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B İ R İ N C İ C E L S E 
Açılma saati : i sonra 

REÎS — Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİPLER : Mahmud Said Bey (Muş), Atıf Bey (Kayseri) 

REİS — Meclis küşadeclildi. Zaptı sabık hu
lâsası okunacak. 

(Zaptı sabık kâtip Mahmud Said Bey tarafın
dan okundu.) 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci Celse 
Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi

nin tahtı Riyasetlerinde saat bir bucukta bilini-
kat zaptı sabık hulâsası kıraat ve tashihan ka
bul olundu. Caııik Mebusu Nafiz Beyin Kanunu 
Cezanın 37 nci maddesinin tadiline dair teklifi 
ile Aydın Mebusu Emin Efendinin Evkaf Ni
zamnamesinin 17 nci maddesinin tadiline mü-
taallik teklifi Lâyiha Encümenine, Lâyiha En
cümenince şayanı müzakere görülen içel Me
busu Ali Efendinin Mut'taki hamam arsasının 
belediyeye terkine dair teklifi Kavanini Maliye 
Encümenine, Edirne Mebusu Şeref Beyin Be
lediye rüsumunun tazyidine dair olan teklifi
nin şayanı müzakere olmadığı hakkındaki Lâ
yiha Encümeni mazbatası bilmüzakere teklifi 
kanuni şayanı müzakere görülerek Kavanini 
Maliye Encümenine havale olunndu. 

Erzurum Mebusu Salih Efendinin Eskişe
hir'de terk edilmiş olan şimendifer malzemesine 
dair sual takriri Nafıa Vekâletine, Kars Mebu

su Cavid Beyin İğdır ve Sürmeli ahalisine mua
venet icrasına dair tahririyle, merbutu telgraf 
müstaceliyet karariyle Dahiliye ve Sıhhiye Ve
kâletlerine, Kars Mebusu Ali Rıza Beyin telef 
olan öküzler hakkındaki istizah takriri Müda
faai Milliye ve Sıhhiye Vekâletlerine, Konya 
Mebusu Vehbi Efendinin badema iane dercedil-
memesi için hükümetçe tedabir ittihaz edilmesi
ne dair takriri Heyeti Vekile Riyasetine tevdi 
olundu. 

Bilâhara Heyeti Vekilenin vazife ve mesuli
yeti hakkındaki lâyihai kanuniyeniıı müzakere
sine geçilerek lehte ve aleyhte müzaekre cere
yan ettikten sonra teneffüs için Celse tatil 
olundu. 

İkinci Celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı Riyasetlerin

de bilinikat Heyeti Vekilenin vazife ve mesuli
yeti hakkındaki lâyihai kanuniye müzakere olu
narak Perşembe günü içtima olunmak üzere 
saat beşte Celseye nihayet verildi. 

Birinci .Reisvekili Kâtip 
Hasan Fehmi Mahmud Said 

Kâtip 
Atıf 

REÎS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var 
mı? 
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VİİHBl Bf. (Konya) — Efendim benim tak
ririmin Dahiliye Vekâletine tebliği karargir ol
muştu. Burada Heyeti Vekileye deniliyor. O su
retle tashih olunsun. 

REİS — O suretle tashih edildi. Başka mü
talâa var mı? 

(Zaptı sabık tashihan kabul edildi.) 

3. — LÂYİHALAR 
• ı 

1. — Divanı Muhasebat kanunu lâyihası 
REİS — Heyeti Vekileden mevrut Divanı 

Muhasebat lâyihai kanuniyesini, Kavanini Maliye 
Encümenine gönderiyoruz. 

2. — Zephiye Resminin tezyidine dair katımı 
lâyihası 

REÎS — Zephiye Resminin tezyidine dair lâ
yihai kanuniyeyi, Kavanini Maliye Encümenine 
gönderiyoruz. • 

3. — Bir telsiz telgraf İstasyonu tesisi için 
bütçeye para konulmasına dair kanun lâyihası 

REİS — Telsiz telgraf istasyonu tesisi için 
bütçeye zam icrasına dair lâyihai kanuniyeyi, Mu-
vazenei Maliye Encümenine gönderiyoruz. 

4. -— Mecalisi umumiyesi toplanamıyayı vilâ
yetlerin bütçeleri hakkında kanun lâyihası 

REÎS — Mecalisi umumiye intihabatı yapıla-
mıyan vilâyet bütçeleri hakkındaki teklifi kanu
niyeyi Dahiliye Encümenine gönderiyoruz. 

5. — işgal sahasında kalan mahkûmlarla maz
nunlar hakkında kanun lâyihası 

REÎS — işgal sahasında kalan mahkûmin ve 
maznunlar hakkında Heyeti Vekileden mevrut 
kanun lâyihasını Adliye Encümenine havale edi
yoruz. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrıü) — Reis 
Bey müstaceliyetle. 

REÎS — Efendim müstaceliyet kararı teklifi 
tahrirî ile olur. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Malta'dan avdet etmiş olan Muş Mebusu 
îlyas Sami Efendinin Meclise takdimi 

REÎS — Malta mevkuflarından Muş Mebu
su Hacı îlyas Sami Bey arkadaşımızı Meclisi 

\ İ V U t V 1 K 

Âlinize takdim ederim. (Alkışlar) (kürsüye 
sesleri) 

ÎLYAS SÂMÎ Ef. (Muş) — Muhterem ar
kadaşlar, milletler kuvvet ve kudretlerin hazi
nesidir. Yeter ki, bunlar kendi harekâtlarında 
basiretkâr, bir nâzım ve müdür bulsunlar. En 
güç şey onu bulmaktır. Fert için de böyledir. 
Bulursa feyzi rehber zibasiret bir kemalinden, 
çıkartır bir hükümet bir avuç millet, hayalin
den. Hakkı hayatı uğrunda son merdaneyi gös
teren milletler, harikalar icat ve ibda etmişler
dir. Tarihî mefahir ile meşhun olan milleti Os
maniye, Türk ve îslâm Milleti, birçok emsalini 
zerrin sayfalarla tarihte gösterdiği gibi, bu se
fer de işte o muvaff akiyatımn bire eseri güzini 
olarak, fakir âciz, burada her birinize sarılıp 
öpmekle, toprağına olan hasret ve iştiyakı, her 
birinizi öpmek, sarılmak derecesinde olan ihti
sasımla, muvaffakiyatı mütevaliyei ilâhiyenin 
basit bir eserini bendenizi burada karşınızda 
isbatı vücut şerefini ihrazetmekle ispat etmiş
tir. İklimler fethine muadil olan Malta mazlum 
ve mağdurlarının istihlâsı çünkü bunlar hak ve 
hakikat uğrunda mazlum olmaktan sarfınazar, 
bütün kudret ve azametle beşeriyeti titreten bi 
aman bir zâlimin pençesinde lâkin yeis ve hira-
man anları, eninleri geçirmek üzere bulunuyor
lar. Onun için hasmın azametini, mahuf olan 
azametini düşündükçe, hamaseti milliyenin bir 
nümunei zirvakarını, her birinizin nâsiyenizde 
okuduğum, şu îslâm ve Türk milletinin necabe-
tini taşıyan şu zevatı muhteremenin, o kadar me
tin, o kadar kavi, o kadar büyük bir düşmanın 
İnebolu'da esirlerini teslim ettirmek, cidden ha
rekât ve mesainize tevfikı Hudanın rehber olma
sını daima temenni ettiğim hakkın bir eseri lü
tuf ve mefharetidir. Size vazifei teşekkürü ifa 
etmiyeceğim. Hepimiz arkadaşlar; birlikte Ce
nabı Hakka müteşekkir olacağız. Bu muvaffa
kiyet, bir büyük muvaffakiyeti milliyedir, bir 
büyük millî saadettir. Lâkin saadetler musibet
ler gibi tek gelmez. Arkadaşlar sakın doyma
yınız ; milleti Osmaniye ikbal ve istikbal husu
sunda doymıyacaktır. Efendler üç senedir mü
tareke devresinin her Türk kalbinde hakaret ya
raları Öyle az jfey ile doymaz. Sakın doymıya-
lım. Cenabıhakkin eltafı mütevaliyen gelecek
tir. Benim ve mazlum arkadaşlarımın huzuru
nuzda isbatı vüctidetmesi, o tevali edecek naam 
ve muyaffakifiti ilâhiyenin birer nümunesidir. 
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Cenabıhakka hepimiz birden teşekkür edelim, 
Ve hepinize sarihi- ve derâguş ederim. İstikbal 
ve ikbal bizimdir. Yc'se meydan vermeyiniz, is
tiklâl lslâmiyetin ve Türk'lerindir. (Alkışlar) 

REİS -— İşgal sahasında kalan mahkûm ve 
maznunlar hakkında Heyeti Vekileden mevrut 
ve Adliye Encümenine tevdi edilen lâyihanın, 
Ertuğrul Mebusu Mustafa Kemal Bey, müstace-
1 yetini teklif ediyor. (Kabul sesleri) bu lâyiha 
üzerinde müstaceliyeti kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Efendim lütfen indiriniz, anlaşılmadı. 
İşgal sahasında kalan mahkûm ve maznunin hak
kında Adliye Vekâletinin tanzim ettiği ve He
yeti Vekileden mevrut ve Adliye Encümenine 
tevdi edilen lâyiha hakkında, Ertnğrul Mebusu 
Mustafa Kemal Bey, Meclis müstaceliyet kararı 
versin diye teklif ediyor. Müstaceliyeti kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Müstaceliyet kararı 
kabul edildi ve encümene gitti. 

2. — Mebuslardan bâzılarına izin verilmesi
ne- dair Divanı Riyaset kararı 

Heyeti Umumiyeye 
Âtide isimleri muharrer zevata hizalarında 

gösterildiği miktarda mezuniyet itası Divanı 
Riyasetin 30 Teşrinisani 1337 tarihli on altıncı 
içtimaında tensibedilmiş olmakla keyfiyet He
yeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur 
efendim. 

'Büyük Millet Meclisi Reisisanisi 
Dr. Adnan 

REİS — Osman Bey (Kayseri) temdiden 
bir ay, kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Tasin Bey (Maraş) m temdiden bir ay me
zuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

Haydar Lûtfi Bey (İçel) üç ay, kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Emin Bey (Eskişehir) üç ay, kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Hacı Bekir Efendi (Konya) üç ay, kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

' Sami Bey. (İçel) üç. ay, kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

-. Haindi Namık Bey (İzmit) bir ay, kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Hacı Ali Efendi (İçel) dört ay, kabul eden
ler lütfen el kaldırsın, Kabul edildi. 

3. — Mezuniyetlerini tecavüz ettirmiş, olan 
mebuslardan altı zata bu seneki izinlerine mah
suben mezuniyet verilmesine dair Divanı Riya
set kararı 

Heyeti Umumiyeye 
Geçen s*ene mezuniyetlerinden avdetlerinde 

muhtelif sebeplerle mezuniyetlerini tecavüz et
tirmiş olan âtide isimleri muharrer zevatın hi
zalarında gösterilen müddetler için bu sene zar
fındaki üç aylık mezuniyetlerine mahsuben me
zun addedilmeleri, takrirle vukubulan mü raca-
atleri üzerine Divanı Riyasetin 30 Teşrinisani 
1337 tarihli 16 ncı içtimaında tensibedilmiş ol
makla keyfiyet Heyeti Umumiyenin nazarı tas
vibine arz olunur, efendim. 

Büyük Millet Meclisi Reisisanisi 
Doktor Adnan 

Besim Bey (Kastamonu) 12 gün,. 
Sırrı. Bey (Siverek) 22 gün, 

1 Durak Bey (Erzurum) 32 gün, 
Hacı Nuri Efendi (Siird) 12 gün, 
Necmeddin Bey (Siird). 12 gün, 
Kadri Beyefendi, (Siird) 12 gün. 
Fevzi Bey (Elâziz) 11 gün. 

REİS — Divanı Riyasetin kararı üzerine bu 
zevatın tecavüz ettirdikleri müddetin bu sene
ki mezuniyetlerine mahsubunu kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Efendim, ekseriyetle kabul 
olunmuştur. 

4. — Malatya Mebusu Sıdkı Beye tecavüz et
tirdiği müddet için bu seneki izinine mahsuben 
mezuniyet verilmesine diar Divanı Riyaset Ka
rarı 

Heyeti Umumiyeye 
İki aylık mezuniyeti 15 Teşrinievvel 1337 

tarihinde hitam bulduğu halde Meclisi Âliye 
yirmi sekiz gün tecavüzle 12 Teşrinisani 1337 
tarihinde iltihak etmiş olan Malatya Mel; a su 
Sıdkı Beyin bu müddet için mezun addine dair 
takriri Divanı Riyasetin 30 Teşrinsani 1337 tarih
li ve On Altıncı İçtimaında tezekkür olunmuş ve 
mumaileyhin geçirdiği 28 gün için alelusul bu se
neki üç aylık mezuniyetinden mütebaki müddete; 
mahsuben mezun addi tensibedilmiş olmakla key
fiyet Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz 
olunur, efendim. 

B. M. Meclisi Reisisanisi 
Dr. Adnan 



Kars Mebusu 
Cavid 

Kars Mebusu 
Fahreddin 

Kars Mebusu 
Ali Rıza 

CAVİD B. (Kars) — Efendim, Elviyei Selâse-
deki Aşar, Emlâk ve Arazi ve Müsakkafat vergile
rine muikaibil Mafetıı vergi alınsın diye bir ikamın 
kabul buyurmuştunuz. Onda, muhacirin maktu 
vergi alınsın diye bir kanun kabul buyurmuş
tunuz. Onda, muhacirin maktu vergiden muaf 
idi. 

Bu takrirde mevzuubahsolan kimseler, bu se
fer konferansta tahdidedilen kati hududun ha
ricinde kalmış olan kimselerdir. Bunlar mem
leketine geliyorlar. Esasen yerleri yurtları da 
yok. Bunların tercihan muafiyeti iktiza ederken 
orada bir yanlışlıkla bunlara mülteci namı ve
rilmiş ve mülteci olunca muhacirinin muafiyet 
kararından mahrum kalmışlar. Ellerinde arazisi 
yok, yeri yok, yurdu yok, bir köye yerleştirmiş
ler, Ma'ktıı vergi istiyorlar, eğer «aynı muafi-
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REİS — Bu Divanı Riyaset kararını kabul 

edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

5. — Gazianteb Mebusu Ali Çenemi Beyin Mu-
vazenei Maliye Encümenine intihabı 

REİS — Muvazenei Maliye Encümeninde 
münhal olan âzalığa 'Birinci Şubeden Gazianteıb 
Mebusu Ali Cenani Bey intihap edilmiştir-. 

4. — TAKRİRLER 

1. —•• Kars Mebusu Cavid Bey ve arkadaşları
nın, Şark hudutları haricindeki yerlerden Türki
ye'ye hicret etmiş olan ahalinin muhaceret mua
fiyetinden istifade ettirilmelerine dair takriri. 

Riyaseti üelileye 
Soon Kars Konferansı ile kesbi katiyet eden 

Şark hudutları haricinde kalan İslâm ahaliden 
pek çokları elviyei selâsiyeye ve İğdır ve Sür
meli kazalarına hicret etmektedirler. Bunlara 
Hükümet mülteci namını vermekte olduğundan 
maktu Vergi Kanunundaki muhacirin muafiye
tinden istifade ettirilmiyor. Kanundaki muhaci
rin tâbiri umumisine bu gibiler esasen dâhil ol
duğundan bu hususun Meclisi Âlinin bir ka-
rariyle müstacelen Heyeti Yekileye tebliğini arz 
eyleriz. 

.1337 ...0:1 
yetten müstefittirler» diye bir karar lütfedilir
ce mesele hallolunur efendim. (Hay, hay sesleri). 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK B. 
i(BayezM) — Efendim Cavit Beyin bu takririne 
bendeniz de iştirak ederim. Elviyei selâsenin hu
dudu haricinde kalan yerlerden muhacir gel
miştir. Binaenaleyh bunların mülteci değil, mu
hacir addedilerek öyle muamele olunması hak
kında Meclisi Âliniz bir karar ittihaz ederek bi
ze havale edecek olursa mesele halledilmiş olur. 
(Hay, hay sesleri) 

MEHMED B. (Biga) — Efendim Maliye Ve
kilinin mütalâası alınması lâzımgelir. 

REİS — Efendim takririn tasvibeıı Heyeti 
Vekileye tebliğini tensip buyuranlar lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

5. — SUALLER, CEVAPLAR 

REİS —• Azayı kiram tarafından verilen su
allere geçiyoruz. 

i . —- Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, or
manlardan katiyat ruhsatiyesinin kereste tüc
carlarına neden gûc verildiğine dair suali ve 
İktisat Vekili Mahmud Celal Beyin tahrirî cevabı 

REİS — Tunalı Hilmi Beyin İktisat Vekâ
letinden olan sual takririne İktisat Vekâletinin 
tahriren cevabı. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) "— Efendim Ad
liye Vekâleti bu hususa müteallik cetvelleri ben
denize havale etmişti. Bir kere kontrol edeyim, 
ondan sonra neticeyi arz edeyim. Çünkü ikisi 
de aynı esasa mütealliktir. 

REİS — Hilmi Bey hususi cevap istiyorsa 
Vekilden alaıbilirdi. Mademki Meclisi Âlinize bir 
takrir vermiş, Meclisin malı olmuştur. Cevabın 
okunması lâzımdır: 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Ereğli Kömür Hayzasmda katiyat ruhsatiye

sini madenciler bir haftada alabildikleri halde 
kereste tüccarının muameleleri üç ay sürüyor
du. Bu muamele farkı el'an mevcut mudur? 
Mevcut ise niçin izale edilmiyor? Bu yüzden 
tüccarın, Hazinenin zararı büyüktür. Zira ma
denciler, zahirde kendi mutemetleri sıfatını 
verdikleri tüccara ruhsatiyelerini devrediyor
lar. Bu düzme mutemetler keresteleri maden
cilere gÖndermiyorlar. Madenciler de ocaklarda 

— 419 — 



î : 120 1.12 .1337 C : 1 
kullanacaklarına ucuzca satıyorlar. Bu suiis
timal usulü ortadan kaldırıldı mı ? İktisat Ve
kâletinden sual olunmasını teklif ederim. 

Bolu 
Tunalı Hilmi 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Ereğli tücearlariyle madencilerine verilmek

te olan kerestelerin başka başka muameleye tâ
bi tutulmakta olduğundan yekdiğerine muha
lif olarak tatbik edilen bu usulün elyevm de
vam edip etmediği ve bunlar hakkında ne mu
amele yapıldığı hakkındaki Tunalı Hilmi' Be
yin 7 . 4 . 1337 tarihli sual takririne cevap 
itasının teşriine dair olan 24 . 10 . 1337 tarihli 
tezkerei Riyasetpenahileri cevabıdır. 

Ereğli havzasında kereste tüccarlarına usul 
ve nizamat dairesinde müzayede ve ihale edil
mek suretiyle eşcar verilmekte olduğu halde 
madencilerin bu gibi kuyudu nizamiyeden va
reste tutularak talebettikleri eşcarm bilâmüza-
yede itası gibi usulsüz ve istisnai muameleye 
tâbi tutulmuş olduğu ve bu yüzden hem or
manların tahribedilmekte ve hem de hukuku 
Hazinenin mühim miktarda zıyaa uğramakta 
bulunduğu ve münhasıran maden ocakları ih-
tiyacatı için alman bu kerestelerin berayi tica
ret piyasaya ve müstehlik mahallere sevk edil
diği ve bu suretle vukubulan satışlarda, bir 
hayli suiistimalât ve hilafı fen ve nizam kati-
yat cereyan ettiği görülerek nizam ve usule 
muhalif ve ormanların tahribini badi ve mena-
fii Hazineyi muhil olan işbu istisnai muamele 
daha geçen sene ref'edilmiş ve badema her kini 
tarafından talep ve her nerede istimal edilecek 
olursa olsun kat'edilecek eşcarm bilmüzayede 
satılması ve katiyatm fen raporuna istinadet-
tirilmesi usul ittihaz edilmiş ve muamelâtın 
tesri ve teshili için bâzı tedabir ittihaz oluna
rak satış ve katiyat işleri salim bir mecraya 
raptolunmuş ve bu yüzden varidatın iki misli 
tezayüdetmiş olduğu mâruzdur efendim. 

