verilsin. Müdafaai Milliyenin aldığı hayvanat
hakkında idi, ne oldu? Bendeniz onu rica edi
yorum ki, tekidedin.
REÎS — Efendim! Gelen cevapları okuduk.
daha. cevapları gelmemiş sualler çoktur.
16. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin ce
mimi siyasiye ve askeriyeden dolayı
mahkûm
olanlar hakkında suali ve Adliye Vekili Refik
Şevket Beyin şifahi cevabı.
ADLÎYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Tunalı Hilmi Bey biraderimiz siyasi
ve askerî mevkuflar arasında kimlerin bulun

duğunu ve tahkikat icra edilmesini ve aylardan
beri işleri neticelenmemiş olanların pekçok ol
duğunu, binaenaleyh Adliye Vekâleti buna kar
şı ne yapıyor, diye sual buyuruyor. Sorduğu
sual iki nev'e ayrılıyor. Siyasi ve askerî. Siya
si ceraimin Adliyeye taallûku yoktur. Bu gibi
hususat ve bilhassa memleketimizin vâsi kıyım
ları istiklâl mahkemelerindedir. Ve zannederim
ki, bu gibi siyasi ceraimin istiklâl mahkeme
lerinden sorulması lâzımdır. Ve istiklâl mahke
meleri ise doğrudan doğruya Büyük Millet Mec
lisine tâbidir. Onlardan sorulması lâzımdır. As
kerî •cürümleri ise yine Adliye Vekâletinin dairei salâhiyeti dâhilinde değildir. Müdafaai Milliyeye aittir. Hilmi Bey biraderimiz taallûku
na bma'eıı Müdafaai Milliye Vekâletinden sora
bilir. Bendeniz de ciheti taallûkunu görmüyo
rum.
TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Bir adliye
vekili tam mânasiyle ve elelıtlak adaletin - mânayi lûgavisini söylüyorum - nazırıdır. Adalet
denildiği zaman Adliye Vekili askerî tevkifha
nede, siyasi tevkifhanede, ser'î hapishanede;
(Handeler, ser'î hapishane var mı, sesleri?) her
ne olursa olsun, birtakım tetkikat icrasına kat
iyen salâhiyettardır. Kanun belki buyurduğunuz gibi mesaiyi tefrik etmiş ve her kanun ken
di esasmca birtakım şeyler kabul «etmiştir. Fa
kat bendeniz iddia ediyorum ki, Adliye Vekili:
Her hangi şubei adliyede, her hangi bir vakayı
tetkik ve tahkik eder. (Kanun teklif ediniz,
sesleri) Kanun teklif etmeye hacet yoktur. Ni
tekim. ciheti askeriyeye taallûk eden umur Da
hiliye Vekâletine de temas eder. Dahiliye Ve
kâleti de diğer vekâletler gibi kendisine taal
lûku olan şeyleri bilir ve cevap veriri. Diğer
vekâlet indinde kendine taallûk eden işleri
takibe salâhiyettardır. Adalet kelimesi gayet
le şümullüdür. Zira Adliye Vekilinin işgal et
tiği makam, o kadar vâsi, o kadar şümullüdür
ki... (gürültüler) beyler seriye mahkemesi
(ayak patırdıları) bilhassa Şevki Bey birade
rimiz bu ayak tepmek hususunda alemdarlık
ediyor. (Handeler) efendim, Şurada Meclis
hademesi arkadaşlarından birisinin
birgün
gözlerinden yaş gelerek bana bir şikâyeti
vardır ki, hiç unutmam. E n âdi bir seriye mah
kemesi dâvası... (Patırdılar, geri al sözleri)
(şiddetli gürültüler) (âdi değil sesleri) Allah
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Allah en basit demek istedim. Bir seriye mah | satı fevkalâdenin nısfı verilir. Ve bu tahsisatı
kemesi dâvası dört buçuk ay devam etmiştir.
fevkalâde Kararnamesi tarif namesinin ikinci
Efendiler bu takriri vermezden iki gün evvel
maddesinde de memaliki meşguleden gelip de he
posta kutusunda bir zarf buldum. Onun içe
nüz tavzif edilmemiş ve maaşlarını nısıf ola
risinde sekiz tane tezkere çıktı. Yalnız bir
rak alan memurine aldıkları maaşın nısfı ve tah
tevkifanede ve takriri yazmadan iki saat ev
sisatı fevkalâdenin maaşı nispetinde nısfı veııivel gazete geldi. Dört buçuk aydan beri mevkuf
lir. Şu halde muvazzaf olmıyan memurine tahsi
olan maznunun beraatini gazete ilân ediyor
satı fevkalâdenin nısfı verilecek değildir. Al
du. Binaenaleyh dört buçuk aydan beri istik
dıkları maaşa isabet eden tahsisatı fevkalâdenin
lâl mahkemesinde ve sairede her ne olursa ol
nısfı verilecektir. Hilmi Beyiin takririnde Tah
sun sürünmekte olan mevkuf ve maznunla
sisatı Fevkalâde Kanunu mucibince bilfiil ifayı
rın işini Adliye Vekili takibe mecburdur.
vazife eden memurinden olmadıklarından dolayı
aldıkları nısıf nispetinde miktarı maaşa isabet
17. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi
Beyin,
eden tahsisatı fevkalâdemin nısfı verilecek deni
vüâyatı meşgule memurininin maaşahna
dair
yor ki, bizim de yaptığımız muamele budur ve
suali ve Maliye Vekili Hasan Beyin şifahi ce
her tarafta yapılması lâzımgelen kanuni muame
vabı.
le de budur. Bunun hilâfında muamele yapıl
MALİYE
VEKlLÎ HASAN B. (Trab
dığından bendeniz Ihaberdar değilim.
zon) — Efendim, Bolu Mebusu Tunalı Hilmi
İkinci kısma gelince : Maaş hususundaki mü
Beyin memaliki meşgule memurları hakkın
savatsızlık, malûm uâliniz malûm olan vakayiin
daki, sual takririne cevap vereceğim. Takri
tahaddüsünden sonra buraya toplanıp gelen ida
rin birinci maddesi; bu kabîl memurlara tah
reli hususiye ve umumiye memurlarının sefaleti
sisatın nısfı veriliyor. Bu nısfa isabet eden
hallerine medar olmak üzere maaşlarının miktarı
maaşın nısfı verilmektedir. ikinci fıkrası; bâ
tahakkuk ettirilmek istenmiş ve bunun Anka
zıları maaş alıyor da diğerleri neden alamı
ra emvalinden, verilmesi tensibedilmiş ve Tem
yorlar? Bu müsavatsızlıklara neden sebebi
muz iptidasına kadar müterakim maaşları ve
yet verilmekte olduğunun Maliye Vekâletinden
sairesi olmak üzere - hatırımda yok - on altı bin,
şifahen cevap itasını teklif ederim, diyor.
on yedi bin liraya karip bir cetvel gelmiştir.
Takririn bendenizce muhik olan birinci fık
işte bunları defaten tevzi ettik. Ondan sonra
rası zannediyorum k i ; bu kanunun bir mad
da bilhassa mevzırabahsolan memurların kısmıdesinin yanlış olarak anlaşılmasından ibaret
âzamı idarei hususiyeye ait memurin olduğu için
tir. Bu fıkraya cevap olmak üzere maddei kavekaletlerce ittihaz edilmiş bir karar mucibince
evvel beevvel onları münhalâta tâyin etmek su
nuniyeyi okuyacağım. Memaliki meşgule me
retiyle hem her iki taraftan maaş vermeyip de
murlarının maaşatı hakkında 27 Mart 1335
tasarruf temin etmek ve hem de memaliki meş
tarihli bir Kararneme vardır. Bu kararname
guleden gelip uzun müddet açıkta olarak bilânin ikinci maddesi; elyevm tahtı işgalde bu
hizmet nısıf maaş alan memurların mağdur ve
lunan vilâyattan diğer aksamı vilâyete gelmiş
perişan olmalarına mahal kalmamak için bir ka
olan memurini daime diğer bir memuriyete
rar ittihaz edilmiştir. Bu cihetle memaliki meş
tâyin edilinceye kadar maaşı muhassaslarmı
gule memurlarından idarei umumiye memuru
sulhun akdine kadar nısıf olarak alacaklardır
mahiyetinde pek az adam kalmıştır. Ortada da
ve bu nısıf maaş beş bin kuruşu tecavüz etmiyeha ziyade kalan idarei hususiye memurlarıdır.
cektir. Ücret alanlara verilecek yevmiyenin ala
Malûmuâliniz Maliye Vekâleti bütçesine dâhil
cakları nısıf maaşa bu kanun mâni olmıyaeaktır.
olan idarei hususiyelere muavenet etmek üzere
Bu, maaşı asliye ait bir kanundur. Alelumum
yüz bin liralık bir fasıldan maaş ve harcırahla
memurinün tahsisatı fevkalâdei şehriyesine mürını tahakkuk ettirip veriyoruz. Her havale git
taallik 13 Kânunuevvel 1335 tarihli Tahsisatı
tikçe
Ankara Muhasebecisi bizde daha şu kadar
Fevkalâde Kararnamesinin ahkâmı mucibince
idarei
hususiye memuru vardır ve bunlar için
üçüncü maddesinde bilfiil ifayi vazife etmeksi
şu kadar paraya ihtiyaç vardır. Lâzımgelen hazin kısmen almakta oldukları maaşın miktarına
göre birinci madde mucibince isabet eden tahsi- | valeyi veriniz,
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diyor ve biz de lâzımgelen ha-
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valeyi kesip veriyoruz. Ankara emvalinden tes
viye edilen masarif bittabi Ankara emvalinin
tahsilâtiyle tamamen kabili temin olmadığı için
çok defalar veznei umuminin masarıfmdan ta
sarruf ederek buralara vakit ve zamaniyte mu
avenet olunuyor. Fakat; ara sıra teehhürler vukubulmuştur. Bu teehhür Hilmi Bey biraderi
mizin buyurduğu gibi ne şahsi tercihlerden, ne
de bir yere bir maaş verip diğer yere maaş ver
memek kabilinden mütevellit değildir. Varidatı
olan yerler, maaş hususunda varidatı nispeten
meşfudolan yerlerle mukayese edilecek olursa
onların daha ziyade para verdikleri müspettir.
Bu husustaki teehhürat ve müsavatsızlık ma
alesef bugünkü icabatı maliye neticesi olduğu
kanaatindeyim. Bunu itiraf etmek mecburiye
tindeyim. Binaenaleyh bu takrire vereceğim ce
vap bundan ibarettir.
TUNALI HlLMl B. (Bolu) — Ankara vilâ
yet muhasebeeiriğiııee bu gibi memurlara ne esas
dairesinde maaş veriliyor? Asıl maaşın nısıf
olarak ita edilmesi lâzım değil midir?
MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) —
İşte kanunu okuyorum, tekrar Hilmi Bey!
TUNALI HÎLMİ B. (Bolu) — Hayır efendim, kanundan bahsetmiyorum. Bura muhasebeciliğince o gibi maaşatın ne suretle tesviye
edildiğini istirham ediyorum.
MALÎYE VEKlLÎ HASAN B. (Devamla) —
Sureti tesviyesi budur. Eğer idarei hususiye me
murları için diyorsanız Maliyeden vilâyet fas
lından keseriz. O havaleyi alır verir.
TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Müsaade bu
yurunuz efendim. Meselâ ibin 'kuruş (maaşın nıs
fı verilece-k. Bunun nısfı !beş yüzdür. Tahsisatı
üç. bin mi eder, yidksa Ibunun da nısfı :mı verilîmesi lâzımdır?
MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla)
— Bittabi 'beş yüz kuruş tahsisatını alır. Ba
kınız (Maaşa, isabet eden tahsisatı fevkalâdenin
nısfı verilir.) deniyor.
TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Ankara mu
hasebeciliği öyle yapmıyor.

C :1

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla)
—r- Müsaade buyurunuz. Şimdi maaşı asli olarak
ibin kuruş 'bir maaş tasavvur ediniz. Bunun
nısfını veriyor. Sonra tahsisatı fevkalâdenin
nısfı ne eder. Bin beş yüz. İşte bu bin beş
yüzün nısfı veriliyor. Aldıkları miktara, isa'bet eden talhsisatı fevkalâde miktarının nısfı ve
riliyor.
TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendini,
bendeniz kanundan bahsetlmiyorum. efendim
Kângırı'da Kastamonu'da tamanıiyle bunun hi
lâfında veriliyor.
Kimlere iltimas
suretiyle
müstesna olarak harcırah ve maaş verildiğini
zatıâlinize sureti tıUsusiyede arz edeceğim. Bu
nu 'burada, Jbahisetımek istemem. Zatıâlinize hu
susi nlarak o isimleri vereceğim. G-ayrimüsavi
bir tarzda veriliyor.

|
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MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla)
— Rica ederim, kimse söyleyiniz, derhal azle
deyim.
TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Bendeniz
sureti hususiyede bildireceğim ve görüşeceğini.
REİS — Hilmi Bey iltimasla «naaş veren ne
residir? Bunu tavzih ediniz.
MUSTAFA B. (Toka d) — Mektepler ka
panıyor, maaş verilmiyor, ben de şahidim.
TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim,
vilâyet muhasebeciliği veriyor. Naşı1! müstes
na olarak'verildiğini Veikil Beye sureti ıhususiyede söyliyeeeğiın. (Aleni söylesin, sesleri)
MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon)
— Sual takririnizde şuna buna teroihan maaş
veriliyor gibi bir fıkra yoktur.- Eğer takriri
nizden hariç olarak sual ıbuyurulursa taibiî bu
suale cevap vermek için muhasebede tahkikat
ve tetkikat yapar, ona göre lâzımgeien cevabı
veririm.
REİS -• Müsaade buyurunuz, sual mesaili
de bitmiştir-. Bugün için sual bu kadardır.
On dakika teneffüsten sonra ruznamei mu
za kerata geçeceğiz.
Kapanma saati : 3 sonra

İKİNCİ

CELSE

Saat : 3,5
REÎS — Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi
fcÂTÎP : Mahmud Said Bey (Muş)

REÎS — Celse küşadedildi.
5. — MAZBATALAR
2. — Heyeti Vekilenin salâhiyet ve vazife
sine dair Encümeni Mahsusun kanun teklifi ve
mazbatası. (2/361)
Ruznamemizde on beş günden beri bekliyen Heyeti Vekilenin vazife ve mesuliyet
lerine dair Kanunun müzakeresine geçiyoruz.
Heyeti Vekilenin vazife ve mesuliyetine dair
Kanun
Esbabı Mucibe mazbatası
Teşkilâtı Esasiye Kanununun yedinci mad
desinin fıkrai ahiresmde muharrer Heyeti Ve
kilenin vazife ve mesuliyetinin bir kanunu mah
susla tâyini lüzumuna ve bu bapta bâzı mebusanı kiram tarafından mütekaddim tekâlifi kanuniyenin tetkiki ile tevhiden ve tadilen Mi
kamın kaleme alınması hakkında Meclisi Âli
nin karariyle encümenimizin müteşekkil bulun
masına mebni evrakı mezkûre kıraat ve dûrudiraz tetkiki keyfiyet olunmuştur.
Encümen âzasından bir nısfı evvelemirde
Heyeti Vekilenin merbut ve mensubu olduğu
hükümetin şekü ve vaziyetinin tasrihiyle kuvayı âliyei devletin buna göre tevzi ve tevzinini
ve bir kısmı bu cihetin vazife harici olduğunu
dermeyan etmesi üzerine dûrudiraz münakaşa
dan sonra neticeten hukuku âliyei hükümetin
aledderecat emri tevziine olan lüzum derkâr
olmakla beraber Muaddel Kanunu Esasii Osmanirıiıı bir kanunla gayrimefsuh ve gayrimenkul
ahkâmı ber karar ve bu meyanda birinciden
yedinci maddeye kadar mezkûr olan hukuku
âliyei Hilâfet ve Saltanatın mahfuziyeti aşikâr
olduğundan muhtacı müzakere ve münakaşa
olmıyan bu esasat aynen baki kalmak üzere
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bu maddeden itibaren Büyük Millet Meclisi
karşısında Heyeti Vekilenin vazı ve mesuliyeti
kanuniyesinin tesbitine karar verilmiş ve nıevaddı muvakkatai mezkûre tetkikatına geçilmiştir.
MADDE 1. — Ahvali hazırada millet hukuk
ve hakimiyeti asliyesini bizatihi istimale mecbu
riyet ve ıstırar görmüş ve hukuku âliyei Hilâfet
ve Saltanatı intihabettiği Büyük Millet Meclisi
nin şahsiyeti mâneviyesinde istimale karar ver
miş olduğundan muaddel yedinci maddede ma
kamı mezkûre mufavvaz olan hukuk ve vazaif ha
len Meclisi Millîye 'aidolarak tâyin ve irae olun
muştur.
Bu meyanda devairi Hükümetin muamelâtına
ve kavaninin suveri icraiyesine mütaallik nizam
namelerin tanzimi ve kayanini mahsusasma tev
fikan rütbe ve nişan ve menasıp tevcihi ve itası
hususlarında Meclisi Âlinin tetkikatla iştigaline
vaz'ı hazırla maddeten imkân görülemediğinden
bu hususta Heyeti Vekileye salâhiyet itası ve
Meclis namına Makamı Riyasetin tasdiki ile ikti
fa olunması tevcihi mesuliyet ve tesrii maslahat
noktai nazarından münasip mütalâa ve ancak
Meclisi Âlinin fevkalâde olarak tevcihat hakkı
ayrıca kayıt ve ityan edilmiştir.
icabı hale göre muvakkaten mütareke akdi
hususunda Hükümete mezuniyet itası ve maahaza Meclisi Âlice tasdik ettirilmesi lüzumunu ka
bul ve seferberlik ilânı ve her nevi tekâlifin tarh
ve tevzi ve ilgası, idarei örfiye ilânı ve bir nevi
kan vergisinden ibaret olan esnanı askeriyenin
celp ve terhisi hususatmm dahi Meclisi Millî ka
rarma iktiranı lâzimei maslahattan ad ve dercolunmuştur.
MADDE 2. — Esbabı mucibesi birinci madde
de mezkûrdur.
MADDE 3. — tdani hükümlerinin Meclisi
Millîce tetkik ve bir karara raptı Meclis vazaif i -
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tıi tavik edeceğinden derecatı mahakimden usulen
geçerek kesbi katiyet eden ahkâmın Heyeti Vekilenin mesuliyeti dâhilinde ve Reisi Meclisin
tasdiki ile icrası kâfi görülmüştür.
MADDE 4. — idarei Örfiye ilânı her ne ka
dar Meclisin cümlei hukuk ve vazaifi dâhilinde
ise de ahrali fevkalâde Hükümetin de kanunu
mahsusuna tevfikan bu haktan istifade edebilme
si zaruri görülmüştür. Ancak idarei örfiyenin
memleketimizde pek ziyade suiistimal ve iptizale
uğratıldığı ve bundan hakkı kaza ve siyasetimi
zin müteessir olduğu nazarı dikkate alınarak
kırk sekiz saat zarfında Meclisin tetkik ve tasvi
bine arz edilmesi lüzumu da aşikâr bulunmuştur.
idarei örfiye ilân edilen yerlere istiklâl mahke
meleri gönderilmesi ve mamafih bu mahkemele
rin vusulüne kadar Divanı harblerin teşkil edile
bilmelerine cevaz ve imkân verilmesi de zaruri
addedilmiştir.
MADDE 5. — Büyük Millet Meclisi teşriî ve
icrai salâhiyeti haiz olmakla şahsiyeti mâneviyesi
mesuliyeti umumiyei devleti zâmindir. Mahaza
Meclisi Millînin Heyeti Umumiyesi muamelâtı
devleti bütün tef errüatiyle tetkika imkân bulamıyacağmdan vazaifi mezkûreyi ifa emrinde salâhi
yeti kâfiye ve mesuliyeti siyasiyeyi tamamen ha
iz bir Heyeti Vekileye - namına izafeten ve mu
vakkaten - hakkı vekâleti icra verdiği derkârdır.
Heyeti icraiyenin mesuliyeti siyasiyeyi bütün
mânasiyle haiz olduğu ve mukarreratı mühimmesinin bir kısmı Meclisi ve bir kısmı Meclise bil'izafe Riyaset tarafından tetkik veya tasdik olun
duğu cihetle Riyasetçe tasdiki mukarrer ve muay
yen mevaddan hasbelhal vukubulan teehhüratm
mesuliyeti idariyesini hal ve tefsire lüzum görül
müş ve binaenaleyh iki gün zarfında ikmali mu
amele olunmıyan hususatta mesuliyeti deruhde
şartiyle icraya, Makamı icra mezun kılınmıştır.
MADDE 6. — Heyeti Vekile, mukarreratmdan doğrudan doğruya Meclisi Millîye karşı me
suldür.
Mahaza Meclisi Millînin şahsiyeti mâneviyesinde mündemiç temayülât ve kanaat itibariyle
Makamı Riyasetin efkâr ve mütalâatmdan istifa
deye lüzum tehaddüsünde atıf ve tevcihi ımesuliyet hususunda birgûna yanlışlığa mahal verilme
mesi zımnında netayici müzakerat ve mükarreratm hali hazırda olduğu veçhile tamamen Heyeti
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Vekilenin mesuliyeti icraiyesine mütefavvaz bu
lunduğu lâzimülizah görülmüştür.
MADDE 7. — Büyük Millet Meclisi Riyaseti;
Meclisi Millînin Reisi tabiîsi ve Heyeti icraiyenin
murakıbi zımnisidir.
Heyeti Vekilece gerek Meclise, gerek Riyase
tin tasdikine iktiran etmesi balâdaki maddelerde
tesbit ve teamülâtı kadimei Hükümetle müteayyin muamelât ve mukarreratı mühimme makamı
mezkûrdan geçeceği cihetle Riyasetin, muame
lâtı cariyei Devleti hututu umumiyesiyle tama
men takibedeceği ve Meclisi Millîde izhar olu
nan kanaat ve temayülâtla kabili telif ve tatabuk olmıyan mevaddan Meclisi Millîyi derhal
alâkadar »etmek üzere vazife ve mecburiyeti vârestei izahtır.
MADDE 8. — Büyük Millet Meclisi Reisinin
her hangi bir suretle gaybubetinde muamelâtı
Devletin teehhürden vikayesi lâzımesiyle hukuk
ve vazaifi mezkûrenin ikinci reis marifetiyle
icrası tabiî görülmüştür.
