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BÎRÎNCI CBLftI 
Bed'i müzakerat, saat : 1,30 

REİS — Birinci Reisvekili Vehbi Efendi Hazretleri 

KATİPLER : Atıf Bey (Kayseri), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Efendim ekseriyet hâsıl oldu. Meclis 
açılmıştır, 

Zaptı sabık hulâsası okunacak. Lütfen din
liye] ira. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci Celse 
Reisisani Rauf Beyefendinin tahtı Riyaset

lerinde bilinikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve 
tashihan kabul olundu. İzmit'in senei devriyei 
istihlâsı münasebetiyle mevrut telgaraflara cevap 
yazılması tensibedildi. Mersin, izmir yurdundan 
mevrut protesto telgrafı okundu. Kavanini Ma
liye Encümeni intihabatı tebliğ olundu. Aydın 
Mebusu Esad Efendinin Söke ve Kuşadası mu
hacirini ahvaline dair .sual takriri Dahiliye Ve
kâletine tebliğ olundu. Zâbitana bir nefer tayını 
itabına dair teklif ruznameye alındı. Dahiliye 
bütçesi ikinci defa reye konarak 20 müstenkif, 
50 redde karşı 108 reyle kabul olundu. Bilâ-
hara Ziraat Bankası bütçesi müzakeresinin de
vamına karar verilerek (A) cetvelinin fasılları 
ile kanunun birinci maddesi aynen kabul olun
du. Ve teneffüs için celse tatil olundu. 

İkinci Celse 
Musa Kâzım Efendi Hazretlerinin tahtı Ri

yasetlerinde bilinikat Dahiliye Vekili Fethi 
Beye iki ay mezuniyet ita olundu. Ziraat Ban
kası bütçesi müzakere edilerek (B) cetvelinin 
fasılları aynen ve lâyihai kanuniyenin 2, 4, 6, 
7, 9 ncu maddeleri aynen, 5, 8 nci maddeleri 
tadilen kabul ve üçüncü maddesi bilâhara mü
zakere edilmek üzere kanundan tefrik edildi. 
Müdürü Umumi muhassesatmın mütehassıs ma
aşı karşılığı olmak üzere tevkifi, müdür ve mü
dür muavinine verilen yevmiye ve harcırahla
rın müsebbibinden tazmini kabul olundu. Bi
lâhara 12 milyon liralık Avans Kanunu müza
kere edilerek maddeleri aynen ve heyeti umu-

miyesi 12 ret, 5 müstenkife karşı 148 reyle 
kabul olundu. Ziraat Bankası bütçesinin tâyini 
esami ile reye vaz'ında ekseriyet hâsıl olama
dı. Perşembe günü içtima olunmak üzere cel
seye nihayet verildi. 
İkinci Reisvekili Kâtip Kâtip 

Vehbi Kayseri Van 
Atıf Hakkı 

REİS — Efendim, zaptı sabık hakkında bir 
mütalâa beyan edecek var mı? Beyanı mütalâa 
eden yok. Zaptı sabık aynen kabul edilmiştir. 

Evrakı varideye geçiyoruz. 

3. — TEZKERELER 
1. — Müzakeratı Sulhiye İhzari Komisyonu

na mebuslardan iki âza intihabedilmesine dair 
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi 

REİS — Müzakeratı sulhiye esnasında umu
ru maliyeye ait hususatı müdafaa etmek üzere 
şimdiden teşkil edilecek İhzari Komisyona Mu
vazene! Maliye ve İktisat encümenlerinden bi
rer âza izamına dair Heyeti Vekileden mevrut 
tezkere var. Okunacak : 

OSMAN B. (Kayseri) — Geç kalmış, efen
dim. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Aman ne srür-
at! Biz şimdiye kadar hepsini hazırlanmış bili
yorduk. "̂  

3 . V I I . 1338 
B. M. Meclisi Riyaseti delilesine 

Düveli İtilâfiye ile icra edilecek müzakeratı 
sulhiyede umuru maliyeye ait âmâl ve metali-
bi milliyenin temini hüsnümüdafaası için tes-
biti muktazi esasat hakkında şimdiden ihza-
ratı lâzimede bulunulmak üzere İktisat Vekili 
Hasan Beyefendinin tahtı Riyasetinde Harici
ye Hukuk Müşaviri Münir, Maliye Müsteşarı 
Zekâi, Varidat Müdürü Vahid, Düyunu Umu-
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miye Müşaviri Cevad, Rüsumat Müdürü Umu
misi Kemaleddin beylerden mürekkep bir ko
misyon teşkili ve mezkûr komisyona Muvaze
ne ve İktisat encümenlerinden birer azanın 
iştirak ettirilmesi tera Vekilleri Heyetinin 2 . 
V I I . 1338 tarihli içtiraaında takarrür etmiş ol
makla ol veçhile Muvazene ve iktisat encümen
lerinden birer âzanm tâyin ve işarına müsaade 
buyurulmasım istirham eylerim, efendim. 

tera Vekilleri Heyeti "Reisi 
Ve 

Erkânı Harbiyei Umumiye Vekili 
Fevzi 

S A L Â H A D D I N B. (Mersin) — Efendim, 
gösterilen hüsnüniyete teşekkür edilmek lâzım-
gclir. Fakat bu vakte kadar uyuyorlai' mıydı? 
Tekrar ediyorum, uyuyorlar mıydı! Muvazenei 
Maliye Encümeniniz bunu 4 - 5 ay evvel Mali
ye Vekâletine yazmıştı. Bu gibi mesailde Hü
kümetin daha evvel çalışması lâzımgelir. Bir 
gün evvel, bir gün sonra meselesi ayrı bir nok-
tai nazar olabilir. Mesuliyeti idarei Devleti ya 
Heyeti Aliyeniz mütehammildir, bunu sineye 
çekeceksiniz veyahut bu vaziyeti üzerine almış 
olan rüfekamız buna bir gün cevap vermelidir
ler. Bu gayet mühim bir meseledir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Mevzuubahsolan komisyon altı ay 
evvel teşekkül etmiş ve vazifeye de başlamış, 
tetkikat ve istihzaratm bir kısmını da ikmal 
etmiştir. Bu tezkerenin tahririnden maksat ik
tisat ve Muvazenei Maliye Encümeninde bulu
dan arkadaşların vukuf ve ihtisaslarından isti
fade için komisyona iki azanın ilâvesinden iba
rettir. Yoksa komisyon daha evvel teşkil edil
miş ve vazifeye de başlamıştır. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Bir sual so
racağım. Müsaade buyurun. Düyunu umumiyei 
Devlet hakkında yedinizde mazbut ve mütehak-
kak vesaik var mıdır? Düşman işgali altında 
bulunan- yerlerde ; gerek Hükümetin ve gerek 
ofradm duçar olduğu zararlar kamilen tesbit 
edilmiş midir? Bunların bir ikisini biliyoruz. 
Fakat ; Devletin badessulh maliyesine vermek 
istediği istikamet hakkında sabit bir hııtut var 
mıdır? 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Reis Bey bu 
eelsei hafiyeye ait mesaildendir. 
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SALÂHADDİN B. (Devamla) — Bunlar 

bendenizce Meelisi Âlinin esas vazaifinden olup 
çoktan beri rüyet edilmesi lâzımdı. Biz öyle 
zannediyorduk ki; Hükümet sabit kanaatlerini 
hazırlamış ve Meelisi Âlinin eneümenleriyle 
müzakereye başlamış olsun. Bir de şunu ilâve 
edeceğim. Bu mesaili hal ve fasletmek için lâ
zım olan ihtisas erbabı ve lâzım olan vesaik 
burada mevcut değildir. Bu işi mütehassısları
na terk ederek ve bunun için lâzım olan aza
nın celbini encümen altı ay evvel rica etmiş 
olduğu halde hiç bir şeyin yapılmadığını ilâve 
ederim. Cevap versinler. 

MALİYE VEKİLl HASAN FEHMİ B. — 
Devlete ait kuyudat ve muamelâtın istanbul'da 
olduğu 'hepimizce malûmdur. Fakat Heyeti Ve-
kilenizin bundan tanı bir sene evvel 'bu vazaifi 
ifa etmek üzere İstanbul'a memur gönderdiği, 
oradan birtakım evrak ve vesaiki Ankara'ya 
cel'bettiği, düyunu Devlet 'hakkında lâzımgelen 
malûmatı istanbul'dan buraya naklettiği yine 
Meclisi Âlinin malûmatı tahtmdadır. 

Düşman işgali altında bulunan ahalimize düş
manın iras ettiği hasar ve zararlara gelince: Bu
gün bunlar için her ne söylenmişse boştur. Tah-
nıinattan ibarettir. Ne vakit memleketlerimizi bii-
nayetillahi Tealâ istirdadederiz. Zararı hakiki o 
zaman görünür. Bugün düşmanın işgali altında 
bulunan bir memlekette zarar ve ziyanın 
tesbitine imkân var mıdır efendim! Bu
nu ne şeraitle ve ne vesaitle yapacağız! Istir-
dadedilen mahaller hakkında, yine Meclisi Âli
nizin malûmatı tahtında, teşkil edilen komis
yonlar gitti^ Lâzımgelen tahkikat ve tetkikatı 
icra etti. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum1) — Efen
dim, Vekil Bey ile Salâhaddin Beyin bu husus
taki beyanatları tervicolunur. Hepimiz de itiraf 
ederiz ki; böyle malî, iktisadi, siyasi ihtiyacı 
temin edece'k, esasatı vaz'edecek mütehassısla
rımızın ekserisi istanbul'da bulunmaktadır. 
Bunlardan istifade düşünülüyor ki gayet doğ
ru ve mantıkidir. Meselâ istanbul'da birçok 
adlî istihzara! vardır. Bunları eelbetmeye zan
nederim, Meclis kendilerine salâhiyet verir. 
O-eçende Tevfik Rüşdü Bey biraderimizin bu
yurduğu gibi, bu memleket için, bu vatan için 
tahsil etmiş olan zevattan buradaki fakir köy
lümüzü, halkımızı mahrum etmeye Büyük Mil
let Meclisinin hakkı yoktur. Âlimleri, fâzılları 
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para sarf ederek buraya getirmek, cihadı millî
mizi bütün cihana göstermek, dâvayı millîmizi 
ilmî bir surette herkese anlatmak, istikbali
mizi bu suretle tarsin etmek lâzımdır'. Bu hu
susta tcra Vekillerinin nazarı dikkatini celb-
ediyorum. Meclisi Âli mezuniyet versin, müm
kün ise vâsi salâhiyet versin; her nerede mü-
tahassıs zevat varsa 'buraya getirilmelidirler. 
Bu suretle vazifei vataniyelerini ifa etmiş olur
lar. Aksi takdirde mesuldürler. 

REİS — Efendim, mesele bitmiştir. Muva
zene ve İktisat encümenlerinden iki âza isti
yorlar. Bu tezkere 'berayı malûmat 'buraya ya
zılmıştır. Encümen âza ve reislerine rica ede
riz. İki âza intihap buyursunlar. 

Efendim mezuniyet hakkında Divanı Ri
yaset karan var. Okunacak. • 

2. — AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI 

/. — Mebuslardan beş zata izin verilmesine. 
devir Divanı Riyaset karan 

f> . VII . 1338 
Heyeti Umuıniyeye 

Âtide isimleri muharrer zevatın esbabı 
sı'hlhiye ve mazeretlerine mebni hizalarında 
gösterilen müddetle mezun addi Divanı Riya
setin 5 . VII . 1338 tarihli on sekizinci içti-
maında tensibedilmiş olmakla Heyeti Umıımi-
yenin nazarı tasvibine arz olunur efendim. 

B. M. M. Reisisanisi 
Hüseyin .Rauf 

Hüseyin Hüsün Efendi (İsparta) üç ay. 
İsmet 'Bey (Çorum) üç ay. 
Hacı Ş$krü Bey (Diyar'bekir) üç ay. 
Bekir Sıdkı Bey (Siverek) üç ay. 
NTecib Bey (Ertuğrul) iki ay, 

REİS — Hüseyin Hüsnü Efendinin üç ay 
mezuniyetini kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Ekseriyetle kabul edilmiştir. 

İsmet Beyin üç ay mezuniyetini kailini 
edenler lütfen el kaldırsın. Katbııl edilmiştir. 

Hacı Şükrü Beyin üç ay mezuniyetini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir, 

Bekir Sıdkı Beyin üç ay mezuniyetini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Neci'b Beyin iki ay mezuniyetini kabul eden-, 
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir efen
dim. 
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5. — SUALLER, CEVAPLAR 

/. — Bolu Mebusu Tunalt Hilmi Beyin, Zon
guldak Amele Birliği cemiyetlerinin içtimaları-
na amele müfettişlerinin iştirak etmesi esbabına 
dair İktisat Vekâletinden sual takriri 

REİS — Tunalı Hilmi Beyin, Amele Birliği 
cemiyetlerinin içtimalarma amele müfettişleri
nin iştirak etmesi esbabına dair İktisat Vekâle
tinden sual takriri var. İktisat Vekâletine ha
vale ediyoruz. 

2. — Burdur Mebusu İsmail Subhi Beyin, 
Tiflis'te bulunan heyete eletir Hariciye Vekâle
tinden sual takriri 

REİS — Burdur Meb usu İsmail Subhi Beyin, 
Tiflis'teki heyete dair Hariciye Vekâletinden 
sual takriri var. Hariciye Vekâletine gönderiyo
ruz. 

2. —~ Memurin Muhakemat Encümenine bir 
âza intihetbedilmesine dair Encümen Riyaseti tez
keresi 

REÎS — Memurin Muhakemat Encümenine 
bir âza intihabına dair Encümen Riyasetinin bir 
tezkeresi var, okunacak : 

Riyaseti Oelileye 
Memurin Muhakemat Encümeni âzasından 

Elâziz Mebusu Hacı Feyzi Bey mezunen infi-
kâk etmiştir. Mumaileyhin yerine ikmali müd
det için intihabı sabıkta en çok rey alanlardan 
bir zatın alelûsul intihap buyurulmasını Heyeti 
Oelileye arz ve teklif ederim. 

Memurin Muhakemat 
Encümeni Reisi 

Karahisarı Şarki Mebusu 
Ali Sür ur i 

REİS — Efendim bundan sonra nöbet Di-
yarbekir Hamdi Beyindir. Usulü veçhile Diva
nı Riyasetçe Hamdi Beye bir şey yazılır, gider. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Reye kon
ması lâzımdır. 