2 Teşrinisani 1337 

Umuru İMisadiye Vekili 
Matataıud Celâli 

TUNALI HİLMİ B. (©olu) — Cevap kâfidir. 
efendim. Demin arz «ttiğim veçhile başka güne 
talikini istiyorum. Baişka zamanda İ2?alh edeyim. 

2f — Karesi Mebusu Vehbi Beyle arkadaşla

rının, Sivrihisar ve. Mihalıççık kamlarında düş
manın ihrak ettiği köyler ahalisinden açıkta ka
lanlara karsı ne gibi tedabir itihaz edildiğine da
ir suali ve İktisat Vekili Mdhmud Celâl Beyin 
tahrirî cevabı 

REÎS — Düşiman tarafından ihraik edilen 
köyler tnaklkında Karesi Mebuslarının sual tak
ririne İktisat Vekâletinin tahrirî cevabı var
dır. 

Riyaseti Celileye 
Âdi düşmanın Sivrihisar ve Mihalıççık ka

zalarında, ihrak ettiği köylerin adedi yetmişe 
baliğ olduğu anlaşılmaktadır. Diğer menatık-
taki köyler maalesef bu yekûnu pelk çok yüksel-
tecelktir. Kı§ gelmeden, âdânın iımihasmdaîi ma
sun kalan efradı milet iğiva edilmek ve bilvesi
le dağınık köyleri toplatarak: üzere Dalhfflye ve 
İktisat ve Muavenetti İçtimaiye vekâletlerinin 
ne tedbir ittihaz ettiğini isual ederiz. 

Karesi Karesi 
Me'htaıed Vehibi Abıdü'lgafıır 

Karesi Karesi 
tbrahitaı Hasan Basri 

T. B. M, MeçM Riyaseti Celilesine 
11 . X . 1337 tarih 932/1744 numaralı tez-

Ikerei riyaset penaihileriyle imal buyuruları Ka
resi mebuslarının düşjman tarafından ihrak edi
len (köyler ahalisi h'ak!kında ne yapıldığıma dair 
olan 10 Teşrinievvel 1337 •tariMî sual takririne 
cevaptır. 

Düşıııan tarafından köyleri tatarilbedilen aha
liye Hükümetçe edilecek yardımın şekil ve ma
hiyeti Hükümetçe teklif olunan ve Meclisi Âlice 
kabul buyurulmuş olan kanun ile tâyin ve tes-
bit edilmiş olduğu mâruzdur, efendim. 

Umuru İktisadiye Vekili 
Ma'hmud Celâl 

REİS — Efendim kanun Meclisi Âlinizin ta!s-
tdikıne ilktir an etmiştir. Bunu arz ediyor. 

HASAN BASRt B. (Karesi) — Öteden beri 
hükümetin nazarı dikkatini celbetmiştik. Hü
kümet tarafından bir sinema makinası getirt
mek suretiyle bu fecayii yani bütün ahval her
kese ve bütün ahfad ve evlâdı memlekete gös
terilsin. Bu suretle intikam hisleri sönmez bir 
surette yaşasın. Hükümet şimdiye kadar maa
lesef en basit, en âdi bir iş olan bu teşebbüsü 
bile başaramadı. Binaenaleyh, yapılan bu feca-
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yii ve mezalimi hükümet tesblt edebilmek için, 
her halde pek az masrafla tedariki mümkün 
olan sinema makinasmm bir an evvel celbedil-
mesini talebederim. Şimdilik cevabı kâfi görü
yorum. 

3. — Hakkâri Mebusu Mazhar Müfid Beyin, 
Roma'da inikadetmiş olduğu işitilen bir kongre
nin mahiyeti hakkında Hariciye Vekâletinden 
sual takriri 

RElS — Mazhar Müfid Beyin Roma'daki 
Türk kongresi hakkındaki sual takririne Hari
ciye Vekâletinin tahrirî cevabı, Mazhar Müfid 
Beyefendi tabiî burada bulunmadıkları için 
sual kalır. 

4. — Saruhan Mebusu Reşad Beyin, bir ahzı 
asker şubesi reisi hakkında Müdafaai Müliye Ve
kâletinden sual takriri 

REİS — Saruhan Mebusu Regad Beyin ahzı 
asker şubesi muamelâtı hakkında Müdafaai Mil
liye Vekâletinden sual takriri vardır. Havale 
edeceğiz, cevabını aldığımızda okuruz. 

5. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, 
Konya ovası ameliyatı iskaiyesi hakkında suali 
ve Sıhhiye Vekili Doktor Refik Beyin tahrirî ce
vabı 

REÎS — Konya ovası hakkında Sıhhiye Ve
kâletinin cevabı vardır. Okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Konya ovasına bir milyon altın sarf edile

rek kanallar vücuda getirilmek suretiyle Bey
şehir gölünün suyu celbedildiği malûmdur. Se-
nei haliye evailinde vukubulan seylâptan kanal
ların birçok yerleri bozularak yüz bin lira ka
dar bir masrafla ancak kabili tamir ve ihya 
olduğu mezunen dairei intihabiyemde bulundu
ğum zamanlarda icra eylediğim tahkikattan an
laşılmıştır. Tamirat vakaa tehir ve ihmal edile
cek olursa daha azîm masraflara ihtiyaç hâsıl 
olacağı da cümlei tahkikattandır. 

Cedavili sagirenin ademıikmal ve itmamı 
sebebiyle de (Ova) da mevcut kuradan birço
ğunun etrafında merzağalar hâsıl olmuş ve ha
vayı ihlâl eylemiştir. Ciyadeti havasiyle, emraz
dan selâmetiyle malûm ve meşhur olan mahal
lerde sakin saik bugün mariz, hasta muhtacı 
muavenet bir hale gelmiştir. (Ova) her mâna-
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siyle hastalık yatağı olmuştur. Kanalın seylâp
tan bozulan mahalleri Nafıa Vekâletinden ke
şif ve tetkik ettirilmiş midir? Bu sene bir*§ey 

' yapıldı mı? Yapılmamış ise gelecek sene ne dü
şünmektedir? Cedavili sagirenin ademiinşa ve 
itmamından hâsıl olan mazarrat hakkında vekâ
letçe malûmat var mıdır? Ve bunun için bir şey 
teemmül edilerek tetkikat ve keşfiyat yaptırıl
mış mıdır? İska olunan araziden alınmakta olan 
su bedelinden menfaat mi, mazarrat mı hâsıl 
oluyor? Bu bapta tetkikat mahsulü bir kanâat 
mevcut mudur? Bu cihetlerin vekâleti müşa-
riinileyhadan ve ovada bataklık dolayısiyle sıt
maya musabolan ahali için bu sene ne kadar 
sülfato tevzi kılınmıştır? (Ova) dahi sıhhatçe 
mücadelât mmtakasma ayrılmış mıdır? Bu bap
ta Sıhhiye Vekâletince ne gibi malûmat vardır 
ve ne düşünülmektedir? Bu cihetin de Sıhhiye 
Vekâletinden sualini teklif ederim. 

Konya Mebusu 
Kâzım Hüsnü 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
C. 1148/299 ve 14 . XI . 1337 tahriratı ce-

lilelerine : 
Konya ovasının irva ve İskası için açılan ka

nallara ve cetvellere mütaallik olup Konya Me
busu Kâzım Hüsnü Bey tarafından iradedilen 
sualin Sıhhiye Vekâletine ait kısmına cevaptır: 

Kanalın bir kısmının seylâptan bozulmuş 
olması ve küçük cetvellerin itmam edilememiş 
bulunması hasebiyle ovada geçen sene bâzı ba
taklıkların teşekkülü üzerine sıtma hastalığının 
zuhur ve tevessü edebilmesi ihtimali vekâletçe 
hemen o vakit nazarı itibara alınarak marazın 
daha zuhurundan evvel savlet ve intişarını men-
edebilmek üzere Konya sıhhiye müdüriyetine 
elli kilo kininin tevzii emir ve salâhiyeti veril
mişti. Vekâletin kinin tahsisatına nazaran bir 
vilâyet için âzami miktar demek olan elli kilo 
kinin elyevm ahaliye tamamiyle tevzi olunmuş
tur. Bütün memlekete aidolarak ihzar edilen 
sıtma mücadelesi projemizde Konya ovasına 
ehemmiyetli bir mevki ayrılmış olduğunu arz 
ederim efendim. 

Sıhhiye ve Muaveneti 
tçtimaiye Vekili 

Dr. Refik 

* KÂZİM HÜSNÜ B. (Konyak — Kâfidir 
efendim. 
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(i. — Kars- Mebusu Cavid Beyle arkadaşları

nın, İğdır ve Sürmeli kazaları halkına yardım 
edilflıesine dair suali ve Sıhhiye Vekili Doktor 
Refik Beyin tahrirî cevabı. 

REİS — İğdır ve Sürmeli kazaları ahalisine 
muavenet icrası hakkındaki sual takririne Sıhhi
ye Vekili Beyefendi şifahen cevap verecektir. 

Riyaseti Celi] ey e 
İğdır ve Sürmeli kazaları halkı namına vası

tamızla makamı âlilerine takdim kılman telgraf 
merbuttur. Bu fakir, aç ve çıplak halkın feryat
larına acilen bir çare bulunması için keyfiyetin 
Muaveneti İçtimaiye Vekâletine tevdiini rica ede
riz, ve vekâleti mezkûreden işbu telgraf üzerine 
ne tarzda ne gibi muavenetler temin edildiğinin 
Meclisi'Âliye bildirilmesini talep ve temenni ede
riz. 

Kars Kars Kars 
Cavid Fahreddin Ali Hıza 

SIHHÎ VE VEKİLİ Dr. REFİK B. (Baye
zid).— Dindaşlarımızın burada iskânları için ev
velce geçen sene Kânunuevvelde Van vilâyetin
den gelecek olan muhacirin gibi, tâbiiyetimizi 
kabul etmek şartiyle bunların da doğrudan doğ
ruya muhacirin tahsisatlarından istifade edecek
leri, bu .sene bize oradan vâki olan bir müracaat 
üzerine, Ağustosta Heyeti Vekilece takarrür et
tirildi. Ve mahalline de tebligat yapıldı. Vani 
bu hususu doğrudan doğruya Bayezid Mutasar
rıflığına taallûku itibariyle tebliğ ettiğimiz gibi, 
Şark Cephesi Kumandanlığına da yazdık? Ondan 
sonra bize hiçbir malûmat gelmedi. Yakın zaman
larda 12 Teşrinisani tarihi ile bize gelen Dahi
liye Vekâletinin tezkeresinde liva dâhilinde muh-
tacolan yetimlerin günden güne miktarı tezayüd-
etmekte olduğundan muhtacın tahsisatından ha
vale istiyorlar. Bunun için bizden iki bin lira 
para istiyorlar. Bayezid Mutasarrıflığına yazdık 
efendim: «Mezkûr yetimler nereden ve ne suret
le gelmiştir? Ve şimdiye kadar ne suretle iaşe 
olunmuşlardır? Bunlar, sagir, kebir, zükur, inas 
kaç nüfustan ibarettir? Bu gibiler hakkında şim
diye kadar niçin malûmat verilmemiştir? Tavzi-
han işarı.» dedik. Bayezid Mutasarrıflığı bize 
bunlar hakkında cevap verdiler. 

Kaza ve civar karasında (120 yetim, 90 zü-* 
kûr ; 90 kız, 85 kadın) ki, ceman 385 yetim, ye
time, çocuk nıevcudolup bunların İran ve Azer

baycan muhacirini meya.ınn.da geldikleri ve bir
takımları gecen sene ordu tarafından iaşe edil
mekte iseler de elyevm kâffesinin erbabı hami
yetin muavenetine muhtaç bir halde oldukları 
İğdır Kaymakamlığının işarına atfen Bayezid 
Mutasarrıflığı bize bildiriyor. Onun üzerine bu 
800 küsur nüfusu nazarı itibara alarak, biz ken
dilerine ilk taksit olmak üzere, mevcut paradan 
(500) lira. gönderdik ve evvelisi günde bu tak
rir verilmiştir. Yani ikisi yekdiğerine tekabül 
etti, bize bir sual takririyle tevdi edilen İğdır 
Müdafaai Hukuk âzalarının ve yeisinin söyle
dikleri vaziyete biz ancak bu telgrafla muttali 
olduk. Fakat ondan evvel aldığımız cevap ve 
yaptığımız muamele bundan ibarettir. Biz ken
dilerine dahi muavenet yapacağız. Fakat fazla 
bir muavenet yapamıyacağız. Ancak (1 000) lira 
kadar daha muavenet yapabileceğiz. O da an
cak ayın on beşine kadar olacaktır. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Telgrafa 
cevap veriyor. 

REİS — Sual sahibi Cavid Beydir. O da söy
lesin, ondan sonra... 

CAVİD B. (Kars) — Efendim, ahiren Elviyei 
Selâsenin istihlâsı esnasında Meclisi Âli Hükü
metinin ordusunun tahlis ettiği İğdır ve Kulp 
havalisi Taşnak mezalimi elinde pek çok zayia
ta duçar olmuş, âdeta Oradaki islâm azerilerden 
kimse kalmamış gibiydi. Bilâhara istihlâstan 
sonra, ahalinin bir kısmı yerlerine avdet ettiler. 
Bir kısmı da zaten vefat etmişti. Bu avdet eden
lere ciheti askeriye biraz muavenet ifa etti. Fa
kat sonradan ifa edemediği anlaşılıyor ki, bu sı
kıntıya duçar olmuşlar. İğdır, Kulp ahalisi, Kars 
mebusları vasıtasiyle gecen Salı günü manzum 
âliniz olan telgrafı takdim ettiler. Meclisi Âlinin 
bu feryat üzerine gösterdiği teessür ve çaresaz 
olmak için ibraz buyurduğu istical, bizim gözle
rimizi şükran yaşlariyle doldurmuştur. Bu ahali 
çalışkandır. Azeri Türkler ziraate inhimak et
mişler, o havaliyi vaktiyle cennet gibi yapmışlar, 
bağlar bahçeler vücuda getirmişler ve bırakmış
lardı. Erivan Taşnak Hükümetinin mezalimine 
duçar olmuş şimdi harabezara çevrilmiş olan bu 
havalinin Hükümetimizin âdil ve şevkati saye
sinde yine mamureye geçeceği ve bu halkın da 
bu hükümetin sayesinde refah ve saadetle yaşı-
yacağı pek tabiîdir. Şu kadar ki, şimdi mümkün 
olabilen muavenetin biraz daha ibzaliyle Mua-
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veiıeti İçtimaiye Vekâletinin vâclettiği bin lira
dan fazla mümkünse bir parça para daha veya
hut İktisat Vekâleti vasıtasiyle tohumluk lûtfe-
dilirse bu ahali daha ziyade minnettar kalacak
tır. Cevap kafidir. 

REİS — Efendim cevap kâfi'görülmüştür. 

6". — Niğde Mebusu Mustafa Hilmi Efendinin 
Tetkik Encümenine intihabı 

REİS — Efendim Tetkik Encümeninden 
Konya Mebusu Musa Kâzını Efendi, Adliye En-
cümenindeki meşagili kesiresi dol ay isiyle istifa 
ediyorlar. Evvelce intihap icra edilip namzet 
listesi olmak üzere hıfzedilen cetvelde en ziyade 
rey alanlardan birincisi Niğde Mebusu Mustafa 
Hilmi efendidir. Mustafa Hilmi Efendinin Tet
kik Encümenine âza intihap buyurulmasmı t'en-
sibedenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

6. — MÜZAKERE EDlLEN MADDELER 
1.— Heyeti Vekilenin salâhiyet ve vazifesine 

dair Encümeni Mahsusun kanun teklifi ve maz
batası (2/361) 

REİS — Efendim ruznamei müzakârata ge
çiyoruz. Heyeti Vekilenin vazife ve mesuliyeti
ne dair olan Kanunun müzakeresinin mabadı... 
Söz Reis Paşa Hazretlerinindir. 

C4AZÎ MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — 
Efendiler, bir haftadan beri müzakere ve müna
kaşası devam eden, Heyeti Vekilenin vazife ve sa
lâhiyetini tâyine ait kanun lâyihası üzerinde en 
son müdafaatta bulunan mazbata muharriri be
yefendinin söylediği sözleri hatırlıyorum. Bu
yurdular ki ; «Mevzuubahsolan kanun fevkalâ
de mühimdir ve doğrudan doğruya Heyeti Ve
kil ey e'" aittir. Halbuki Heyeti Vekileyi burada 
göremiyorum, alâkadaranm dahi bu mesele hak
kında beyanı fikir ve mütalâaları lâzımdır.» Be
yefendi bu mütalâalariyle bir noktada bendeniz-
ee haklıdırlar. Fakat diğer noktada fikirlerine 
iştirak etmiyorum, yani kanun vâzıında Heyeti 
Vekile müstakil bir vaziyet ile Meclisi Âlinizin 
karşısında ahzı mevki etmek salâhiyetine malik 
değildir. Heyeti Celileniz onların mevcudiyetini 
nazarı itibara almıyarak kanun vaz'eder. Ve on
ların vazifesi bu kanuna tebaiyet ve itaat etmek
ten ibarettir. ( 

Heyeti Vekilenin her bir uzvu olsa olsa Heyeti 
Celileniz için de bir âza gibi, bir mebus gibi 
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3ralnız fikrinin teeelliyatmı ve mütalâatı zatiye-
sini söyliyebilir. 

Fakat iştirak ettiğim nokta şudur: Bu mese
lede kendini alâkadar telâkki edenlerin hakika
ten, mütalâa ve noktai nazarlarını beyan etme
leri lâzımdır. Acizleri mevzuubahsolan meselede 
kendimi bütün mevcudiyetimle cidden alâkadar 
telâkki edenlerden birisiyim. Bu itibarla maz
bata muharriri beyefendinin tekliflerini maal
memnuniye kabul ederek, davetlerine ieaheten 
huzuru âlinize çıkmış bulunuyorum. 

Efendiler! 
Bu mesele hakkında beyanı fikir ve müta

lâa eden rüfekayı muhterememiz ikiye ayrılmış 
görülüyor. Bunlardan bir kısmi; bu kanunun lü
zumu kabulünden bahseden rüfekamızdır. Diğer 
bir kısım arkadaşlarımız da; teklif edilmekte 
olan bu kanunun ruh ve mahiyetine muarız ola
rak beyanatta bulunulmuşlardır. Bendeniz, her 
iki noktai nazardan beyanı mütalâa eden rüfeka-
mı gayet samimî bir surette dinledin. Heyeti 
umumiyesinin beyanatından cidden müstefit ve 
müstefyiz oldum. Ancak tarzı istifadem başka 
başka tecelli etmiştir ve bu kanunun lüzuma 
kabulünden bahsederi rüfekamm mütalâalarının 
her noktasında mutabık değilim. Mutabık oldu
ğum noktalar vardır. Fikrimin tehalüf ettiği 
noktaları da sırasında birer birer arz edeceğim; 
Beyanatımla rüfekayı kiramımdan hiçbirini, hiç
bir surette rencide etmek mutasavver değidir. Ka
tiyen öyle bir niyette değilim. Hepsine ayrı ayrı 
hürmetkarım. Bu kanun lâyihası veya teklifi
nin muhteviyatının ve bunun üzerinde derme-
yan edilmiş olan mütalâatm bâzı nıkatmiı o 
kadar ciddî, o kadar mühim gördüm ki ; bunları 
birer birer tenkid edeceğim. Binaenaleyh tenkicl 
içindeki tarzı beyanatımın şimdiden mazur gö
rünmesini rica ederim, ve bu ricamı mukaddemei 
mütalâatım olarak kabul edin. 