MADDE 9. — Mesuliyeti siyasiyenin her
güna teşevvüşten muhafazası için bu kaydı ta
biî tekrar edilmiştir.
MADDE 10. — Meclisimiz icraî vazai*iııi
doğrudan doğruya yapmakta müşkilât ve im
kânsızlık görmektedir. Onun için bu vazaifin
ifasına kendi arasından ayırdığı icra Vekille
rini memur etmiştir. Heyeti Vekile ancak Mec
lisin bir vasıta ve icra âletidir. Bunun sağlam,
kullanışlı, iş görecek, mukayyet bir halde olma
sı lüzumu meydandadır. Binaenaleyh Heyeti
Vekilenin intihap ve teşkilinde tecanüs ve tesanüdü temin etmeye ihtiyaç vardır, icra Vekil
lerinin intihabı hçkkmda 1 Majas 1336 tarihli
Kanun bu maksat ve ihtiyacı temin etmemiş
olduğundan Meclis Reisinin vekâletlere namzet
göstermesi usulü kabul edilmişti. Ancak kanu
nun maksada kifayet etmediği ve lüzumu kadar
tecanüs ve tesanüdü temin eyliyememiş olduğu
şimdiye kadar teşkil ve tavzif ettiğimiz icra
Vekillerinin hâl ve vaziyet ve aşariyle gözümü
zün önündedir.
MADDE 11. — Encümenimiz yalnız icra Ve
killeri Reisini intihabetmek ve arkadaşlarını Mec
lis arasından kendisine tefrik ve intihabettirmekte
aradığı maksadını görmektedir.
|
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MADDE 12. — Devletçe taahhüdü maliyi
tazammun eden mukavelât ile inhisarı mutazammm kâffei imtiyazatm ehemmiyeti mabsusası cihetiyle Meclisçe tetkiki münasip görül
müştür.
Mevaddı mütaakıbe vekillerin mesuliyetinden
ibaret olmuş ve mesuliyeti siyasiyenin kâffei
dekayikiyle tesbit ve teşrihi birçok menabıden
tçtkikata ve tecrübeye muhtaç bir meselei muğdile olup halen bilûmum mecaliste mevcut ve
müteamel usuller dairesinde muamele ifa ile
iktifa zarureti görülmüş ve mesuliyeti cezaiye
de kanunu esasi ahkâmı muayyenesi halihazıra
göre tadilen nakledilmiş bulunmakla Heyeti
Âliyeye arz ve takdim kılındı.
MADDE 1. — Teşkilâtı Esasiye Kanununun
yedinci maddesindeki hukuk ve vazaiften baş
ka olarak ahkâmı kanuniyenin muhafaza ve ic
rası, bilûmum kavaninin tefsiri, istikraz ve im
tiyaz mukavelelerinin tasdiki, fevkalâde rütbe,
nişan ve manasıp tevcihi, Heyeti Vekilenin teş
kili, münferiden veya müçtemian ıskatı ve tâ
yini mesuliyeti, kuvvayi berriye ve bahriyenin
kumandası, umumi veya hususi seferberlik ilâ
nı, Hükümetçe akdolunacak mütarekenin tas
diki, mücazatı kanuniyenin tahfif veya af veya
tecili, affı umumi ilânı, esnanı askeriyenin celp
ve terhisi, her nevi tekâlifin tarh ve tevzi veya
ilgası, idarei örfiye ilânı, Meclisin mebde ve za
manı inikadının tâyin ve tebdili ve indellüzum
feshi dahi Büyük Millet Meclisinin doğrudan
doğruya eümlei vazaifindendir.
MADDE 2. — Kanunu mahsusuna tevfikan
rütbe, nişan ve manasıp tevcih ve itası vekili
mesulünün veya Heyeti Vekilenin kararı ve Bü
yük Millet Meclisi namına Reisin tasdikiyle icra
edilir. MADDE 3. — idam hükümleri derecatı mahakimden geçerek kesbi katiyet ettikten sonra
Heyeti Vekileee tetkik ve Meclis Reisi tarafın
dan tasdik olunarak icra ve infaz olunur.
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mahallerinden divanı harbi örfi teşkili ve bü
heyetlerin ifayi vazife etmesi de caizdir.

MADDE 5. — Büyük Millet Meclisi Reisi
Heyeti Vekile mukarreratını Meclis namına kırk
sekiz saat zarfında imza ve iade edecektir. Bu
müddet zarfında imza ve iade edilmiyen mukarreratı Heyeti Vekile doğrudan doğruya icra
edebilir.
—
-*
MADDE 6. — Büyük Millet Meclisi Reisi
nin huzuru ile ittihaz edilen Heyeti Vekile mukarreratmdan dahi doğrudan doğruya Heyeti
Vekile mesuldür. Reisin reyi ancak istişari mamahiyettedir.
MADDE 7. — Büyük Millet Meclisi Reisi
gerek Meclisin ve gerek Heyeti Vekilenin ka
rarlarını makamatı aidesine tebliğ ile mükel
leftir.
MADDE 8. — Büyük Millet Meclisi Reisinin
gaybubetinde bütün hukuk ve vazaif ikinci
reis tarafından ifa edilir.
MADDE 9. — Büyük Millet Meclisinin reis
leri ve reisvekilleri icra vekaletleriyle memuri
yeti saire deruhde edemezler.
MADDE 10. — Heyeti Vekile reisi ile Umu
ru Seriye Vekili Meclis tarafından intihabedilir. Heyeti Vekile reisi diğer vekilleri mebuslar
meyanmdan intihabederek Meclisten itimat reyi
talebeyler.
MADDE 11. — Heyeti Vekile; Reisinin Ri
yaseti altında akdi içtima edip dahilî ve haricî
umuru mühimmenin merciidir. Mukarreratmdan muhtacı tasdik olanları Büyük Millet Mec
lisi Reisine arz ve takdim eyler.
MADDE 12. — Vekillerden her biri daire
sine ait umurdan mezuniyeti tahtında olanları
usulüne tevfikan icra ve icrası mezuniyeti dâhi
linde olmıyanları Heyeti Vekileye arz eder. Ve
bu gibi mevad Heyeti Vekilede bilmüzakere
icabı icra kılınır. Ancak, Devletçe bir taahhüdü
maliyi mucip mukavelât ile inhisarı mutazammm imtiyazatm Meclis tarafından kabul ve
tasdiki şarttır.

MADDE 4. — Ahvali fevkalâdede kırk se
kiz saat zarfında berayi tasdik Meclise arz et
mek üzere Hükümet kanunu mahsusuna tevfikan idarei örfiye ilân edebilir. îdarei örfiye
MADDE 13. — Vekiller; Hükümetin siya
ilân edilen yerlere derhal istiklâl mahkemeleri
seti umumiyesinden müştereken ve dairelerine
gönderilir. Mamafih istiklâl mahkemelerinin
azimet ve vusulüne kadar devam etmek üzere I ait umurdan münferiden Büyük Millet Mecli-
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sine karşı mesuldürler. Bilcümle nmkarreratm
mamulünbih olması için Heyeti Vekile Reisi ile
dairei mütaallikası vekili taraflarından karar
namelere vaz'ı imza edilmek suretiyle mesuliye
tini deruhde eylemek şarttır. Heyeti Vekilece
ittihaz olunan kararlar umum vekillerin imzalarım havi olacak ve bu imzaların altında da
Büyük Millet Meclisi Reisinin imzası bulunaçaktır.
MADDE 14. — Heyeti Vekile âzasından bir
veya birkaçı veya heyeti umıımiyesi hakkında
Büyük Millet Meclisi âzasından bir veya birkaçı tarafından dâhili dairei vazifeleri olan ahValden dolayı beyanı şikâyet edilirse mesele
Nizamnamei Dahilî mucibince tahkik edilmek
üzere bakur'a bir şubeye tevzi olunur. Netice
tahkikatta şubece ittihanı olunursa tertip edilecek
Kararname Heyeti Umumiyede kıraat ve ledeliktiza şikâyet olunan vekil veya vekiller davet
edilerek bizzat veya bilvasıta vereceği izahat istima olunduktan sonra azayı mevcudeniıı sülli
sanı ekseriyetle kabul ve tasdik, edildiği takdir
de evrak Divanı Âliye verilir.
MADDE 15. — Meclisçe müttehem olduğuna
karar verilen vekil veya vekiller icra Vekâletin
den sakıt olurlar.
MADDE 16. —- Divanı Âli on altı azadan mü
rekkeptir. Vekil veya vekiller hakkında mevrut
ittihamııame Heyeti Umumiyede kıraat ve kabul
olunmazdan evvel mezkûr kararı veren şube dâ
hil olmamak üzere diğer d ö r t şube âzası meyanından dörder zatı reyi hafi ile intihabeder ve
bunlar Divanı Âliyi teşkil ederler.
MADDE 17. — Divanı Âli azaları kendileri
ne tevdi edilecek evrakı ittihamiyenin, Heyeti
Umumiyede esnayi kıraat ve müzakeresinde hâ
zır bulunmazlar.
MADDE 18. — Divanı Âli, şubece ittiham ve
Heyeti Umumiyece kabul olunarak evrakı ittihamiyesi tevdi edilen vekillerin muhakemesini
icra ve azayı mü rettebenin sülüsanı ekseriyetiy
le katiyen ve Kavanini mevzuaya tabikan itayı
hükmeyler.
Reis
Mazbata Muhariri
Erzurum Mebusu
Mersin
Celâleddin Arif Beyefeııİsmail Safa
di hini imzada
bulunamadığı
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Âza
Âza
Mersin
Kütahya
Salâhaddin
Gerek esbabı mucibede ve
gerek metni lâyihada bâzı
nükata muhalifim
Ragıb
Âza
Âza
Erzurum
Sivas
Hüseyin Avni
Mehmed Rasim
Âza
Âza
Çorum
Konya
Fuad Bey vefat
Mehmed Vehbi
etmişti r
Âza
Âza
Bursa
Karesi
Bâzı nükata muhalifim
Hasan Basri
Operatör Emin
Âza
Canik
Ahmed Nafiz
REİS — Heyeti umum iyesi hakkında söz istiyen. zevat isimlerini yazdırsın. Encümeni mah
susun Mazbata Muahrriri Mersin Mebusu İsmail
Safa Beydir. Fakat İsmail Safa Bey mezun
olduğundan encümen namına mazbata mu
harrirliği vazifesini kim deruhte edecekse iza
hat versin.
SALÂHADDİN B. (Mersin) — Arkadaş
la.*, bendenizi tensibettiler efendim.
OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Aleyh
te olan arkadaşlar vardır. Onları ayırınız Reis
Bey.
REİS — Şimdi efendim lehte, aleyhte olan
ları tensip buyurursanız yazalım. (Hayır ses
leri) efendim karşılrkİ! olacağından lehte ve
aleyhte olmak üzere tefrik edelim. (Gürültü
ler) müsaade buyurunuz. Nizamname sarihtir,
Esaslı bir kanundur. Karşılıklı müzakere eder
sek daha iyi olur.
(Lehte ve aleyhte olanların esamisi yazıldı)
HAKKİ B. (Van) —- Bunun müzakere
sine Meclisin mevcudu kâfi midir1? Kanunu
Esasi mahiyetindedir.
HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Va
zife ve mesuliyeti vükâla halisidir, Kanunu Esa
si bahsi yoktur.
ENCÜMEN NAMINA SALÂHADDİN B.