REİS — Diyar be kir Mebusu Hamdi Beyin 
bu encümene âza intihabını kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Ekseriyeti azîme ile kabul 
olunmuştur efendim. 

3. — Mebuslardan dört zata izin verilmesi 
hakkında Divanı Riyeıset kararı 
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REİS — Divanı Riyasetin bir kararı daha 

var. Okunacak : 

Heyeti Umumiyeye 
Meclis nisabı müzakeresini emin bir tarzda 

muhafaza etmek endişesiyle Ankara'da iki yüz
den fazla âza bulunmadıkça mezuniyet ita etme
mek fikrinde bulunan ve bu baptaki kanaatini 
Heyeti Gel il eleri karariyle de teyideyliyen Diva
nı Riyaset hariçte bulunan rüfekadan mezuni
yetlerinin temdidini talebedenlere de o yolda ce
vap vermekte ve temdit hakkındaki müracaatleri 
ekseriya is'af edilememekte ise de asılları merbut 
telgraf namelerde katî mazeretlerini bildiren âti
de isimleri muharrer arkadaşlara hizalarında 
gösterilen müddetle mezuniyet itasını zaruri gör
müş olmakla Heyeti Umumiyenin nazarı takdir 
ve tasvibine arz olunur, efendim. 

B. M. M. Reisisanisi 
Hüseyin Rauf 

Rasih Efendi (Antalya), 10 Hazirandan iti
baren, üç ay. 

Sadullalı Bey (Bitlis), 12 Hazirandan itiba
ren, üç ay. 

Zekâyi Bey (Adana), Heyeti Vekileden alı
nacak tarihe kadar vazifesinin hitamından itiba
ren, bir mah. 

Neşet Bey (İstanbul), esasen bir mah olan 
mezuniyetinin hitanımdan itibaren, on beş gün. 

REİS — Rasih Efendi (Antalya)... (Gürül
tüler, olmaz sadaları) Rica ederim, beyefendiler 
reye koymuyorum, okunuyor. (Gürültüler) 

MAZHAR B. (Aydın) — Arkadaşınızın has
ta olduğuna inanınız. Rica ederim telâş buyurul-
masm. Bendeniz hasta olduğunu biliyorum ve 
bizzat gördüm. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
dim, bir noktayı işaret edeceğim. Efendiler! Ar
kadaşlarımızdan mazereti olanlara tabiî doktor 
raporuna istinaden izin verilir. Fakat hidematı 
vataniyeye gitmiş olup da mezuniyeti temdidedi-
lenlere bu an için tam tahsisat verilemez. Arka
daşlarımızın mazeretlerine Divanı Riyasetçe ka
naat hâsıl olduğu takdirde alelade mezuniyetleri 
zaruridir. Hasta olanlar gelemez, tabiî onlar ma
zurdur. 

REİS — Rica ederim efendiler, dinleyiniz.. 
Muhavere olmasın. 

iiasih Efendi (Antalya) nın, 10 Haziran ta-
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rihinden itibaren, üç mah mezuniyetini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Sadullah Bey (Bitlis) in, 12 Haziran tarihin
den itibaren, üç mah mezuniyetini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabu' edilmiştir. 

Zekâi Bey (Adana) nm, Heyeti Vekileden 
alınacak tarihe kadar vazifesinin hitamından iti
baren, bir mah mezuniyetini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Neşet Bey (İstanbul) un, esasen bir mah olan 
mezuniyetinin hitamından itibaren, on beş gün 
mezuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. Mesele bitti. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Nasıl bitti? 

3. — Ankara Mebusu Atıf ve Karesi Mebusu 
Abdülgafur efendilerin, Harb Kazançları komis
yonlarının mukarrer atına ve ayrıca mahallerin
de birer komisyon teşkilinin muvafık olup olma
dığına dair suali ve Maliye Vekili Hasan Fehmi 
Beyin tahrirî cevabı 

REİS — Efendim, Karesi Mebusu Abdülga
fur Efendinin, Harb Kazançları Vergisinin tah
sili hakkında Maliye Vekâletinden sualine cevap 
var. Onu okuyacağız. Rica ederim, arkadaşlar dı
şarıya çıkmasınlar. 
. HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Bu sual -
cevap olduğu vakit sual de okunsun ki, verilen 
cevap muvafık mıdır? Değil midir"? Anlıyalım. 

REİS — Efendim, müsaade buyurun. Hacı 
Mustafa Efendi bir mütalâa beyan ediyor. Zan
nederim ki, çok muvafıktır. Sual gittiğinde de 
okunmuyor, şu halde cevabın muvafakat ve 
ademimuvafakati anlaşılamıyor, evvelâ sual 
okunsun ve badehu cevap okunsun da anlıyalım, 
diyor. Pek muvafıktır. Evvelâ sualin okunma
sını kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. Sual okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Meclisi Âlice bilâtetkik tatbiki kabul edilen 

Harb Kazançları Vergisi Kararnamesinin mü-
kellefince cidden mucibi gadrolan bâzı mevaddı 
gayrikabili tahammül bir vergi tahmil ve İtiraz 
komisyonlarının kararları da şiddeti tezyidet-
mekte olmakla hususatı âtiyenin Maliye Vekâle
tinden sualini arz ve teklif ederiz. 

1. Kendilerine Harb Kazançları Vergisi tarh 
edilen zevat tarafından mahalleri en büyük 
mülkiye memurluğuna verilen istidaların karar-
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namei mezkûrun maddei mahsusası mucibince ! 
(Mahallî en büyük mülkiye memurluğuna itası * 
•lâzımdır) diye İtiraz Komisyonunca reddedil
mesi 

2. İtiraz reddinin Hükümeti iş'g-al addiyle 
yüzde on cezanın vergiye zammı 

3. 'Bidayetea beyanname vermediklerinden 
dolayı vergi i asliye bir misli cezanın zammı. Şu 
üç madde hakikaten gayrikabili tahammül ve 
mugayiri haik ve adil olmakla tadili 

4. İtiraz komisyonları, itirazatmda tered-
düdettikleri takdirde tetkiklerinin maliye mü
fettişliğine havalesi ı.e dair olan maddenin ma
hallî ticaret odalarına, oda olmıyan yerlerde, 
mahallî belediyeye havalesinin münasibolup ol-
mıyacağı 

5. İtiraz komisyonlarının ancak merkezden 
tetkiki, ahvali iktisadiyei m ah al üyeye mezkûr 
komisyon heyetinin ademi vukufları dolayısiyle 
isabet olamıyaeağından mahallerinde komisyon 
teşkilinin muvafık olup olmıyaeağı 

Karesi Mebusu Ankara Mebusu 
Abdül.gafıır Atıf 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Oelilesine 
Meclisi Âlice tatbiki kabul buyurulmuş olan 

Harb Kazam:!arı Vergisine ait Kararnamenin-
bâzı mevaddı mükellefin hakkında mucibi gadr-
olduğundatı bahisle hususatı âtiyeye cevap itası 
Ankara Mebusu Atıf ve Karesi Mebusu Abdül-
•gafur beyefendiler tarafından bittakdim sureti 
25/6/1338 ve 907/2612 numaralı tezkerei Celilei 
Riyasetpenahileriyle mürsel sual takririnde bil
dirilmekle bu bapta cereyan eden muamele ve I 
işbu muamelenin Kararnamede mabihiJistinadı 
olan mevad berveçhi âti arz olunur. 

1. Mükellefin tarafından mahalleri en bü
yük mülkiye memurluğuna verilen itirazname-
ler henüz Merkez Komisyonunca reddedilmemiş
tir. Ancak mezkûr itiraznamelerin 'mahallinde 
(En büyük malmemuruna) verilmesi lâzimeden 
iken «En büyük mülkiye memuruna itası» Ka
rarnamenin yirmi altıncı maddesindeki sarahate 
muhalif görülmesine ve şu kadar ki, İdarei tlnıu-
miyei Vilâyat Kanunu mucibince en büyük mül
kiye memuru vekillerin mümessilleri olmakla 
beraber halkın bu gibi müstediyatı öteden beri 
mülkiye memuruna ita ve dairei mütaallikasına 
havale ettirmekte oldukları cihetle teamüle te-
balyetle makamın gayrıya verilmiş olan mezkûr | 
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müstediyatın müddeti kanuniye zarfında malme
muruna havale ve tevdi edilmiş olmak şartiyle 
kabulü muvafıkı mâdelet olacağına ve mesele
nin tefsiri kanuna taallûku hasebiyle zatı mese
le hakkında encümeni ma'hsusunca karar itti
hazı lâzımgeleceğine dair Merkez Komisyonun
ca ittihaz olunan karar vekâleti âcizice de bit
te nsip keyfiyet 12 Haziran 13188 tarihli tezkere 
ile Makamı •Celili Riyaseti) e ilahilerinden istizan 
edilmiştir. 

2. Tetkik ve tezekkür olunan itiraznameler-
den Merkez Komisyonunca reddi takarrür eden
lere zammedilen yüzde on ceza; muterizin Hü
kümeti işgalinden mümbais olmayıp -mahallî 
Tarh komisyonlarınca matruh verginin bir kıs
mına veya esasına itiraz edilmesinden mütevel

littir. 
Hükümet Feri milletler vücuda getirdiği için 

zatî ve'umumi muamelâtiyle efradı millet her 
vakit Hükümeti işgal edebilir. Mevzuübahis yüz
de onun vergiye cezaen zamnu şu sebeptendir : 
Harb Kazançları Kararnamesinin yirmi sekizin
ci maddesinde verginin miktarı hakkında mü
kellef tarafından itiraz vukuunda yalnız tenzili 
talebolunan miktarın tahsili Merkez Komisyo
nunun kararına talikan tehir olunur. Ve Merkez 
'Komisyonunca kabul olunan tenzilât, mükellefin 
iddia eylediği tenzilâtın nısfından dun olduğu 
takdirde farkının, yani : Fazla talebedilmiş olan 
tenzilâtın yüzde onu cezaen vergiye başkaca 
zammölunur. Mükellefiyetin esasına itiraz, ver
ginin miktarına itiraz gibidir, diye Merkez Ko
misyonuna salâhiyet verilmesindendir. Vâzıı ka
nunun ceza 'kısmındaki kasdı, hasbelitiraz ver
ginin tehiri tahsilinden mümbais ve eyyamı mü-
taahhireye matuf bulunduğu şüphesizdir. Nite
kim bu esas; diğer bâzı tekâlif hakkında da ka
bul olunmuştur. (Maahaza bu cezanın affı mu
vafıkı maslahat olacağına Vekâlet kail ise de 
takdir Heyeti Celilelerine aittir.) 

3. Her mahalde harb esnasında fevkalâde 
temettü temin ettiği veya para na'kl eylediği te
vatür derecesinde şayi olan kimseden komis
yonlar derecei temettülerini mübeyyin bir be
yanname talebetmeye salâhiyettar olup bu su
retle talebolunan beyannameyi vermiyenler ve
ya hilafı hakikat beyanatta bulunanlar hakkın
da Tariı Komisyonunca tahkikatı lâzime icra 
olunarak tahakkuk ettirilecek vergi bir misli ce
za ile tahsil olunacağı Kararnamenin on yedin-
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ci ve mükellefin beyannamesine göre tahakkuk 
etmesi lâzımıgelen Vengi Komisyonunca tebey-
yün ettirilen miktardan % 10 veya daha ziya
de noksan ise farkı bir misli ceza ile tahakkuka 
zammedileeeği yirmi birinci ve beyanname ita-
siyle mükellef olanlar müddeti muayyene zar
fında beyannamelerini vermedikleri takdirde 
badelihtar on beş gün sonra komisyonca re'sen 
takdir olunan vergiye nısfı kadar da ceza zam-
molunaeağı yirmi ikinci maddeleri icabında n-
dır. Mevaddı mezkûrenin mükellefin hakkında 
ademitatbikı ancak bir maddei kanuniye ile 
mümkün olabilir. 

4. — Merkez Komisyonunca muhtacı tetkik 
görülecek mevad ve hesabatın Maliye müfettiş
leri tarafından tetkiki Maliye Vekâletinden 
talebe kanunen saJâhiyettar bulundukları gibi 
Maliye müfettişlerinin de hususu mezkûru tet-
kika iktidarları kâfi bulunduğu ve esasen ka
rarname bu gibi hususattaki hakkı tetkiki Ma
liye müfettişlerine verdiği cihetle işbu tetkik 
mesailinin belediye veya ticaret odalarına tel
kine imkânı kanuni yoktur. Tarh komisyonla
rının mahallince belediye veya ticaret odaların
dan müutahap azalardan müteşekkil olmasına 
nazaran bunların tarh muamelâtının, kararna
menin yirmi yedinci maddesi mucibince tetki-
katı temyiziyeyi Maliye Vekâletinde teşekkül 
eden komisyonca temyizen tetkikındeki isabeti 
kanuniye müsellem bulunduğu ve Temettü Ver
gisi hakkındaki tetkikatı temyiziye dahi kendi
ne has kanun mucibince bu esas dairesinde ce
reyan etmekte bulunduğu cihetle tetkikatı inti-
haiyenin; merkezce ifası vekâleti âcizice ııııı-
vafıkı nefsilemr görülmekte olduğunun arziyle 
takdim kılındı olbapta. 

Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Efendim, 
hatırı âlinizdedir ki; Harb Kazançları Vergisi 
Cephe Zammının kabulünü mütaakıp Maliye 
Vekili esbakı Perid Beyefendi tarafından vâki 
olan teklif üzerine Heyeti Celilenizce kabul 
edilmişti. Bu, kanun değil, malûnıuâliniz ka
rarnamedir. İstanbul Meclisi Mebusanında da 
tetkik olunmamıştır. Bu kararnamenin muhte
viyatı, münderecatı bendenizce kendi hesabıma 
- itiraf ediyorum ki - halen malûm değildir. Bel
ki de Meclisi Âli âzalarının birçoğunca da ma-
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lûni olmadığı halde her nasılsa kabul edilmiştir. 
Kabulünü mütaakıp tatbiki hakkındaki karar 
üzerine bâzı maddeleri alâkadaranm, yani bir
çok mükellefinin gadrini mucibolmuştıır. Sual 
takririmde arz ettiğim veçhile kendilerine Harb 
Kazançları Vergisi tarh edilen zevat tarafından 
verilecek istida doğrudan doğruya bulunduğu 
mahallin en büyük Maliye memuruna verilmek 
lâzım iken Mülkiye memuruna verilmiş diye bu 
misillû itiraz istidaları mevkii müzakereye kon
mamıştır. 