Salâhaddin BŞeyefendi bu kanunun ruhuna 
muarız mütalâat dermeyan eden arkadaşlarımıza 
karşı en son sözlerinde buyurmuşlardı ki; söyle
nilen şeyler; yalnız teklif edilmiş olan maddele
rin tahribine aittir, tenkidine aittir, fakat bun
ların yerine nelerin konulması lâzımgeleceğine 
dair mütekâsif efkâr ve mütalâat dermeyan edil
memiştir. Belki kendileri bir noktai nazardan 
böyle telâkki edebilirler. Fakat bendeniz böy
le mütalâa etmiyorum. Bilâkis bu tarzda be
yanatta bulunan rüfekamızm bütün beyanatı 
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tetkik ve tahlil etdildikten sonra şu netice 
çıkar ki ; bu teklif olunan kanunun her mad
desi yalnız tahri'bedilmeye mahkûmdur. Bu
nu tahribettikten sonra bunun yerine başka 
bir şey koymak için beyanatta bulunmamak 
demek, zaten mevcut ve zaten mer'i olan ka
nunumuzun mevcudiyetini tasdik etmek de
mektir. Onun için bu teklif tahribohmması 
lâzımgelen bir şeydir. Bu ortadan bertaraf 
edildikten sonra zaten m&veudolan şey muha-
iazai mer'iyet edecektir. Muahaza gerek maz
bata muharriri Beyefendinin fikrini ve gerek 
kendilerinin bu tarzı beyanatından mülhem 
olan teşevvüşü fikriyi bertaraf edebilmek için 
kendilerinin bu arzusunu muvafık buluyo
rum. Kendileri o noktai nazarı Heyeti Celile-
nize vazıh bir surette gösterebilmek için bir 
ricada bulunmuştu. Müsaade buyurulursa ay
ni ricada ben de bulunacağını, yani; bu tek
lifi kanuniyi bir defa da lütfen beraber baş
tan nihayete kadar mütalâa edelim, bu ri
cama bir noktayı daha ilâve etmeme müsaade 
buyurunuz. Bu teklifin karşısına da Teşkilâ
tı Esasiye Kanununuzu koyunuz. Arkadaşlar 
maruzatım bittabi teklifi kanuninin heyeti 
umumiyesi üzerinde olacaktır Mesele o kadar 
mühim ve o kadar tetkik ve tahlile muhtaçtır 
ki, bu mütalâatı umumiyenin nııkatı istinadi-
yesini maddelerin içinden almak zaruridir. 
Buna binaen birinci maddeye atfı nazar bu
yurmanızı rica edeceğim. Efendiler, bu madde 
üç noktai nazardan Teşkilâtı Esasiyenizin me-
vaddı asliyesini ve ruhunu tahribeden bir mad-
dediî. 

Birinci nokta : Teşkilâtı Esasiyenizin bi
rinci maddesinde «hâkimiyet bilâkayduşart 
milletindir» denmiştir, bu hiçbir takyit, hiçbir 
tenkid kabul etmez. Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nuzun yedinci maddesinde bu hâkimiyetin 
ve iradei milliyenin sureti tecellisi maddeten 
izah edilmek lâzımgeldiği vakit «hukuku esa
siye denilen şeylerin kâffesi Türkiye Büyük 
Millet Meclisine aittir» denilmiştir. Hukuku 
esasiyenin kâffesi ve bir kayıt ve şartla; hâ
kimiyeti daima elinde tutmak şartiyle... Hal
buki bu birinci ve yedinci maddelerde mevcu-
dolanlardan başka şu ve şu vazifeler Teşki
lât Kanununa mugayir olarak Heyeti Celile-
nize tevcih edilmekle, Heyeti Celilenizin sa
lâhiyet ve kudretinin vüsati tahdidedilmiştir. 
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Efendiler, bir heyet k i ; milletin irade ve 

hâkimiyetini tecelli ve temsil ettirmiştir ve bu
nun fevkinde bir kuyvei âliye yoktur, bu mad
deyi vaz'etmek, bunun vazifesini tahdidetmek, 
bunun kudret ve kuvvetini tenzil etmektir ve 
milletin bize emanet etmiş olduğu hâkimiyet 
ve iradeyi suiistimal etmek demektir. Binaen
aleyh Meclisi Âliniz ifayı vazifede hiçbir had 
hudut kabul etmez. Bilcümle hikuku esasiyeyi 
yalnız ve ancak kendisi ifa eder. 

Tahdidolunacak şey, Meclisi Âlinizin hukuk 
ve salâhiyeti değildir, vazaifi değildir. Bu en
cümenden bu vazife talebolunmamıştır. Bu en
cümene Heyeti Celileniz böyle bir vazife verme
miştir. Encümen vazifesinin hakikaten haricine 
çıkmıştır ve fevkine çıkmıştır. Hakikaten bu 
hakka kimse malik olamaz. Binaenaleyh kanu
nun şeklini olduğu gibi alırsanız, onun bu söy
lediğim fıkaratı. Teşkilâtı Esasiyenin birinci 
maddesini tahdidetmiştir. Yedinci maddesini 
tahdidetmiştir. Efendiler aynı maddenin için
deki şu satırları okuyunuz : «Vekillerin mün
feriden veya müçtemian ıskatı», diğer taraftan 
Teşkilâtı Esasiye Kanununa bakınız. Sekizin
ci maddesi «Büyük Millet Meclisi inkısam ey
lediği devairi kanunu mahsus mucibince inti-
hapgerdesi olan vekiller vasıtasiyle idare eder. 
Meclis icrai hususat için vekillere veçhe tâyin 
eder ve ledclhace bunları tebdil eder.» Demek 
ki burada mevzuubahsolan mesele, muayyen 
bir şekil içinde gayet şâmil bir surette Teşkilâ
tı Esasiye Kanununda mevcuttur. Bunu buraya 
koymak demek, onun bu maddesini tahribetmek 
demektir. Binaenaleyh bu nokta Teşkilâtı Esa
siye Kanunumuzu tahribediyor. 

Aynı maddenin son fıkaratma nazarı dikka
ti âlinizi eelbederim. Meclisin mebde ve zamanı 
inikadını tâyin ve tebdil ve indellüzum feshi 
gibi bir vazifeden bahsolunuyor. Bakınız Teş
kilâtı Esasiye Kanununa, altıncı maddeye «Bü
yük Millet Meclisinin heyeti umumiyesi Teşri
nisani iptidasında davetsiz toplanır». Efendiler, 
bu nokta, şekil itibariyle, Teşkilâtı Esasiyeyi 
tahribetmekle iktifa etmiyor. Bu nokta hakika
ti halde milletin hâkinûyetini tahdit ve iptal 
ediyor. Efendiler, millet bizi buraya gönderdi. 
Fakat ilâahirilömür biz burada ve bu mille
tin iradesini ve hâkimiyetini malı mevrus gibi 
temsil etmek için toplanmış değiliz ve sizi top
lamak ve dağıtmak kudretini hiç kimse haiz 
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değildir. Millet bilmelidir ki; bir günde vekil
lerini toplar ve »gönderir. Burayı hiçbir kim
senin takyit etmeye hak ve salâhiyeti yoktur ve 
olmamalıdır. Falkat Teşkilâti Esasiye Kanunun
da bir mebde gösterilmiş olması zannetmeyiniz-
ki Kavanini Esasiyenin ruhundan doğmuş hir 
meseledir. Yalnız Mar'i bir meseledir ve o mad
de idareten vaz'olunduktan sonra keşbi kanu-
niyet etmiştir. Bu bir inzıibati meseledir. Fa
lkat o muayyen olan şey tebeddül edemez, mil
let, vekillerini gönderir. 

Efendiler, insanlar 'kuvvet istimaline ve 
bahusus başkalarının kuvvetini istimale fıtra-
ten mütemayil oldukça bu (kaideyi çok kıskanç 
olarak muhafaza etmekte musir olamıailısınız. 
Şimdiy^kadar bu milletin Meclisinin devam ede
memesi, ibu «Indellüzunı Meclisin feshi» kay
dının bu yapraklarda, bu kitaplarda ve ibu dün
yada mevcudiyetinden neşet etmiştir. Bu salâ
hiyeti istediğiniz heyete veriniz, mutlaka suiis
timal eder. Padişahlar işte; ibu noktaya isti
naden milletimizin meclislerini tahkir ede ede 
kovmuşlardır. Binaenaleyh böyle bir kayıt ve 
şarttın esasatı kanuniyede hiçibir vakitte yeri ol-
mıyacaktır. (Alkışlar) İşte bu nokta efendiler, 
hem bunun şeklini, hem de milletin hâkimiye
tini tahribetmiş olmak itibarîyle katiyen mer-
duttur. İkincisi maddesi hakikaten Heyeti Ve-
kilenin vazaif inden birini ıgösteren bir maddedir. 
Fakat üçüncü maddesi efendiler, yine Heyeti 
Celilenize millet tarafından mevdu salâhiyeti 
gaısbeden bir maddedir*. Hem, Teşkilâtı Esasi
yenin yedinci maddesinde deniliyor, hem de 
bu hukuku esasiyeden bir tanesi Heyeti Veki-
leye veriliyor1? «İdam hükümleri1 derecatı m&-
hakimden geçerek son hükmü Heyeti Vekile ve
recektir.» deniyor. Halbuki o hükmü ancak He
yeti Celileniz veril'. Binaenaleyh; işte; bu 
madde dâhi hem -ruhu hâkimiyeti, hem de bu 
maddeyi tahribediyor. Ondan, sonraki madde 
Heyeti Veküeye verilecek bir vazifedir. Fakat 
bundan sonraki maddelerin hepsi Heyeti Veki-
İenin vazife ve salâhiyetiyle alâlk'adar ollmıyan 
şeylerdir. Bakınız beşinci maddeye; bu mad
de" dâhi .bir defa şekli mevzuu ile Teşkilâtı Esa-
siyenizin ifade olunmuş şeklini tebdil ediyor. 
Dokuzuncu maddede Reisin salâhiyeti ifade 
olunmuştur. «Meclis namına vaz'ı İlmza eder. He
yeti Vekile mikarreratmı taısdik eder.» Bunu 
bu madde tahrihetmiştir ve o suretle tahriibet-

miştir ki ; Reis ister tasdik etsin, isterse etme- * 
sin, Heyeti Vekile derhal mukarreratını yapar. 
Efendiler, bu madde ile, emin olunuz ki bin
diğiniz dalı bıaltalamıaktasınız. Efendiler, emin 
olasınız k i ; bu madde ile makamı Riyasetinize 
ik'ad ettiğiniz bir zâtın taallûku- yoktur. Yal
nız sizin doğrudan doğruya taallûkunuz var
ıdır. Ve yalnız sizin alâkanız vardır ve yalnız 
milletin sizinle alâkası vardır. (Bratvo, sesleri) 

Efehdile, Meclis Reisinin Heyeti Vekile mu-
kerreratmı tasdik etmesi ne demektir? Heyeti 
Vekile mukarreratının noktai nazarı âlinize -te
vafuk v^tfetabukunu tetkik etmek, Heyeti Vekile 
mukarreratmın amali hakıkiyei milliyesini He
yeti Celilenizde temsil ediyor, ona mutaıbaka-
tını tetiMlk etmek ve yalnız bunu tetkik ve tas
dik etmektir. Yoksa onların teferruatı umur
da hatâlarını bir adamın bertaraf etmesi imkâ
nı yoktur. Fakat Reisiniz vasıtasiyle Heyeti 
€elileniz :bu iki istikâmeti mühimmenin daimi 
nâzımı olmak meeburiyetindesinizdir. Bir He
yeti Vekile ki"; iradei milliyenin mümessili 
olacaktır, ispat edeceğim; onun eline salâ
hiyet verdiğiniz zaman o istediğini yapacaktır 
ve halberiniz olimıyacaktır. Sorarım size; «He
yeti Vekile sizin •buradan dağıltılmianıza ka-
r^r verirse ne yapacaksınız1?» 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzuruim) — Güleriz! 
GAZİ MUSTAFA KEMAL Pş. (Devamla) 

—• Gülemezisiniz! İstanbul Meclisi Meibumnma 
giden zatıâliniz o ' zaman da «güleriz» »deme
diniz, ama o zamian bunu yapamadınız, kulak
larınızdan tutup kapıdan dışarı atmışlardı. 

HÜSEYİN AVNİ B. ((Erzurum) — Yapanlar 
saray kumandanı idi. HaÜbuki (bizi tutanlar 
millî kuvvet ve millî 'kumandanlardır. Bina
enaleyh kimse atamaz. 

GAZİ MUSTAFA KEMAL Pş. (Devamla) 
— tşte hunu o saray ihdas etmiştir. Şimdi mil
let 'kumandanları var. 

Efendiler, Heyeti Celileniz 'behemahal bu 
vazifeyi ibirine yaptırmak mecburiyetindedir. 
Binaenaleyh kime yaptırmak lâzımıdır? En çok 
ve her noktai nazardan şâmil ibir emniyet ve 
itimada lâyık gördüğü bir adanı kim olabilir? 
O adam, işite makamı riyasetiniz için intihab-
edeceğiniz zattır. Eğer bu maddeyi koymaktan 
maksat, Reise karşı ibir vesvese beslemefcse bu 
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'katiyen vâridolamaz. Böyle ibir vesvese, hâsıl j 
olduğu gün imha edilmeye mahkûm olmalıdır. 
yoksa felâikettir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Emiram) — İmha et
meye kudretimiz olmadığını beyan etmekle be
raber itimadımız da vardır. I 

(İAZÎ MUSTAFA KEMAL Pş. (Devamla) — 
Hele yalnız senin yoktur. Binaenaleyh bu mad
de dahi Teşkilâtı Esasiyemizin şeklini, ruhunu, 
Meclisi Âlinizin hikmeti mevcudiyetini bozan bir 
maddedir ve Heyeti Vekil enin vazaifi ile salâhi
yeti ile bir alâkası yoktur. # 

Ondan sonraki maddenin yalnız son Cümlesi 
zaittir. «Reisin reyi ancak istişari olur.» Bu za
ittir. Bu, Makamı Riyasetinize intihabedeceğiniz 
zatm şeref ve haysiyeti zatiyesini tenkisten baş
ka bir faydayı temin edemez. Burada yeri ol
mamak lâzungelir. Bundan sonraki maddeye 
bakacak olursak efendiler, bu madde, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Reisini posta müvezzii mev
kiine indirmek demektir. (Haşa sesleri) Madde
de; «Reis gerek Meclisin, gerek Heyeti Vekite
nin kararlarını m akam atı aidesine tebliğ ile mü
kelleftir.» diyor. Efendiler', Heyeti Vekile mu-
karreratmı Heyeti Vekile Reisinin kalemi mah
susu tebliğ eder ve Heyeti Aliyenizin* mukarra-
tmı, baş kitabetin maiyetindeki eklâmı muhte
life vardır, onlar yapar. Meclisi Âlinizin Reisi 
mukarraratı tasdik eder ve namı âlinize imza
sını koyar, yoksa tevziat yapmaz. Bunun hiç 
lüzumu yoktur ve Heyeti Vekilenin vazife ve 
salâhiyetiyle ciheti taallûkunu anlıyamadım. 

Ondan sonraki maddeler dphı Heyeti Veki
lenin vazife ve salâhiyeti ile alâkadar olan mad
deler değildir. Divanı Riyaseti teşkil eden ze
vat hakkında bir kanun yapacaksanız bunlar o-
zaman konulacak ve düşünülecek şeylerdir. On
dan sonraki onuncu madde dahi bir defa şekil 
itibariyle Teşkilâtı Esasiye maddesini nakzedi
yor. Bu; ruh itibariyle çok derin bir tarzda yi
ne Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzu tahribeden 
bir maddedir. Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 
demin okuduğum sekizinci maddesinde, Heyeti 
Oelilenizin teferruatı icraiyeyi kimlerle ve ne 
suretle ifa edeceğine dair sarahati kâfiye mev
cuttur. O ise bunu tebdil etmiştir. Bu dahi bu
nu nakızdır. Başka mütalâamı da ayrıca söyle
yeceğim. 

Hulâsa efendiler, daha çok sizi yormıyayım, 
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fakat; bundan sonraki maddeler zaten bu mad
delerle Teşkilâtı Esasiye Kanununtuzun ruhunu 
iptal eden esaşattır. O halde hakikaten bizim 
aradığımız kanun değildir ve bu kanunun o ka
nun olmadığım ispat etmek için bu mevaddı ka
nuniye için menşe ittihaz edilmiş olan eski kanu
nu esasiyi i'rae edeceğim. Bu kitap yapılırken 
dahi yine nazırların ye heyeti vükelânın ve He
yeti Vekil ede ifayı hizmet edecek olan adamların 
vazifesi, salâhiyetleri nedir ve bunları ne suretle 
istimal edecek meselesi mevzuubahsolmuş ve fa
kat yapamamışlar, onlar da tutmuşlar, buraya 
demişler ki; bu nıSsalihin enva ve derecatı ka
nunu mahsusla tâyin olunacaktır. Onların yapa
madığı şeyi biz dahi bunların safsatasına kapıla
rak maatteessüf, bu şekilde yapmış bulurUyoruz. 
Yapılacak şey efendiler onların dahi henüz yap
mamış olduğu şeydir. Nedir? Bunları kim ve ne 
suretle istimal eder ve ne dereceye kadar mezun
dur? Hangi noktada heyeti celilenizin huzuruna 
gelmek mecburiyetindedir? Bu lâyihada bunlar 
var mıdır? Efendiler, yoktur, yapılmamıştır. 
Çünkü yapılmamış olan bir esastan alınmıştır. 

Efendiler, yalnız bu kadar tasdiatımla bu me
vaddı kanuniyenin Teşkilâtı Esasiye Kanunumu
zu tahribeden birtakım mevaddı ihtiva ettiğini 
ve fakat maatteessüf buna mukabil, hakikaten 
lâyihai kanuniye, vekillerinize tâyin ve tahsis 
olunacak vazifelerin neden ibaret olduğunu gös
termekte sanı it kalmış olduğunu görüyoruz... Bi
naenaleyh bu vazifeyi bittabi yapmak lâzımdır. 
Ve bu vazife elbette yapılacaktır. Ancak mese
le bu mevaddı mukayyedenin muhteviyatından 
ziyade buna takaddüm eden esbabı mucibe Iâyi-
hasmın bâzı noktalariyle daha ziyade ehemmiyet 
kesbetmiş ve âdeta bir mahiyeti siyasiye iktisab-
eplemiştir. Gerçi bu kanunun müdafaasını de
ruhte buyurmuş olan Salâhaddin Beyefendi bu 
kanunun esbabı mucibesinden sarfı nazar etmiş 
olduklarını buyurmuşlardır. Bu itibarla mevzu-
ubahsolmaması hatıra gelir. Halbuki zannederim, 
öyle değildir. . 

' Efendiler, bir kanun birtakım esbaba, birta
kım muciplere1 istinadeder. Mucibi olmıyan şeyin 
lüzumu olmaz, icap yoksa lüzum kalmaz. Binaen
aleyh bu mevat nedir ve ne gibi esbaptan ve ica-
battan dolayı lâzımdır? Bunu ifade etmek lâzım
dır ve zaruridir. Başka türlü kanun, natamam
dır ve .onun için bu bir mevcudiyettir. Esbabı 
mucibe lâyihası mevcudolmuş bir şeydir. Malû-
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muâliniz mevcudolan bir §ey mevcut kalır. Bu 
bir vesikadır ki; Heyeti Celilenizin tarihinde 
yeri olacaktır. Bu itibarla bunun üzerinde be-' 
yanı mütalâa etmeksizin geçmek doğru olamaz, 
bahusus iktisabetmiş olduğu mahiyeti siyasiye 
itibariyle. 

Efendiler, bu esbabı mucibe lâyihası dikkatle 
tetkik olunursa bâzı noktaların cidden bir zihni
yeti mahsusanm muhassalası olduğunu görürüz. 
Bu ifadenin, medarı teyidolmak üzere, bir nok
tasını alıyorum. Bunu yapan encümen âzası 
beyninde vukubulan i]k münakaşatta, Heyeti 
Vekilenin merbut ve mensubolduğu hükümetin 
şekil ve vaziyetinin tasrihi ve kuvayi âliyei dev
letin buna göre tevzihi düşünülmüştür. Duru 
diraz münakaşattan sonra bu noktayı halledemi-
yerek muzlim ve metruk bırakmışlardır. Haki
kat böyle midir? Efendiler, mevcudiyetiniz mu
allâk ve müphem midir? (Hayır sadaları) haşa, 
şeklinizin kanuniyeti ve meşruiyeti muzlim midir? 
Bunu söylemek için cesaret lâzımdır, efendiler. 
Bu, katiyen mereiuttur, hakikaten merduttur, 
efendiler. Bunu nasıl söyler, nasıl söyler bir ar
kadaş? 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) - - Söylemekle 
müftehirim ve sebebini arz ederim. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Keza 

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) 
— İftiharınızın mahiyetini tarih ve zaman gös
terecektir. 

Efendiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü
kümeti mevcuttur, meşrudur ve kanunidir. Bu
nu milletimiz tanımıştır ve bütün dünya tanı
mıştır. (Alkışlar). İşte böyle bütün dünyaca ta
nınmak mefhareti hakikiyesine malik olan hü
kümeti celileniz, birçok medenî hükümetlerle 
münasebatı siyasiyeye girişmiştir, mukavelâtı 
siyasiye yapmıştır, muahedatı siyasiye yapmış
tır. Namı âlinize vaz'ı imza eden adamın imza
sını ilâhirücldem muteber tutmaya söz vermişti. 
(Alkışlar). Şekli> vaziyeti, mahiyeti meçhul olan 
bir hükümet karşısına hangi medenî devlet geçer 
efendiler? Hangi medenî dvelet onların sözüne 
emniyet ve itimat eder efendiler? Halbuki bu 
vâkıdir, tarihe geçmiştir ve daima baki kalacak
tır. (İnşallah sadaları) 

Efendiler, hâdiseten, hakikaten mevcudolan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin 
şekli ve vaziyeti, mahiyeti kanunen, ilmen ve 

hâdiseten müberhen olan bir şeydir, bedihiyât-
tan oları bir şeydir; fakat böyle olmakla bera
ber bu bir vesikadır ve cihanda okunmuştur, ve 
bundan mülhem birtakım fikirler vardır, o hal
de bütün bunları söylemek lâzımdır. Efendim, 
içinizde kanunşinasan çoktur. Sorarım, bir hü
kümetin teşekkül etmesi için âmil olan fiil ne
dir? Müsaadenizle ben tekrar edeyim, bu fiil, 
kanun yapmaktan ve kanunu infaz etmekten 
mürekkep bir fiili muhtelittir, hâkimiyet işte 
bu fiillerden birincisini kullanarak kanununu 
yapar, yani; «Şekli hükümet -Jböyle olacaktır» 
der, yahut : «Şöyle olacak» der. İşte, o bir ka
nundur. Hâkimiyetin bu ifadesi bir kanundur. 
Ahali işte bu kanuna tevfikan kabul edilen o 
rnüessesei hükümeti tedvir edecek zevatı inti
hap ve tâyin eder. Fiilin ikincisi bir kanun de
ğildir. Fakat kanunun neticei tabiiyesi, vazaifi 
hükümettir. 

.Efendiler,- bu hakikati kanııniyeyi kendi şek-. 
liıtıize tatbik edelim; bu hükümet nasıl teşek
kül etmiştir? Pekâlâ biliyoruz ki, hâkimiyeti 
milliyemiz kendini tahtı tehditte bulunduran 
mevaııii bertaraf ettikten sonra tecelli etti. Bu
nun tecellisiyle bu kuvvetin, bu hâkimiyetiır sa
hibi hakikisi olan milletimiz ve bu milleti vü
cuda getiren halk efradının beheri, kendi ken
dine, kalbinden ve vicdanından, nasıl idare 
olunmak lâzımgeleceğini düşündü ve düşünür 
ve daima böyledir. Kavanini esasiye ve. kavani-
ııi hakikiye işte böyle kanunlara-denir, efendi
ler. Bu devirde idi ki, millete dendi : «Bilâkay-
düşart hâkimiyetinizi ve iradenizi elinizde tut
mak lâzım, ve bunun için sizi temsil edecek şa
hısları bir araya getirerek bir meclis toplayınız 
ve bu meclis bilâkaydüşart memleke^ ve mille
tin umuruna, vazaifine vaz'ıülyed olacaktır.» 
Millet bu tenevvür ve tebellür eden fikre, tek
life, teklifi tabiî kanuniye fiilen cevap vermek
le, o teklifi kabul ve tasdik' etti. Hakikaten 
Meclisi Âlinizi teşkil eden azayı ş kiramın be
heri bu saydığım salâhiyetlerle buraya geldi ve 
hükümet teşekkül etti. Hükümet Heyeti Celi-
lenizdir ve Heyeti Celileniz bütün kuvvetleri 
bilâkaydüşart bizzat istimal eder. Heyeti Celi
leniz toplandıktan sonra milletin size vermiş ol
duğu vazifeyi ve binaenaleyh hikmeti mevcu
diyetinizi mahiyeti salâhiyetinizi bir defa daha 
düşününüz, tekrar ediniz. Cümlenizin hatırın-
dadır ki, zannederim ikinci içtimamızda üç da-
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kika devam eden alkışlar arasında müttefikan 
kabul ettiğimiz esasat bundan ibaretti. O halde 
şekil ve mahiyetimiz vardır ve kanunu hakiki
ye ve şer'i mübini İslama tamamen mutabıktır. 
Bunun şekli yoktur, vaziyeti yoktur, meşkûk
tür, müphemdir, demek, elbette musibolamaz. 
Fakat ihtimalki rüfekayı kiramımızdan bâzıla-
riyle mazbata muharriri beyefendinin söylemek 
istediği başka bir şeydir. Yani : «Bu hükümet 
demokratik bir hükümet midir, sosyalist bir hü
kümet midir? Yani şimdiye kadar okuduğumuz 
kitaplarda ismi zikredilen hükümetlerden han
gisidir?» buyurdular. Efendiler, bizim hüküme
timiz demokratik bir hükümet değildir, sosya
list bir hükümet değildir ve hakikaten kitap
larda mevcudolan hükümetlerin, mahiyeti ilmi
yesi itibariyle, hiçbirine benzemiyen bir hükü
mettir. Fakat hâkimiyeti milliyeyi, iradei mil-
liyeyi yegâne tecelli ettiren bir hükümettir, bu 
mahiyette bir hükümettir. 

İlmî, içtimai noktasından bizim hükümeti
mizi ifade etmek lâzım gelirse; «Halk hükümeti» 
deriz. Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun birinci
den dördüncüye kadar olan maddeleri hüküme
tin ne olduğunu kimin tarafından idare olun
duğunu, idare eden heyetin kuvvet ve salâhi
yetini tasrih etmiştir. Şekil ve sureti tesbit 
olunmuştur. Fakat mesleki içtimai itibariyle 
dahi düşündüğümüz zaman biz hayatını, istik
lâlini kurtarmak için çalışan erbabı sâyiz, za
vallı halkız. Mahiyetimizi bilelim. Kurtulmak, 
yaşamak için çalışan ve çalışmaya mecbur olan 
bir halkız. Binaenaleyh, her birimizin hakkı 
vardır. Salâhiyeti vardır. Fakat çalışmak saye
sinde biz hakkı iktisabederiz. Yoksa arka üstü 
yatmak ye hayatını sâyden muarra geçirmek 
istiyen insanların bizim heyeti içtimaiyemiz 
içerisinde yeri yoktur, hakkı yoktur. (Alkışlar) 
O halde ifade ediniz efendiler; halkçılık, niza
mı içtimaisini sâyine, hukukuna istinadettir-
mek istiyen tyv mesleki içtimaidir. 

Efendiler, biz bu hakkımızı mahfuz bulun
durmak, istiklâlimizi emin bulundurabilmek 
için heyeti umumiyemizce, heyeti milliyemizee 
bizi mahvetmek istiyen emperyalizme karşı, ve 
bizi yutmak istiyen kapitalizme karşı heyeti 
milliyece mücahedeyi caiz gören bir mesleki 
takibeden insanlarız. Binaenaleyh, bu ve bu 
gibi teşrihatla ve izahatla hükümetimizin isti-
nadettiği esasatm, ilmi içtimaiye müstenit bir | 

Tim ~ü~n 
esas olduğunu bariz bir surette görürüz. Fa
kat ne yapalım ki, demokrasiye benzemiyormuş, 
sosyalizme benzemiyormuş, hiçbir şeye benzemi
yormuş. Efendiler, biz benzememekle ve ben-
zetmemekle iftihar etmeliyiz. Çünkü, biz bize 
benziyoruz, efendiler. (Alkışlar) 

Efendiler, bu noktadaki, mütalâatımın bu 
kadar uzun sürmesini ve bu kadar tahlilâtı 
mucibolmasmı mazur görünüz. Çünkü size 
karşı değil, çünkü bunu yazana ve yazan ze
vata karşı değil, fakat dünyaya, karşı ve yi
ne Heyeti flelileniz ve milletimiz namına ce
vap vermek istiyorum. Hükümetimizin şek
li, vaziyeti, mahiyeti, meşruiyeti ve her şeyi 
tesbit olunmuştur ve bu nama yapılmış olan 
her şey berdevamdır. Ve berdevam olacak
tır. (Alkışlar) düşmanlarımız bundan istifa
deyi katiyen düşünmesinler. Bunu yazan ar
kadaşımız da hiçbir vakitte böyle düşünmüş 
olduğunu söyliyemez. Çünkü böyle bir zan 
hiçbir vaiktte Meclisi .Âlinizin ruhu aslisine 
nispet ve alâka kabul edemez. Ancak, efen
diler maateessüf bundan... Bundan demiyeyim, 
fakat, garip tesadüfler, fena tesadüfler düş
manlarımızı aynı nokta üzerinde icrayı mü-
nakaşata, sevk etmiştir. İsterseniz Hariciye 

. Vekâletimizin son -ve mevsuk malûmatına 
müracaat ediniz, (löreceksiniz ki, Damad rV 
rid Paşanın evinde düşmanlarımız toplanmış
lardı. «Ankara Hükümetinin şekil ve mahiyeti 
yoktur Onlar Devlet ve millet namına nasıl 
müzakârata girebilirler, nasıl muamele yapabi
lirler? Bunların namına vaz'ı imza eden in
sanların imzaları muteber değildir. Bu, şu
nun ve bunun hukukunu gasıptır» demişlerdir 
ve bunun teyidine çalışmaktadırlar. (Kahrol-
sunlaı\ sadaları) 

BESÎM ATALAY B. (Kütahya) — To-
rosun öbür tarafında Türk olmadığını söylü
yorlardı. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — An
kara Hükümetini dünya tanımıştır. 

CAZÎ MUSTAFA KEMÂL Pş. (Devam
la) — Efendiler, esbabı mucibe lâyihasının na
zarı dikkati, calip ve mahiyeti siyasiyeyi haiz 
ikinci bir noktasına cevap vermek isterim. 
Lâyihada meselâ Kanuni Ksasi Osmaninin 
hukuku hilâfet ve saltanata aidolan maddeleri, 
muhtacı müzakere ve münakaşa olmıyan bu 
esasatm aynen .hâki kaldığını, ifade eden bir 
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nokta... Vakıa mazbata muharriri beyefendi I 
bundaki hatayı takdir buyurdular ve bunu' 
buradan kaldırarak yerine Heyeti Celileniz 
tarafından esas olarak kabul edilmiş olan ifa
deyi kabul buyurdular. Onun için bunun haki
kat olmadığını ispata lüzum görmüyorum. Çün
kü aksini, yazan zat kabul etmiştir. Yoksa ha
tırlatacaktım ki; bu mahzı hatadır. Vakıa Heye
ti Celileniz yerine bir madde koymadıkça, fesde-
deeek bir karar olmadıkça, kavanini mevcude-
nin yerine kanuni a ı* konuncaya kadar berdevam 
olması tabiatı idare muktezası görülür ve bu me-
yanda Kanunu Esasinin de aynı kararın tahtın
da bulunacağına şüphe etmemek lâzım gelir. Fa
kat efendiler Meclisi Âliniz böyle bir karar itti
haz etmeden çok evvel diğer bir karar almıştır. 
Onu bâzı sebeplerle ve bilhassa mazbata muhar
riri beyefendi kendileri irac ve ifade buyurdu
lar ki ; «Makamı hilâfet ve saltanatı işgal eden-
zevat her türlü cebir ve ikrahtan azade olarak 
âguşu samiınîi millette kendini gördüğü gün 
yalnız ve ancak Heyeti Oelilenizin vaz'edeceği 
esasat dairesinde vaz'ı meşruunu alacaktır.» ifa
desinden ibarettir. Elbette Heyeti Celileniz bu 
kararı ittihaz ettikten sonra efendiler bu eski ki
tabın baş tarafındaki hukuku ifade eder diye 
mevzuubahsolan bu maddelerin münakaşadan 
katiyen vareste olacağını söylemek lâzımgelir ve 
bunun aynen ipkasını ifade etmek bittabi doğru 
bir şey değildir. Bu, kararı âlinize de mugayir 
bir şeydir. Hakikat değildir. Her halde efendi
ler; bu rnevat, Heyeti Celileniz tarafından za
manında kemali dikkat ve ehemmiyetle müna
kaşa edilecek, muhakeme edilecek ve icabeden 
şekil ve sureti mâkulü bulacaktır. Yalnız beye
fendi hazretleri bu hatayı tashih ederken ikinci 
bir noktaya temas buyurdular ki ; başlıbaşma o 
nokta dahi mevzuubahsolmak değerini haizdir. 
Efendiler mazbata muharriri beyefendi buralara 
yazmak ve bu mütalâatı buraya dercetmek için 
bir hissin tahtı tesirinde olduklarını itiraf bu
yurdular ve bu mütalâalarını da bugün gördüm, 
gazete sütunlarına geçmiş ve cihana malûm ol
muştur. 

Bu noktayı iki istikametten mütalâa edece
ğim. Bir defa mazbata muharriri beyefendi, bu 
eserin birtakım hissiyatın tahtı tesirinde yapıl
mış olduğunu beyan buyurdular. 

Efendiler erbabı ihtisasça malûmdur ki, vâ-
zn kanun olan insanlar birtakım evsafı mümta-
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zeye malik olmak mecburiyetindedirler. O ev
saftan birincisi şudur efendiler, kanun teklif 
eden, kanun yapan, kanun vaz'eden bir insan 
beşeriyetin bütün hissiyatına, bütün ihtirasatma 
herkesten daha çok nafiz ve vâkıf olur. Fakat; 
nefsini herkesten ziyade ve tamamen bütün şü-
muliyle, bunlardan teeridetmek kudret ve ka
biliyetine malik olmalıdır. (Alkışlar)*. Bu hassai 
mümtazeye malik olamıyan insanlar cemiyeti 
beşeriye için kanun yapmak hak ve salâhiyetin
den memnudur. Kanunlar hissiyata iptina ve 
ittıba olunarak yapılamaz. Yalnız bu sebepten 
dolayı hissiyata iptina edilen bu eserin Meclisi 
Âlinizee nazarı dikkate alınmaması ve mevzuu-
bahis olmaması lâzımgelse yeri vardır. Fakat 
mesele bu kadarla da kalmıyor. Efendiler maz
bata muharriri beyefendi; milletimizin, devleti
mizin, hükümetimizin âlemi islâm ile olan ra-
bıtai samimiyesinden, alâkasından, milletimizin 
ilâyı kelimetullah için icra eylemiş olduğu fü
tuhattan bahis buyurlular. Ben bu hissiyatın 
samii bulunurken cidden kalbimin imbisat et
tiğini ve dimağında fikrimin bir müfekkirei 
hayaliyeye doğru suud ettiğinâ hissettim, bu 
ifadeden hoşlandım... Fakat bu zevk bana 
derhal dünyaca malûmu olmuş ve ifade edilmiş 
birtakım mazmunları hatırlattı acaba dedim, 
mevzuubahsolan nedir? Panislâmizm midir; ya
hut mevzuubahsolan şey pantürkzim midir? 
ihtimal ki heyeti celilenize de böyle bir zan, böy
le hayal geldi. Veya ihtimal ki heyeti celileniz 
de hiç böyle bir şey, bir zan hâsıl olmamıştı. 
Fakat ben eninim ki; bu satırları okuyacak dün
yada doğrudan doğruya, bu hissi siyasetin med
lulünü burada bulacaklardır. 

Efendiler, vatandaşlarımızdan, dindaşları
mızdan, hemşerilerimizden her biri kendi dima
ğında bir mefkureyi âliye besliyebilir, hürdür, 
muhtardır. Buna kimse karışmaz. Fakat; Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin sabit, 
müspet, maddi bir siyaseti vardır, 'o da efendi
ler; Türkiye Büyük Millet Meclisinin muayyen 
hududu millisi dâhilinde hayatını ve istiklâlini 
temin etmeye matuftur. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ve hükümeti temsil «ettiği millet namına 
çok mütevazıdır ve hayalden tamamen uzak ve 
tamamen hakikatperestir. Binaenaleyh kanunla
rını yalnız bu noktai nazardan ve bu dairei ha
kikat dâhilinde tespit eder. Vâsi, âli, fakat ha
yalî ve kıymeti ameliyeden uzak birtakım his-
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siyatm peşinden koşarak kanun yapmaz ve böyle 
bir kanun tatbik edemez efendiler. Sözlerim bel
ki biraz acı olacaktır. Belki biraz kendi kendi
mizi takbih ve tayip eder gibi olacaktır. Bida
yette de çok rica ettim, beni mazur görünüz. 

. Efendiler bu milleti bugün sehpayı idam 
karşısında bulunduran efal ve harekâtın menşei 
hayaldir, hissiyattır. (Bravo, sadaları) Uzak
lara gitmeye hacet yok. Bu milletin umumi 
seferberliğinin hangi hakikate, hangi hesabı ha
kikiye istinadettiğini bir defa düşününüz. Bu
nun saikı mahzı hissiyattır. Harbi Umumiye ne 
ile girdik? Vaktinden evvel Harbi Umumiye bu 
milleti sevk eden nedir? Hangi hakikattir, han
gi histir? Baha ilerisine gidelim, mazimize rücu 
edelim, küçük bir vakayı tarihiye: Sadrazam 
Kara Mustafa Paşa İni milleti Viyana kapıları
na sevk ederken bütün Almanya'yı Şimalîyi zabıt 
ve fethederek cihanşümul bir Osmanlı İmpara
torluğu yapmak hülyasına düşmüştü. Fakat za
vallı Paşamız düşünmüyordu ki, bütün bu fütu
hat emelleri peşinde dolaşırken, bu teşebbüsat, 
ahfada, pederden mevrus yerlerini kaybettirmek 
için zemin hazırlıyordu. 

HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) — Çok 
güzel, çok güzel. 

GAZİ MUSTAFA KEMAL Pş. (Devamla) 
— Binaenaleyh efendiler, münferiden malik ol
duğumuz akidei siyasiyeyi ifade edebiliriz; bu
nun. mahallî ifadesi Türkiye Büyük Millet Mec
lisi 'Hükümetinin kanunları ve bu kanunların 
esbabı mucibe lâyihaları değildir. Panislânıiznıi 
ben şöyle anlıyorum: Bizim milletimiz ve onu 
temsil eden Hükümetimiz bittabi dünya yüzün
de mevcut bilcümle dindaşlarımızın mesut ve 
müreffeh olmasını isteriz. Dindaşlarımızın mu-
hitatı muhtelif ede vücuda getirmiş oldukları he
yeti içtimaiyenin müstakillen yaşamasını iste
riz ve bununla âli bir zevk ve saadet duyarız. 
Bütün beşeriyeti İslâmiyenin, dünyayı İslâmiye-
tin refah ve saadeti kendi refah ve saadetimiz 
gibi kıymetlidir ve bununla çok alâkadarız ve 
bütün onların dahi aynı suretle bizim saadeti
mizle alâkadar, olduklarına şahidiz ve bu her 
gün müncelidir. Fakat, efendiler, bu heyeti iç
timaiyenin büyük bir İmparatorluk, maddi bir 
İmparatorluk halinde bir noktadan sevk ve ida
resini düşünmek istiyorsak bu, bir hayaldir, il
me, mantığa, fenne muhalif bir şeydir. 