(Mersin) — Heyeti Vekil enin tâyini vazife
ve mesulivetine dair olan bu Kanunu Esasi:
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geçen sene Heyeti Celilenizin emri üzerine
teşekkül eden komisyonumuz tarafından tan
zim edildi. Hazırlanan lâyihai kanuniye müs
veddesi Hükümetle beraber çalışılmak üzere
vekiller biddâve kendilerine verildi. Malûm
olan ahvali saire dolayısiyle birleşilerek ay
rıca görüşülemedi. Onun için beş altı aylık
bİT fasıladan sonra bugün huzuru âlinize ge
liyor ve bu kanunla icra makamatmda doğru
şüphesiz ve müdahalesiz bir kudreti icraiye ve
ona müterafik ve mütekabil olan bir mesuli
yeti sahiha vücuda getirmek encümeninizin
umdei esasiyesi idi. Lâyihai kanuniyenin ruhu
aslisini tekrar etmek istiyorum. Devletin hi
dematı umumiyesine hadim ve sağlam bir
esas bulmak kaziyyesidir. Ve bunu taharri et
tik. Malûmuâlileridir ki, Devlet denilen şey
bir manzumei kuvadır. Milletin efradından
toplanıp alman kuvvet yine milletin hayır
ve nef'i için münasip şekilde tevzi olunur.
Milletten aldığı kuvayı doğru surette elde
etmek ve yine onun nef'ine tevzi etmek hu
susunda meşruiyet ve mesuliyet esasları; en
salim şüphesiz ve müdahalesiz mevcudolmalı
ve milletin idaresini o kuvvet nasıl alabiliyorsa
ona aynen, temiz bir surette geri vermelidir. işte
milletin selâmetinin ve maslahatı umumiyenin
hüsnü cereyanının tekmil esası bu kuvvetlerin
tanzimi meselesinden ibarettir. Devlet teşkilinin
ruh ve esası bundadır. Heyetiniz tekmil bu lâyi
hai kanuniye mevaddi münderecesinin içerisinde
mahiyeti hayatiye ve idariyeyi haiz gördüğü
noktayi, milletten aldığı vekâlet hakkını mille
tin menfaatine doğru götürebilmek esasını bul
muş ve kendisi için hedef ittihaz etmiştir. Bu
meyanda iki seneden beri tatbik olunmakta bu
lunan usullerin mahiyet ve kıymeti hakikiyesini
de netayiciyle beraber gözönüne almıştır. Çün
kü mevcut olan şey bizim için iyi bir emsaldir.
Meclisi Âlinizin 23 Nisan sene 1336 tarihli ilk
îçt.'mamda Meclisi Millî mesalihi millîye vâziülyed olmak suretiyle hidematı milliyenin teşriî
ve icrai salâhiyetini nefsinde tecelli ettirmiş, istihlâs edeceği makamatı âliyesinin istihlâsma ve
gayei meşruasmm husulüne kadar icmai ümmet
dairesinde ve milletin iradei asliyesini milletin
vahdetinden almak suretiyle çalışmıştı. Mahcur
olan hilâfet ve saltanat makamına muhassas bir
kuvvet vardır. Meclisi Millî bunların heyeti uraumiyesini şahsiyeti mâneviyesinde cemetmiş, bina-
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enaleyh teşri ve icra arasındaki iki kuvvetin
noktai tevazünü Meclisi Âlinin şahsiyeti umumiyesinde müntahi ve münceli bulunmuştur. Bu
hak ancak ve ancak Meclisi Âlinin şahsiyeti mâneviyesine ve şahsiyeti umumiyesine münhasır
bir haktır ve başka hiçbir suretle kabili tefrik
değildir. (Pek Doğru sesleri) Şimdiye kadar ya
ni ahvali hazırada da Meclisi Âli bu hakkı heye
ti umumiyesi ile hiçbir yere bahsetmemiş, nefsin
de cemetmiştir. Bu hakkından ne kadar miktarı
nı kendi Meclisinin Reisine vermekte bulundu
ğunu tetkik, bir meselei esasiye teşkil eder ve
buna neden dolayı lüzum görüldüğü de izahatı
âtiye ile anlaşılabilecektir.
Meclisi Âlinizin teferruatı umura kadar bil
umum mesalihi ferden ferda idare edemiyeceği
malûmu âlileridir ve daha ilk celsede dahi He
yeti Aliyenin karariyle bu mesele tesbit olun
muştur. Binaenaleyh Heyeti Aliyeniz, kendisine
karşı mesuliyeti tammeyi ve salâhiyeti kâfiyeyi
haiz olmak üzere icra Vekilleri Heyeti marife
tiyle binniyabe bu umurunu rüyet ettirir. Şu
halde bu Heyeti îcraiyenin Meclise karşı mesuli
yeti nedir? Ve vazaifi nedir? Reise karşı vazi
yeti nedir? Bu tabiatiyle çıkar bir noktadır. Gö
rülüyor ki, efendiler Meelis, kuvvei teşriiye ve
icraiyenin sureti tevziinde kuvvei icraiyesini
bilfiil ve bizzat heyeti umumiyesiyle idareye, ifa
ya imkân göremediği için, bu kuvveti bâzı zeva
ta teffiz ediyor, fakat bu zevatın Meclisi Millî
ye karşı olan mesuliyeti ve Meclisi Millîden al
dıkları salâhiyetin derecesi ve Meclisi Millînin
bunlara ait hukuk ve vazaifin murakabesi, şim
diye kadar kâfi bir vuzuhla tesbit edilmediğin
den dolayı böyle bir kanun muhtacı tedvin bu
lunuyor. Bu baptaki bütün mülâhazatın esası,
bizim için, vahdeti milliyeyi temin etmek, içti
mai islâmı tefrikadan kurtarmak ve makamı hi
lâfeti tahlis etmektir. Binaenaleyh bu gaye ile
milletten vazaifini alan Heyeti Âliyenizin, kuv
vei icraiyesine vereceği salâhiyeti hüsnüistimâl
edebilmesi, birinci derece mühim ve matlup olan
bir şeydir. Mesuliyet, icra mesuliyeti; muraka
beye gayet müsait bir şekilde bulunmalıdır ki,
Meclisi Âliniz, arzu ettiği makasıtı âliyeyi hüs
nü suretle ve suhuletle temin edebilsin, işte He
yeti Âliyenizin, yani Meclisi Âlinizin kuvvei ic
raiyesine verdiği bu salâhiyeti murakabe etmek
üzere bzzat çalışması mümkün-olamıyacağmdan,
reisi, murakıp vaziyetinde istimal etmesi zaruri
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ve tabiîdir. Bu maksatla da Teşkilâtı Esasiye
Kanununun 9 ncu maddesine, Meclis Reisinin,
kuvvei icraiyenin dahi Reisi tabiîsi olduğu kay
dı konmuştur ki, bu Reisi tabiî kaydının ne ol
duğunu biz burada bu suretle yerine koymak
istedik.
Efendiler Heyeti icraiyenin Reisi, masalihi
icraiyeden dolayı Heyeti Aliyenize karşı mesul
dür. Malûmdur ki; masalihi icraiye, icabatı ah
val, mütebeddil veçhelere ve vasait derecesine
göre daima mütehavvil istikametlere mâliktir.
Binaenaleyh bu noktai nazardan icra kuvvetim
bir kere Makamı Riyasetin murakabesi altında
bulundurabileceği gibi, bizzat kendisi dahi bu
hakkı ferden ve ceman istimal ederek, yani isti
zah ve sualler vasıtasiyle kendi hakkı tenkidini
kullanarak gayesini tesbit ve istikametini tenvir
ve tevhideder.
Meclisi Âlinin Reisi, Heyeti İcraiyenin de Re
isi tabiîsi bulunması dem'ek, mesul icra âmiri ol
ması demek değildir. Murakıp olması demektir.
Yani icraya ait vazaifin mesuliyetini deruhte
eden ancak îcra Vekilleri Heyeti Reisi olmak lâ
zımdır. Siyaseti icraiye malûmâlileridir ki; dai
ma jmütebeddildir. Maddeten vesaitimiz ne ise
ona göre hareket edebiliriz. Binaenaleyh siyaseti1
icraiye veçhelerinin bugün için böyle, yahut ya
rın için böyle olması gibi esbaptan dolayı icabedecek her türlü hususat doğrudan doğruya bir
Heyeti. Aliyei Milliyenin Riyasetinde bulunan
zatıâlinin mevkiini sarsmamalidir, duçarı za'fetmemelidir. Binaenaleyh siyaseti icraiye mesuliye
tinde bulunan zat, doğrudan doğruya Meclise
karşı mesul kalmadı, fakat icraatı, Reis vasıtasiy
le tahtı murakabede bulunmalıdır. Çünkü Heye
ti Vekilenin mukarreratı doğrudan doğruya Reis
tarafından imza olunabilir ve bu suretle mukarrerattan Meclisi Âlinin noktai nazarına göre mu
vafık olmıyacak olan nukat hakkında Riyaset,
Meclisi Âlinizi her an tenvir edebilir, işte bizim
bulduğumuz budur. Yani Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun dokuzuncu maddesiyle Reise verilen
hak ve vazifenin ne olduğunu tâyin etmek, siyam$i icraiyenin mesuliyetini, topluca, doğrudan
doğruya mesul olmak üzere bilâkaydüşart muay
yen olan bir zatın üzerinde cemetmektir.
Tekrar bir noktayı bir parça arz etmeme mü
saade buyurunuz. Meclisi Âlinin makasıdı âliyeSİm hayyızı husule getirebilmesi için karşısında
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kuvvei ieraiyeyi şiddetle murakabe edebilmesi ve
doğrudan doğruya murakabe edebilmesi elzemdir.
Binaenaleyh icra noktai nazarından icraatın bir
zatın uhdesinde bulunması ve icrayi deruhte eden
heyetin her an murakabe olunabilmesi lâzımdır.
Bu iş eğer Meclisi Âlinin Reisi üzerine tahmil
olunursa onun mevkiini sarsmak vaziyeti hâsıl
olur ki, böyle olması doğru değildir. Binaena
leyh siyaseti icraiyenin bütün mesuliyetini, ifayı
vazife muktazi salâhiyeti kâfiye ile vücuda getir
mek, encümeninizin burada noktai esasisi olmuş
tur ve bununla heyeti aliyenize takdim etmek
istediğimiz kanunun ruhu vücut buluyor.
Malûmâlileridir ki; Eğer biz bu arz ettiğim
şeyi başka şekilde farz ile meselâ; Meclis Reisini,
icra Vekilleri Heyetinin Reisi aslisi ve mesulü
addedersek, Meclisin mesali için kendisini mesul
göstersek, gayet yanlış bir şekil olur. Ve esasen
icra Vekilleri Reisi namiyle bir Reise lüzum kal
maz. Halbuki bu lüzum daha geçen sene Meclîsi
Âlinizce anlaşılmıştır. Makam ihdas edilince bu
makamın ne olduğunu yolu ile ve tamamiyle
meydana koymak lâzımdır. İşte bizim yaptığımız
budur, efendiler, icra Vekilleri Reisinin, ;bu yol
da bir makamın bulunmaması veya icra Vekille
ri umuruna doğrudan doğruya Meclisi Âlinizin
Reisini vazifedar kıldığınız halde, icraat ve mukarreratm maksada muvafık olmaması halinde,
icra Vekillerini ayrı ayrı mesul tutmak biasıl ve
bif aide kalacaktır. Zaten bu zevat ayrı ayrı Mec
lisi Âlinizden intihabolunmâkta ise de hakikatte,
sureti tavsiyeleri itibariyle, kendilerini tavsiye
eden makamın da mesuliyeti olmak lâzımdır ve
bunun için bu gibi mesuliyetlerden o makamı ta
mamiyle müberra edebilmek ve mevkiini tama
miyle bitaraf tutabilmek için, icra umurunu ta
mamiyle deruhte edecek ve size karşı sağlam me
suliyetle ayrılmış bir Reisin karşınıza gelmesi,
bütün bu mahazirin ortadan kalkması için.yegâ
ne esas görülmüştür.