Maliye Vekili Beyefendi İtiraz komisyon
larınca her ne kadar bunların reddedilmediği
ni söylüyorsa da ret mahiyetinde mevkii mü
zakereye konmamıştır. Bu muhakkaktır. Şimdi 
beyefendiler rica ediyorum. Kn büyük Mülkiye 
memuru kendisine verilen isitdayı kendisi ta-

* rafından havaleye kanunen salahiyetli olmadığı 
halde defterdarlığa, muhasebeciliğe, veyahut da 
mal müdürlüğüne havale ederse acaba bundan 
mesul olan müstedi midir? Yoksa istidayı ha
vale eden zat mıdır? Eğer kanunen kendisi de 
salâhiyettar değilse niçin bu isitdayı havale et
miştir? İtimz istidası en büyük Maliye memu
runa itası lâzımken Mülkiye memuruna veril
miştir diye muamele görmediğini işitiyorum. 

İkincisi: Muhterem Maliye Vekili Hasan Bey
efendinin de muvafıkı mâdelet ve hakkani
yet olmadığını vermiş olduğu cevabi tezkerede 
beyan buyurdukları veçhile bir adama tarh edi
len haıb kazançlarına itiraz etmesi üzerine «bu 
adam Hükümeti işgal etmiştir» diye tarh edi
len miktarın, yani mükellef olduğu verginin 
yüzde onu nispetinde bir ceza vergiye zam sil
en iyle \< liulmuştur. Bu da muvafıkı mâdelet 
değildir. 

Üçüncüsü; beyanname vermediğinden dola
yı, vergii asliye bir misli ceza ilâve ediliyor. 
Rica ederim, kararname şeklinde olan bu Harb 
Kazançları Vergisini münevveran, ınütefekkiran 
tetkik ve tefhim etmezlerse; acaba bu mükellef 
olan jsnaf ve tüccar nasıl olur da anlamadı
ğından dolayı tecziye olunurlar? Tabiî bunlar, 
buna vâkıf olamadıklarından dolayı beyanname 
vermedikleri cihetle mağdur ediliyorlar. Bun
lar, kendilerine lâzımgelen irşadat ve tenvirat 
yapılır da. edilen ihbarata riayet etmezlerse 
bundan dolayı mesul ve muaheze edilmeleri lâ-
zımgeiiı. Binaenaleyh böyle beyanname verme
diğinden dolayı vergii aslinin bir misli zam 
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katiyen muvafıkı adalet ve nasfet değildir. Yi
ne Maliye Vekili Beyefendi bunu tamamen ka
bul etmiyorlarsa da kısmen kabul ediyorlar. 
Bunun tadili her halde bir kanun lâyihası tek
lifine menuttur, bir lâyihai kanuniye verilirse 
tadil olunur diyor. 

Dördüncü itiraz ettiğimiz nokta; İtiraz ko
misyonları kararlarının tetkikinin Maliye mü
fettişlerine aidolması hakkında bir madde var
dır. Biz, meselenin Maliye müfettişlerine ha
valesinden ziyade, itiraz olunan maddenin ma
hallî itcaret odalarınca, olmıyan yerlerde de 
belediye heyetlerince tezekkür edilmesini istiyo
ruz. Çünkü Maliye müfettişlerinin halihazırda 
bir defa vazaifi asliyelerinden âdeta izharı ac-
zetmek derecesinde olduğunu görüyoruz. Bir de 
o vazife inzimam edecek olursa vazifeleri te-
kessür edeceği gibi mahallî ticaret odasının ve
yahut belediye meclisinin vâkıf olduğu ahvali 
iktisafliyeye Maliye müfettişlerinin vâkıf olamı-
yacağı kanaatindeyiz. Bu itibarla Maliye müfet
tişlerine havale edilecek mseelenin doğrudan 
doğruya ticaret odalarına; olmıyan yerlerde be
lediye meclislerine, yani belediye heyetlerine 
havalesini teklif ediyorum. Ancak Hükümeti 
Merkeziyede, yani Maliye Vekâletinde teşekkül 
eden komisyonlarda itirazların tetkiki lâzımdır. 
Bu, kanunda tasrih edilmiyor. Bu ise muvafıkı 
adil ve hak değildir. Sebebi : Bu komisyonu teş
kil eden zevat her halde Türkiye'nin, Anado
lu'nun birçok aksamım ve o aksamda mevcud-
olup Harb Kazançları Vergisiyle mükellef olan 
zevatın ahvali iktisadiye ve ticariyelerini ya
kından bilemezler. 

Bu itibarla mahallerinde birer komisyon teş-
kiliyle o komisyon tarafından tetkiki muvafıkı 
mâdelet olacağından bunların bu suretle tadi
lini teklif ediyorum. G^rçi Maliye Vekili Hasan 
Beyefendinin mütalâası alındıktan sonra bunun 
bir lâyihai kanuniye ile teklif edilmesi lâzım
dır. Bunlara da Vekili Muhterem muvafakat et
tiği takdirde lâyihai kanuniyeyi tanzim ve me
rasimi muktaziyesine tevessül olunur. Heyeti 
Âliyenize arz etmek istediğim, şu üç maddenin 
kabulü ve diğer iki maddenin de mahzurları 
olup olmadığı lâyikiylo anlaşıldıktan sonra on
ların da tadilidir. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Ğümüşane) 
— Abdülgafur Efendi Hazretlerinin tenkidatı, 
mevcudolan ve Meclisi Âli taraflıdan bir maddei 
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î kanuniye ile Maliye Vekâletine tatbiki emrolunan 

bir lâyihai kanuniyenin tadilini tazammun edi
yor. Bu ayrı bir meseledir. Mevcut kanunun tat
biki dolay?siyle ahkâmında bir yolsuzluk varsa 
o vekâlete terettübeden bir mesuliyet değildir. 
Sualin ikinci kısmı, ki daha ziyade kanunun 
tadiline şâmildir. Mal memurlarına verilmesi 
lâzmıeglen itiraznameler vaktiyle memurini mül
kiyeye verildiğinden dolayı, Temyiz komisyon
ları bunları kabul etmiyor. Elde mevcut kanun 
malmemurlarma verilecektir, diye sarahaten işa
ret ettiği için, komisyon bunlar üzerine tetki-
kat yapmıyor. Fakat istidaları da reddetmiyor. 
Tahrirî cevapta da izah olunduğu veçhile, ve
kâlet, daha evvel bu ciheti nazarı dikkate ala
rak Meclisi Âliden bir tefsir istedi, dedi ki, 
îdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu mucibince, 

» vali ve mutasarrıfa verilen itirazlar, müddeti 
kanuniyesi zarfında verilmiş ise, memurini ma
liyeye verilmiş gibi muamele yapmak zaruridir. 
Fakat kanun sarih olduğu için, Meclisi Âli, bunu 
tefsir şeklinde kabul etsin dedi. Bir de bu ka
nuna mütaallik diğer bir tefsir Kavanin ve Mu-
vazenei Maliye encümenlerindendir. Tadile ta
allûk eden diğer aksam da bunlarla beraber 
orada müzakere edilir. Meclisi Âliye sevk edi
lir. Cezaların şeyine gelince.. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Mülkiye me
murlarına verilen isdidalar, kendisinin salâhi
yeti olmadığı halde nasıl ve ne salâhiyetle ora
ya havale ediliyor!? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim; malûmuâliniz üç sene evvel bu vergi 
tahakkuk etmiş.. Niçin diye... 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Mademki, 
Mülkiye memuru kabul etmiştir. Maliy-3 Mü
fettişinin de kabul etmesi lâzımdır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ R. (Ğü
müşane) — Efendim, müsaade buyurun. En
cümeni Âliniz ve Meclisi Âliniz bu tefsire mu
vafakat ediyor. Sarahat vardır beyim. Encü
men bunu ihzar etmek üzeredir. Efendim sa, 
rahaten en büyük Maliye memuruna verilecek
tir. Kararname bir maddei kanuniye ile ka
nun olmuştur, encümendedir, gelir. 

MEHMET) ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Mutasarrıflık makamından Maliyeye gelmesine 
mâni yoktur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim, tefsir encümendedir. Şimdiki halde 

— 276 — 
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meydanda tefsir yoktur. Böyle yapılması lâ
zımdır, derseniz öyle yapılır. 

Maliye Vekâletinin istediği tefsir henüz gel
memiştir. Encümenlerimizde, yahut Heyeti 
Vekilededir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) — 
Bu bir tamim ile olur. 

MALÎYE VEKÎLt HASAN FEHMİ B. _ 
Temyiz Komisyonunun istidayı reddettiği tak
dirde... * 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Her iki ka
nun... 

REÎS — Basri Bey söz yoktur. 
MALÎYE VEKİLÎ HASAN FEHMÎ B. — 

Temyiz Komisyonu istidayı tetkik ettiği takdir
de yüzde on cezanın lüzumsuzluğundan bahset
tiler. Bidayeten kanunun sarahati kâfiyesi dâ
hilinde komisyon bu cezayı vaz'etmek mecburi
yetindedir. Fakat bu cezayı kaldırmak lâzım 
mıdır, değil midir? Meclisi Âli kabul buyu-
rursa hakikaten bu cezayı kaldırmak lâzımdır. 
Çünkü biliyorsunuz ki, Meclisi Âlinin madde 
madde tahkik ve tahrir neticesi olmayıp toptan 
kabul ettiği bir maddei kanuniye ile bu gibi 
gayritabiîlik tahaddüs etmiştir. Belki bunu ev
velce tetkik etmiş olsaydı buna mahal kalmaz
dı. Fakat bunu dahi Muvazenei Maliye Encü
meni arz ettiğim gibi nazarı dikkate almıştır. 
Bu mesele de orada derdesti müzakeredir. O 
da Meclisi Âlinize sevk edilecektir. Temyiz Ko
misyonu her hangi bir hesabı yeniden tetkika 
lüzum gördüğünde Maliye müfettişlerine hava
le eder. Bu fıkranın tadiline gelince doğru de
ğildir. Çünkü ticaret odaları, vergiyi bidaye
ten tarh eden heyetlerdir. Malûmııâliniz bida
yet heyetleri, yani vergiyi tarh eden komisyon
lar, biri Meclisi idareden, biri ticaret odasın
dan, birisi de belediyeden, diğeri de Maliye
den olmak üzere dört zattan terekkübediyor. 
Şimdi vergiyi bidayeten tarh eden heyete tem-
yizen tetkiki icabeden bir hesabı havele etmek 
doğru değildir. Bunun tetkikatını Temyiz Ko
misyonunda ve Temyiz Komisyonu kâfi gelmez
se ve mahallerinden malûmat almak iktiza eder
se Maliye müfettişleri vasıtasiyle yaptırmak za
rureti vardır. Binaenaleyh bunun tadiline lü
zum yok, istidalar meselesi için vekâlet bir ta
dil teklif etmiştir. Mesele, kanun meselesidir. 
Tadil meselesidir. Mevcut kanunun tatbikatın
da bir gûna yolsuzluk yoktur, 
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ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Arz ve tak

dim ettiğim sual takririmin verilen cevapla 
beraber, Muvazenei Maliye Encümenine hava
lesini teklif ediyorum. (Muvafık sesleri) 

REÎS — Abdülgafur Efendinin bir talebi 
var, benim vermiş olduğum sual takriri vekâ
letçe verilen cevap ile beraber Muvazenei Mali
ye Encümenine havale olunsun. Çünkü bunun 
orada tefsiri veyahut başka cihetle alâkası var
dır. Bu da orada bulunsun ve Muvazenei Ma
liye Encümeni ona göre bir şey tertibetsin, di
yor. Bu teklifini kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul olunmuştur. Mesele bitmiş
tir. 

4. — ÎKÎNCÎ DEFA REYE KONULAN 
MADDELER 

1. — Ziraat Bankasının 1338 senesi bütçe 
kanunu 

REİS — Şimdi beyefendiler; Ziraat -Ban
kası bütçesini reye koyacağız. Geçende mua
mele tamam olmadığı için şimdi ikinci deîa re
ye koymak lâzımgeldi. Fakat evvelce verdiği
miz karar veçhile yine ismi bulunmıyan zeva
tın yoklamada bulunmamış addini kabul edi
yor musunuz? (Kabul, kabul sesleri) Yine 
zannederim, birçok arkadaşlar salondadırlar. 
Onun için evvelâ koridorlarda ilân e'delim. Zi
raat Bankası 'bütçesi reyinize vaz'edildiğinde 
reyi bulunmıyan arkadaşların yoklamada bu
lunmamış addedilmesini kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

RAGIB B. (Kütahya) — Reis Bey müsaade 
buyurunuz. 

REİS — Geçti mesele? 
RAGIB B. (Kütahya) — Geçti ama yolsuz 

geçti. (Gürültüler) 
(Çok doğru oldu Reis Bey sadaları) 
REİS — Efendim bütçeyi kabul edenler be

yaz, kabul etmiyenler kırmızı verecek. (Reyler 
toplandı) Rey vermiyenler varsa lütfen rey
lerini versinler. 

Efendim rica ederim, muhavere olmasın, din
leyiniz. 

6. — TAKRİRLER 

±% — Siird Mebusu Mustafa Sabrı Efendinin, 
zahireye Hükümetçe vazıyed edilmemesi hakkın-
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daki Meclis Kararının tatbik edilmediğine dair 
takriri 

REÎS — Siird Mebusu Mustafa Sabri Efen
dinin bir takriri var. 

Riyaseti öeiileye 
Ankara Mebusu Hacı Mustafa Efendinin ita 

ettiği takrir üzerine zahaire vazıyed muamelesi 
yapılmıyarak mütaahhitler vasıtasiyle mu'bayaa-
tın icrasına ve hilâfında hareket edenler hakla
rında muamelei kanuniye ifasına Meclisi Alice 
ikarar verildiği ve bu karar suk ve mahallât ara
larında, pazar yerlerinde münadiler marife
tiyle nida ettirildiği halde yine zahireye vazıyed 
muamelesi yapılmakta olduğunu ve serbest za
hire beyi ve şırası olmadığını dünkü gün pazar 
mahallinde dolanmakta iken müşahede ettim 
ve muamelei kanuniyetşikenaneye teessüf et
mekle beraber müştekileri polis karakoluna 
gönderdim. Polisler dünkü, gün menettiği hal
de yine bugün vazıyed ve inhisar devam et
mekte olduğu fukara müşterilerin şikâyetle
rinden müsteban olmaktadır. Bu hale nihayet 
verilmek üzere Dahiliye ve Müdafaai Milliye 
vekâletlerine işbu takririmin havalesini teklif 
ederim. 