. Efendiler, dikkat buyurunuz ve bir hakikati 
tarihiye, bir hakikati fenniye ve ilmiye olarak 
daima hatırda tutunuz ki ; bir cismi siyasinin 
hududunu geçemiyeeeği bir gayei kuva vardır. 
Nasıl ki, bir insanın hüsnü teşekkülü için bir
takım mâkul ve tabiî hatlar vardır. Eğer bu 
hatlarda gayritabiîlik olursa, eğer teşekkülü be
şeride bu hatların tecavüz edilmesi mevzuubahs-
olursa o zaman karşımızda ya sıfıra müncer ol
muş bir cüce, veyahut dev gibi bir şey görürsü
nüz. Teşekkülü insani için böyle olduğu gibi, 
insanlardan mürekkep olan cemiyetlerde de bu 
kaide aynen baki ve caridir. Efendiler, birkaç 
asır evvelki vaziyetimize ircaı nazar buyuru
nuz; Afrika'lar, Suriye'ler, İrak'lar, Makedon
ya'lar, Bulgaristan, Sırbistan ve il âhiri... Bütün 
bu aksamı memaliki nazarı dikkate alınız ve on
dan sonra bu günkü vaziyetimizi nazarı dikkate 
alınız. Efendiler, bütün bu muhit bu vâsi dair*1 

içerisinde iklimi muhtelif ve orada sakin olan 
akvamın tebayii muhtelif, her şeyi muhtelif 
olduktan sonra bunların heyeti umumiyesiui bir 
İmparatorluk altında bulundurmak ve yaşatmak 
mümkün müydü'? Tabiata, akla ve kanunu tabi
ata mugayir olduğundan dolayı neticenin ne ol
duğunu görüyorsunuz? Her halde Afrika'da baş
ka, Suriye'de başka bir şey olacak, Irak'ta baş
ka bir şey olacak, her yerde başka bir şey ola
cak, bizim muhitimizde başka bir şey olacak... 
Bunların bilinin diğerine benzetilmesi benzetil
meye kalkışılması doğru değildir. Fakat İslâm 
olan içtimai kitlelerin, dediğim tarzı tabiîde ta-
azzuv ve teşekkülünü ve muhafaza! istiklâlini 
temenni ederek iınrarı hayat eylemesini ve me
sut olmasını - tekrar ediyorum - kendi saadeti
miz gibi telâkki eden bir milletiz. Biz ve bü
tün âlemi İslâm için mübeccel ve mukaddes ve 
mânevi bir noktai irtibat olan makamı Hilâfet 
dahi bütün âlemi İslâmla beraber bizim milleti
miz tarafından belki daha kuvvetli hissiyatı 
arnika ile mübeccel ve mukaddestir. Fakat efen
diler, bu makamı mnallânın kutsiyetim hürnıet-
kârane takdis etmiş olmakla beraber-, bu makam
da oturacak, zatı hiçbir- vakitte efendi yapmak 
ırrevzuubahis değildir-. Şeriatı garayi Muham-
mediye ile kabili telif değildir. (Seyyidülkavim 
hadimihüm) buyurmuşlardır. Millete efendi
lik yoktur. Hadimlik vardır. Bu millete hizmet 
eden onun efendisi olur. Efendiler; Tarihi be
şerde, tarihi cihanda, Devleti Aliyei Osmaniyeyi 
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milletimize istinaden teşekkül etmiş olan bir sü-
lâlei muhteremeye dahi milletimiz derin tarihî 
hâtıratiyle ihtiram eder. Fakat bu noktai na
zardan ihtiramı dahi kendisine efendi bulmak 
ve aramak için değildir. .Millet, kendisine ancak 
vaz'ı kanunisini ve vaz'ı meşruunu verir. (Alkış
lar) Ve hâkimiyetini bizzat muhafaza eder. (Al
kışlar) 

Efendiler, bu noktadaki mütalâamı ikmal 
için derim ki; büyük hayaller peşinden koşan, 
yapamıyacağımız şeyleri yapar gibi görünen 
sahtekâr insanlardan değiliz. Efendiler, bü
yük ve hayalî şeyleri yapmadan yapmış gibi 
görünmek yüzünden bütün dünyanın husume
tini, garazını, kinini bu memleketin ve bu mil
letin üzerine- celbettik. Biz panislâmizm yapma
dık, belki : «Yapıyoruz, yapacağız» dedik. Düş
manlar da; «yaptırmamak için biran evvel öl
dürelim» dediler. Panturanizm yapmadık, ya
parız;, yapıyoruz, dedik, yapacağız dedik, ve yi
ne «öldürelim» dediler. Bütün dâva bundan 
ibarettir. Bütün cihana havf ve telâş veren 
mefhum bundan ibarettir. Biz böyle yapmadı
ğımız ve yapamadığımız mefhumlar üzerinde 
koşarak düşmanlarımızın adedini ve üzerimize 
olan tazyikatmı tezyidetmekten ise haddi tabi
îye, haddi meşrua rücu edelim. Haddimizi bi
lelim. Binaenaleyh efendiler, biz hayat ve istik
lâl istiyen milletiz ve yalnız ve ancak bunun 
için hayatımızı ibzal ederiz. (Alkışlar) 

Takibediyorum efendiler, bu encümeni mah
sus bütün bu karışık mütalâattan sonra asıl 

vazifesinin neden ibaret olduğunu idrak ederek, 
bir nokada duruyor ve onu ifade ediyor. Fakat 
onu takibederek bir «muvakkat» kelimesi kul
lanıyor. Tabiî bunun şu veya bu mânada kul
lanıldığını söylemekten ziyade bunu okuyanlar
da'hâsıl olacak fikir ve mütalâaya karşı söylü
yorum. Bu Meclisi Âlinin lâzimülicra olmak 
üzere vaz'ettiği kavanin muvakkat değildir. 
Çünkü Heyeti Celileniz muvakkat bir mahiyeti 
haiz değilsiniz. Bunu mütaakıp olan satırları 
okuyorum. Orada da bir noktayı izah etmek 
lâzım. Hukuku hâkimiyetin, hâkimiyeti asliye
nin ahvali hazıra dolayısiyle millet tarafından 
istimal edilmesi mefhumu vardır. Efendiler ah
vali hazıra,, esbabı saireyi bilmiyorum. Yalnız 
bildiğim ve bilinmesi, ilân edilmesi lâzımgelen 
bir hakikat varsa o da, milletiniz hiç kimsenin 
muvafakatine lüzum görmeden muvafakat et-
miyenlere karşı isyan ederek hâkimiyeti milli-
yesini almış ve öylece istimal etmekte bulun
muştur. (Şiddetli alkışlar) Eğer lâyihadaki bu 
ifade her hangi bir üslûbu nazikâııeye riayetten 
mümbais ise büyük bir hakikati tahrif etmiş ol
mak itibariyle dahi taslıiha muhtaçtır. Millet 
(hâkimiyetini almıtşır ve isyan ederek almıştır. 
Alınmış olan hâkimiyet hiçbir sebep ve suretle 
terk ve iade edilemez, başkasına tevdi edilemez. 
Bu hâkimiyeti tekrar geri alabilmek için, almak 
için istimal edilmiş olan vesaiti kullanmak lâ
zımdır. (Alkışlar) 

EEÎS — Efendim yine devam edilmek üzere 
on dakika teneffüs. 
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Î K Î N C Î C E L S E 
REÎS — Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİP : Mahmud Said Bey (Muş) 

REÎS — Celse küşadedildi: Buyuran Paşa 
Hazretleri. 

GAZİ MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — 
Muhterem ve aziz arkadaşlarım. Bundan sonra 
vukubulacak mütalâatımda dahi arkadaşlarımı
zın hiçbirinin (hiçbir noktai nazardan rencide 
kalb olmamasını temenni edeceğim. Bütün ten-
kidatım, izah edeyim ki, hiçbir vakitte Heyeti 
Celileniz dâhil her hangi bir arkadaşımızın şah
si ve kanaati vicdaniyesi aleyhinde değildir. 
Bütün tenkidatım ve verdiğim cevaplar şuna 
binaeııdir k i ; ortaya konmuş olan bu vesika 
mütalâa olunup da suitefsir etmek istiyenler 
olursa, işte onların yapacağı suitefsirata cevap 
veriyorum. Çok rica ederim, uzun tenkidatımı 
bu noktai nazardan istima buyurun. Efendiler 
bu teklifi kanuni esbabı mucibe lâyihasiyle be
raber derin bir nazarla tetkik edilmek istenirse, 
hakikaten yanlış birtakım mefkurelerin bu ya
zıların içerisinde münderiç olduğuna zahibolu-
nabilir. Meselâ esbabı mucibe lâyihasının birin
ci sütunun vasatına tesadüf eden ve başında bu
lunan, demin tenkidettiğimiz noktayı ele alır, 
sonra Heyeti Vekilenin vazife ve mesuliyetine 
aidolmak üzere tesbit edilen maddelerin ve hat
tâ tamamen Kanunu Esasii Osm aniden alınmış 
olduğunu düşünürsek böyle bir şekil zihinde te
bellür edebilir. 

Bir kuvvei mutlaka, bir kabine var, fakat 
bu kuvvei mutlaka kuvvetini istimalden mehçur 
olduğu için o kuvveti kendinde celetmek sure
tiyle vazifesini ifa eden bir heyeti tşriiye mev
cut kabine kelimesini tevsim ve ademitevsimde 
bir mahzur veyahut bir zarar görmediğimden 
dolayı bunu telâffuz ediyorum. O halde kabine 
olunca kuvvei mutlaka da yerine oturunca, bu 
lâyiha da olduğu veçhile muvakkaten kaydiyle 
kuvvei teşriiyenin kendisinden nezettiği sıfat 
ve salâhiyeti telkrar Meclisten nezi i'le fcftirdadey-
ler. O halde netice, şekli sabıka rücu olur. Yani 
böyle bir mefhumu bu satırlar içinden çıkar

mak mümkündür. Tekrar edeyim ki, bu satır
ları yazan arkadaşlarımıza böyle bir fikir isnad-
etmek katiyen istemiyorum. Bu tefsir itibariyle 
efendiler şöyle bir mâna ifade olunuyor. Yani 
Kanunu Esasi denilen bu kitabın iadei meriye
tine doğru bir hatfe atılmış oluyor. Bittabi bu 
atılan hatve aynı zamanda Teşkilâtı Esasiye Ka
nunumuzun iptalini nıüstelzimdir. O halde efen
diler bu hatve; bir müessesei âliyenin, bir mües
sese! milliyei âliye ve hakikiyenin inhidamı, te
melleri sökülmüş, duvarları çökmüş gayri haki
ki bir harabenin iadesidir. Efendiler, (Kanunu 
Esasiyi göstererek) bu kitabın mahiyetini, men
şeini, ve esbabı velâdetini nazarı dikkatinizde 
teeessüm ettirmek için birkaç dakika vaktinizi 
israfa müsaade ediniz. Nedir efendiler? Bu ihya 
edilebilecek ve düşünülmesi ihtimali olan kitap 
nasıl bir kitaptır"? Bunun menşeini sarih bir su
rette ifade edebilmek için ufak bir silsilei idariyi, 
ufak bir silsilei tarihiyi beraber tahattur ede
lim : Son yüz senelik hayatı devleti, hayatı mil
leti ve hayatı siyasiyeyi göz önüne getiriniz. On 
dokuzuncu asrın bidayetinde Devleti Âliyei Os
maniye birçok zayiata rağmen vâsi bir impara
torluk halinde idi. Fakat efendiler bu impara
torluk, bir saltanatı müstebide tarafından sevk 
ve idare edilmekte idi. Buna mukabil Avrupa'yı 
aynı tarihte düşününüz; Avrupa'nın her tarafın
da hâsıl olan efkârı ahraraneden dolayı kendi
lerine lâyık birtakım müessesatı ilmiye ve ida
riye tesisine başlamışlardı. Bizimki devam edi
yordu. Dâhilde idaresizlik ve isyan tevali edi
yor, bilhassa bu isyan Osmanlı namı altında mez-
cedilmek istenilen anasırı hıristiyaniyenin bera
ber yaşamak hususundaki ademiarzularından 
neşedetmekte idi. Bu isyanı dahilî Avrupa'nın 
nazarı dikkatini celbetmekte gecikmemişti. Sul
tan Mahmudu sani memleketin idaresini ıslah 
etmek, mazhan terekkiyat etmek için teşebbüs
te bulunmak istedi. Fakat vukubulan teşebbü-
sat Avrupa'yı taklidetmek oldu, Avrupa kanun-
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larmı almak, Avrupa nizamlarını almak, Avru
pa'nın elbisesini giymek gibi birtakım teşebbü-
satı ıslahiyede bulundu. Fakat bu; hakiki, müs
pet bir netice vermedi, veremezdi. Çünkü; ısla
hat için mukallitliğe tevessül edilmişti. Bu nok
tada rüfekayı kiramdan Hüseyin Avni Bey bira
derimize bir cevap vermek isterim. Hüseyin Av
ni Bey biraderimiz en son telâffuz ettiği cümle 
ile buyurmuşlardı ki : (Bu bizim şekli hüküme
timiz dünyada mevcut hükümetlerin hiçbirine 
benzemiyor, müşabih değildir. Oihan hükümetle
rinden birine benzemeliyiz.) Kelimelerini aynen 
tekrar ediyorum, bu bir hatadır. Hüseyin Avni 
Bey biraderimizin bu sözü tabiat ve fen ve hu
kuk noktai nazarından hatadır. Çünkü bu gayri 
kabildir. Bunu lisanı maddisiyle ispat etmek lâ-
zımgelirse, işte Sultan Mahmud'u adlinin teşeb
büs etmiş olduğu ıslahat... Taklit suretiyle olan 
bu ıslahat teşebbüsünün tevlideylediği teşev vü
sat el'an berdevamdır. Meselâ kıyafete bakınız. 
Avrupa kıyafetini aldık. Fakat fenalık; saadet, 
felâket bir milletin tarzı telâkkisine tâbidir. Bir 
milletin saadet telâkki ettiği bir şey, diğer bir 
millet için felâket olabilir. Binaenaleyh bir mil
let kendine göre saadet telâkki edeceği bir şeye 
vâsıl olabilmek için tevessül edeceği esbap ve ve
sait kendi ruhundan çıkarsa ancak o vakit mak
sada isal edebilir. Fakat madem ki, o saadet di
ğer bir millet için felâket olabilir, onun esbap ve 
vazaifini kullandığımız zaman gideceğimiz he
def, onun için saadet olmasına rağmen kendimiz 
için felâkettir. Evet; Avrupa'dan elbise alındı. 

Faraza bakınız altında pantolon, üstünde cep
ken... Üstünde ceket altında şalvar... Bir türlü 
bu hazmedilemedi ve edilememekte devam edi
yor. Deli Petro dahi taklit ile milletini ıslah et
mek istedi. Hakikaten bunda bir dehai taklidi 
vardı. Fakat hiçbir vakit yoktan var eden ve 
icadeden dehai hakikiye malik değildi. Onun 
için kendi milletini ıslah etmek için ihzarı teda-
bir ederken, milletini Rus olarak tekâmül ettire
ceğini zannederken Rus değil bir Alman, bir in
giliz yapmıştır. Halbuki bir Rus'un Alman olma
sı mümkün olamadığından, hem kendi benliğini 
kaybetmiş ve hem de olmak istediği şeyi olama
mış ve ortaya böyle müşevveş ^ir mahlûkiyetten 
başka bir şey çıkmamıştır. 

Cevabımda devam ediyorum. Efendiler, il
men mutlak mânasiyle ve tamamen yekdiğerine 

müşabih iki hükümet mevcut değildir. Ve ola
maz. Bünyei hükümet heyeti içtimaiyenin tabi-
atiyle mütenasiptir. Onun için tehalüf ve tenev-
vü eder. Binaenaleyh bünyeyi hükümet namüte
nahi tehalüf eder. 

İlmen böyledir. Dünyaya bakınız efendi
ler, bana gösteriniz, dünyada birbirine ka-
nunlariyle, eşkaliyle müşabeheti tammede iki 
Hükümet gösteremezsiniz. Bütün Amerika'yı 
düşünüz, bütün Avrupa hükümetlerini düşü
nünüz. Müttehidei Amerika'yı teşkil eden 
birçok hükümetlerden her birinin şekli kanu
nisi bile başka başka şeylerdir. Binaenaleyh 
kendimizi dünyada mevcut bulunan her han
gi bir hükümete benzetmek kadar hata ola
maz. Bunu tashih etmek muvafık olur zan
nederim. Biz kendi benliğimiz içinde ve ken
di mizaç ve tabiatımızla terakki ediyoruz ve 
edeceğiz inşallah. 

Şimdi devam edelim. Size bir tablo yapa
cağım; Sultan Mahmud'u adlî devrinde ve on
dan sonra Sultan Abdülmecid zamanında bel
ki Reşid paşaların teişvikatiyle, daha doğru
su dâhili memlekette isyan ocağını körük
lemekte olan anasırı gayrimüslimeyi memnun 
etmek zaruretinden bunların memnuniyetini 
iltizam eden Avrupa'nın ve Garb'm karşısın
da bir şey yapmak lâzımgeldi. Gülhane Hat
tı Hümayunu meydana çıktı. Bu Gülhane Hat
tı Hümâyûnu Devleti Âliyeyi Osmaniyeye ci
heti tatbikiyesi itibariyle ıslahatı hakikiye 
denecek derecede bir semere vermedi, isyanı 
dahilî devam ediyordu. Haricin tazyikatı ve 
saire devam ediyordu. Biliyorsunuz, Kırım 
Harbinden sonra Parist 'e müsalâha neticesin
de tekrar bir ıslahat fermanı vücuda getirmek 
lâzımgeldi. Bu fermanlar muhteviyatını bir 
an için hatırlayınız. Biricisinde emniyetten 
bahsolunuyordu, ikincisinde tebayı Osmaniye-
nin hürriyet ve müsavatı mevzuubahis idi. Ger
çi Salâhaddin Beyefendinin bilmünasebe mü
savata şu kadar bin sene evvel muzafferiye-
timizi beyan buyurmuş olmalarına rağmen, 
Devletin Teşkilâtı Esasiyesinde kanun olarak 
veyahut ferman olarak o zaman telâffuz 
edildi. Bu da arzuyu ağyarı tatmin edemedi? 
Onu mütaakıp Sultan Aziz zamanında Âli ve Fu-
ad paşaların himmetleriyle bâzı ıslahatı adliye 
yapıldı. Fakat neticei müsbite yok idi, görü-
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lemiyordu. Bunu temin gayesine matuf bir 
Fermanı Hümâyûn daha çıktı, îşte bu Fer
manı Hümayunda bir meclis mevzuubahsoldu. 
Fakat bu meclis mevdu ıslahatı takip ve tef
tiş hizmetiyle muvazzaf oldu. Bu meclisin 
Avrupalılar, islâm ve hiristiyan azadan mürek-
kebolmasını talebettiler. O dakikai tarihiye-
yi çok kuvvetli hatıratla düşününüz. Dâhilde 
isyan, hariçte tazyik devam ediyordu. Maka
mı Saltanatı işgal eden zat israfatı binihaye ile 
meşgul ve mecnundu. 

îşte o zaman bâzı erbabı hamiyet, milletin 
selâmeti hayatiyesini temin edecek bir kanun 
talebine kıyam cüretinde bulundular. Ve en ni
hayet saraya hücum ettiler. 

Sultan Aziz'in intiharı üzerine Sultan Murad 
geçti. O da iki, üç günde tecennün etti. Ondan 
sonra Sultan Hamid tahta geçti. Sultan Hamid 
tahta geçtiği zaman Avrupalılar Bosna, ve Her
sek memleketini ellerine geçirmek ve ıslahatın 
behemehal iki ay zarfında tatbikini temin etmek 
için tazyikatta bulundular. Artık Avrupalılar bu 
Devleti Osmaniyenin başlıbaşma kendisini ida
reye gayrimuktedir telâkki edilmesi lâzımgel-
diğini, binaenaleyh tahtı vasayete almak icabet-
tiğini katı. bir surette beyan ettiler... îşte o zaman 
efnediler, bir paşanın tahtı riyasetinde üçü hi
ristiyan olmak üzere on altı memur, on ulema ve 
îki askerden mürekkep bir heyet Babıâlide top
landı (Yedindeki Kanunu Esasiyi irae ile) ve bu 
kitabı yazdı. Bu kitap milleti memnun etmek 
için, milletin arzu ve âmâli hakikıyesi için müs-
bet, maddi bir mâkesi tecelli değildir. Bu kitap 

. düşmanlarımızı muvakkaten olsun memnun et
mek gayesini gözetmiş bir kitaptır. Bu kitabın 
mahiyetini iyi izah edebilmek için ulemayı ki
ramdan bir arkadaşımın bir sözünü tekrar etme
me müsaade buyurunuz. Mâruz heyet meyanın-
da Filibeli Halil Efendi isminde bir zat varmış. 
Sormuş; bu heyete ki; (Bu kitabı ne için yapıyor
sunuz? Ve bu kitaptaki hukuka istinaden gelecek 
olan o mebuslar ne yapacaklar? Niçin onları top-
luyorsunuz?) Vükelâdan hazır olan birisi demiş 
ki: (Biz Padişaha meram anlatamıyoruz. Hiç ol
mazsa milletvekilleri gelsin, belki onlar anlatır
lar...) Halil Efendi cevaben : (Adam sende de
miş, siz ki, bu kadar mizacı hümayuna vâkıfsınız, 
böyle olduğu halde ona meram anlatamıyorsunuz, 
hariçten bu gelen çıtaklar mı meram anlatacak
lar.) 