Mâruzâtı acizanem; geçen sene çıkardığımız
Teşkilâtı Esasiye Kanununda Heyeti Vekileden
her hangi bir zat icra Vekillerinin Riyasetini
deruhde eder suretiyle kabul olunan maddei Ka
nuniye, gerçi ondan evvelkine nispetle bir ka
demi terakki olduğunu gösteriyorsa da kâfili ihtiyacolmadığmı arz etmektir. Çünkü Büyük Mil
let Meclisinin on bir zattan mürekkebolan İcra
Vekilleri bugün ancak tevkil olundukları ve me«
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sulu umuru bulundukları meseleler karşısında
huzurunuza geleceklerdir. Binaenaleyh siyaseti
icraiyenin reisi mesulü kimdir? Bunu bulmak
lâzımdır. Bizim iddiamızca bu yoktur ve bunu
iyi bir surette yapmak lâzımgelirdi. Yani bu
gün icra Vekilleri Reisi olan zat» siyaset ve umu
ru Devlet ve milletin doğrudan doğruya mesu
lüdür ve mesulü olmak lâzımdır. Fakat bu me
suliyeti bihakkın vücuda getirmek ve ona göre
hukuk tâyin etmek lâzımdır ki mesul edesiniz.
Bugünkü vaziyette İcra Vekilleri Heyeti Ri
yaseti; âdeta muvakkat bir reisi müzakere mahi
yetinde bulunuyor ve kendisinin gerek Meclise
ve gerek rüfekasma karşı muayyen mevkide vaz'ı
siyasisi vücuda getirilmemiş ve tâyin edilmemiş
tir. Binaenaleyh bu lâyihai kanuniye bunu yap
maya çalışmıştır. Halbui siyaseti umumiyei Dev
let bir küldür. Maliye umuru, Nafıa umuru, Ha
riciye umuru, Dahiliye umuru diye yekdiğerinden ayrı ayrı istikamette giden umur olamaz.
Belki bunlar bir iş vücuda getirebilmek için yek
diğerinin muavenetine ihtiyacı olan idare aksa
mından ibarettir. Binaenaleyh Devletin tekmil
mesaisi bir küldür bir küllü müçtemidir ve bu
küllü müçtemiin heyeti umumiyesini bir maksa
da göre sevk ve idare etmek lâzımdır. Ve o mak
sadı ona göre huzuru âlinize arz edip itimat ala
cak bir heyeti müçtemiai mesuleye ihtiyaç vardır.
Bu şekil kabul olunmadıkça, ne bir bütçe tan
zimi kabildir, ne de Devlet için bir veçhe ve isti
kamet vermek kabildir ve ne de Heyeti Vekilede
mütekabil bir mesuliyeti âmel tasavvur edebilmek
kabildir ve bizim yegâne düşündüğümüz bu ci
hettir.
Malûmdur ki; bir devletin gayei idaresi;
kendisini emvacı hâdisata bırakıp gitmek de
ğildir. Her şeyden evvel vazaifini ve her husu
su nazarı dikkate alarak, mümkün olan usul
ve şeraiti mezç ve telif ederek, müspet bir hat
tı hareket almaya mecburdur. Yoksa böyle
mazbut ve müspet bir istikameti siyasiyesi olmıyan bir heyetin elinden ne gelir? Aşağı - yu
karı yirmi, otuz senelik siyaset programı yapa
rak, bu milleti o gaye ve hedefe doğru idare
ve o kuvvetleri o makasıda sevk için malî, adlî,
ilmî mesuliveti haiz bir zatın karşınıza gelmesi
ve mütaaddit hâil ve bütün mevaniin tedricen
bu gayeye tebean ortadan kalkması, bir mille
tin yetişmesi için şarttır. Eğer böyle müteca-
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nis bir şekil ortada yoksa, mütesanit bir siya
set ortaya atmak lâzımgelir. Heyeti Vekilenin
heyeti umumiyesi bugün mücerredat ile iştigal
ediyor demektir ve bundan hiçbir netice çıkmıyacağı malûmuâlileridir. Gerçi ondan evvelki
maddede böyle bir şey yoksa da yolunu ve ya
pacağı işi bilen bir insan her istikamette şa
şırmaz pusula gibidir. Binaenaleyh bir ibre
nasıl miknatısa doğru gidiyorsa, o da, milletin selâmet ve saadeti için lâzımolan şeyleri önüne
koymuş ve elindeki vesait ile ve heyetin çize
ceği muayyen hutut ile hareket eden bir dev
letin idaresinde esas olabilir. Ve illâ vakit ge
çirmekten ibaret kalır; sefinei devlet bir sağa
bir sola bocalar gider..
İşte müspet ve salim bir idare tesbit edebil
mek için her şeyden evvel vazife ile mesuliyeti
bihakkin tefrik etmek lâzımdır ve her nüfuz
dan âzâde bir mesaiye imkân vermek lâzımdır.
Bu da, Devlet idaresinde Meclisi Âlinize karşı
mesul olacak bir Heyeti Vekile Reisi tanımak
la ve onun mazbut ve muayyen bir mesai prog
ramı ile Heyeti Aliyenize gelmesiyle bu prog
ram sizlerce şayanı kabul görülürse reisin ona
göre hututu idareyi çalıştırmasiyle kabildir.
Bize bildirilen bu programı göz önünde tuta
rak, icranın hututu umumiyeden nereye geldi
ğini bilir ve nereye doğru gidildiğini ve onun
maksada tevafuk edip etmediğini görürüz. O
zaman kuvvei asliye olan Meclisi Âliniz hakkı
kararını istimal eder ve bu suretle sağlam bir
esas ve bir şekil üzerinde yürünebilir. Meclisi
Âliniz salâhiyeti icraiyenin membaı aslisidir ve
hâkimiyeti milliye nefsinde meknuzdur. Heyeti
icraiye vazifei ieraiyesini ifa ettiği müddetçe,
salâhiyeti teşriîyesini ifa edip etmemesi meselesi
muhtacı nazardır. Ve bendenizin kanaatimce
salâhiyeti ieraiyesini ifa ettiği müddetçe hakkı
teşriîni istimai edememesini daha ensep görü
rüm.
ADLÎYE VEKÎLÎ REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Bu encümenin kanaati mi?
SALÂHADDÎN B. (Devamla) — Bunu ben
denizin kanaati olarak kabul buyurunuz efen
dim. Efradı ayrı ayrı ihtihabolunan bir heyetin
usulü hâzıradan daha hafif olacağı tarzında bâ
zı arkadaşlarımızın fikirleri vardır. Zannediyo
rum ki, şimdiye kadar olan hâdisat bunu ispata
kâfidir. Her hangi bir devlet işi vücut bulabil-
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mek için Devletin umuru rabıtasının temini ta
biîdir ve bugün sizin için Nafıada, Maarifte ve
sairede kabul edilecek olan Oıususi programla
vaziyeti umumiyenin icabına göre aşağı ve yu
karı doğru oynar gider. Binaenaleyh Devlet
umurunu parça parça, birtakım mesalihe ayır
mak, doğru mülâhaza, etmek değildir. Bunların
hepsi idare aksamıdır. Ve bunların mahiyeti an
cak o kısımların yürümesindedir. Bu kısımla
rın mecmuunun yani küllün, hayati, mahiyeti,
maksadı olmalıdır. "Bunun için de mütesanit,
murtabit, müspet bir program olması lâzûtıdır.
Müspet bir program; bunu takibeden bir heyeti
müçtemia ile olabilir. Binaenaleyh ,bu mesele
üzerinde iki nazariyenin bir kere daha tetkikine
müsaade buyurmanızı rica edeceğim.
Bilûmum devletlerde mevcudolan eşkâli ida
riye iki şekilde oluyor. Biri kuvvei teşriîye ve
kuvvei ieraiye, yani alelûmum kuva tevhidedilerek kullanılır. Diğeri tefrik edilerek kullanılır.
Tevhidi kuvvanın en büyük ruhu mutlakiyetle is
tipdattır. Ve tevhidi kuvanın bugünkü misali mutlakiyet ve istipdattır. Ne isterse baştaki âmir
onu yaptırır. Bu noktada daha ziyade izahatta
bulunmıyacağım. Çünkü bu, bedeheten sabit
bir meseledir. Tevhidi kuva meşrutiyet değildir.
Meşrutiyet tefriki kuvadır. Çünkü bir devleti
teşkil »eden kuvayı muayyenei esasiye, yani kuv
vei ieraiye, teşriiye, adliye ayrı ayrı yürür, te
kâmül eder. Ayrı, ayrı çalışır ve bir noktadan
kuvvetini alırlar. Şu gün bizde bittabi bu noktai
vahdet yine Meclistedir ve bu bir faidedir. Bü
tün dünyanın devletlerinde ve bütün yaşlı gör
düğümüz devletlerde hukukan dahi sabit olduğu
veçhile kuvvei teşriiye, kuvvei ieraiye ayrı ayrı
ve serbest vazifelerini ifa etmelidir. Ve zaten
yapılan şey aşağı - yukarı buna yakındır. Yalnız
eksikleri vardır. Ve biz bu lâyiha ile onu itmam
ettik zannmdayız.
Bundan Meclisi Âlinizin vaziyetine intikal
ederek bir buçuk sene zarfında yaptığımız teş
kilâtı siyasiyemizde yaptığımız terakkiyi dere
cesiyle göstermek isterim.
t
Meclisi Âlinin ilk toplandığı zaman yaptığı
şey, kuvayi âliyeyi devleti esaslı teşkilâtla top
lamak oldu, ilk kademei icraat ve teşkilât ol
mak üzere fazla merkeziyete gitti. O zaman ih
timal ki, zamanına mahsus bir lüzum idi. Bu
noktada tafsilâta şimdilik lüzum görmüyorum
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o zaman heyeti icraiyenin münferiden tâyini
mevzubahsoldu ve binaenaleyh müçtemian bun
ların külliyatından Meclise karşı mesul olacak
ve diğer arkadaşlara muayyen bir programı gös
tererek o program için çalışacak bir zat orta
yerde yoktu. Bunu Meclisi Âlinin Reisi deruhte
etmişti. Bunun ayrılması meselesi Meclisi Âli
nizde geçen senenin teşrinlerinde veya Eylülün
de kabul olundu. Bu meselede biraz tekayyüt
olmakla beraber bilâhara zamanı gelirse bahset
mek istiyorum. Teşkilâtı Esasiye Kanununda bir
kademei terakki yapılmış, İcra Vekilleri Riyase
tinin vekillerden birisine verilmesi meselesi
mevzuubahsolmuş ve Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun dokuzuncu maddesiyle bu sarahat meydana
getirilmiştir. Bir şey eksik kalmıştı, İcra Vekil
leri Reisinin Meclisi Âlinize karşı aldığı nasıl
bir mesuliyet idi? Yani alelade bir devletin ak
samı idaresinde bir şeyi mi uhdesine almıştı?