Siird Mebusu 
Mustafa Sabri 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Hayır 
hayır efendim. Büyük Millet Meclisinin kara
rı icra edilmiyorsa ve şu takrir de onu söylü
yor. Evvel beevvel vazifelerim yapmıyan ve
killer hakkında istizah yapılır, is'kat edilir. Ba
husus burada da yapılmamış, diyor. Bu takriri 
geri alsınlar, istizah yapsınlar. Başka türlü ol
maz efendim. 

REÎS — Efendim şu takririn havalesini ka
bul edenler lütfen ellerini 'kaldırsın. Takrir 
reddedilmiştir. 

7. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Heyeti Vekilenin salâhiyet ve vazifesi
ne dair Encümeni Mahsusun tanzim etmiş oldu
ğu kanun teklifi ile Ankara Mebusu Gazi Mus
tafa Kemal Paşa ile arkadaşlarının Heyeti Vc-
kilenin salâhiyet ve vazifesine dair Encümeni 
Mahsusça tanzim edilmiş olan kanun teklifinin, 
İcra Vekillerinin sureti intihabı ve Heyeti Ve
kile Reisinin Meclisçe tasdiki noktasından da 
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tekrar tetkik edümek üzere Kanunu Esasi En
cümenine ve Encümeni Mahsusa havalesine dair 
takriri (1) 

\ REÎS — Efendini reyler tasnif olununcaya 
' kadar Heyeti Vekilenin sureti intihabına dair 

olan lâyihai kanuniyenin müzakeresine başlı-
| yoruz. 

Eöbabı mucibe m a k t a s ı 
i Türkiye Büyük Millet Meclisi İcra Vekil

lerinin sureti intihabına dair olup 2 Mayıs 
1336 tarihinde Heyeti Umumiyenin kabulüne 
iktiran ile mevkii meriyete vaz 'olunan kanu
nun ikinci maddesini tadildi 4 Teşrinisani 
1336 tarihinde Meclisçe kabul olunan madde
nin tadiline dair Ankara Mebusu Gazi Musta
fa Kemal Paşa Hazretleriyle rüfekası canibin
den Meclisi Âli Riyasetine takdim olunan 
3 . XII . 1337 tarihli ve 4712 numaralı tak
rir 3 . XII . 1337 tarihinde Heyeti Umumiye-
ee nazara alınmış ve muktazasınca yeni bir ka
nun lâyihası kaleme alınmak üzere Makamı 
Riyasetten Encümeni Fevkalâdeye havale 'bu-
yurulmuştu. işbu takriri esas itibariyle seza-
varı tetkik gören encümenimiz Kanunu Esasi 
Encümeni ve Encümeni Mahsus azalarından 

I mürekkobolarak biliçtima icabatı ahval ve za
mana göre icra Vekilleri întihahı Kanununun 
hukuku esasiye kavaidine tevfikan daha mü
tekâmil bir şekilde tedvini zımmmda müzake-
rata iptidar ve beş maddeyi cami olmak üzere 
bir kanun lâyihası tanzim ve ihzar eylemiştir. 
Her ne kadar bu kanun lâyihası İcra Vekille
rinin vazife ve mesuliyetine dair encümenimiz-
ce bittetkik ikmal ve ihzar olunan ve Meclisi 
Âliye derdesti takdim bulunan kanunun esna
yı müzakeresinde münakaşa ve kabul edilmiş 
ise de vekillerin sureti teşekkül ve intihabına 
mütedair olan işbu kısmın aynı heyetin vazife 
ve mesuliyetine mütaallik bir kanundan ayrı 
mahiyeti ve hukuki vaziyeti Ihaiz bulunmasına 
binaen müstakil bir lâyiha halinde Heyeti Ce-
lileye arzı muvafık görülmüştür. Mütekaddim 
lâyihai kanuniyede vekâletler namzetlerinin 
tâyinine mütaallik usul Meclisi Âlinin kabu
lüne iktiran ettiği takdirde elyevm iner'i 
(Büyük Millet Meclisi îcra Vekillerinin sureti 

(1) Evveliyatı cilt 14, İçtima 116 — 120 ve 
cilt 15 İçtima 121 de 
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intihabı) hakkındaki Kanunun 4 Teşrinisani ı 
1336 tarihH**ikinci maddei muaddelesi mefsuh 
olacağı gibi icra Vekilleri Reisinin sureti in
tihabı hakkındaki usul de kabul buyıırulduğu 
halde Teşkilâtı Esasiye Kanununun dokuzun
cu maddesinin (icra Vekilleri Heyeti içlerin
den birini kendilerine Reis intihabederler) 
fıkrasının tayyı suretiyle tadili icabedecektir. 
İşbu lâyihai kanuniye icra Vekillerinin nam-
zetlikleriyle icra Vekilleri Reisinin suret ve 
şekli intihabını daha \âsi bir esasa iptina et
tirerek Meclisi ^Âliyi mesele ile daha geniş 
mikyasta alâkadar kılmaktadır. İcra Vekilleri 
Heyetinin sureti teşekkül ve intihabı hakkın
daki bu lâyihai kanuniyenin bâzı kısımları as
rımız düveli mütemeddinesiııin halkçılık vadi
sinde en müterakkisi olan isviçre Devleti Ka- I 
ııuıııı Esasisinin bâzı maddeleriyle müşabehet I 
arz eylemektedir. Ancak işfbu müşabehet bir- I 
çok kanunlarımızın malûl bulunduğu veçhile 
alelıtlak bir taklit mahsulü olmayıp memleke- I 
timizin Meşrutiyet hayatında vükubulan teced- I 
düt ve ıslahatın ve ihtiyacatı siyasiyei milliye- j 
ınizin ihzar ettiği zaruri bir tekemmül bulun- I 
muş ve binaenaleyh; ihtiyacatı hazıramızm vü- I 
'•ut verdiği ,şu kanun lâyihası şayanı şükran I 
bir eseri tesadüf olarak dünyanın en müte- I 
meddin bir Devletinin Teşkilâtı Esasiyesi de- I 
recesine irtika eylemiştir. 

Meclisi Âlice dafhi teslim ve tasvip buyuru-
lacağı veçhile fevkalâde zamanların ilcaat ve I 
i'htiyacatı ve tarihi millîmizin tahtı tesirinde I 
olarak kavaniııi esasiyenıizde camia hâkimi- I 
yeti esasına doğru vukua gelen işbu lahavvü-
lâtı mühimine Hukuku Esasiye ilmi noktai na
zarından elhak sezavarı takdirdir. I 

Elyevm düveli mutemedine nezdinde İcra I 
Vekilleri teşkil ve intihabı üç esasa istiııadet- I 
inektedir. İşbu esasattan birincisi: Tefriki ku-
va usulüdür ki bugün kısmen Şimali Amerika J 
cem ahiri m üttif ikasında tatbik edilmektedir. 

Bu usul mucibince icra Vekilleri, Reisicum
hur tarafından intihabolunup Parlâmento huzu
runda hiçbir gûna mesuliyet kabul etmezler. 
İkincisi : Kabine sistemidir ki, esas itibariyle 
İngiliz tarihi meşrutiyetinin bir tekemmülü ne
ticesi olup Fransa inkılâbı kebiriyle Avrupa 
Teşkilâtı Esasiyesine nüfuz edilerek bugün 
Garb devletlerinin kısmı mühimin ince kabul 
edilmiştir. Şu sistem hükmünce dahi heyeti ic-
raive ki rai veya reisicumhurca müntahap bir | 

1838 C : 1 
başvekilin mtikapgerdesi olan zevattan mürek-
kebolarak badetteşekkül Parlâmento huzurunda 
mazharı itimadolduğu takdirde umuru icraiye-
yi devletin tedvirine şürû eyler. Üçüncüsü: İcra 
Vekilleri Heyetinin doğrudan doğruya ve mün
feriden Millet Meclisi tarafından tâyini ile müm
kün mertebe muamelâtı umumiyei devleti kab-
lelicra millet meclislerinin tahtı teftişinde bu
lundurmaya sâi usulü müstahseneye merbut şekli 
intihaptır ki ; Edvarı tarihiyede serzedei zu
hur olan icra heyetleri diktatörlüğüne mühimce 
mâni teşkil etmesindeki ehemmiyetine ve mua
melâtı devleti de daimî surette tahtı emniyette 
bulundurmak lüzumuna binaen Büyük Millet 
Meclisinin bidayeti teessüsünden beri tatbik ve 
kabul edilmiş ve işbu kanun lâyihasında dahi 
teferruatça bâzı tadilâta mâruz kalmakla bera
ber esas itibariyle kabul ve ipka olunmuştur. Şu 
cihet dahi arz ve izahtan müstağni değildir ki: 
Balâda mezkûr ilk iki sistemi tatbik etmekte 
bulunan devletler bunların nevakısına bilhassa 
Harbi Umumi içinde şehidolmuşlar ve üçüncü 
sisteme doğru teşkilâtı esasiyelerinde mühim bir
çok tadilât vücuda getirmek mecburiyetinde 
kalmışlardır. 

Şüphe yokutr ki namına tedviri umur edi
len camianın İcra Vekillerini mümkün olduğu 
kadar en kısa bir tarikle kendisinin intihabetmesi, 
saltanatı milliyenin sahibi bulunan halkın irade
sinin tecellisine hadim olduğu kadar marzaı mil
let dâhilinde olmıyan suiistimalâtın da önünü 
alabilecek salim bir usuldür, işte bu gibi esasatı 
ve bilhassa ihtiyacatı memleketi nazarı itibara 
alan encümenimiz Türkiye halkının mukaddera
tına bizzat ve bilfiil vâzıülyed bulunmasını mü-
emmin ve kâfi olacağına kanaat ettiği işbu ka
nun lâyihasını Meclisi Alinin nazarı tasvibine 
arz ile kabulü ve kavaniııi Devlet meyanma itha
lini rica ve teklif eyler. 

Vekâlet namzetlerinin doğrudan doğruya 
Meclis Heyeti Umumiyesince intihabının teşev
vüşü araya meydan vermesine ve bir sureti sa-
limede cereyan edememesine ve Heyeti Vekile 
âzası meyaııında emri tesanüdün temin oluna -
mamasına binaen vaktiyle bu cihet Meclisi Âli
ce nazarı itibara alınarak şimdiki kanun muci
bince namzetlerin Meclis Reisvekili tarafından 
iraesi cihetine gidilmişti. Halbuki işbu kanunun 
ınevaddı umumiyesinden dahi anlaşılacağı veçhile 
her hangi bir vekâlete namzet iraesi icabettiği 
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takdirde Meclis reisleri ve bunların vekilleriyle 
elyevm teşkilâtı Devlete tekabül etmekte olan 
encümenler rüesası ve îcra Vekilleri Reisinden 
mürekkep bir heyet tarafından Meclis âzasın
dan lâakal üç zatın vekâlet namzedi olarak 
gösterilmesi sureti encümenimizce tasvibedil-
miştir. Mütekaddim lâyihai kanııniyede bu şekli 
tecviz ve kabul eden encümenimiz gerek îcra Ve
killeri namzetliklerinin Meclisi Âliye sureti 
vaz'ı hakkında Mustafa Kemal Paşa Hazretle
riyle rüfekflsı canibinden itâ olunan takriri ve 
gerek şimdiye kadar bu hususta Millet Meclisi 
Heyeti Celilesince izhar olunan arzuyu na'za-
rı itibarda tutarak namzetlerin işbu kanun 
lâyihasının birinci maddesinde muharrer ve 
emri intihapla en ziyade alâkadar teşkilâta men
sup zevat tarafından bittezekkür Heyeti Umu-
mîyeye arzmı. tensibetmiştir. Namzet irae ede
cek olan işbu heyetin Meclisi Âlice gerek şa
yanı itimat ve gerek işgal edecekleri mevkie gö
re elyak zevatı tefrik ve temyizde ehil olaca
ğında iştibaha mahal yoktur. Heyeti Vekile 
Reisinin dahi müzakerata iştirak ederek bera
ber çalışabileceği namzetler hakkında beyanı 
mütalâa etmesi hususu aynı zamanda îcra He
yetinin bir tesanüdü tam tahtında teşekkülünü in-
taeedebilecek ahvelden olmakla namzet iraesiyle 
mükellef! heyette âza sıfatiyle bulunması muvafık 
görülmüştür. Bu maddei kanuniye şimdiye ka
dar Meclis Reisievveli tarafından vekil namzedi 
iraesi hakkında câri usul yerine, namzetlerin 
tâyin ve iraesi vazifesini mesele ile pek ziyade 
alâkadar büyük • bir heyete tevdi etmiş olmak
la namzetlerin iraesi sistemini geniş mikyasta 
Meclisi Âlinin tahtı murakabesinde bulundur
maktadır. 

Kanun lâyihasının ikinci maddesi îcra; Ve
killeri Heyeti Reisinin sureti intihap ve nam
zetliğine dair olup îcra vekâletleri Riyaseti için 
Meclisi Âlinin intihabına arz olunacak zatın, 
vekil namzedi iraesi ile mükellef heyete bil
cümle îcra Vekillerinin dahi iltihakiyle teşek
kül edecek bir heyeti mahsusa tarafından Mec
lisi Âliye arzı tariki ihtiyar olunmuştur. Bu 
veçhile hareket edildiği takdirde İcra Vekille
rinin, tahtı Riyasetinde içtima edecekleri reisin 
intihabından evvel mütalâa ve noktai nazarla
rını işyarı' etmeleri istifadeyi mucibolacağı gibi 
emri tesanüdün dahi aralarında teminini istil-
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j zam edeceğinden nefsülemre muvafık görülmüş-
I tür. 