Hoca efendinin kelâmı beliği ile de sabit oldu
ğu veçhile, bu kitabın mahiyetinin millet ile, hâ
kimiyet ile, iradei milliye ile hiç alâkası yoktur. 
Bu zat bu kitaba istinaden gelecek millet vekil
lerinin hiçbir kıymeti bulunamıyacağını, gayet 
beligâne bir surette, yazıldığı gün ifade etmiştir. 
Sultan Hamid bu kitaba istinaden ve bu kitapta 
bahşolunan hukuka istinaden ve bu kitaba baka
rak aklanan millet vekillerini dağıttı ve otuz 
üç sene bu milleti köle gibi istihdam etti. Niha
yet zavallı millet tekrar istihsali hürriyet için 
ve hâkimiyetin istihsali için yeniden çalışma
ya başladı. 

Bu mesailin içinde ben şahsan bulunduğum 
gibi arkadaşlarımın ekserisi de şahsan bulun
dukları için ne kadar elim ve tehlikeli mesai ol
duğunu çok güzel tefehhüm buyururlar... 

Nihayet 1324 te tekrar ilânı hürriyet iste
dik, meşrutiyet istedik, hâkimiyeti milliyemiziıı 
tecellisini istedik, Sultan Hâmid derhal bu ki
tabı bize gösterdi ) (Pekâlâ, bu kitabı mı isti
yorsunuz, maksadımız bu kitap mıdır? Alınız, 
verdim) dedi. Mülk ve onların vekilleri bu ki
taba istinaden îstajnbul'da toplandı çok geçme
den efendiler, 31 ijlart vakası çıktı. Ben de 31 
Mart vakasında İstanbul'a giren hareket ordu
sunun yanında ve belki başında bulunanlardan 
biriyim. O zavallı milletvekillerinin Ayastafa-
nos'ta, şurada, buıfada mâruzu felâket bir hal
de çırpındıklarını kendi gözümle görmüş bir 
adamım. Nihayet fer iye girdik. Birçok kanlar 
akıttık, birçok insknlar astık : (illâ dedik, bu 
kitabı tatbik edeceksiniz.) Derhal : (Pekâlâ 
tatbik edelim) ceyabmı aldık. Ne oldu efendi
ler? Onu mütaakıpL Sultan Hâmid'in hal'ini mü-
taakıp Sultan Eeşad tahta çıktı. 

Efendiler, bu ^itabın ahkâmı cari oldukça, 
memleket ve millejtin üzerinde istibdat ve mut
lakıyetin berdevam olmasına mâni olacak hiç
bir kuvvet yokturj Bu kitabın kuvvetini ya bir 
adam veya o âdami elinde kullanabilecekler kul
lanabilirler. Filhajdka, efendiler Sultan Reşad 
merhum bu kitabin bahşettiği kuvvei istibda-
diyeyi kullanamıyacak tabiiyet ve hilkatta oldu
ğundan dolayı bu ^lefa da idarei hükümete aynı 
birkaç kişi tarafından - biliyorsunuz efendiler -
nmtlakiyeti idare Senelerce bu memleket ve mil
lete tatbik edilmiştir. Nihayet efendiler. Sultan 
Reşad'm yerine Sultanı Hazır geldi, Sultanı Ha-
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zır bu kitabın salâhiyeti dâhilinde verdiği hu
kuku derhal istimalde kusur etmedi. Derhal bu
rada kendine verilmiş olan hukuku şahaneyi bil-
istimal vükelâyı milleti kapı dışarı etti, ve gön
derdi. 

NEŞET B. (İstanbul) — Allah kahretsin. 
GAZÎ MUSTAFA KEMAL P§. (Devamla) 

— Ne oldu sonra efendiler? Erzurum Kongresi 
oldu, Sivas Kongresi oldu ve bu kongrelerde 
toplanmış olan insanlar millet namına dedi ki .-
Hayır, biz hâkimiyeti milliyemizi isteriz, iradei 
milliyemizi kullanacağız. Nasıl? Yine bu kitabın 
ahkâmını tatbik ile kullanacağız? Telâkkii şaha
ne şu yolda idi; sahih mi söylüyorsunuz? Kabul 
ettim. Millet yine bu kitaba böyle bakarak, ço
cukların şekere bakıp aldandıkları gibi aldanarak 
vekillerini İstanbul'a gönderdi. Ne oldu efendi
ler? (Malta'ya sesleri) sorarım. Gelen arkadaş
lar içinizdedir. Sonu ne oldu efendiler? 

îşte bu hâdisata mastar olan bu kitap bu 
memlekete, bu millete ve bu milletin hâkimiyeti 
idaresine ne dereceye kadar riayetini temin eder. 

Efendiler, bu kitap yapıldığı sırada Hariciye 
Nâzın olan zatın Avrupa devletleri süferasma 
yazdığı bir tahriratta dediği gibi, padişah ile 
milletin taahhüdatı mütekabilesine müstenit bir 
kitaptır, mukavelenamedir. însaf edelim. Bu ki
tabı yazan heyetin kimlerden ibaret olduğunu 
söyledim. Ve bu heyetin içinde bir âzanm esna
yı tahrirdeki kanaati vicdaniyesini söyledim. Bi
naenaleyh bu kitapla millet arasında ne alâka ve 
münasebet vardır? Efendiler bu kitap, üstünde
ki unvan ile milleti senelerce aldatan ve aldat
tıkça giriyei izmihlale sevk eden bir kitaptan 
başka bir şey değildir. (Paçavra sesleri) bir pa
çavradır efendiler. (Alkışlar) 

TUNALI HlLMÎ B. (Bolu) — Kundak de
sek daha iyi olur. 

GAZÎ MUSTAFA KEMAL Pş. (Devamla) 
— Binaenaleyh böyle bir kitabın, böyle bir ha
rabenin ihyası için imali fikredecek, imali nü
fuz edecek, içinizde değil, tekmil efradı milleti
miz içinde dahi bir fert olmadığına bendeniz vic
danen kaaniim. Heyeti Celilenizin ruhu aslisi, 
ruhu hakikisi katiyen bundan müberradır. Bi
naenaleyh bidayette arz ettiğim gibi, suitefsir ve 
suitefehhümle makasıdı ulviyemiz aleyhinde ne
tice çıkarmak istiyen düşmanlarımıza bu söyle
diklerim bir cevabolsun. (Alkışlar) 

2.1337 Ö : â 
Bu kitabın mahiyetini bu suretle izah ettik

ten sonra bir de Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 
ne olduğunu, müsaade buyurursanız arz edeyim. 
Efendüer tarihi millimizde ilk defa görülen, 
ilk defa vukubulan bu hareketi, Erzurum kong
resini akdetmek suretiyle göstermiş olduk. Haki
katen memleketimizin bir kısım insanları emni
yet ve itimadettikleri murahhaslarını orada top
ladı. Orada toplanan bu murahhasların ilk dü
şündüğü ve talebettiği şey, halâs için düşünebil
dikleri şey/her halde dediler, bizim milletimizin 
bir kuvveti vardır. Bu işlemiyor, atıl bir halde
dir. Bunu âmil kılmak lâzımdır, ve belki ancak 
bu suretle biz hâkimiyetimizi istihsal edebiliriz. 
Binaenaleyh Erzurum kongresi beyannamesini 
mütalâa buyuracak olursanız orada millet pren-
sibolarak bu dediğim ifadeyi kayıt ve ilân etmiş
tir. Sivas kongresi aynı esas, aynı umde ve aynı 
akide üzerinde, bütün memleketin halkı namı
na, aynı tarzı kabul etmiş, o dahi kuvai milliye-
nin âmil olmasını ve iradei millîyenin hâkimi
yetini talebetmiştir. Fakat demin izah ettiğim 
gibi, bunun kabiliyeti temsiliyesi (Kanunu Esasi
yi göstererek) bu kitapla olamaz hakikaten bu 
kitabın son rolü, millet vekillerini, Makamı Hilâ
fet ve saltanatı ihraz eden zatın en büyük düş
manlarla müttefikan dağıtmasiyle nihayet bul
muştur ve onun üzerine milletimiz çocukcasına 
aldanmaktan ibaret olan bu hareketi artık tek
rar etmemeye tövbe ve istiğfar etmiştir ve bu de
fa hakikaten kuvayı milliyeyi âmil, ve idarei 
milliyeyi hâkim kılmak üzere Heyeti Celilenizi 
buraya göndermiş ve bu günkü şekli hükümeti
nizi tâyin, tesbit ve bu günkü şekli faaliyete 
vazeylemiştir. 

Efendiler, Meclisi Âlimizin ilk küşadı günle
rinde nukatı esasiye ve umdei esasiye olarak 
kabul etmiş olduğu hususatı ve o hususata isti
naden Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun mevad-
dını düşünecek olursak, bu kanun, doğrudan doğ
ruya yalnız bizim kafalarımızdan, çıkmış bir ka
nun değildir. Bu kanun, doğrudan doğruya her 
ferdi milletin kalb ve vicdanında ken
diliğinden tecelli etmiş ve heyeti içtima-
iyemizin vicdanı ulvisi levhasında merkûz 
olmuş ve ondan sonra mevkii meriyete geç
miştir. Zaten bu münasebetle demin arz etmiş
tim, kanun, kanunu hakiki yalnız böyle olur. 
Taklit ile kanun, olmaz. 
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Efendiler, müsaade buyurursanız Yusuf Ziya . 

Bey biraderimize bu noktada, taallûku itibariyle, i 
teması itibariyle ufak bir cevap vereceğim. Taklidin 
mevzuubaholduğu zaman Yusuf Ziya Bey bira-
derimiz demişlerdi ki; «Sureti1 katiyede taklit 
merdut olmakla beraber yine taklit lâzmdır.» 
Bu lüzumu ispat etmek için Kuranı Azîmüşşa-
mn insanlara inzal edilmiş olduğunu ve insan
ların da taklide mecbur olduğunu bildirmiş
lerdir. Bu katiyen hatadır. Ziya Bey insanlar Ce~ 
nabıhakkm lütfettiği bu kanunun muhtevi
yatını... 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Paşa Hazretleri; 
bendeniz böyle dememiştim. Kanunun lâzım ol
duğunu Kuranı Azimüşşanm yazdığım ve tak
lidin muhasımı olduğunu arz etmiştim. 

GAZÎ MUSTAFA KEMAL Pş. (Devamla) 
— Evet, eefndim, ifademi kısmen tadil ediĵ o-
rum. Fakat başlamış olduğum söz kısmen tak
lit hakkında olup, zaten diğer bir noktai nazar
dan da söylemeye mecbur olduğum bir söz ol
duğundan ikmal etmeme müsaade etmenizi rica 
ederim. Cenabı hâk gönderdiği kitaba riayet
kar kılmaya mecbur tuttuğu insanların esasen 
kalb ve viedanmdaki ihtiyacatı hakikiyesini ta
mamen bilir. Binaenaleyh, gönderdiği kitap ta
mamen o ihtiyacata mutabık ahkâmı ihtiva 
eden bir kitaptır. (Alkışlar) Ve efendiler, ilmi 
hakikinin en son emrettiği, ihtar ettiği kanun 
böyle olabilir. Taklit ile, tebdil ile kanun ola
maz, kanun, kanunu hakiki olmak lâzımdır, 
kanunu tabiî olmak lâzımdır. Yani kanu
ni ilâhi olmak lâzımdır. (Alkışlar) îşte efen
diler. Teşkilâtı Esasiyemiz böyle bir ka
nunu hakikidir. Çünkü, milletimizin vic
danından, kanaatinden çıkmıştır. Binaen
aleyh; heyeti içtimaiyemizi teşkil eden bu 
ümdei hakikiyede müttehidolan hiçbir ferdiniz 
(Teşkilâtı Esasiye Kanununu irae ile) bu mü-
essesei ilmiyenin inhidamını, (Kanunu Esasiyi i 
göstererek) ve bu kara kitabın, bu harabenin, 
baykuş mesnedi olabilecek olan bu nesnenin ia-
dei meriyeti taraftarlığını vicdanında bulamaz. I 
(Bravo seslei'i, medit alkışlar) 

Efendiler, bu iki levhayı karşı karşıya mü
talâa ettikten sonra müsaade buyurursanız 
üçüncü bir levha yapmak isterim. Ve bu levha
da, mazbata muharriri beyefendinin sözlerin
den müsaade buyururlarsa istifade edeyim. Maz
bata muharriri beyefendi buyurdular ki; «Bu | 
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kanunu yaparken pürüzsüz bir heyeti icraiye 
vücuda getirmek ve buna muvaffak olabilmek 
için de nazariyatı meşrutaya istinadetmeyi dü
şündük. Nazariyatı meşrutiyet demek, tefriki 
kuva demektir. Kuvayı adliye, kuvayı teşriiye, 
kuvayı icraiyenin tefrikidir. Meşrutiyetin mev
cudiyeti bu üç kuvvetin ayrı ayrı müstakillen 
idare edilmesine mütevakkıftır. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) —- Müsaadeniz-
le bir şey arz edeyim; bu kelimatı bendeniz 
dünkü... 

GAZİ MUSTAFA KEMAL Pş. (Devamla) 
— Müsaade buyurunuz, ikmal edeyim. Bu ka
nunu müdafaa etmek için ilk söylediklerini 
tekrar edeceğim. «Binaenaleyh bu üç kuvvet 
ayrı ayrı müstakillen tatbik olunmalıdır. Çüar 
kü; bir Hükümet teşkil edebilmek için tefri
ki kuva şartı ulâdır» buyurdular. «Zira tef
riki kuvada istibdat yoktur. Tevhidi kuvada 
istibdat vardır.» Vakıa şimdide ihtar buyur
dukları gibi, beyefendi sonraki, mütalâatında 
maksatlarının tefriki kuva olmayıp tevzi ve 
taksimi vazaiften ibaret olduğunu tashihan 
ve tenviren ifade buyurdular. Buna nazaran 
artık bu nokta üzerinde söz söylememek lâ-
zımgeleceği varidi hatırdır. Yalnız bu ka
darla kalacaksa doğrudur. Fakat daha üst 
tarafına ircaı nazar edelim. Bu kanun, naza-
riyei meşrutiyete istinadettirilmiştir. Eğer mü
saade buyurulursa eğer bundan da sarfınazar 
ederlerse onu da bırakacağım. Mademki, na
zariyatı meşrutiyete istinadettirilen bir ka
nundur. Mutlaka nazariyatı meşrutiyette tak
simi kuva vardır. Bunu inkâra mahal yoktur 
ve bunu tefsir etmek, nazariyenin anasırı as
liyesi ve sairesi arasındaki, irtibatı ve mü-
nesabatı bertaraf edemez... Nazariyatı meş
rutiyeti vaz'eden vâzıı kanunlar kuvayı tak
sim etmekle bu çareyi bulmuşlardır. Biz ona 
tevzii vazaif de desek nazariyenin mefhumu: 
aynı olur. Eğer tefriki kuva demekten bey
efendi sarfınazar buyurmuşlarsa o halde na-
zariyei meşrutiyeti dahi bertaraf etmiş olur
lar. Şu halde bu kanunun müsnedünileyhi 
olan bu nazariye iptal edilmiş olunca, bu 
lâyiha hiçbir hakikata iktiran etmemiş olur 
vo hiçbir hakikata istinadetmiyen bir kanun 
da olamaz. Hakikatta efendiler, tabiatta efen
diler, âlemde efendiler, taksimi kuva yoktur. 
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Yani iradei milliye île ifade ettiğimiz kuv- ı 
vetto taksimi kuva yoktur. Bunu, müsaade 
buyurursanız izah etmek için bir iki kelime
ye istinadedeceğim, Hükümet ve idare keli- I 
melerine istinadedeceğim. Uzun uzadıya teş- I 
rih etmiyeceğim, yalnız şu noktaya, nazarı dik
katinizi celbedeceğim k i ; Hükümet denilen 
mefhum, idare denilen şeyden daha az ehem
miyetli ve daha müstakildir, müstakil olan 
iradeden bunun bir hakikati tabiîye olduğunu 
bulmak için hâdisatı beşeriyeye atfı nazar 
buyurunuz. Ne kadar ihtilâlât vukubulmuş ise 
o ihtilâlât esnasında Hükümet mefhumu icra
yı faaliyetten iskadedilmiştir. Fakat idare de
vam etmiştir. Bir gün bile durmamıştır ve Hü
kümet daima muhtelif şekiller almıştır. 

Bunu gören ve bunu tetkik eden birtakım dâ- I 
hiler daha o zamanlar bu hükümet denilen şek- I 
ün bilhassa başına geçmiş olan şeyin bir knvvei 
müstebide veyahut miskin bir kuvvet' olduğuna 
göre, büsbütün işe yaramaz bir- mahzurdan baş
ka bir şey değildir demişler. Binaenaleyh bun
dan mülhem olarak asıl idare kuvvetini müsta- 1 
kil bir hale koymak ve öyle birşey tensibetmek J 
mevzuubahsedilmiştir ve bu mevzuubahsedilen J 
şeye de hattâ frenkçe isim vermişlerdir. Stratum. J 
administative ve bunun, beşeriyetin malızı saadet 
ve hakiki emniyet ve itimadını kâfil ve zamin bir 
şekli idare olacağını tarihler kaydetmişti!*. Bu 
noktada da fazla izahat vermiyeyim, yalnız 
frenkçe söylenen sözlerin nasıl ifade olunmak 
lâzımgeldiğini düşününüz bu ne demektir? Efen- I 
diler, benim tetkikatıma göre bu, (Türkiye Bü- I 
yük Millet Meclisi Hükümeti) demektir. (Alkış
lar) 

Şimdi kuvveti mütalâa etmek istiyorum; ma
dem ki, idare hükümetten daha seaslı bir şeydir, 
binaenaleyh onu ele alalım. 

Efendiler, idare, malûmuâliniz; kuv ay i umu
miye ile hidematı umumiyeyi tedvir ve ifa eden 
bir cihazı umumidir. Bunda üç uzuv görürsünüz; 
kuvvet, teşkilât, vazife... İşte efendiler irade, 
hâkimiyet ve saire dediğimiz kuvvet bu kuvvet
tir. Fakat bu kuvvetin taksim kabul edip etme
diğini de izah etmek için, müsaade buyurursa
nız, tamamen arz edebilmek için, biraz daha ge
riye gideceğim. 

Bu kuvvetin menşei nedir? Efendiler, malû-
muâlileridir ki, veyahut malûolmak lâzımdır ki; - j 
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çünkü bu noktada itikadat ve îçtihadat ve telâk-
kiyatı ilmiye tebeddül eder) insanlar bizzarure 
kabiliyeti içtimaiyeyi haiz mahlûkattırlar. İn
sanlar bizzarure beraber yaşamak ihtiyacında 
vücutpezir olmuş mahlûkattırlar. Binaenaleyh 
beraber yaşamakta olan insanlar bir cemiyet teş
kil eder ki, o cemiyet kendisini teşkil eden efra
dın kuvvetlerinin içtimamdan hâsıl olur ve işte 
irade, hâkimiyet denen kuvvet bu kuvvetten iba
rettir, işte bu kuvvet cemiyetin kuvvetidir ve bu 
kuvvet cemiyeti teşkil eden her ferdin ayrı ayıı 
kuvvetine faiktir. Belki bu ifademden bu kuv
vetlerin maddi bir şey olacağı zannedilir. Kuv
vetleri cemederek bir muhassala bulmuş oldum. 
Evet, isterseniz maddi telâkki edin, fakat bu mad-
diyetin içinde mânevi bir kuvvet vardır. Bunu 
da izah edebilmek için müsaadenizle şu tarzda 
beyanatta bulunacağım; bir cemiyetin içerisinde 
beraber yaşamak mahkûmiyeti beşeriyesinden, 
fıtriyesinden dolayı müşterek bir hissi içtimai 
vardır. Mânevi olan bu hissi içtimai bir kuvvet 
ve nüfuzu içtimai teşkil eyler. İşte bu kudreti 
müşterekei mâneviye, demin izah ettiğim gibi, 
o kuvvetle beraberdir, ayrı bir şey değildir. Efen
diler bu kuvvet zaman ile ve insanların terakki-
yatı medeniyesi ile teali eder, kesbi rasanet eder 
ve yükselir ve iradei milliye, hâkimiyeti milliye 
bu kuvvetten ibarettir. Efendiler işte Hükümet 
mefhumu bu kuvvetin derecei tebellüründen çı
kar. Şimdi sorarım efendiler; bu kuvvet kabili 
tefrik midir? Ve kabili tevdi midir? Buna verile
cek cevaplar evettir. Bu kuvvet kabili taksim mi
dir? Filhakika bir heyeti içtimaiyeyi teşkil eden 
efradın muhassalai kuvası olan bir kuvveti tak
sim etmek istediğimiz zaman o heyeti içtimaiyeyi 
teşkil eden insanları parçalamak lâzımgelir ki, 
bir muhassalai kuva olan bir heyeti içtimaiyeyi 
parçalamadan, inhilâl ettirmeden, onların kuvvei 
muhassalasını inhilâl ettirmenin imkânı tabiîsi 
yoktur. 