Yoksa, İcra Umurunun külliyatının mesuliye
tini mi, üzerine almıştı? Yani ne iş yapacak?
Yalnız, arkadaşlarını toplayıp konuşmak için
mi? İşte bu mesele huzuru âlinize deminden be
li arz ve izah ettiğim noktadır ve bir kül olarak
Meclisi Âlinin muvacehati dairesinde mesuliye
ti deruhde edecek bir zat lâzım demektir. İşte
kendi programına muvafık olan arkadaşlariyle
birlikte murtabit ve mütesanit bir surette vazaifi ieraiye deruhde edecek ve mesuliyet ka
bul edilecek zata ve rüfekasma bugün huzuru
âlinize mutekaddim kanun İcra Umurundan do
layı mesuliyet ve vazife vermektedir. Yani mes
ulsün gel! Muayyen programınla ve şayanı iti
mat rüfekanla göreceğin işi bildir ve itimat al,
çalış. Sonra Meclisi Âlinin Reisi bunların umu
runu murakabe etmesi lâzımdır. Çünkü; tekmil
mukarrerat önünden, elinden geçecektir. Ve on
dan sonra bu suretle murakabe nteticesinde
Meclisi Âlinin âmâl ve efkârına muvafık olmıyanı da doğrudan doğruya Meclisi Âlinin hu
zuruna sevk edecek. Binaenaleyh şu suretle ge
rek İcra Vekilleri Riyaseti gerekse İcra Umu
runu deruhde eden zat yekdiğeriyle aynı fikir
de çalışacak. Meclisi Âlinin Reisinin bunlar üze
rindeki vaziyet ve hukuku tamamiyle taayyün
etmiş oluyor. Bu kanunun gerçi birçok nevakısı vardır, fakat heyeti aliyenizin içtihadiyle,
tenviratiyle, bu şeyler arzu olunan Heyeti Umu
miye nikatma göre ve ekseriyetin arzu buyur-
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duğu şekilde ıslah olunabilir. Her şeyi cami bir
kanun değildir. Encümen böyle bir iddiada bu
lunmak istemiyor. Yalnız kadematı idare ve si
yaseti içtimaiyede bir sağlamlık bulmak mese
lesi halledilmiştir.
Teferruata aidolan bir noktayı daha kısaca
geçmek istiyorum. Encümeniniz içtima ettiği
zamanda bir noktai esasiyesinin tetkiki lâfını
olup olmıyacağını ve bunun vakti galip gelme
diğini düşündü. Heyeti Vekilenin vazife ve mes
uliyetini tâyin etmek sıfatını Heyeti Celil?niz
bize teffiz buyurmuştu. Kuvayi Milliyeyi sure
ti tevzie esas olmak üzere acaba bu Heyeti Ve
kilenin mesulü olduğu Hükümetin şekli vazi
yeti nedir? Tasrihi lâzım mıdır? Yoksa bu
bir zaman meselesidir, onu zamanına mı, bı
rakalım demiştiler? Bir kısım rüfeka bunun
tasrihi lüzumunu ve bir kısmı da bunun va
zife harici olduğunu iddia etmişlerdir. Bu
cihetin tasrihi lüzumunun dermeyanı şundan
ibarettir : Bugün Meclisi Âliniz bizatahi hâ
kimiyeti milliyeyi kendinde, her türlü hâki
miyetin membamı kendisinde görmüş ve bu
milletin kurtarılması saadetini kendi mücehedatiyle istihsale lehülhamt muvaffak olmak
ta bulunmuştur. Ve mühim kısmında da mu
vaffak olmuştur. Binaenalyeh madem ki, ha
kimiyeti milliye vazifesi devresinde bulu
nuyoruz. Bu zamandan bilistifade millete âza
mi hukuku ve âzami menafii temin edecek
veçhile esaslı bir şey yapmak hiç olmazsa şek
li Hükümeti karanlıktan kurtararak vahdeti
milliyeye hadim bir esas tâyin ve tesbit etmek
lâzım mıdır, değil midir? Müsait midir, de
ğil midir? Bir kısmı bu noktayi lâzımülifa
görmüşler, diğer arkadaşlarımız da, bize He
yeti Umumiyenin verdiği vazifeden yalnız
Heyeti Vekilenin vazife ve mesuliyetine ait
kısım bir dereceye kadar mühimdir. Diğe
rinin zamanı değildir, talik edelim, dediler ve
neticede, talik, bu mesele ayrıca Heyeti Celileniz tarafından arz Duyurulduğu şekilde
tesbit edilmek üzere mevzuubahsedildi. Ben
deniz şu noktaya bilhassa gelmek isterim.
Devlet makinasının güzel işliyebilmesi behe
mehal Heyeti îcraiye salâhiyetinin ve Heye
ti Celilenizin şekli esasının tâyini ile tevem
esaa bir meseledir ve idarei umumiyeden ve
idarei devletten hayır ve mesuliyetten eser
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ancak bu suretle elde edilir. Binaenaleyh bu
kanun salâhı idare için ilk temeldir. Belki
noksanları vardır. Heyeti Aliye çalışır ve dü
zeltir ve ona göre çalışırız. Buna göre ka
nun kabulünü teklif ederim. Teferruata mütaallik ve arkadaşlarımızın izah edecek nükata göre...
EAGIB B. (Kütahya) — Encümende mumaliü olan arkadaş azalar namına bendeniz
bir iki şey söyliyeceğim efendim, bir iki nok
tayı izah edeceğim.
EEÎS — Efendim! Tensip
buyurursanız
mazbata encümenin ittifakı ile yazılmış değil
dir. Encümende muhalif kalan arkadaşlarımız-'
dan bir zat muhalifler namına söylesin.
HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Ekal
liyette kalanlar şahsan söyleyebilirler.
MÜFlD Ef. (Kırşehir) — Efendüm! Ekalli
yette kalanlar şahsan söyliyebilMer,
Nizamnamei Dahilî sarihtir.
R E Î S — Müsaade buyurun efendim. Vakıa
ekalliyette kalanlar mebus sifatiyle söz söyler
faikat bendeniz muhalif 'taraf da fazla olduğu
için onlar namına bir kişi söylesin diyorum.
RAGİB B. (Kütahya) — Ekseriyettin kara
rı burada ihmâl edilerek ekalliyet (gösterilmiş
tir. Bu ciheti izah edeceğim. îzah edeceğim
nokta encümenin -ekseriyetinin noktai nazarı
dır. ('Gürültüler)
REÎS — Efendim, ıbir ımeselei onüstehire ha
dis oluyor. Evvelâ bunu »arz edeceğim. He
yeti Celilenize Ibir takrirle müracaat 'ediliyor.
Usulden bahsediliyor.
Riyaseti Celileye
Heyeti Vekilenin vazife ve salâhiyetine da
ir olup şekli hükümetle beraber birçok esasatı
ihtiva eden ve feanunu Esasi ve Teşkilâtı Esa
siye Kanununun tadili mahiyetinde olan işbu
kanunun müzakeresi için Nizamname! Dahilî
mucibince sülüsanı ekseriyeti âra şart olduğu
ve sülüsanı ekseriyetse katiyen mevcudolnradığı cihetle müzakerenin tehirini teklif eyleriz.
Erzincan
îzmit
Mehmed Emin
Hamdi Namık
(Gürültüler)
REİS — Tensip buyurursanız bu meseleye
•ait hafif bir müzakere açalım. Bunu hallettik-
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İten sonra eısasa geçelim ve Ibu meseleye îbir ka
rar verelim.
GAZİ MUSTAFA KEMAL P§. -(Ankara) —
'Mevzuubah&olunan mesele hayatı millet ve
memlekete aittir. (Binaenaleyh !bu gibi mühim
'me'sail'lin tehiri caiz değildir. TelMif ederim,
müzakere devam olunsun.
HÜSEYİN AVNÎ B. OSaruhan) — Efendim,
î*a§a Hazretleri meseleyi tavzih (buyurdular.
Teşkilâtı Esasiye Kanunu yapılarken arkadaşla
rımız sülüsani ekseriyeti nazarı dikkate almalı
idiler. Nisabı müzakere (86) iken Mecliste sülü
sani ekseriyet yoktur. Burada ekseriyeti mutla
ka vardır. Sülüsan mevzuubahsolamaz.
HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Takrirde im
zam vardır, söz isterim.
Efendim Hüseyin Avni beyefendiye eevap
vereceğim. Buyurdular ki; Teşkilâtı Esasiye Ka
nunu müzakere edilirken ekseriyeti sülüsani âra
aranılmadı. Bendeniz o zaman da iddia etmiş
tim, bugün de iddia ediyorum. Binaenaleyh bu
Kanunu Esasi mahiyetindedir. Müzakeresinde
sülüsani ekseriyetister...
MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Efendim! Takrir
sahibinin takririnin münderecatı (Bu lâyihai ka
nuniye Kanunu Esasi mahiyetindedir. Teşkilâtı
Esasiye Kanununun tadili mahiyetini haiz olan
bu kanunun müzakeresinde sülüsani ekseriyet
lâzımdır. Binaenaleyh müzakeresini o vakte te
hir ediniz.) diyor. Halbuki mazbata muharriri
Salâhaddin bey biraderimiz bu kanun bir kanun
olmak suretiyle encümeni mahsusa tevdi edilmiş
ve encümeni mahsusta müzakere edilmiş olması
dolayısiyle Kanunu Esasiye taallûku olmadığını
ve Teşkilâtı Esasiye Kanununu tadil eden bir
kanun olmadığını beyan ettiler. Hakikaten Mec
lisi Âlinizin bu kanun hakkındaki ittihaz etmiş
olduğu kararı tahattur ederseniz zabıtlarda mev
cuttur. Heyeti Vekilenin vazife ve mesuliyetine
ait bir kanun tanzimi için yedi, sekiz ay evvel
bir encümeni mahsus teşekkül etmişti (Evet, sadaları) eğer Heyeti mühteremeniz Teşkilâtı Esa
siye Kanununun tadili hakkında bir kanun ka
bul etmiş olsaydı onu doğrudan doğruya encü
mene verir ve o encümende müzakere ettirirdi.
Binaenaleyh; Heyeti Muhteremenizin kararı bu
kanunun Kanunu Esasi mahiyetinde olmadığını
müş'ir bulunduğuna ve ehemmiyeti mahsusasma
binaen her halde âzayi mevcude ile müzakeresi
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elzemdir. Bu kanuna nihayet vermeli ve bu me
seleyi bitirmeli. (Hay hay, sesleri).
(Makamı Riyasete Adnan bey geçmiştir.)
HASAN FEHMİ B. \\Mmusane) — Bende
niz esasa hiç girmeden evvel yalnız bu meselei
müstehire hakkında müsaadenizle bâzı mâruzât
ta bulunacağım.