Meclisi Âlinin intihabına arz olunacak iki 
reis namzedi hal ve vaziyete göre îcra Vekilleri 
meyan m dan olacağı gibi doğrudan doğruya Mec
lis âzasından dahi olabilecektir. Şu kadar 
ki : Namzet göstermek vazifesiyle mükellef olan 
heyetin adedi mürettebinin sülüsaniyle inikade-
derek reyi hafi ile ittihazı karar eylemesi vekil 
intihabı gibi mühim bir işin mecrayı saliminde 
cereyanını müemmin olmasiyle üçüncü madde 
bu veçhile tesbit ve kabul olunmuştur. Ancak 
îcra Vekilleri Reisi, vekiller meyanmclan inti-
habolundtğu takdirde esasen haiz olduğu ve
kâleti de Meclis karariyle muhafaza edebilmesi 
işbu lâyihai kanuniyeye dördüncü madde olarak 
yazılmıştır. Buna başlıca sebep îcra Vekilleri 
Makamı Riyasetini idare edecek olan zatın İcra 
Riyasetinin derkâr olan vaziyet ve ehemmi
yeti fevkalâdesine binaen vekiller nıeyamndan 
intihabına lüzumu katı görüldüğü takdirde 
emri intihabın teshilidir. Mamafih Meclisi 
Âlice reisin kesreti vezaifi nazarı itibara alına
rak resikârmda bulunduğu vekâlet umurunu 
tedvir edemiyeceği kanaati hâsıl olursa bu mad
dei kanuniye mucibince onun idare etmekte bu
lunduğu vekâlete Meclis âzasından bir diğerinin 
asaleten, intihabı hususu temin edilmiştir. 

Vekillerden birinin her hangi bir sebeple va
zifesi başından muvakkaten infikâki icabettiği 
takdirde vekâlet umurunun müsellem olan ehem
miyetine binaen cereyanını teminen onun maka
mına aynı vazife ve salâhiyeti haiz ve Heyeti 
Umumiye muvacehesinde asıl misillû mesul ol
mak üzere bir vekil vekili intihabı hususu mu
vafık görülmüş ve işbu keyfiyet beşinci madde 

- olarak tesbit olunmuştur. İşbu vekil vekilinin 
sureti intihabı dahi vekil intihabı usulünün ay
nıdır. Müstağnii izahtır ki : Bir vekilin muvak
katen vazifesi başından infikâkinde zuhur ede
bilecek umuru mühim menin icrai salâhiyeti haiz 
olan Millet Meclisinin o hususta itimadını haiz 
olmaksızın gaybubet eden vekil tarafından her 
hangi bir zatın tâyini ve nasbi suretiyle idaresi 
tecviz; edilir bir keyfiyet olmamakla encüme
nimiz, böyle bu vaziyet hudusunda her hal ve 
kârda Millet Meclisince bir vekil vekili intiha
bını hukuku esasiye kavaidi zaruratmdaıı ola
rak telâkki etmişir. 
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İcra Vekillerinin sureti intihabına dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Büyük "Millet Meclisi reisleri 
ve reisvekilleriyle teşkilâtı Devlete tekabül eden 
Şer'iye ve Evkaf, Dahiliye, Hariciye, Adliye, 
Müdafaai Milliye, Muvazenei Maliye, iktisat, 
Nafıa, Maarif, Sıhhiye ve Muaveneti içtima
iye encümenleri rüesasmdan ve .icra Vekilleri 
Reisinden mürekkep bir heyet her vekâlet için 
badelmüzakere Meclis âzasından lâakal üç zatı 
namzet olarak irae eder. Meclis bunlardan birini 
intihabeyler. 

MADDE 2. — Vekâletlere namzet irae eden 
heyete mevcut icra Vekilleri dahi iştirak ede
rek icra Vekilleri Heyeti Riyaseti için gerek 
icra Vekilleri meyanmdan ve gerek Meclisten 
lâakal iki zatı namzet olarak irae ederler. Mec
lis bunlardan birini intihabeyler. 

MADDE 3. —-Namzet iraesiyle mükellef 
heyetiej adedi müretteplerinin sülüsaniyle ini-
kadedebilirler ve reyi hafi ve ekseriyeti mut-

,laka ile ittihazı karar ederler. 

MADDE 4. — icra Vekilleri Reisi, icra Ve
killeri meyanmdan intihabolunduğu takdirde 
haiz olduğu vekâleti dahi Meclis karariyle mu
hafaza etmesi caizdir. 

MADDE 5. — icra Vekillerinden birinin her 
hangi bir sebeple vazifesi başından infikâki 
icabettiği takdirde avdetine kadar yerine Bü
yük Millet Meclisince bir vekili muvakkat in-
tihabolunur. işbu vekili muvakkat dahi ve
kilin vazife ve salâhiyetini haiz ve vekil misillû 
mesuldür. Emri intihap vekil intihabı usulüne 
tevfikan icra kılınır. 

MADDE 6. — işbu kanuna mugayir olan 
ahkâm mülgadır. 

" MADDE 7. — işbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülieradır. 

MADDE 8. — işbu kanun Büyük Millet Mec
lisi tarafından icra olunur. 

Reis Mazbata Muharriri Na. 
izmir izmir 

Yunus Nâdi Mahmud Esad 
Kâtip Âza 

Kütahya Kângırı 
M. Ragıb Behçet 
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Âza 

Canik 
Mehmed 

Âza 
Karahisarı Şarki 

Ali Süruri 
Edirne 

Mehmed Şeref 
Gümüşane 

Hasan Fehmi 

Erzurum 
Hüseyin Avni 

Kozan 

Âza 
Karahisarı Şarki 

Bâzı cihetine muhalifim 
Mustafa 
Âza 

Menteşe 
Dr. Tevfik Rüşdü 

Canik 
Ahmed Nafiz 

Trabzon 
Bâzı kaydına muhalifim 

Hafız Mehmed 
Bursa 

Operatör Emin 
Kângırı 

Dördüncü maddenin bir fıkra- Tevfik 
sına muhalifim 

Dr. Fikret 
işbu lâyihai kanuniye kabul edildiği halde 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun dokuzuncu 

maddesinin 
Aslı 

Alacağı şekil 

MADDE 9. — Büyük Millet Meclisi hoyeti 
umumiyesi tarafından intihabolunan Reis, bir 
intihap devresi zarfında Büyük Millet Meclisi 
Reisidir. Bu sıfatla Meclis namına imza vaz'ma 
ve Heyeti Vekile mukarreratını tasdika salâ-
hiyettardır. icra Vekilleri Heyeti içlerinden 
birini kendilerine Reis intihabederler. Ancak 
Büyük Mîllet Meclisi Reisi Vekiller Heyeti
nin de Reisi tabiîsidir. 

Şekli Muaddeli 
Madde 9. — Büyük Millet Meclisi Heyeti 

Umumiyesi tarafından intihabolunan Reis bir 
intihap devresi zarfında Büyük Millet Meclisi 
Reisidir. Bu sıfatla Meclis namına imza vaz'ına 
ve Heyeti Vekile mukarreratını tasdika salâhi-
yettardır. Büyük millet Meclisi Reisi Vekiller 
Heyetinin de Reisi tabiîsidir. 

REİS — Bu hususta söz söylemek istiyen 
arkadaşlar lütfen isimlerini işaret ettirsinler. 
Efendim bu hususta söz istiyen arkadaşlarımı
zın esamisini okuyorum : Ali Şükrü Bey (Trab
zon), Hakkı Hami Bey (Sinob), Ziya Hurşid 
Bey (Lâzistan), Ragıb Bey (Kütahya), Dursun 
Bey (Ç\ruııı), Müfid Efendi (Kırşehir), Bas-
ri Bey (Karesi)' Emir Paşa (Sivas), Emin 
Bey ^Erzincan), Mehmed Şükrü Bey (Karahi-
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sar), Besini Malay Bey (Kütahya), Fevzi 
Efendi (Malatya), 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Reis Bey bu 
kanunun lehinde ve aleyhinde söyliyeeekler tef
rik edildi mi? (hacet yok sesleri) 

Ziıaat Bankası bütçesinin neticei arası 
REİS — Efendim Ziraat Bankası Bütçesi 

Kanununun reyi tasnif olunmuştur. Reye iş
tirak eden arkadaşlarımız 188 dir. Muamele 
tamam. 7 müstenkif, 22 redde karşı 159 reyle 
bütçe kabul edilmiştir. 

NT':'SRAT Ef. (Erzurum) — Efendim ce
vap verilmedi. Heyeti Vekile Kanunu hakkın
da söz istiyenleri yazdınız. Bu yazılanlar lehte 
mi söylîyecek, aleyhte mi söyliyecek? 

REİS — Efendim ona dair bir şey geçmedi. 
NUSRAT Ef. (Erzurum) — Geçmek lâzım

dır. 
REİS — Efendim lehte ve aleyhte tefrik 

• etmek lâzım mıdır? (Hayır sesleri) Söz Trabzon 
Mebusu Ali Şükrü Beyin, buyurun efendim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
dim mazbata muharririnin evvelâ izahat ver
mesi lâzım, 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Efendim 
zannederim Heyeti Vekilenin de burada hazır 
bulunması lâzımgelir. Bu kanunun ehemmiyeti 
ıııahsusası vardır. Tatbik edecek olan zevat 
hazır bulunmalıdır. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
dim, bu kanunun Heyeti Vekileye taallûku 
yoktur-. Heyeti Vekile Büyük Millet Meclisinin 
yaptığı kanunları tatbika mecburdur. Meclis 
kanaatine göre kanun yapar. Bu kanunu ka
naatine, kanaati vicdaniyesine muhalif gören 
vekil çekilir. Binaenaleyh Heyeti Vekile âza
larının Büyük Millet Meclisinin huzurunda ve
kil sıfatiyle idarei kelâm etmelerine mahal 
yoktur. (Doğru sadaları) 

REİS —- Mazbata Muharriri Bey, izahat 
itası için kürsiye 'buyurunuz. 

DR. TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — 
Efendim Encümeni mahsus Mazbata Muharri
ri biraz rahatsızdır. Fakat Kanunu Esasi En
cümeni Reisi buradadır. Lâkin zannederim es
babı mucibe mazbatası sarihtir, izaha hacet 
yoktur. (İzahat lâzımdır sesleri) 

KANUNU ESASİ ENCÜMENİ REİSİ YU
NUS NÂDİ B. (İzmir) — Efendim, lâyihai ka-
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nuniyede ve mazbatamızda kâfi derecede iza
hat verilmiş oluduğundan bendeniz muhtasaran 
bir iki mülâhaza arz edeceğim: Zaten bu mü
lâhazat malûmııâlileri olan mülâhazattır. Bu 
lâjd'-hai kanuniye manzum âlileri buyrulduğu 
üzere İcra Vekillerinin sureti intihabına dair 
olan eski bir maddei muaddelenin tevsian ta
dilinden ibarettir. Büyük Millet Meclisi te
şekkül ettiği zaman kendisinde olan salâhiyeti 
ieraiyeyi tatbikatta ve fiiliyatta ne suretle ic
ra edeceğini düşünmüş, 360 kişilik bir heyetin 
muamelâtı icraiyeye vâzıülyedolması ve bilfiil 
icra etmesi bittabi mümkün olamadığından 
kendi arasından muamelâtı ieraiyeyi rüyet ve 
tedvir edecek arkadaşlar tefrik etmişti. İlk 
evvel Büyük Millet Meclisinin kabul ettiği 
usul bu arkadaşların Meclis Heyeti Umunıiye-
since kendi arasından tefrik olunması esası
na müstenitti ve öyle de yapıldı. 

Ancak 'bu tatbikat ;bir müddet gittikten son
ra 360 kişilik bir 'heyetin esnayı intihabatla 
daima ittifak edemiyerek çok defa --«fceşettüte 
uğradığını ve Hükümet vazaifinin bu teşettiit-
ten müteessir olacağını yine Meclisi Âlinin-
kendisi takdir ederek İm intihabı te's'hil ede
cek bir şekil düşündü ve İcra Vekillerinin in
tihabına dair meveudolan kanunu tadil ederek 
Büyük Millet Meclisi Reisi tarafından göste
rilecek namzetler arasından intihap yapmak 
esasını kabul etti Ve ilel'an bu şekilde intihap 
yapılmaktadır. Ancak bu şekle karşı dahi «Bit
kisi tarafından namzet gösterileceğine başka bir 
şekil bulunsa daha muvafık olur» tarzında bâzı 
tezahürat görülmekten hâli kalınmadığından biz
zat Büyük Millet Meclisi Reisi Paşa. Hazretleri 
tarafından ve arkadaşları tarafından verilen bir 
takrir ile bu vazife ve salâhiyet mesaili müza
kere edilirken bu namzet iraesi şeklinin dahi 
tetkik edilmesi ve lüzum görülürse tadil edil
mesi hususu da bizim encümenimize havale 
olunmuştu. Esasen Heyeti Vekilenin vazife ve 
salâhiyet ve mesuliyetini tetkika memur olan 
encümenimiz bu şeyleri; Heyeti Vekilenin vazife 
salâhiyet ve mesuliyetleri mesailini tetkik eder
ken bilhassa bir noktaya dikkat etmiştir ki o da 
Büyük Millet Meclisi arasından intihaboluna-
cak İcra Vekilleri Heyetinin bâzı evsaf ve şeraiti 
haiz olması lâzımgeldiği noktasıdır. Asıl encü
menimizin Meclisi Âlinin emri dairesinde çok 
tetkik ettiği ve hakikaten çok mühim gördüğü 
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mesele İcra Vekillerinin mesuliyetine dair olan 
tetkikattır. O tetkikatımız bunu takibedecek olan 
ikinci lâyihada görülecekir. Ve o lâyiha da ev
velce tabı ve tevzi edilmiş olduğundan Heyeti 
Celile erkânı kiranınım şimdiye kadar olmuş ol
duklarını zannederim. Cümlemiz icra Vekilleri 
Heyetinin vazife ve mesuliyetlerinin tâyin ve 
tahdidedilmiş olmasından dolayı zaman zaman 
müteessir olmaktan hâli kalmıyoruz. Bu bir ha
kikattir. Büyük Millet Meclisi icrai ve teşriî sa
lâhiyeti nefsinde cemetmiştir, kaidesini koyduk 
ki pek doğrudur. Büyük Millet Meclisi vazaifi 
icraiyeyi bilfiil yapamaz. Bunım için içerisinden 
bir İcra Vekilleri intihabeder, demişiz. Bu da 
doğrudur. O halde Büyük Millet Meclisi ile ken
disinden ayrılan îcra Vekilleri Heyetinin mü-
nasebatını, her birisine ait vazaifin hududunu 
ve îcra Vekillerine ait vazaifin mukabilinde me
suliyetlerinin derecatmı tâyin etmek, tesbit et
mek lâzımdır. Şimdiye kadar bunun yapılmamış 
olması pek hatadır. Bilhassa vazife ve mesuli
yeti! bir Heyeti Vekile teşkil ettiğimiz zaman 
bu noktaya gayet itina etmek lâzımgeldiğine 
kanaati kaviye hâsıl olmuştur. Encümenimiz tet-
kikatı esnasında buna blihassa dikkat etmiştir. 