Bu kuvvet, kabili tevdi 'midir? Evet, kabili 
tevdidir. Fakat bunun için o kuvvetin sahibi olan 
vücudu içtimainin meflûcolması ve mefluç bıra
kılması şarttır ve ataleti, bet#eti kabul etmesi 
şarttır. Kuvvetini her hangi bir yere veren, kuv
vet istimal etmiyen bir fert, bir uzuv mefluçtur. 
O halde de böyle dememek lâzımdır. Bir vücudu 
siyasiyi teşkil eden kuvayı içtimaiyenin iradei 
içtimaiyesi olan bu kuvvet, irade ve hâkimiyeti 
milliye diye ifade olunan bu kuvvet caizi tevdi 
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midir? Caizi tevdidir. Halbuki heyeti içtimaiye 
bir vücudu siyasiye mtinkalibolduktan sonra ise 
bu gayrimümkündür. Mümkün olması vücudu si
yasinin infisahına vabestedir. 

Efendiler; iradei milliye, hâkimiyeti milliye 
denilen kuvvet gayrikabili taksim ve tefrik oldu
ğu bedihiyati riyaziye ile de anlaşılır. Şunu da 
ilâve edeyim ki, bütün vâzıı kanunlar, bütün mü
derrisin, bütün ulema bu nazariyeyi daima haka-
yikı riyaziyeye istinaden tesbit etmişlerdir. Bir 
heyeti içtimaiyenin kuvvetinin membaı kendisi
dir, her heyeti içtimaiyenin bu kuvvetini mahalli 
sarfı da o heyeti içtimaiyenin kendisidir. İki 
nokta arasında mevsul hutut kanbıır zunbur ol
madıkça mutlaka yekdiğerine mutabıktır. İradei 
milliye müstakimdir. Halbuki maatteessüf bende-
nizce eski denilmesi lâzımgelen kitaplarda bu tef
riki kuva vardır. Bu tefriki kuvanın validi, olan 
bir nazariye! meşrutiyet vardır. Efendiler; ben 
size şimdi ispat edeceğim ki, meşrutiyet gayrita-
biî; gayrikanuni ve gayrimeşrııdur. Dünyada Hü
kümet için meşru yalnız ve tek bir esas vardır. O 
da meşveretten ibarettir. Hükümet için şartı esas, 
şartı evvel yalnız ve yalnız meşverettir. (Sürekli 
alkışlar) 

Efendiler, nazariye! meşrutiyetin mavazaı olan 
filozoflar hakikaten kuvveti müstakil üç parçaya 
ayırırlar. Ve her birinin müstakili en ircayı faali
yet eylemesini arzu ederler ve bunun teminine 
çalışırlar ve bu kuvvetlerin ismine de kuwei ie-
raiye, teşriiye ve adliye derler. Bunların beynin
deki muvazenet ve münasebeti düşündükleri za
man şöyle ifade ederler, derler ki: Kuvvei teşrii
ye kanun yapan bir kuvvettir. Bütün kanuni an 
o yapar. Heyeti icraiyenin mevcudiyet! ancak 
bu heyeti teşriiyenin yaptığı kanunların içinde 
o kanunlarla kaim olduğundan dolayı kuvvei 
teşriiye, kuvvei icraiyenin fevkmdedir. Yalnız 
burada bir kelime daha ilâve edeyim; usulü 
meşrutiyet de Hâkimiyeti Milliye, heyeti teşrii-
yede tecelli ettiriliyor, Heyeti Mebusanda te
celli ettiriliyor. Halbuki efendiler, Hâkimiyet! 
Milliye kuvvei teşriiyede değil, bu kuvvetin 
fevkinde tecelli eder o ise kuvvei ieraiyeye ait
tir. Kuvvei adliyeyi ele alalım, heyeti teşriiye
nin yaptığı kanunları, bilhassa hukuku şahsi-
yede, müstakillen hiçbir tarafın müdahalesi ol
maksızın tatbik edecek kuvvet kuvvei adliye
dir. 
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Şimdi ufak ve amelî bir noktayı hep bera

ber hatırlıyalım. Her hangi kuvvei adliye, kuv
vei teşriiyenin yaptığı kanunu tatbik edebil
mek için, filân insanı çağırmak ve onu tecziye 
etmek için elindeki vasıta nedir? Polis ve jan
darma değil mi efendiler? Polis ve jandarma 
ise kuvvei icraiyedir. O halde kuvvei adliye
nin noktai isnadı kuvvei icraiyedir. Kuvvei 
icraiye kuvvei adliyeye zahir olmaktan teberri 
etsin, kuvvei adliye âtidir, mahkûmu atalettir. 
Yoktur. Böyle bir kuvvetin istiklâli nerededir? 
Eica ederim, böyle bir kuvvet nasıl müstakil 
olabilir. Rica ederim? 

Gelelim kuvvei teşriiyeye : Hakikat halde 
kuvvei teşriiye kanunu yapar. Fakat, yine 
kuvvei teşriiye yaptığı kanunun tatbikatını 
bizatihi temin ve tekeffül etmez ve taahhüdet-
mez. Halbuki efendiler her şey kanun yapmak
tan ibaret değildir. Bilâkis her şey o kanunla-
rı tatbik etmek ve ettirmekten ibarettir. Fazla 
tafsilât vermeyim. Dünyada hakikati tarihiye 
hakikati keremiye olarak söylüyorum, hakikati 
ilmiye olmak üzere söylüyorum. Tatbik eden 
icra eden; karar verenden daima, daha kuvvet
lidir. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Paşa Hazret
leri bir kelime müsaade buyurunuz daha.. 

GAZÎ MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devam-
la) — Sual sorunuz, fakat teselsülü kelâmım 
kaybolmamak için mütalâaya girişmemenizi ri
ca ederim. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Sonra söyle
meme müsaade edin. 

GAZI MUSTAFA KEMAL Pş. (Devam
la) — O halde efendiler, bu taksimi kuvayı ve 
bu kaziyei meşrutiyetin menşe, memba ve esa
sını ve mahalli hudusunu başka noktalarda ve 
başka sebeplerde mütalâa etmek lâzımdır. Ben 
zannediyorum ki ; bütün arkadaşlarınız ve hat
tâ tetebbüatı gayet mahdudolan her hangi bir 
vatandaşımız kuvvei asliye, iradei milliye kuv
vetini ihsasa muvaffak olabilecek ve benim işa
ret edeceğim noktaya bakarsa bunu gayet ta
biî ve kendiliğinden anlar. 

Efendiler insanlar tabiaten ve fıtreten bera
ber yaşarlar fakat beraber yaşayan insanlar 
mutlaka idare olunmak ihtiyacmdadır. Heveti 
içtimaiyenin en basitini nazarı dikkate alınız. 
Bir aile reisi, bir baba, çocuklarından mürek-
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kebolan abesinin riyasetini îbMayeitıbe taıbitiyle 
deruhde eder. Çünkü efradı aileyi teşkil eden 
»mahlulkat naçiz ve zayıftır, ınıulhfca ı̂ himaye
dir. Bir çocuk bakılmazsa ölür. îşte böyle bir 
çocuk bilerek değil fakat bilmiyerek vücudunu 
böyle bir reise tevdi eder, bakılmak ister. Lâ
kin bu çocuk vasılı ruşdü kemal olduktan son
ra, benliğini idrak ettikten sonra, haizi şahsi
yet olduğunu anladıktan sonra, bilâkayduşart 
arzuya tâbi olmak istemfez. Hepimiz çocukluk 
ettik babalarımızla aramızdaki münasebeti dü
şünelim. Bilâkayduşart babamızın dahi idaresi
ne tâbi olmaktan zevk almayuz. Ve talb'iatte de 
alınmaz. Efendiler, babası olduğu halde, bunu 
bakıp yetiştirdiği halde çocuğuna her gün şu
raya şu saatte geleeeksin dediği zaman canım 
yanm saat sonra gelsem ne olur der. O halde 
heyeti içtinıaiyenin bidayeti teşekkülünde sevk 
ve idaresi için başında bir hâkim olmak ister, 
fakat diğeri vâsılı kemal olur olmaz bilâkaydu
şart bu hakimiyetin altından çıkmak ister. Şu 
halde birisi, heyeti içtimaiyenin kuvvei hakiki-
yesi. kuvvei tabiiyesi, iradesi, hâkimiyeti; diğer 
esbabı muhtelifeden dolayı, fakat her halde di
ğer arzunun, emelin hilâfında olmak üzere em
reden tahakküm eden istibdat yapian (bir (kuvvet
ti*. 

İnsanların cemiyeti muhtelife ve sairesinde 
tarihin bize göstermiş olduğu numuneler bun
dan ibarettir. 

îşte efendiler bu kuvvei' müstebide ile bu 
kuvvei asliye ve, hakikiyenin mücadelesi bida
yetten bugüne kadar temadi etmiştir ve bugün
den Sonra da daha pelkçök tıetm'adi edip gide
cektir. Fakat nekadar temadi edeceğini bilemem 
ve bütün bu mücadele kuvayi asliyenin sahibi 
aslisi olan heyeti içtimaiyenin saadeti hakiki-
yesine müteveccih olan bir sâyin, bir kuvvei 
müstebite ile mücadelesidir. Kuvvei asliye, iradei 
milliye, kuvvetini ihsasa muvaffak olabilecek 
derecede kuvvei müsltebideye kaıişı sekili ve va
ziyet almaktır. Fakat hiçbir zaman o kuvvei 
müstebide bu kuvvetin tebellür etmesini iste
mez. Binaenaleyh insanlar terakki ettikçe ya
vaş yavaş o kuvvei müstebidenin de; heyeti iç
timaiyenin tecelliyatı idariyesini kısmen tanı
mak, maslahaten tanımak mecburiyetinde kal
dığını görüyor. îşte bütün cihanda mevcut mil
letler ve o milletlerin şekli idaresi böyle bir

takım manzaralar arz etmiştir, daima saadeti 
beşeriyesini düşünen birtakım insanlar; daima 
düşünmüşlerdir k i ; neyapalım da bu kuvayi as
liyeyi, bu iradei asliyeyi, bu iradei müstebide
nin tahtı tazyikmdan tecridedelim. Çünkü; sa
adeti hakikıyei beşeriye bundadır. Âlimler, 
müdekkikler gördükleri manzaralar ve levha
lar ve o levhaların ihtiva ettiği esbab ve ana
sırı mütalâa ettikleri zaman görmüşlerdir k i ; 
iki kuvvet vardır. Biri, iradei asliyei milliye, 
diğeri kuvvei kahire ve müstebide. O halde hiç 
olmazsa bu iki kuvvetin sahiplerinin birbirine 
en az bir zarar verecek bir şeMİ bulalım. Bir 
çare ve tedbir bulalım ki, kuvvei müstebidenin 
tesirini tahfif etsin. Bu düşünülmüş olan şey; 
nazariyat kitap]arında meşrutiyetle ifade olu
nur. Kuvvei müstebide sahibini de aldatmaya 
kıyam etmişler ve demişler k i ; korkma: 
Her şeyde hâkim sensin; her şey senin.. 
Yalnız senin, yalnız şu istimal ve tatbik 
ettiğin kuvveti senin de istirahatin için, fakat 
senin de mevkiini katiyen sarsmamak şartiyle 
müsaade buyurun da taksim edelim, demişler, 
etmişler. Daima yine kendisiyle beraber olmak 
şartiyle bir kuvvei icraiye ihdas etmişler, fa
kat milleti aldatmak için de bir kuvvei teşriiye 
ve yine o kuvvei icraiye ve kutvei müstebidde-
nin tesirini tahfif için bir kuvvet daha, kuvvei 
adliye ve hedefi heyeti içtimaiyenin menafii ha-
kikiyesini ızrar eden kuvvetin tesiratını tahfif 
için, ehveni şerrolmak üzere bu taksimi kuva, 
fakat hiçbir vakit efendiler bu şekiller insan
ların saadeti beşeriyesini ve saadeti hakikiye-
sini temine kifayet edememiştir. Nasıl kifayet 
etsin ki ; gayrihakiki, gayrimeşrudur, bizzarure 
yapılmıştır, ehveni şerrolmak üzere yapılmıştır. 
Ve efendiler! İnsanlar bu şekil dâhilinde dahi 
kalmamışlardır. Ve kalmıyacaklardır. Daima 
bu şeklin ve tazyikin - ki bu bir tazyiktir -
içinden çıkmak için çalışırlar ve çalışmışlardır, 
çalışacaklardır. 

Vücuda gelmiş olan inkılâbatın hep bu yüz
den olduğunu arz etmiştim. Bu inkılâbatın en 
mühimini malûmuâliniz Fransız înkılâbıkebi-
ridir. înkılâbat içinde en fecii ve en velûdu ve 
talebi hak noktai nazarından ve bütün beşeri
yete, hâkimiyete tesahup fikrini vermek itiba
riyle fevkalâde mühim olanı budur. Fakat o 
dahi Fransızların arzu ettiği derecede saadet
lerine kâfi değildir. Ve daha tebeddül edecek-
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tir. Ve ben eminim ki, arkadaşlar; cihanda mev-
eudolan tarzı hükümetlerden bir hatve daha 
ileriye çıkmak, bu beşeriyet için nasibolursa 
emin olunuz ki, bulacakları şekil, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hükümetinin şekli olacak
tır. (Alkışlar) 

Efendiler; bu tarzı idare, tarihi beşerde ye
ni görülmüş bir şekil değildir, veyahut başka 
suretle ifade edilirse, hakikati halde hâkimiyet 
yalnız bir şekilde tecelli eder. O da- bu; hâki
miyetin sahibi olan insanların doğrudan doğ
ruya. bir araya gelerek teşriî ve icrai ve 
adlî vazaifi bizzat ifa etmeleriyle mümkündür. 
Ve söylediğim şey, tarihte fiilen mevcudolmuş 
şeylerdir. Tabiî tetebbuat sahibi olan rüfekamı-
zın pekâlâ bilirler ki; Roma'da, İsparta'da, Ati
na'da, Kartaca'da mevcudolmuş olan mecalisi 
umumiye, hakikati halde, bizim yaptığımız şey
leri yapıyorlardı. Kanun yaparlardı, memur 
intihabederlerdi, muhakeme yaparlardı, tecziye 
ederlerdi ve her şeyi yaparlardı. Ve Roma'da 
dört milyon halk vardı. Bu dört milyon halk 
şayanı hayret bir surette toplanırlar ve beş, on 
kişilik bir kabineden daha seri ve bilhassa daha 
mâkul ve mulhik bir surette icrai ve adlî ve teş
riî vazifelerini ifa eylerlerdi. Fakat iki bin se
ne evvel meveudolan ve arzuyu hakikii insaniye
te, medeniyete ve şer 'a mutabık ve muvafık olan 
bu usulü birtakım müstebitler çıkmışlar ve yık
maya teşebbüs etmişler ve bin türlü entrikalar 
kullanarak cemiyeti beşeriyedeki bâzı insanları 
iğfal etmişler ve nihayet tarihi Kurunukadime-
de meveudolan bu güzel şeyler tarihi Kurunu-
vustada birtakım müstebit kıratlıklara ve impa
ratorluklara inkısam etmiştir. Binaenaleyh Hü
kümeti avam denilen; bu izah ettiğim nokta; 
bugün için ancak ve yalnız bizim şeklimizde ka
bili tecelli ve tatbiktir, bundan başkası doğru 
değildir. 

Efendiler! Bu nazariyat meşrutiyeti bulan 
en büyük filozofların bu nazariyatı kurmak için 
çalıştıkları esasları tetebbu ettim. Bunlara nü
fuz ettim, benim gördüğüm şudur: Düşünmüş
ler ve nasıl yapayım da bu kuvvei müstebidde 
o iradei içtimaiye ve milliyenin dununda kala-
labitsin, yahut sıfıra müncer olabilsin, diyorlar 
ve buna muvaffak olamamak yüzünden büyük 
ve derin bir ıstırap duyuyorlar. 

Jean - Jaques Rousseau'yu baştan nihayete 
kadar okuyunuz. Ben bunu okuduğum vakit ha

kikat olduğuna kail olduğum bu kitap sahibinde 
iki esas gördüm. Birisi bu ıstırap, diğeri bir cen
nettir. Merak ettim. Ahvali hususiyesini tetkik 
ettim. Anladım ki; hakikaten bu adam mecnun
du ve hâli cinnette bu eserini yazmıştır. Binaen
aleyh çok ve çok istinadettiğimiz bu nazariye 
böyle bir dimağın mahsulülür. Bu uzun mü-
talâattan sonra son ufak bir parçada ufak bir 
tahlil yapacağım. Bu tahlilim Salâhaddin Bey
efendinin sualine son cevabım olacaktır. Bey
efendi buyurmuşlardı ki; bu maddeler tenkid 
ve tahribilunuyor. Fakat yerine konulmuyor. 
îlk cevabım olmak üzere arz etmiştim ki; ten
kid ve tahribedeii arkadaşlar yerine koyacak 
başka daha güzel bir şey tasavvur edememiş
lerdir. Çünkü en güzel şey, tesbit edilmiş olan 
ve mevcut bulunan usuldür. Şimdi bendeniz işte 
bunu ispata çalışacağım. 

Teşkilâtı Esasiyemize göre hükümet Heyeti 
Oelilenizden ibarettir ve bütün kuvvetler; af
federsiniz bu ifade yanlıştır. Yalnız bir kuvvet
ten ibaret olan hâkimiyet ve iradei milliye He
yeti Celilenizde mütecelii ve mütemessildir ve 
bu kayıt ve şartla millet bizi buraya göndermiş
tir. Milletin bize tevdi etmiş olduğu bu vazife 
ve bu salâhiyet ve bu mesuliyeti biz ikimizden 
her hangi bir zata verip de o zatın kendi rüfe-
kasiyle bize karşı bütün umur ve muamelâtı 
Devlet ve milletten mesul olmasını bizim şeri-
ati mevcudiyetimiz kabul edemez. Efendiler 
buna biz mezun değiliz. İşte bunun içindir ki; 
Heyeti Celileniz bütün vazaifi devlet, millet ve 
memleketi derahde buyurarak icrayı faaliyet 
ederken, teferruatı icraiyede arkadaşlarımızdan 
bâzılarını hidematı devlete göre tavzif etmişler
dir. Fakat bu heyet hiçbir vakitte irade ve hâ
kimiyeti milliyenin istinatgahı olamaz. Her şe
yin mercii yegânesi Türkiye Büyük Millet Mec
lisidir. Meclis bu mereiiyetini kimseye veremez. 
Bu noktai nazardan kabine diyelim veyahut 
demiydim. Kabine de zaten yabancı bir isimdir. 
Biz Heyeti Vekile diyoruz. Eski kitaplarda He
yeti Vükelâ der. 

Sadrazam intihabeden bir kuvvei müstebid
de veyahut bir Heyeti Âdile diyelim. Her ne 
olursa olsun onun kendi arkadaşlariyle, prog
ram ile gelerek itimat alıp işe başlaması doğ
rudan doğruya bir kabine meselesidir. Bu bi
zim şeklimize nazaran doğru değildir. Çünkü 
Salâhaddin Beyefendi buyurdular ki, tefriki 
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Jkuvadan sarfınazar ettikten sonra maksadımız 
tevzii vazaif ve taksimi vazaiftir, diyorlar. O 
halde tevzii vazaif için en güzel çare ve şekil 
Heyeti Vekiledir. Yani vekillerin ayrı ayrı He
yeti Celilenizden intihabedilmesidir. Ancak o 
-zaman vazifeleri böylece tevzi edilmiş olur. Hal
buki kendileri tevzii vazaif yapıyorum buyurduk
ları halde; tevhidi vazaif yaptıklarını fiilen1 

ispat ve ifade etmiş oluyorlar. Tefriki kuva ya
pıyorum derken tevhidi kuva yapmış oluyorlar. 
Çünkü Heyeti Celilenize yalnız bir zata, kendi 
ifadelerine göre derhatır buyuracağınıza naza
ran, bütün devletin umur ve muamelâtından me
sul olmak üzere bir zata tevdii umur edecek. 
O halde diyorlar ki ; bu zat hepsini bir makina 
gibi çalıştırsın ve her şeye bu cevap versin ve 
bu mesul olsun. Bu, teVzii vazaif değildir. Tev
hittir. 