Malûmuâliniz Büyük Millet Meclisi iki inti
habın neticesinde hâsıl olan Meclistir. Büyük
Millet Meclisi için her dairei intihabiyeden intihabedilen beş âza ile İstanbul Meclisinden Bü
yük Millet Meclisine iltihak .etmiş zevattan mü
rekkep bir Meclistir. Bunun adedi mürettebi
katî değildir. Sonra nisabı müzakere hakkında
kabul ettiğiniz bir kanun üzerine nazarı dikkati
âlilerini celbederim. Orada dediniz ki; her da
irei intihabiyenin âza adedi İntihap Kanunu mu
cibince muayyen olan miktardan noksan olma
dıkça yani aşağı düşmedikçe tekrar o daireden
intihap yapılamaz. Bir kere her dairei intiha
biyeden intihabedilen beş âzanm adedi bu ikin
ci kanunla hükümsüz bırakıldı ve yine Büyük
Millet Meclisi âzalığı ile memurluğun içtimainin
ne dereceye kadar caiz olduğuna dair bir kanun
daha kabul buyurdunuz ki; kolordu, ordu ku
mandanlıkları ve saire bunlar dahi adede icrayi tesir etmekten hali değildir. Şimdi ortada
bir adedi mürettep meselesi mevzudur. Bu ade
di mürettep nispeti nüfusa göre ise, yani Ka
nunu Esasinin ve İntihap Kanununun tâyin et
tiği adedi mürettepse bunun adedi 172, sülüsani
ekseriyeti .115 tir. İki Meclisten terekkübeden
Büyük Millet Meclisinin adedi mürettebine ge
lince ki; ahiren arz ettiğim kanunlar o adedi ip£al etmiştir. Yalnız âzayi kiramın sıfatı mebusiyeti bu Meclis baki olduğu müddetçe baki
dir. Bundan sonra o kanun mucibince, İntihap
Kanunu icrayi amel edecektir. Onun adedi mü
rettebi 348 ve sülüsani 232 dir. Ankara'da mev
cut âzayi kiramın adedi ise hastalar da dâhil
olduğuna göre sülüsani ekseriyetin cem'i için
imkânı maddi olmadığı anlaşılır. Binaenaleyh
asıl olan adedi mürettep İntihap Kanununun tâ
yin ettiği adedi müretteptir. Meclisin şimdiki
mevcudu nispetinde adedi mürettep aramak lâzımgelmez. Çünkü bundan sonra yaptığınız bir
çok intihabat boşluklarını o kanundaki intiha
ba göre doldurdunuz. O kanun mutadır. Mer'idir. Bu itibarla adedi mürettebimiz 172, sülüsanımız 115 olduğuna göre muamele tamamdır.
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SIRRI B. (İzmit) — Karşınızda bir muteriz
Bugün her suretle gerek bu kanuna ve gerek I
duruyor. Hüseyin Avni Beydir.
hukuku esasîyeye tallûk eden diğer mesaili mü
zakere edebiliriz.
RAGIB B. (Kütahya) — Efendiler! Mazba
HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Ba§ka
tanın, lâyihanın, heyeti umumiyesi hakkındaki
vakitlerde 161 dir.
müteferrik muhalefetlerden bahsetmiyeceğim.
HASAN FEHMÎ B. (Devamla) — 161 den
Yalnız iyi biliniz ki; tarihî günler yaşıyoruz.
aşağı mevcutla açamayız. Fakat adedi müretVe çok mühim olan bu kanunun her kelimesini
tep meselesi için içerisine girince ahiren kabul
bütün inceliğiyle tetkik etmezsek vazifemizi biettiğiniz İntihap Kanunu ile onu ,tahdidettiniz.
hakkin ifa etmiş olmayız. Onun için mazbatanın
Eğer onu kabul etmezseniz o halde bekleyin her
mukaddemesinde (Muaddel Kanunu Esasii Osdairei intihabiye mebuslarının miktarını beşe ib
maninin bir kanunla gayrimefsuh ve gayrimenlâğ ettirin, ondan sonra müzakereyi açın! Buna
kuz ahkâmı berkarar ve bu meyanda birinciden
imkân var mı efendiler? Bu kanunu tertip ola
yedinci maddeye kadar mezkûr olan hukuku âlirak mı neşrettiniz? Binaenaleylh: Bu mesele benyei hilâfet ve saltanatın mahfuziyeti aşikâr ol
denizce hiç varit değildir. Muamele tamamdır.
duğundan muhtacı müzakere ve münakaşa olmıMüzakereye devam edebiliriz.
yan bu esasat aynen baki kalmak üzere bu mad
EEÎS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el I deden itibaren Büyük Millet Meclisi karşısında
kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüştür.
j Heyeti Vekilenin vazife ve mesuliyeti kanuniyesinin tesbitine karar verilmiş ve mevaddı muBu meselede müzakereye devam etmeyi tenvakkatai mezkûre tetkikatına geçilmiştir.) de
sibedenler ellerini kaldırsın.
niliyor. Halbuki efendiler encümende buna dair
(Adnan Bey Makamı Riyaseti Hasan Fehmi
değil, diğer bir meseleye dair, yani şekli Hilâfet
Beye bırakmışlardır.)
ve
Saltanata dair hakikaten uzun uzadıya mü
RAGIB B. (Kütahya) — Reis Bey, bendeni
zakere
cereyan etti. Bu müzakere neticesinde
ze müsaade buyrun. Encümenin bir ekseriyeti
ekseriyet
bu cihetin mevzuubahsolmamasını, bu
namına bir şey söyliyeeeğim.
cihetin bilâhara ya bu Meclis tarafından veya
REİS — Bu o kadar esaslı bir kanundur ki;
hut diğer bir Meclis tarafından memleketin Ka
bütün rüfeka sözünü söyliyecektir.
nunu Esasisi tesbit ve yeniden tanzim olunurken
OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Encüme
mevzuubahsolması iddia edildi. Ve bu cihet ek
nin noktai nazarını bir kere Meclisi Âli dinlesin.
seriyetle kabul edildi.
Meclis hakemdir. Encümenin muhalif olan âzası
meyanmdan bir kişiye söz veriniz. Ragıb Beye
Muaddel Kanuni Esasinin birinci maddesin
de söz veriniz efendim.
den yedinci maddesine kadar olan mevaddımn
ŞEREF B. (Edirne) — Reis Bey, Meşrutiye
baki kaldığını ilân edecek böyle bir Meclisi
tin şiarı ekseriyet kadar ekalliyetin de hakkını
bendeniz tasavvur etmiyorum. Çünkü kellesini
vermektir.
torbaya koyarak bütün cihana karşı isyan eden
MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Reis Beyefendi,
bir ihtilâlci meclis, bu yedi maddenin ahkâmı
usulü müzakereye ait bir şey söyliyeeeğim. En
hiçbir vakit bakidir, diyemez. Birinci derecede
cümende madem ki, ihtilâfı nazar vardır, bu iki
bu noktayı söyliyeeeğim. Sonra lâyihanın münfikri temsil edecek surette söz söylenmelidir.
derecatmda bâzı esasata mütaallik olan muha
lefetlerimi de sırası geldikçe arz .ederim.
REİS — On kişi muhalif vardır.
RAGIB B. (Kütahya) — Yalnız bir noktası
GAZİ MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) —
hakkında bendeniz kendi imzamı vaz'ederken
Bu noktayı tenvir için bir şey arz etmek mec
işaret etmiştim. Encümen ekseriyetle bu esbabı
buriyetindeyim. Meclisi Âlinizin ilk içtima etmiş
mucibede bir noktada bâzılarına muhalif bir ka
olduğu sırada müttefikan kabul ettiği esast var
rar ittihaz ettiği halde Mazbata Muharriri olan
dır. O esasat da tahattur buyurulursa beyefen
Salâhaddin Bey yazmıştır. Ekseriyetin bu kara
dinin bahsettiği bu mesele de yine Meclisi Âli
rından zühul etmiştir. O noktayı izah edeceğim.
nizin vaz'edeceği esasatı kanuniye dairesinde
Bendeniz encümende muhalif kalan ekseriyeti
hallolunacaktır. Bunu müttefikan kabul etmiş
temsil etmek üzere buraya çıktım.
bulunuyorsunuz.
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SALÂHADDİN B. (Mersin) — Ekalliyet ve
ekseriyet meselesi yanlış değildir. Onu arz ede
yim efendim.
NAFÎZ B. (Canik) — Ragıb Bey encümen
deki muhalefet namına söz söylediklerini iddia
ettiler. Bendeniz de muhalifler meyanmda bulu
nuyorum. F a k a t ; Ragıb Beye hiçbir suretle ve
kâletimi tevdi etmedim. Bendeniz kendi fikrimi
kendim müdafaa edebilirim.
RAGIB B. (Kütahya) — Bendeniz ekseriye
ti vikaye ettim. Hiç kimseden vekâlet almadım.
SALÂHADDİN B. (Mersin) — Bu meseleyi
uzun uzadıya mevzuubahsetmiyelim. Muhalefet
meselesinde isim tasrihi ile aynı noktai nazarı
müdafaa eden zatların şahsan kimler olduğunu
söylerim. Fakat burada Ali'nin veya Veli'nin
zühulü yoktur. Ben zühul etmiş olayım. Esası
müzakere edelim.
HAFIZ MEIIMED B. (Trabzon) — Bende
niz bu Heyeti Vekilenin vazife ve mesuliyetine
dair serlevhası altındaki kanunu elime alınca
Teşkilâtı Esasiye veya Kanunu Esasi ile alâka
dar bir kanunu tetkik edeceğimi zannetmiyor
dum. Vâkaa kavanini esasiyede hükümetin veya
Heyeti Vükelânın vazife ve mesuliyeti noktai na
zarından hututu esasiyesi çizilir ve bu esaslar da
hakikaten kavanini esasiyeye mütaallik bir me
seledir. Fakat müstakillen (Vazife ve mesuliyeti
vükelâ veya vekile) mukaddemesi altında bir
kanun görünce mahiyeti hususiyeyi az bir ka
nun, binaenaleyh hukuku cezadan ve gerek te
ferruattan bahis bir kanun olduğuna hükmet
tim. Fakat tetkik edince Teşkilâtı Esasiye Ka
nuniyle eski Kanunu Esasinin bâzı mevaddınm tadilinden ve bugünkü şekli Hükümetin d«
az ve çok tebeddülünden ibaret olduğunu an
ladım. İstanbul'da oturan padişahın ihanetini
gördükten sonra millet, kendi başının derdine
düşmüş ve burada bir Meclis teşekkül etmiş ol
duğuna göre, artık burada tanzim edilecek kavanin ile onun hukuku saltanat ve sairesi mevzuubahsolabilmesi mümkün olamıyacağı kana
atindeyim. Ve Meclisi Âlide değil hattâ zanne
diyorum ki - bendeniz kendi kanaatlerimi söy
lüyorum - memleketin dâhilinde o kanaatte ef
rada az tesadüf edeceğim zannındayım. Millet
bilâkaydu şart hâkimiyeti milliyesini kabul et
ti. Yani bütün şey bend'edir, dedi ve Meclisi Âli
niz Büyük Millet Meclisi Hükümetinin vaziyeti

C :2

hukukiyesini tâyin ederken yaptığı kanunda
dahi hakikaten padişaha ait hak ve hukukta
bahsetmedi. Meclisi Âli teşriî ve icrai salâhi
yetleri kendi nefsinde cem etmiştir. Şimdiye
kadar gördüğümüz eşkali hükümatta; Avrupa
hükümetlerinde gerçi böyle idarei mutlakadan
kurtulmuş, inkılâplar yapmış milletlerde mut
tarit ve devamlı bir menbadan bütün kuvvet
lerin çıkması yolundaki bir esası Hükümet ka
bul edilmemiştir. Bunda kuvvetlerin şahsı va
hitten eşhası mütaaddideye intikalinden başka
bir şey yoktur, denildi. Hakikaten Salâhaddin
Bey biraderimizin dediği gibi, kuvvei adliye,
kuvvei icraiye, krvvei teşriiye, ayrı ayrı ve yekdiğerinden müstakil olarak, yürümezse Hükü
metin temini intizamı biraz müşkül olur. Fa
kat bu kanun yalnız bu esası takibederek bu
dairede gitmiş olsaydı Salâhaddin Beyle belki
başka türlü münakaşa ederdim. Fakat kanun
yalnız bu esası değil bizim Teşkilâtı Esasiye
Kanunumuzu, yani Büyük Millet Meclisi Hükü
metinin şekli hukukisini esasından tağyir mahi
yetinde olduğuna, göre meseleyi bu noktai na
zardan tetkik »etmek icabederdi. (Bravo sesleri)
Evet. Bendeniz de diyorum k i ; böyle teşriî
ve icrai salâhiyetleri haiz bir meclis belki doğ
ru değildir. Fakat millet kendi hâkimiyeti mutlakasını bilâkayıt ve şart tesis ettikten sonra,
Meclisin Kuvvei îeraiyeye tâyin edeceği zevatın
ayrı ayrı intihabiyle bir icra reisi intihabından
sonra o, icra reisinin itimatgerdesi olan zevat
tan mürekkep teşkil edeceği bir kabine ile Mec
lise gelip itimat reyi alması arasında hukukan
bir fark göremiyorum. (Yok sadaları) (hayır sadaları) müsaade buyurun izah edeceğim. Yani
Meclisi Âli Heyeti Vekileyi ayrı ayrı intihabetmekle, bir Reisi Hükümet veyahut Reisi Vükelâ
intihabedip onun intihabedecek olduğu zevattan
mürekkep bir kabinenin Meclisten gelip itimat
reyi almasında bir farkı hukuki göremiyorum.