Şurası muhakkaktır ki Büyük Millet Meclisi, 
deruhde ettiği vazaifin ekmel surette ifasını arzu 
eder ve yine şurası muhakkaktır ki Büyük Mil
let Meclisi ifa olunacak hidematm nazariyata 
kurban edilmesine razı olmaz. Binaenaleyh 
Büyük Millet Meclisi menafii milliyenin ve 
mesaili milliyenin en iyi surette yapılması na
sıl mümkün ise o tariki ihtiyar etmekte tered-
düdetmez. Bu noktai nazarı derpiş eden encü
menimiz îcra Vekillerinin intihaplarını müta
lâa ederken bir iki noktai nazar 'karşısında kal
mıştır. Bunlardan birisi, Büyük Millet Mecli
sinin ilk defa tatbik ettiği Heyeti Umumiye-
nin kendi arasından intihap usulüdür. İkinci
si, şimdiye kadar tatbik edilmekte olan nam
zet usulüdür. Binaenaleyh intihap meselesinde 
şekil ikidir, denebilir. Ya Heyeti Umumiye doğ
rudan doğruya kendi arasından intihabeder, 
yahut namzet irae edilir. Üçüncü bir şekli de 
- ki bu noktai nazarı söyliyen arkadaşlar da 
olmuştur - Büyük Millet Meclisi kendi arasın
dan bir zatı îcra Vekilleri Reisi olarak intihab
eder ve itimada mazhar olduğu müddetçe ic
rayı Hükümet eder. Birinci şekil, Büyük Mil
let Meclisi kendisi Heyeti Umumiyesi arasm-
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dan vekilleri intihabeder. Bu şekil Büyük Mil
let Meclisinde tatbik olunmuş ve tatbikatta, hat
tâ intihap gibi basit bir safhasında bile, teşet-
tütü mucibolduğu görülmüştür. Halbuki inti-

i hap yalnız suhulet veya basatet meselesi değil
dir. Biz bir maksadı muayyen için Hükümet 
teşkil etmek istiyoruz. Üç yüz altmış kişilik bir 
heyete, filân vekâlete bir adam intihabediniz, 
demek - öyle bir heyete ki içinde fırka tefrika
ları dahi yoktur - yani fırka tefrikalarından ga
razım tebellür etmiş mesaliki muayyene yoktur. 
Bu Meclisi Âlinin Heyeti Umumiyesi bir vatan 
fırkasıdır, denilebilir. Heyeti Umumiye arasın
da üç yüz altmış beş kişi bir vekili intihabeder-
ken, bir Hükümetin, bahusus şimdiki ahval ve 
şerait içindeki bir Hükümetin takibetmesi lâ-
zımgelen hattıhareketlerinin kâffesini, o Hükü
metin icabatmın kâffesini o arkadaşların alesse-
viye anlamış olması lâzımdır. Binaenaleyh; el-
yak olan filân, filân ve filânda ittifak hâsıl ol-
mıyaeağma encümenüniz kanaat getirmiştir. İt
tifakı tam ancak bir ilhamı ilâhîye vabeste bir 
keyfiyettir ki bu da maalesef biz fâni kullara 
her zaman nasibolur bir şey değildir. Binaen
aleyh; ikinci şıkta, yani namzet iraesi meselesin
de daha ziyade isabet olacağına kaani olan en
cümen bu hususta Meclisi Âlinin temayülât ve 
tezahüratını tatmin edecek çare taharri etme
yi düşünmüş ve bu lâyihada gösterilen şekli 
bulmuştur ki : O da meşhudu âlileri Duyu
rulduğu üzere burada teşkilâtı Devlete te
kabül eden on encümen ile Büyük Millet Mec
lisi Reisi ve Reisvekillerinden ve îcra Ve
killeri Reisinden mürekkebolaeak bir heyetin 
aralarında bilmüzakere ekseriyetle tefrik ede-

I çekleri lâakal üç zatı Heyeti Celileye namzet 
göstermeleri Meclisi Âliyi tatmin eder diye mü
lâhaza edilmiştir. Teşkilâtı Devlete tekabül eden 
encümenler dedik ya. Bâzı arkadaşlar Teşkilâtı 
Devlete tekabül etsin, etmesin bütün encümen
ler rüesasmm teşriki fikrini de serdetmişlerdir. 
Şayet o fikre musırren el sürecek olursa 
encümen o fikirleri de kabul eder. Encümenler, 
malûmu devletleri Büyük Millet Meclisinin he
yeti umumiyesinin ayrılmış parçalarıdır, onla
rın heyeti umumiyesi Büyük Millet Meclisinin 
Heyeti Umumiyesidir. Sonra encümen reisleri 
itina ile intihabında hiç şüphe olmıyan azayı 

I kiramdır. Sonra Büyük Millet Meclisi reisleri 
ve reisvekilleri Heyeti Umumiyenin intihabettiği 
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zevattır, icra Vekilleri Reisi de Hükümet noktai 
nazarına, mesalihi ieraiye noktai nazarına göre 
mütalâat m beyan edecektir. Hulâsa Meclisi l 

Âlinin bugünkü temayülâtını nazarı dikkate ; 
alan encümen, bunun en salim nokta olduğuna I 
kaani olmuş ve bu şekli tesbit ederek Heyeti 
Aliyenize teklif eylemiştir. Üçüncü bir şekil , 
olarak kabine sistemi vardır ki: Evvelce burada 
mevzüubahsolmuş ve kabul edilmemiş olduğu ; 
için müsaadenizle şimdi onun üzerine tatvili ! 
kelâm etmiy-eeeğim. j 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Biraz teş- | 
rih ederseniz istifade ederiz. 

YUNUS NADİ B. (İzmir) — Icabederse I 
sonra söyliyeceğim. işte efendim lâyihanın bel-
libaşlı esası bundan ibarettir. Bunda yeni ola
rak bir nokta vardır ki o da; icra Vekillerine 
Meclisi Âlice müntahap bir Reis koymaktan iba
rettir. Bununla encümen vazaifi müşterekeyi 
de cami olan İcra Vekilleri Heyetinin toplu 
ve muntazam bir Hükümet haline inkılâbını 
istihdaf etmiştir. Diğerleri malûmuâlileri olan 
mesailden ibarettir. Icabederse peyderpey izah 
ederiz. I 

ALI ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendiler 
icra Vekillerinin sureti intihabına dair olan bu j 
kanun lâyihası ile bunu takibedecek olan diğer 
kanun lâyihası hepimizin bildiği veçhile yeni j 
birer kanun lâyihası değildir. Bunlar Şimdiye ' 
kadar mevcud olan bâzı kanunların tadilini , 
veya lağvını tazammun eden kanun lâyihaları- j 
dır. Meclisimizin zamanı teşekkülünden bu ana 
kadar tabiî birçok Heyeti Vekile mevkii ikti- ! 
darda bulunmuş ve ifayi vazife etmiştir ve 
Meclis de birçok intihaplar yapmıştır. Bu yap
tığı intihapları bugüne kadar mevcut ve bugü
ne kadar mer'i olan kavanine tebaan yapmıştır. 
Heyeti Umumiyenin; bütün kavaninin zaman 
zaman tatbiki esnasında göstermiş olduğu bâzı 
tezahüratı vardır ki, bu kanunların nefsülemre 
muvafık olmadığını ispat etmiştir ve binnetice , 
bu kanunların tadil edilmesini ortaya koymuş
tur. işte bu kanunla bunu takibedecek kanu
nun tedvini bu zaruretlerden tevellüdetmiştir. 
Şimdi ortada bir hakikat vardır ki, elde mev-
cudolan kanun her halde - Meclisi Âlinizde 
tatbik edilmekle beraber - matluba muvafık 
bir iş görmediğine Meclis kaani olmuştur ve 
bunun içindir ki, bunu değiştirmek lüzumunu 
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hissetmiştir. Hattâ başta Meclis Reisievveli Pa
şa Hazretleri de dâhil olduğu halde bâzı rüfe-
ka tarafından verilen takrir şu kanunların En
cümeni Mahsusa havalesini icahetnıiştir. Eğer 
şu elimizde müzakere ettiğimiz kanun sırf nam
zetlik usulüne dair bir kanun olmuş olsaydı 
bendeniz doğrudan doğruya «Namzetlik usu
lünün lağvı lâzımdır ve o kanun lâğvedilmeli-
dir» deyip bu kürsüden inecektim. Fakat bu 
kanunda daha başka nıkat da vardır. Onun 
için noktai nazarımı söylemek isterim. 

Evvelemirde 'mevzuubahsetmek istediğim 
nokta namzetlik meselesidir. Cümleniz biliyor
sunuz ki, Meclisi Muhterem bidayette Heyeti 
Vekil ey i kimse tarafından namzet irae edilmi-
yerek doğrudan doğruya ihtibediyordu. Haki
katen bidayette bu intihabatta bâzı mertebe 
teşevvüşat vukua geliyordu. Bu gayrikabili 
in'kârdır. Ve pek tabiîdir. Çünkü bendeniz bi
dayette burada üç dört ay bulunduğum bir za
manda rüfekayı muhteremeden birçoğunun is
mini bile öğrenememiştim. Nerede kaldı ki eh
liyetini, seciyesini ve daha sair mezayasını an-
lıyabilelim, zannediyorum ki, Meclis üçüncü 
senei devriyesinde bulunuyor. Şimdiye kadar 
her halde birbirimizi lâyikı veçhile tanımış, 
anlamışızdır. Artık, o zaman ihtimal ki, bir 
zaruret şevkiyle, yani görmüş olduğu teşavüşa-
tı mâkul bir şekilde halletmek niyetiyle Mec
lisi Muhterem Namzetlik Kanununu kabul 
etmiştir. Biraz evvel arz ettiğim veçhile bu 
Namzetlik Kanunu matlubu temin edemediği 
içindir ki, bu kanunun tadil veyahut lağvı hak
kında verilen bir takrir üzerine Encümeni 
Mahsus bu lâyihayı kaleme almış ve Meclisi 
Âlinize sevk etmiştir. Bendeniz; esbabı mucibe 

lâyihasında görmüş olduğum mütalâat ile, En
cümeni Mahsus Reisi Muhteremi Beyefendinin 
vermiş olduğu izahattan namzetlik usulünün 
yine ipka olunacağını ve yalnız şeklinin değiş
tirileceğini anlıyorum. Fakat bu mazbatada 
gördüğüm esbabı mucibeden ve encümen reisi 
beyefendinin beyan buyurdukları mütalâattan 
namzetlik usulünün başka şekilde olsun beka
sını icabedecek delâili muknia göremedim. 
Dermeyan edilen erbabı mucibe bendenizi ik
na edememiştir. Bir defa müsaade buyurursa
nız esbabı mucibe mazbatasının sırf bu noktaya 
temas eden aksamını 'birlikte okuyalım: 

— a s a -



î : 69 6 . 7 . 
(Vekâlet namzetlerinin doğrudan doğruya 

Meclis Heyeti Umumiyesince intihabının teşevvü
şü araya meydan vermesine ve bir sureti salimede 
cereyan edememesine ve Heyeti Vekile âzasşı 
meyanmda emri tesanüdün temin olunamama-
sma binaen vaktiyle bu cihet Meclisi Âlice na
zarı itibara alınarak şimdiki kanun mucibince 
namzetlerin Meclis Reisievvelti tarafından ira-
esi cihetine gidilmişti. HaMmki) bendeniz bu 
halbukiden sonra kuvvetli bir hüküm görece
ğimi zannediyordum. Fakat maatteessüf göreme
dim. (Halbuki iş bu kanunun mevaddı umumiye-
sinden dahi anlaşılacağı veçhile her hangi bir ve
kâlete namzet iraesi icabettiği takdirde Meclis 
reisleri ve bunların vekilleriyle elyevm teşki
lâtı Devlete tekabül etmekte olan encümenler 
rüesası ve îcra Vekilleri Reisinden mürekkep 
bir heyet tarafından Meclis âzasından lâakal 
üç zatın vekâlet namzedi olarak gdsterilmesi 
sureti eneümenimizce tasvibedilmiştir.) Yani 
orta yerde 'bu hükmü icabettiren bir sebep yok. 
Yalnız «'Biz 'bunu kabul ettik. Niçin? Çünkü 
evvelki çürüktür. Ve o çürüklük itibariyle 
bundaki muhassenatı gördük ve kabul ettik» 
buyuruyorlar. Bendeniz zannediyorum ki nam
zetlik usulü esasen çürük ise, yani bir zatı 
muhterem tarafından namzet iraesi çürük ise, 
on beş zat tarafından namzet iraesi evlâ bitta-
rik çürüktür. Çünkü asıl teşettüt burada da 
vâki olacaktır. Şimdi diğer noktai nazardan 
mümkün mertebe hukuku esasiye kavaidine 
tevfik ettik, buyuruyorlar. Muhterem encümen 
azaları şimdi encümen reisi beyefendi de bu
rada izahat verirken, nazariyata tebaan iş gö
rülmenin muvafık olamıyacağım söyledile^ 
ki doğrudur. Halbuki Ihukuku esasiyenin na
zariyatına tamamiyle riayet etmek isterseniz 
bile tamamen bundan sarfınazar, bizim burada 
en esaslı hukukumuzu ihlâl eder. Meclisi muh
teremin hiçbir veçhile, hiçbir suretle takyit, 
kasır ve tahdit kabul etmiyen bir hakkı vardır 
ki oda hakkı intihabıdır. 