Sonra buyuruyorlar ki; Heyeti Vekilede te
sanüt lâzımdır. Bu şekil, tesanüt temin eder. 
Bunda tamamen hakları vardır. Hakikaten bir 
jzatı intihabetmek ve o zata kendi rüfekayı me
saisini intihabettirmek suretiyle bir heyet vücu
da getirmek cidden tesanüdün temini için çok 
güzel. Fakat efendiler arzu buyurduğunuz gibi 
tefsir edebilirsiniz. Bendeniz diyorum ki Heye
ti Vekilede bu kadar tesanüt aramayınız. Ma-
tdem ki hükümet Meclisi Âlinizdir, mdemki bütün 
programlar ve evamiri müveccehe buradan çıkar 
ve mademki her türlü umur ve hususa dâhilen 
ve haricen mercii yegâne Heyeti Celilenizdir, 
asıl. tesanüdü Heyeti Celilenizde arayınız (Al
kışlar) . 

Efendiler; emin olunuz ki Heyeti Celileni-
zin tesanüdü Heyeti Celbenizin temsil etmiş 
olduğu ve Heyeti umumiyemizin dahi temsil etmiş 
olduğu tesanüt, her şeyin zâmini olur. O halde 
böyle mütesanit bir heyetin içinden ve mütesa
nit bir heyetin noktai nazarını, emirlerini temin 
etmekle muvazzaf olan insanlar beyninde ara
nacak tesanüt, ikinci derecede kalır. 

ihtiyat lüzumunu ima ettiğim nokta da şu-
<lur efendiler her ne mütalâaya binaen olur
sa olsun, kuvvei icraiyeyi bilfiil tatbik eden 
insanların beynindeki tesanüdü değil, bunu 
yalnız kendimiz için alacağım. Bu noktai na
zardan, esas takide noktai nazarından, her 
noktai nazardan, bu Meclis umur ve muame
lâtı devleti bir adama itimatla vê  o adamın 
intihap ve itimat edeceği insanlarla tedvir 

.2 .1337 C : 2 
edemez. Biz tedvir edeceğiz. Ve böyle vekil
ler vasıtasiyle bâzı ikinci derecedeki, teferrua
tı icraiyeyi ifa ettireceksiniz. En doğru olan 
çare, en iyi çare meveudolan çaredir. 

ikinci bir noktai nazardan meveudolan usu
lün teklif olunan şekilden iyi olmadığı ifa
de buyuruluyor. O da, Heyeti Vekilenin Reisi 

! yoktur. Muhatabolacak bir* reis yoktur. Efen-
! diler, reis vardır. Fakat, o riyasetin mutlaka 

Heyeti Celile,niz tarafından da tasdik edilme
si arzu edilirse, Teşkilâtı Esasiye Kanunuz 
buna mâni değildir. Heyeti Vekilenin müza-

j keratım muamelâtını ve mesaisini, faaliyetini 
| ' böylç takip ve tedvir edecek reis sıfatiyle 
ı bir zatın bulunması lâzımdır k i ; mevcuttur. 
I Fakat Meclis derse k i ; bu zatı şu intihabet-
I sin ben tasdik edeceğim. Buna hiçbir mâni 
j yoktur. Ve teşkilât buna müsaittir ve bu, onu 

tağyir etmez. •. 
i Diğer bir nokta var efendim, deniliyor k i ; 
| (Heyeti Vekileyi teşkil etmek için Meclisi, 
I Reisi namzet gösteriyor. Bu Heyeti Celilenin 
! salâhiyeti intihabiyesini tahdit ve takyittir.) 
I Evet; bu, bir noktai nazardan böyledir. Fa-
I kat Kabine diye ifade etmekte bulunduğumuz 
J şekilde kudreti intihabiyeniz, salâhiyeti inti-
j habiyeniz üç kere daha tahdidediliyor. Çün-
| kü Heyeti Celileniz yalnız bir zat intiha-
j bediyorsunuz ve o zatın kendi gönlüne ve key-
j fine göre intihabettirdiği arkadaşları tasdik 
I etmek vaziyetindesiniz. Halbuki şimdi mev-
| cudolan usulde meVcut Reisi Meclis, filân 
J vekâlet için şu kadar, filân vekâlet "için bu ka-
i d̂ ar her vekâlet için bu kadar adam göste-
| riyor. Onlardan istediğinizi intihabediyorsu-* 
; nuz ve buna, salâhiyeti intihabiyenizi muha-
1 faza etmek için tercih edeceğiniz usul nedir? 
! Efendiler. Gösterdikleri şekle göre bir tek ada-
i ma itimadatmek ve onun intihabedeceklerine 
i kendilerini itimada me,cbur tutmaktır ki, bu 
j usûl bittabi mevcut şekle nazaran daha ağır 
i ve Meclisin hukukuna daha az riayetkârlığı 

müeddidir. 
Efendiler, bir heyeti icraiye reisi intihabe-

dip onun intihabedeceği zevata itimadetmek 
verilen salâhiyeti intihabiyeyi tadil etmez, bir 
nazariye gibi telâkki edersek, Meclisinizin 

| Reisi dahi yine tarafı Celilenizden intihabe-
' dilmiş bir reistir. Eğer deseydiniz ki ; (doğ-

L 
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rudan doğruya bu reis kendi arkadaşlarını 
bize 'getirsin, hepsine ayrı ayrı emniyetliniz var
dır. Kimi isteme getirsin çalıştırsın), o zaman 
teklif ettikleri şekil ile bu şekil arasında bir 
fark görmez ve Meclisinizin hâkimiveti ve -im-

noktasından bunu da tabiî maildesin in tahkimi 
rarlu görürdüm. Onun için liiyaset tarafından 
namzet »ösU ı ilmek!'1 bir ı 'îulitlol-"r.'lıı >u ıtr.-.'f 
elmek \; AM.UUV. ı'rk;' İM, lalı-iıi ö.vlı' • . ..•-
peiie çok !ı;,ıir,'ı-. Faka l '.Vı\ asıulu n;,m..« . ö.;-
Iti'tıici, "Ctıc!. ı:izi:ı tekkeme ",ÖK. ü.;-eı, ^ .-
lile.ıizkı ki! m.ıptaki ıııe.->ai'ini leslıîi ı.O'.las.ıia 
mâlui.tur, bence hiçbir noktaca matuf değil
dir. i J i karın teşevvüşünü, tehalükünü menel-
mek halcikaten şu veya bu vekâlet için ciyak ola
bilecek olan bir insanı, yahut insanları meydana 
çıkartmak hususunda bir arkadaşınızı kendi ri
yaset makamınızı istihdam ediyorsunuz. Buttun 
başka bir mânası yoktur.' elendiler. Çünkü o 
makam birçok insanlarla istişare edebilir. Birçok 
insanlarla -görüşebilir, bu noktai nazardan arka
daş] arını tetkik ile iştigal eder. Binaenaleyh 
huzuru âlinize her halde• muvafık bir vekil, arz 
etmek, arzu eder. Fakat efendiler, hepimiz insa
nız. Bunun suiistimal edilmesi varit midir? Evet 
efendiler varittir*. Her hangi bir reisin namzet 
olarak göstereceği zatın arzusuna göre kendisiyle 
anlaşmış insanlardan olması ihtimali daima, var
dır. İşte bu noktai nazarda bir fenalık memul -
dür. Çünkü memleket işlerinde, millet işlerinde, 
hakiki işlerde hissiyata, hatıra, uhuvete bakıl
maz. 

Efendiler, şunu iyi bilmek lâzımdır ki; bu 
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kuvvet ve salâhiyet başkadır, bir de Heyeti 
Umum İyenin intihabına mazhariyetle haiz ola
cağı salâhiyet ve mevkii başkadır. 

Binaenaleyh intihabettiğiniz vekilin kuvvet
li olması ve vazifesini o kuvvetle ifa edebel-
mesi için benim değil, Heyeti Umumiyenin inti-
habetmesi lâzımdır. 

Fakat muhtelif esbaptan dolayı, bâzı suite-
fehhümattan dolayı hakikaten bâzı yanlış inti
haplar oldu. Efendiler bunda arkadaşlarımız 
mazurdur. Bu sözüm bugüne değil o günlere ait
tir. Çünkü o zaman henüz yekdiğerimizi tanı
maya muvaffak olamamıştık. Bir iki defa te
kerrür eden yanlış muamelelerden dolayı bir 
tedbir almak lâzımgeldi. Onun üz'erine zannede
rim ki ; bu namzet meselesi mevzuubahsedil-
mlştir ve Heyeti Celilenız tarafından da musip 
bir tedbir olmak üzere kabul edilmiştir. 

Simdi eğer bir tek adamın namzet gösterme
si ezhana hoş gelmiyorsa bu; namzet göstermek
ten maksadı izah ettim; intihabı teshil Ve temin
dir. Teşevvüşü izaledir. Bendeniz sizinle bera
ber olarak ve sizden çok rica ederek temenni 
edeceğim ki ; bunu tevsi edelim. Bunu şahsiyat
tan çıkaralım, bunu temenni ediyorum. Ve bu. 
Teşkilâtı Esasiye Kanununuzun hiçbir tarafını 
ihlâl etmiyen bir meseledir. Teşkilâtı Esasiyede 
buna dair hiçbir nokta yoktur. Bunu istediği
niz kadar ve istediğiniz za man tebdil ve tağyir 
ediniz. Yalnız yerine, daha güzel daha şâmil ve 
devam ve istikrarı daha iyi olabilecek usulker 
koymak lâzımdır. 

Efendiler son sözümü arz 'ederek tasdiatıma 
kayıt, Teşkilâtı Esasiyeıniziıı bir kaydı kanunisi j nihayet vereceğim. (Encümen mazbatasını irae 
değildir. Bu bir tedbir.olarak alınmıştır. Bugün J ederek) Bu heyeti umumiyesi itibariyle bir ve-
böyledir, yarın başka olur. Çünkü bunlar büsbü- j sikadır. Bunun içinde Heyeti Vekilenin vazife 
tün kalkar, yahut zamanı gelmiş ise istenildiği j ve salâhiyet ve mesuliyetine ait maddeler var
anda ref'olunabilir. Teklifin mevzuunun hik
metini düşünmek lâzımdır. Malûmuâliniz ilk He
yeti Vekile Kanunu yapılırken böyle bir kayıt 
mevcut değildi. Bilhassa o kanunu yapan arka
daşlarım ve onların ve haricinde birçok rüfekam 
bana dediler ki; böyle karışık olacaktır. Siz kimi 
arzu ederseniz o olsun. Ben bunu katiyen ve 
şiddetle reddetmişimdir. Bu arkadaşlara ceva
ben; hayır dedim. Bu Heyeti Celilenin salâhi
yetini küçültür. İkinci bir mahzuru daha var
dır ki; intihabolunan vekilin benim tarafımdan 
intihabedilmesi ile ihraz edeceği, iktisabedeceği 

dır. Fakat bunda daha çok Divanı Kiyasetteki 
ztevatm vazife ve vaziyetine dair maddeler var
dır. Bundan başka Teşkilâtı Esasiye Kanunu
muzun bâzı mevaddmı tahrif ve tağyir ve teb
dil eden maddeler de vardır. Bundan da baş
ka olarak bilhassa esbabı mucibe lâyihasında, 
akaidi siyasiyemizle katiyen kabili telif görül-
m'emesi muvafık olan bâzı nukat ve mütalâat 
vardır. Binaenaleyh bunun içinden yalnız Teşki
lâtı Esasiye Kanunumuzun yedinci maddesinin 
fıkrai ahiresindeki noktayı temin etmiyor. Onu 
temin edebilmesi için o noktai nazardan müs-
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tacelen bir kanun yapılması lâzımdır. Fakat bu; 
heyeti umumiyesi itibariyle çok temenni 
ederim ki; Heyeti Cclilenizin malı olmasın. Sa
mimî olarak arz ediyorum ki ; bunda memleket 
için mahzur vardır. 

Bütün bu mütalâatımla efendiler, bir haki
kati ve bir içtihadı tenvire muvaffak oldum sa 
kendimi bahtiyar addedeceğim. O hakikat da 
millet, yürüdüğü yolu pek büyük isabetli irıti-
habetmiştir. Ve bu yolun münt obasında parlı-
yan saadet güneşini bütün vuzuhiylc görmek
tedir. (Alkışlar) Bu millet o güneşe vâsıl ola
caktır ve hiçbir kuvvet ona mâni olamıyaeak-
tır. (Şiddetli alkışlar) 

REİS — Kifayeti müzakere hakkında takrir
ler vardır. (Kâfidir, sesleri), (Gürültüler) 

(Mazbata muharriri bey cevap vermek isti
yor.), (Gürültüler) Efendim, müzakereyi kâfi 
görerder lütfen e] kaldırsın. Müzakereye devam 
edilmesini arzu edenler lütfen el kaldırsın. 
Efendim, müzakere kâfi görülmüştür. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Efendin!, be
nim sözüm daima vardır. Şimdi seyliyeceğim. 
Takrirler için de sonra söylerim. 

REİS —• Kifayeti müzakereden sonra maz
bata muharriri bey söyliyebilir. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Efendiler, 
hayatı devlet ve memleket için bu kadar mühim 
olan bir meselenin bir anda geçilmesinin doğ
ru olmadığını Heyeti Celileniz takdir buyurur. 
Bir haftadır bu mesele üzerinde birçok arka
daşlarımız söz söyledi ve bugün beş saat gayet 
beliğ bir nutuk dinledik ve bu nutukta çok fay
dalı nikat bulunmakta yanı encümen tenevvür 
etmek istediği nikatı burada bulmaktadır. Bah-
solunan şeylerin heyeti umumiyesinden bende
nizin istifade ettiğim bir iki nokta vardır ki; 
bellibaşlı tekmil meselesinin esası bunda ic
mal ediliyor. Ve encümene atfedilmek istenilen 
zihniyet, her ne olursa olsun, o kısmı almıya-
cağım. 

GAZİ MUSTAFA KEMAL Pş. (Anka
ra) -—• Hayır; encümene hiçbir zihniyet atfet
miyorum beyefendi. 

SALÂHADDİN B. (Devamla) — Şahsi kı
sımları şimdi bertaraf ediyorum. Encümen bu 
hususta ilmî olarak cevap vermek mecburiye
tindedir. Biliyorsunuz ki, bu iş için çalışan ve 
sekiz aydır muhassalai mesaisini Meclisi Âlinin 

önüne koyan encümeniniz var. Bu mesele sekiz 
aydır encümende duruyor. Binaenaleyh sekiz 
gün daha bu mesele için encümenin son sözü
nü dinlemek lûtfıınu diriğ buyurmayınız. Bun-

. dan tenevvür edecek heyeti umumiyei millettir. 
Milletin menafii âliyesine hizmet etmek bor
cumuzdur. (Gürültüler) O gayeyi gözeterek en
cümen çalışıyor ve çalışacaktır. Binaenaleyh 
tekrar arz ve rica ediyorum, encümen son sözü
nü söylemedi. Hakikat hususunda efkârı mu
halife ve mütekabile yekdiğeriyle anlaşmadan 
meseleyi örtmek doğru değildir. Onun için mü
saadenizle tensibedeeeğiniz bir gün ve arzu bu
yuruyorsanız Pazartesi günü encümen namına 
arzı izahat edeceğim. (Muvafık muvafık sesle
ri) 

KILINO ALİ B. (Gszianteb) — Hariçte fe
na tesirler yapıyor: Halk içinde siyasi tesirler 
yapıyor. 

REİS — Meclisi Âlinin ekseriyeti müzakere
nin kifayetini kabul ettiler. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Bu akşam 
için müzakereyi kâfi: gürdüler.' (Gürültüler) 

REİS — On beş takrirden yedi tane&ü kanu
nun encümene iadesine dair, bir tanesi mutlak 
surette encümene iadesine, bir tanesi tâyini esa
miye mütaalliktir. İki tanesi bir lâyihai kanu
niye seklinde encümene iadesini, bir tanesi ye
niden bir encümeni mahsus teşkilini teklif edi
yor. Diğer bir tanesi kanunu esasi encümenine 
havalesini teklif ediyor. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Kanunu 
Esasi paçavra oldu, onu encümeni yoktur. 

TEVFİK Ef. (Kanığın) — Milletin Kanunu 
Esasisi (bildiğiniz değildir. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Bu milletin Kanu
nu Esasi Encümeni vardır. Kanunu Esasi pa
çavra olamaz. 

REİS — Efendim otuz imzalı Tây'ini Esami 
takrirleri vardır. MeJvzuu müzakere olan He
yeti Velkilenin vazife ve mesuliyetine dair Lâ
yihai Kanuniyenin tâyini esami ile reye kon-
ımasmı teklif ediyor. 

B. M. Meçlisi Riyaseti Ce'lilesine 
Gerek esbabı mucibesi ve gerek ibu esbibı 

mucibeye müsteniden tanzim 'edilen mevaddı 
ile ımalksadı teşekkülümüze ve bunu ımüeyyit 
olan Teşkilâtı Esasiye Kanununa münafi görü-
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len işbu kanunun reddi ile Heyeti Vekilenin va
zife ve mesuliyetine dair Ibil'âikaydüsart (milletin 
hâkimiyetine müsteniden yeniden Ibir kanun tan
zimi hususunun müst'aeelıen Kanunu Esasi En
cümenine havaleteihmin tâyini esami ile reye' 
vaz'mı teklif ederiz. 

Lâzisıtaın Mebusu 
Osman 

Cebelibereket 
ihsan 

Diyarb'efcir 

Niğde 
Vehbi 
Kozan 

Doktor Fikret 
İstanbul 
Numan 
Sa ruban 

î'br ah'inı Süreyya 
Diyarbekir 

Kadri 
Biga 

Ham'di 
Ertuğrul 

Mustafa Kemal 
Kırşehir 

Müfid 
Ergani 
Haikkı 

Antalya 
Hamdullah Subhi 

Eslkişehir 
Abdullah Aızimi 

îzmit 
Hamdi 

Gazianteb 
•Kiline, Al i 
İstanbul 
Neşet 
Edirne 
Faik 

Karahisarı Şarki 
Meımduh 

Karahisarı Sahi!) 
Ali 

Gelifedlu 
Celâli1 Nuri 

Anteb 
Ali Cenami 

Trabzon 
Recai 

Lâzistan 
M'elhmed Necati 

Lâz'istan 
Abidlin 
'Bursa 

Olsmıan Nuri 
Kângırı 
Tevfik 
Sivas 

Mustafa Taki 
Antalya 

Rasih 
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REİS — Efendim tâyini esami takrirleri mü

zakerenin şekli cereyanına aittir. Maddelere ge
çilsin mi geçilmesin mi? Diye -esasa taallûk edi
yor. Diğer ikinci bir meselei müstehire §eklindo 
maddelere geçilmezden evvel... 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Encü
men geri alıyor. 

REİS — Efendim reyinize arz ediyorum. İkin
ci takriri yani otuz imzalı takriri okuyorum. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Encü
menin mazbatası yoktur, geri alıyoruz. 

REİS — Otuz imzalı takriri reyinize arz edi
yorum. Lütfen reylerinizi istimal buyurunuz. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Efendiler, 
ben encümenin fikrini söylemek isterim. (Gü
rültüler) . 

REİS — Müzakereyi ihlâl edenler hakkında 
nizamnameyi tatbik edeceğim. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Encümene 
gidiyor beyefendi... 

REİS — Reylerini vermiyenler hakkında Ni
zamnameyi tatbik ederim. Kırmızı redde, beyaz 
kabul edenlere aittir efendiler. Yalnışlık olma
sın, reye vaz ettğim takrirdir. Takrir ise lâyiha
nın reddini mutazammındır. Lâyihayı reddeden
ler kırmızit, kabul edenler beyaz... 

Efendiler rica ederim müzakereyi tatil et
medim oturunuz. 

NAFİZ B. (Canik) — Rey puslalarından bir 
tane daha verelim mi? 

REİS — 106 kabul '2 müstenkf 4 ret olduğu
na nazaran ve bâzı rüfekamn inkıtaı müzakereye 
sebebiyet vermeleri üzerine nisabı müzakere te
min edilemedi. Cumratesi günü tekrar reye vaz'-
edilmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanına saati : 6,25 sonra) 
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