Ne için!.. İptidaen intihap itimattır. Bir adam
intihabetmekle o zatın muahharan intihabede
cek olduğu zatlara itimadetmek dahi, onu tevkil
etmek demektir. Yani (icazeti lahika vekâleti
sabıka hükmündedir.) Burada yalnız bendeniz
meseleyi bu noktai nazardan tetkik ediyorum.
Belki münakaşa ettiğim mesele (Hukuku Esa
siye) ve (Hukuku Medeniye) noktai nazarındandır. Fakat (Hukuku Şahsiye) ve (Hukuku
Esasiye) ile pek ihtisasım yoktur. Yalnız Sala-
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memur tâyininde Heyeti Vekile Reisine dahi im
haddiıı Bey biraderimiz izah ettiği nükatta di
za ettiriyor. Demek ki, Hükümet mesuliyeti müyor k i ; (Hükümet makinası muntazaman yürü
teselsileyi esas ittihaz etmiştir. Bu muamele
mek için her aletin başında bulunacak zevat
hal ile sabittir. Halihazır bundan ibarettir. Bi
arasında tesanüt lüzumu katidir. Çünkü bunlar
naenaleyh bu eski Kanunu Esasi ile Teşkilâtı
arasında tesanüt ve teeanüsü efkâr olmazsa Hü
Esasiye Kanununun tadilinden ibaret olan -bu
kümet makinası yürümez.) Bendeniz burada
kanun
lâyihasını arz ettiğim mütalâa itibariyle
Salâhaddin Beye bir şey soracağını. Malûmuâlişayanı mütalâa görmüyorum. Şayet Meclisi Âli
leridir ki; buhranlı zamanlarda meşruti hükü
leri Salâhaddin bey biraderimizin mütalâatım
metlerde temerküz kabinesi teşekkül eder. Bu
veyahut esbabı mucibe lâyihasında gösterilen
kabine muhtelif fikirli şahıslardan, muhtelif
mütalâatı nazarı dikkate alarak, Teşkilâtı Esa
fırkalardan teşekkül eder. O buhranlı anları on
siye Kanunumuzun tadiline lüzum görecekse ka
lar idare ederler. Demekki buhranlı zamanlarda.
naatim şudur, o halde Meclisi Âli böyle -kene}i
böyle kabineler teşekkül ederek yürümek âlemi
Teşkilâtı Esasiye Hükümetine ait meselede mü
siyasette tatbik edilen bir usuldür. Şu halde;
teferrik kanunla değil, kül halinde bir kanunu
acaba biz buhranlı anlarda mıyız? Değil mi
esasi yapar, ortaya çıkar. Bugün bir madde,
yiz? Meclisi Âliniz Teşkilâtı Esasiye Kanununu
yarın beş madde, öbür gün yirmi beş madde ve
tanzim ederken intihabedecek olduğu vekiller
daha bilmem ne! Bu suretle bunun altından çı
arasında, Salâhaddin Bey biraderimizin tahmin
kamayız; mümkün değil.
ettiği veçhile, tesanüt ve teeanüsü efkâr hâsıl
olamıyacağından ,birçok kararlarda ihtilâfı ef
Vakaa bir Hükümeti kavanini esasiye yapar.
kâr olacağını nazarı dikkate alarak bu hususta
F a k a t ; asıl Hükümetin şekli esasisi olan Kanu
meseleyi halletti, ve dedi ki; böyle mesailde Bü
nu Esasi bir küldür ve bu mevaddm yekdiğeri
yük Millet Meclisi hakemdir.
ne merbut ve müteselsil olması lâzımgelir. Yok
Binaenaleyh, Büyük Millet Meclisinin ha
sa bunları ayrı ayrı yapacak olursak içinden
kemliği ile o ihtilâfı efkâr bertaraf olur ve Bü
çıkamayız. Binaenaleyh, handeniz bu kanunun
yük Millet Meclisinin ekseriyetle vereceği ka
reddi ile memleket için eğer Meclisi Âli lüzum
rarda da tabiî isabet olur. Sonra. Salâhaddin bey
görüyorsa ayrıca bir Kanunu Esasi tanzimine
biraderimiz diyor k i : Yine biz bu şekli hazırla,
lüzum görüyorum.,
yani Heyeti Vekilenin böyle vazifesi meçhul kal
SALÂHADDİN B. (Mersin) — Her hatibin
dıkça bunların tarzı mesuliyeti de meşhul kalı
arkasından söz söylemek istemiyorum. Yalnız
yor. Bendeniz bu kanaatte değilim. Biz Heye
bu gayet azîm ve bir bahis olduğu için bu hu
ti Vekileyi, evet; Dahiliye Vekili, Hariciye Ve
susta
beyanı mütalâa buyurun zevatı kiramın
kili diye intihabediyoruz. Fakat hakikaten bir
mütalâalarının
bâzılarını ihmal etmemek için
makina olan Hükümet makinasmın her bir ale
sık
sık
tasdi
etmek
mecburiyetindeyim. Müsa
tinin yanma bir adam koyuyoruz.* Ve bunlar
ade buyurursanız serd edilen gayet kıymettar
birbirine merbutturlar. Yani Müdafaai Milliye
bâzı
mütalâatm bendenizin de anladığıma göre
Vekili hareket edeceği vakitte Erkânı Harbiyei
şerh
ve tavzihi menfaatten hâli değil, mesele
Umumiye Reisini, ve Hariciye Vekilini, ve Mali
menfaati
âmmededir.
ye Vekilini dinler. (Dinlemez, sadaları) Müsaa
HÜSREV B. (Trabzon) — Şimdi esas hakde buyurun! Dinler ve ona göre ittihazı karar
Î
A
mda
müzakere cereyan ediyor. Mazbata mu
ederler ve nitekim bu hal böyle caridir ve ni
harriri
bey not ederler, nihayette söyler.
tekim Meclisi Âlinize gelen kavanin dahi böyle
dir. Yani eğer Salâhaddin bey biraderimizin de
SALÂHADDİN B. (Mersin) — Reis Bey,
diği gibi olsaydı, yani bunlar arasında hiçbir
usul hakkında söz isterim. Bu, o değildir. Mü
irtibat yok, Dahiliye Adliyeyi görmez olsaydı,
saade bujoırursanız evvelâ Heyeti Aliyenizi ne
her daire kendi kendine bir kanun yapacak ve
şahsında, ne sözümle fazla tasdi etmek istemem.
Meclise gelecekti. Halbuki, bugün Meclisi Âli
Gayet mühim olan bu meselede gayet kıymet
onlarla ayrı ayrı muhabere biîle etmiyor, Heyeti . tar olan bâzı mütalâatm yerinde olup olmadığı
Vekile Riyaseti mukarreratı tasvibediyor ve her
noktaları vardır. Bu cihetleri Heyeti Aliyenize
Vekil idarei-milliveye nıukarin olması şart olan I tasrih edebilirim.
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Evvelâ; Hafız Mehmed Bey arkadaşımızın
beyan buyurduğu mütalaattan bir kısmına ve
birincisine geliyorum. Çok rica ederim, bizim
evvel emirde mevzuubâhsettiğimiz bu kanunun
mevaddı asliyesidir. Bunun esbabı mucibesi,
mazbatası, Ali, Veli gibi gürültülere zatı mua
mele karıştırılmamalıdır ve mazbatadaki bir sa
tır veya iki satır kanun değildir. Bu bir ifade
dir, vakıadır. Bunun tarafımızdan ilâve edilmiş
kıymeti icraiyesi yoktur. (Gürültüler) Müsaade
buyurun efendiler, bunun her birinin her satı
rını Heyeti Aliyeniz üzerine niçin düşünülmüş
olduğunu ve kanunlarımızda, zabıtlarımızda
mahallerini arz ederim. (O başka sesleri) Ve
sakatatını tabiî tarifiniz veçhile ve tensibiniz
veçhile düzeltiriz.
Şimdi ben diyorum ki; Devlet makinasmm
daha güzel bir hale getirilmesi için bize vazife
ve mesuliyet verdiniz. Mesul edebilmek için va
zife vermelisiniz, efendiler! Bu vazifeyi tâyin
etmek lâzım değil midir? Binaenaleyh; bu iş
lerden hangi işi Meclisi Ali yapacak, hangi işi
vekiller yapacaktır? Bu, vazife itibariyle lâ
zımdır ve birinci madde itibariyle bu yazılmış-
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tır. Binaenaleyh, işler yapılmak için nasıl bir
kanun yapmak ve nasıl mesul bir adam tanı
mak lâzımdır. Çünkü, verilen, yükletilen vazife
alelade meclislerin verdiği vazife gibi değildir.
Daha yüksektir. Bu noktai nazardan esas nok
taya, yani Heyeti Vekilenin sureti teşkiline ve
vazifesine ve sairesme mütaallik kanunun esası
üzerinde imali fikredilmelidir. Kelimat ve elfaz
üzerine birçok şeyler beyan edebilirler. Fakat
bundan faide çıkmıyacaktır. Kendilerinin bir
çok mütalâatmı not ettim. Sırası gelince zama
nında cevap vereceğim. Fakat bu nokta, yani
Heyeti Vekilenin tarzı teşkili bu kanunda mevzuubahsolmak itibariyle bu bir mükemmeliyet
değil midir? Heyeti Aliyenizden bunu sormak
istiyorum ve bizim Meclisimizde noktai esasiye
budur.
REİS — Efendim, yirmi kadar arkadaş söz
almıştır. Tensip buyurursanız müzakereyi Cu
martesi gününe bırakalım.
Cumartesi günü mûtadolan saatte içtima et
mek üzere Celseyi tatil ediyorum.
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(Kapanma saati: 5,45)
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