Efendiler bu Meclis burada toplanmış ve 
tabiî buraya millet tarafından »gönderilmiştir. 
Milletin bütün umur ve hususatmı tedvir için 
kendisinde bir kudret ıgörmüş ve "işe başlamış
tır. Binaenaleyh Meclis reşittir. (Meclis vasiye 
muhtaç îse o Vasiliğini kim yapabil'ecek ise onu ', 
«getirip buraya oturturuz. Binaenaleyh âmmei ; 
müslimiriin bütün umurunu tedvir etmek sala-
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niyetini nefsinde 'gören bir Meclis nasıl olur da 
alelade bir intihap yapmak için, ben reşit deği
lim, desin? (Bravo «adaları) Bunun imkânı yok
tur efendiler, binaenaleyh. Meclisimiz ya reşit
tir, ya reşit değildir. Reşit değil ise çekiliriz. 
Yerimize milleti idare edebilecek olan reşit ve
killer gelir. (Alkışlar) Binaenaleyh bendeniz 
bu şekli, hukuku esasiyemizi takyit mahiyetin
de buluyorum, sonra efendiler; bu şekil itibariy
le encümenler rüesasiyle Heyeti Vekile âzası ve 
Meclis rüesasmdan mürekkep heyet tarafından, 
zannediyorum ki, vasati olarak on beş - yirmi ki
şiden mürekkep bir 'heyet tarafından namzet 
irae edilsin buyuruluyor efendiler, bu muhtelit 
encümeni teşkil edecek olan Heyeti Muhtereme 
azaları yine bu Meclisin Heyeti Umumiyesinden 
intihabolunmuştur, intihapta isabet varsa heyet 
o isabeti göstermiştir. Encümen azalarını. yine 
bu Heyeti Muhtereme yegân yegân mtihabet-
miştir. Yani namzedi irae edecek olan heyet; 
esas kuvveti, esas kudreti yine buradan almış
tır. Binaenaleyh esas intihapta heyet reşit olu
yor ve yaptığı makbul ve muteber oluyor da 
fer'î intihapta reşidölmıyaeağına nasıl oluyor 
da evvelden hükmediliyor? Bendeniz bunu an
lamıyorum. Binaenaleyh bu mesele hakkında 
uzunuzadıya söz söylemek istemiyorum. Çünkü 
mesele gayet basittir ve bilâmel şu namzetlik 
usulünün ilgası lüzumu sabit olmuştur. Muhte
rem encümenin korkmuş olduğu teş'evvüşat. asıl 
Namzetlik Kanunu devam ettiği zamanlarda vu-
kubulmuştur. Hattâ 'hatırlatmak isterim, birçok 
zamanlar bir-Vekilin intihabı dört '"beş celseyi iş
gal etmiştir. Ekseriyeti mutlaka mı olsun, ek
seriyeti izafiye mi olsun meseleleri bile mevzuu-
bahsolmuştur ve vekillerin vaktiyle intihabedi-
lememeleri yüzünden umuru millet hiç olmazsa 
birkaç gün için muattal kalmıştır. Binaenalyeh 
bu namzetlik usulü evvelce arz ettiğim gibi, bil
fiil kendiliğinden sakıt olmuştur. Namzeti is
ter bir zatı muhterem göstersin; ister on beş, 
ister elli kişi göstermiş olsun; bu doğrudan doğ
ruya Meclisin en tabiî ve en esaslı hakkını kö
künden takyit ve iptal eden bir meseledir. Son
ra bu nokta itibariyle ufak bir şeye daha işaret 
etmek istiyorum. 

Namzetlik usulü güya Heyeti Vekile âzası 
meyanmda emri tesanüdün teminini icabede-
cektir. Efendiler Heyeti Vekile arasında emri te-
nasüdün tamamiyle temini arzu ediliyorsa doğru-
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dan doğruya kabine usulüne.doğru gitmek lâzım
dır. Fakat bu, bugün caiz midir, değil midir? İn
şallah bunu Heyeti Vekilenin vazife ve mesuliye
ti hakkındaki Kanunu müzakere ederken uzun-
uzadıya müzakere ederiz. Memleket hakkında han
gisi en hayırlı ise onu o zaman tesbit ederiz. He
yeti Vekile arasında tesanüt o heyeti teşkil ede
cek olan arkadaşların tevafuku efkârı neticesidir. 
Bu tevafuku efkâr her halde ayrı ayrı yapılan in
tihaplar neticesinde daimî surette zuhur edeceği
ne bendeniz de kaani değilim. 

Şimdi deniliyor ki; Heyeti Vekile Reisi ve sa
ire toplanacaklar, bir namzet intihabedecekler. He
yeti Vekile Reisinin orada bulunması, hakikaten 
intihabedilecek zatın kendisi ile çalışabilecek bir 
mahiyette bulunmasını tâyine matuf olsa gerektir. 
Fakat o Heyeti Vekile Reisinin o encümende reyi 
ancak on beşte bir nispetindedir. Heyeti Vekile 
Reisi ekalliyette kalır ve ekseriyet, kendisinin ka
bul etmediği bir namzedi Meclise irae eder ve 
Meclisi Muhterem de onu intihabederse o zaman 
Heyeti Vekile Reisinin vaziyeti ne olacaktır? Ya
ni kendisi evvelce arzu etmediği bir refik ile zor
la çalıştırılacak mıdır? Bundan bu mâna çıkar. 
Binaenaleyh hükümetin şekli idaresini belki tadil 
eder, belki etmez. Fakat bu, kanunun mevzuu ha
ricindedir. Halihazırdaki şekli idaremiz mevcut 
kaldıkça Meclis reşittir. Arkadaşlar birbirini şu 
iki buçuk sene zarfında lâyıkiyle tanımıştır. Bi
naenaleyh kendisine tevdii umur edecek arkadaş
larını doğrudan doğruya iııtihabeder ve kendi 
hakkını istimal eder ve bunu katiyen tâyine rnzi 
olamaz kanaatindeyim. 

Sonra namzetlik ıraesi meselesi umuru miı-
habiyeyi teshil içindir, buyurulmuştur. Teshilin 
lilintihap kabul edilen bir usul, kanun olamaz. 
Bu tarz en tabiî bir hakkı takyideder. Heyeti Ce-
lileniz başka şeylerde namzetlik usulünü kabul 
etmiştir. Meselâ Memurin Muhakemat Tetkik En
cümenine âza intihabetmek için zannederim şu
beler namzet gösteriyor. îşte teshilen lilmaslaha 
namzet usulü böyle olur. Yoksa kanunla olmaz. 

YUNUS NADÎ B. (İzmir) — Mevcut kanon 
var efendim; Büyük Millet Meclisi yapmıştır. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Müsaade bu
yurun efendim. Ekseriyeti daha samimî bir suret
te toplamak için Heyeti Muhtereme arzu ederse 
namzet usulünü de kabul eder. Fakat bu, Heyeti 
Muhteremenin serbestisini ihlâl etmemek sartiyle 
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olabilir. Eğer bu hususta kanun yapılacaksa behe
mehal o kanun bu hakkı takyidedecektir. 

Binaenaleyh kanun olamaz. Yunus Nâdi Bey 
buyurdular ki; kanun vardır. Heyet tarafın
dan kabul edilmiştir. Efendiler, bendeniz de bu 
Heyeti Celilenin en âciz bir ferdi olmak itiba
riyle aleni söylüyorum. Dar ve zaruri foir za
manda, yoktan bir Hükümet burada kurulduğu 
zaman elbette noksan birtakım kanunlar yapıla
bilir vo tatbikat itibariyle bu kanunların neva-
kısı görüldüğü vakit bu ncvaıkısı ikmal etmek, 
onları değiştirmek, doğrusunu kabul etmek bi
zim için büyük bir meziyettir. Hatada ısrar 
caiz değildir. Binaenalejdı bu hususta mevcut 
ve Heyeti Umumiyenin kabul ettiği kanunun 
nevakısı bilfiil anlaşıldığından bu kanunun ta
dili için encümene birkaç takrir havale buyu-
rulmuştu. Binaenaleyh bir kanun vardır. Fa
kat bu kanunun tatbikatında muvaffakiyet hâsıl 
olamadığı görülmüştür ve işte bu kanunun ta
dilini müzakere ediyoruz bugün. 

Efendiler, hâkimiyeti milliyeden bahsediyo
ruz. Hâkimiyeti milliye demek benim anlıya-
bildiğim, nazariyatı hukukiyeye girmiyorum, mil
letin kendi hakkını bilâvasıta doğrudan doğru
ya istimal etmesi demektir. Fakat maatteessüf 
bunda imkân olmadığı içindir ki millet, her han
gi bir usulü intihapla- kendi umurunu idare 
için bir meclisi toplar ve onlara der ki; benim 
işimi görünüz. îşte efendiler nazariyatı hukuki -
yeee hâkimiyeti milliyeyi temin ve tatbik itiba
riyle bu dahi caiz olmayıp ferden ferda bütün ef
radı milletin kendi hakkını istimal eEmesi zaru
ridir. Fiiliyat hususunda tam hâkimiyeti milli
ye usulünde suhulet olmadığı için zaruri olarak 
milletvekillerinden teşekkül eden şu Meclisi bu 
namzetlik usuliyle tekrar ve bir kat daha tak-
yidetmiş bulunuyoruz. Bendeniz diyorum ki; 
hâkimiyeti milliyenin hakiki mefhumunu şu 
Heyet bile tamamiyle tatbik edemez. Nerede 
kaldı ki bu Heyetin içinden seçilmiş olan beş 
on kişiden mürekkep ve daha, ufak bir zümreye 
bunun verilmesi. Zannederim ki bu hâkimiyeti 
milliyeyi ikinci defa olarak 'bir defa daha tak-
yidetmek demektir. Bendeniz bu hususta son 
söz olmak üzere söyliyeceğim ki; Encümen Re
isi Beyefendi, 365 kişinin intihabatmda isabet 
olması için ilhamı Rabbani olması lâzımgelir, 
buyurdular. Hayır efendiler, aklıselim ve üç 
senelik tecrübe bu Heyetin intihabatta muya£-
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fak olmasını temin edecek en iyi bir vasıtadır. 
Aklıselim olduktan sonra üç senelik tecarip göz 
önünde tutulduktan sonra zannederim ki Mec
lis Heyeti Mııhteremesi vaaifesini hakikiyle ifa 
eder. İlhamı Rabbani ancak bu suretle tecelli 
eder. Son sözüm budur efendiler. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — .Efendim ben
deniz filhakika kanunun heyeti umumiyesi hak
kında söz aldım. Fakat bu söz almaktan maksa
dım uzunuzadıya müzakereye lüzum olmadığını 
Heyeti Celileye arz etmek ve maddelere geçilme
sini teklif etmektir. Çünkü Heyeti Celile bu Nam
zetlik Kanununun kabiliyeti tatbikıyesi olmadı
ğını gördükten sonra birtakım takrirlerle, hattâ 
o takrirlerden biri bu kanunun tatbikine memur 
Reis Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin de im
zasını havi idi, mesele encümene gitmişti. Kanu
nu tebdil veya tadil sureti ile encümene giden 
teklifler gitmiş ve gelmiştir. Binaenaleyh esbabı 
mucibe ne suretle yazılırsa yazılsın, maddeler 
hakkında biz yine mütalâaatımızı tekrar edece
ğiz. Binaenaleyh tekrar edeceğimiz bir şeyi daha 
evvel söylemekte bendeniz bir faide görmüyo
rum. Bendeniz bu ııoktai nazardan birinci mad
deye geçildiği zaman mütalâatımı arz edeceğim 
ve heyeti umumiyesi hakkında müzakerenin ki
fayetini teklif ediyorum. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendim 
encümende ekalliyette kalan kısım var. Bendeniz 
bu ciheti izah edeceğim. Heyeti umumiyesi hak
kında da sözüm var. SÖyliyeceğim bu cihetten. 
Nazarı dikkat eelbedilsin. (Maddelerde söyler
din, sesleri) 

REİS — Efendim kanunun ehemmiyeti ciim-
lemizce malûmdur. Birçok arkadaşlarımız söz al
mıştır. Bunlardan, da yalnız iki arkadaş söz 
söylemiştir. Bir de kifayet takriri vardır. Kifayet 
takririni reye koyuyorum. Kanunun heyeti umu
miyesi hakkındaki müzakereyi kâfi görüp madde
lere geçilmesini kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul edilmemiştir. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendim 
İm lâyiha! kanuniyede bendenizin de imzam var. 
Fakat maalesef bir sehvolarak muhalefetimiz der-
meyan olunamamış. Bu ciheti tashih etmekle be
raber mazbataya derci iktiza eden bir nokta var
dır ki, oldukça mühimdir; onu arz edeceğim. Bu 
kanunun hini müzakeresinde demin arkadaşları
mızın dermeyan buyurdukları nazariyat kamilen 
tezekkür edilmişti. Bendeniz de Büyük Millet 
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Meclisinin kuyuttan azade olarak icrayı hükü
met ıztırarmda olduğunda ısrar etmiştim. Arka
daşlarımız bunun hilafının düşünülmesinin mu
hal olduğunu beyan buyurdular. Türkiye Büyük 
Millet Meclisini takyit imkânı olmadığından ek
seriyeti teşkil eden arkadaşlarımız ittifak ederek 
bunu yazmayı bile abes görürüz, dediler. Maale
sef arkadaşlar; vukuat bunu başka şekilde tecel
li ettirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi kaydı 
kabul etmezken bu kanun da diğer kavanin gibi 
telâkki olunarak bu kürsüde aksi icra edildi. 

Onun' için ehemmiyet kesbetmiştir. Ve her 
halde bu tesbit edilmeli, ekseriyeti teşkil eden 
arkadaşlarımızın kanaati de bu suretle takviye 
edilmelidir. Her nasılsa mazbataya bu cihet ya
zılmamıştır. Yine encümenin cümlei tmukarrera-
tından olmak üzere bu hususu muhal olmakla 
beraber dercetmeyİ faydalı ıgörüyorum. Bu, geç
memiştir. (Anlaşılmadı sesleri) Yani Türkiye 
Büyük Millet Meclisi kanunen mecburdur kay
dım fazla görüyoruz. Mecbur değildir, kendileri 
diyorlar ki; ne-kadar kanun yapsak aharını 
tevkil ettiği zaman vekili meşrudur. Yani bu
nun muhalefeti, mecburiyeti yoktur ve muhale
feti hiçbir mâna ifade etmez. Esasen böyle Du
kamın yapmak *la mânâsız olduğu orada tahak
kuk etmişti. 

Efendiler, şimdi tahlil ettiğimiz zaman, de
min Şükrü Bey biraderimizin güzel buyurduk
ları gibi, biz iptidai bir hal geçiriyoruz. Çünkü 
efendiler, biz böyle sık sık kavaninî tadil, teb
dil etmek; ya iyi teemmül etmek, yakut neti
cesini tatbikat sahasında anlıyarak tadil ıztıra
rmda kalıyoruz. Bu, her millette, bu, dünyanın 
her yerinde böyle olmuştur. Çünkü, biz cihanın 
kabul etttiği desatire riayet edemiyoruz, vazi
yeti hususiyemiz bizi bundan menediyor. Bina
enaleyh yeni yeni usuller icadına gelince; icat
ları da böyle sık sık tebdil iea'beder. Çünkü biz, 
bir icadımızı tatbikat sahasında muvaffak olup 
olamadığımıza göre tadil ediyoruz. Buna tekâ
mül dersek tekâmül değil, çünkü aksi vukubul-
muştu, ismi itibariyle tekâmül gibi görülüyor. 
Fakat tatbikat itibariyle daha azîm mahzura 
duçar okluğu da görülmüştür, yani Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin meziyetinden, kabiliyetin
den bahsetmeyi bendeniz zait görürüm. Onun, 
şahsiyeti mâneviyesi 'her türlü kemal ile mutta-
sıftır. iBu milletin mukadderatı için Onu tak-
yideclecek vicdan, bir de ahkâmı İlâhiye... Bu 
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tesirden baş'ka her türlü tesirden azade olan 
Meclis ifayı vazife ederken kendisine taallûk 
eden hususatta tevkil edeceği insanı seçerken 
doğrudan doğruya hakla reyini istimal etmesi 
zaruri ve kavaidi tahliyedendir. Buna muhale
fet etmek, kavaidi tabiiyeye mümanaat etmek 
demektir. Bizi reşit ıgörmiyenler kimlerse rica 
ederim, kendileri ispatı rüşdetsinler. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Bravo. 
HÜSEYİN AVNİ B. ((Devamla) —Mazbata 

Muharriri Bey bir Hükümet teşkil ediyoruz, de
diler. Yine bir Hükümet teşkil ediyoruz, dediği 
zaman zannederim halihazır milletlerin kavanini 
esasiyesine zihni saplandı, çünkü herkeste fikri 
icadolamaz. Çünkü, Mazbata Muharriri Beyin 
kabul edilecek olan nazariyatı ilme mütevak
kıftır, şimdiye kadar ne öğrenmfese odur. 

îcadettiğini iddia etseler böyle diyemez
lerdi. Efendim biz bir hükümet teşkil ediyoruz. 
Bu saik, arz ettiğim gibi yine kabine sistem
lerine doğru kendini sevk etmiştir. Biz, kabine 
sisteminin zararlı olduğunu ve bizim bu husus
ta bir noksanımız olduğunu ve tefriki kuva 
var ki; banlar da ihmal etmek iztırarında kal
dığımızı zikre hacet görmem. Demekki bunların 
mahzuru kendimizce takdir edildiği zaman 
evvelce bendeniz de bunu Yunus Nâdi Bey gibi 
düşünüyjrdum. Ve hattâ dedim ki; bu tatbi
katta, bu tecrübemizde muvaffak olamıyoruz, 
bu icadımızda muvaffak olamıyoruz. Biz her 
halde, mevcut kavanine göre fazla bir tesa
nüt arıyorsak ilk evvelâ Meclis içerisinden bir 
âza inühabedelim, giden azalar arasında tesa
nüt arıyalım Efendiler; tesanüdü aradığınız gibi 
kabineyi aradınız. Yalnız usulü intihap ayrılır. Bu 
usulü intihap meselesi değildir. Efendiler; tesanüt 
demek, orada yeni bir kudret, kuvvet aramak de
mekti.*. Yani bizim Teşkilâtı Esasiye Kanunumu
zun ahkâmı mahsusasma da muhalefet etmiş 
olur. Çünkü kabine usulü, ve veçhe meselesini 
biraz başkalaştırır, veçheyi almak iztırarmı 
hissedecektir. Binaenaleyh niçin tesanüdü ari
yayım, bu şekle göre? Çünkü veçheyi Heyeti 
Celile vekillere ayrı ayrı verecektir, iktisada ait 
veçheyi Hariciyeye vermiyorum... 

REİS — Veçhenin türkçesi nedir? 
HÜSEYİN AVNİ B. — Veçhenin tamam 

türkçesinı bilmiyorum. Yol göstermek mâna
sına olabilir. Şimdi efendim encümen ve Mec-
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lis reisleri namzet irae edecekler. Görülüyor 
ki burada bir hüküm var, mutlaka bu göste
rilen üç azadan birisini intihap iztırarında. 
Lâakal üç, bunun müntehası da üç yüz altmış 
beş olmadı lâzım. 

ZİYA HURŞÎD B (Lâzistan) —' Üç yüz 
kırk yedi. 

HÜFEYÎN AVNİ B. — Efendim burada: 
ehliyet meselesi, demin buyurdular ki, bâzı 
evsafı hususiyeyi haiz olmak.. E zannediyorum 
ki, biz de, tevkil edeceğimiz arkadaşımızın li
yakatini, gayretini ve istidadını her halde ara
yacak kadar kudreti temyize malikiz. Bahu
sus Meclise inhisar ettikten soma birkaç mes
lek erbabmm tefrik liyakatini kendimizde gör
müyorsak diğer hususta da isabetimiz olma
mış olur. Oünkü namzetleri gösterecek olan 
Meclis ıeisleri ile encümen reislerini intihabe-
den bizleriz. Eğer isabet yoksa Meclis ve en
cümen reisleri de kendilerinin meşru oldukla
rını iddia edemezler. Onları kim intihabetti? 
Elbette biz intihabetmişiz. 

Geçen sene bu kanun yapılırken bu zata, 
sen bize namzet göster dedik. Öyle bir kimse 
ki; kendisini biz intihabetmiş idik, bizden ikti
sabı kuvvet eden ve bizim takdirkâr insanlar ol
duğumuzu, riyaseti kabuliyle izhar eden zat, ben
de bu noksanı tasavvur edemez! 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Bravo, bra
vo... (Alkışlar) 

YUNUS NÂDİ B. (İzmir) — Reisiniz ne iş 
görecektir? Ve hangi mesuliyeti haizdir? 

HÜSEYİN AVNt B. (Devamla) — Reisimiz 
Meclisi idare etmekte kanunu mahsusuna tevfi
kan iş görecektir. Reis intihabında bize kimse 
namzet göstermiyor, her halde icrayı vekâlet et
tireceğimiz arkadaşımızdan daha ziyade işler gö
rüyor reisimiz... Kendi reisidir. Yani kendi rei
sini intihaba malik olan bir Meclis tabiîdir ki 
her halde evleviyetle vekillerini de intihabeder 
ve sonra yine kendi intihapgerdesi olan reisi
nin katiyen fikri altına giremez ve fikir böyle 
değildir. Sonra tefsiri böyle olur. Teşettüt olsun. 
Efendiler teşettütün mahzuru yoktur. Takyidin 
mahzuru vardır. Esasen yine bu kanunun müza
keresinde de görülüyor ki, tezattan çıkamıyoruz. 
Encümen yine bunun müzakeresi, esnasında bu 
tezadın içerisine girmiştir. Bir taraftan tesanüt 
arıyor, tecanüs arıyor, diğer taraftan da Meclise 

88 — 



t : 69 6 .7 
ferden ferda vekilleri veçheye mecbur tutuyor, 
sonra intihap esnasında gösterilen Heyeti Vekile 
Azaları, sonra icra Vekilleri Reisi gelecek, içi
mizden adam arayacak. Burada da tezat vardır. 
İcra Vekilleri Heyetinin bir reisi var, burada on 
beş rey var. icra Vekilleri Reisi efendim, «Ben 
sununla, sununla.,§alışabilirim.» diyor. Bin defa 
tadadetsin. Hayır efendim, (Bununla çalışacak
sın) diyoruz. (Hayır efendim ben bununla çalı
şamam) diyor. Şimdi ne oldu? Tesanüt husule 
geldi mi efendiler? Bir taraftan tesanüt arıyoruz 
diğer taraftan tesanüdü ihlâl edecek şeyler yapı
yoruz. Yine (al sununla çalış, mecbursun) diyo
ruz. O halde tecanüs ve tesanüt zihniyetiyle ma
nen olsun, Meclis bu kaydı kabul edemez, Büyük 
Millet Meclisinin Vekilleri müstakillen Heyeti 
Vekilesi iştişari mahiyette müşavere eder. ihti
yarı doğrudan doğruya Mecliste bir kudrete isti-
nadeder. icra Vekâleti için bundan daha salim 
yol yoktur. Maalesef bu noktai nazar bu encü
mende de kabul edilmemiştir. Ve su tezatla bu
raya gelmiştir, işte bu nazariye ile bu kanun nok
sandır. Bu nazariyeye göre bizim için en evvel 
namzetlik denilen şeyin esbabı mucibesi, bu hu
susta daha ileri giderek derim ki, hattâ meşru 
değildir, her halde bu gibi kuyudu ref'edelim. 

Eğer bunda bir mahzur var ise benim de 
bu mahzur hatırıma gelmiyor. Meclisin intiha
bında teşettüt vukubulmamıştır. Çünkü bir iki 
defa belki üç defa intihabettik, teşettüt ol
madı yalnız arkadaşların onları seçmek, ve be
raber yaşamak için Heyeti Vekilenin tesanüdü 
bize hiç gelmez. Onlar tesanüdünii Meclis vasıta 
siyle veçhe almak suretiyle yapmak zaruretin-
dedirler. Veçhe alıp yapmak iztıranndadırlar. 
Mesuliyetleri de bu veçhe almak hususundadır. 
Mesuliyet Kanunu geldiği zaman bunları 
daha açıkça söyliyeceğim, yalnız şurada arz 
ettiğim veçhile namzetlik usulünün bütün bü
tün ref'ini bendeniz teklif ediyorum. Yalnız 
encümen teshilen lilmaslaha namzet gösterilir, 
diyorlar. Bu olmaz, böyle kayıt olamaz. Bana 
isterse yüz tane namzet göstersin, ben yine bil
diğim zatı intihabederim. Bunda takyit kabul 
etmez, istediğini tevkil eder ve hakkı ve salâ
hiyeti mevcudolmazsa hükümeti meşru değildir 
efendiler. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) 
— Muhterem arkadaşlar, gerek Ali Şükrü Bey 
biraderimizin ve gerek Hüseyin Avni Bey bira-
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c derimizin beyanatından sonra namzetlik usulü-
I nün devamı hakkında söylenecek bir kelime 
I yoktur. Yalnız bendeniz şurasını arz etmek is

terim ki yapmış olduğumuz Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun birinci maddesi Namzetlik Kanunu 

I ile tabantabana zıttır. Teşkilâtı Esasiye 
I Kanununun birinci maddesi (Hâkimiyet bilâ-
I kaydüşart milletindir, idare bizzat milletnidir 
I esasına müstenittir) dedikten sonra teşriî, icrai 

hususat için tevkil edecekleri vekillerin intiha-
I batı, gösterecekleri namzetler üzerinde yapma

ları bu esasa tearuz teşkil ediyor. Çünkü hâ
kimiyette takyidolmaz ve kabul edemeyiz. 
Çünkü vekâleti âmme takyit kabul etmez, o 
mutlaktır. Mutlak ıtlakı üzere cereyan etmek 

I lâzımgelir. Bunun aksi olarak hiçbir kaidei hu-
I kukiye cereyan edemez ki bendeniz tekrar et

mek istemiyorum. Hüseyin Avni Bey pekâlâ bu 
hususatı beyan buyurdular. Reisin namzet gös
termesi ile on beş, yirmi kişilik bir heyetin nam
zet göstermesi arasındaki fark neticei hukukiye 

I itibariyle yine birdir. Bir kişi bir şey gösterir, 
I neticesi yine takyittir. On beş, yirmi zatı muh

terem bir şey gösterir, neticesi yine takyittir. 
Takyit fiili yine izale edilmiyor. 

Sonra esbabı mucibe mazbatasında denili
yor ki «Tesanüt aramak için Heyeti Vekile 
Reisi de beraber bulunacaktır. Onun reyi de 

I alınacaktır.» Heyeti Vekile arasında tesa
nüt aramak lâzım ise o zatı muhterem ile 
encümen Meclis âzasından bâzı kimselerden 
müteşekkil bir kabine husule gelir ki o da 
mevcut Teşkilâtı Esasiye Kanununun mevaddı 
mahsusası tadil edilmedikçe mümkün değildir. 
Evvelemirde kabine esasına girilecek olursa, 
tesanüt aranacak olursa Hükümet işlerinin yü
rümesi için Teşkilâtı Esasiye Kanununun o me-
vaddını tadil ettikten sonra o zaman bu mev-
zuuahsolabilir. Şimdi bu mevzuubahsolamaz. 
Ancak; encümen reisi muhteremi buyurdular 
ki, Heyeti Vekilenin vazife ve mesuliyeti mu
kabilinde Heyeti Vekilenin de pek itinalı bir 
surette intihabını düşünmek vazifemizdir. Ben
deniz bunun aksini iddia edeceğim. Lâyihai 
kanuniyeyi bu şekilde getirmekle kendileri na-

I zariyata boğulmuşlardır. Dünyaca kabul edil
miş hakayık mevcut iken kendileri nazariyata 
tevfikan mütalâa yürütmüşlerdir. Bu nazari
yatı reddetmek bizim için bir vazifedir. Kendîle-

j ri de burada izah buyurmuş idi. Meclisi i l i d e 
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zaman zaman görülen tezahürat münasebetiyle 
bu kanunun tadili zarureti hâsıl oldu. Ve bu, 
başta Reis Paşa Hazretleri dâhil oldukları hal
de, bütün Meclis âzasmca hemen müttefikun-
aleyh bir meseledir. Bu tadil lüzumu hissedil
diği halde ve bu tadil lüzumu bu suretle tecelli 
ettiği halde bir şey tadil edilmiş olmuyor efen
diler. Encümen o hakkı bir zatı muhteremden 
alıyor, ön beş kişiye veriyor. Bunun neticesi 
birdir. Eğer encümen on beş kişinin gösterece
ği namzetleri intihap hususunda Meclisi takyid-
etmenıiş olsaydı, yani esbabı mucibe mazbata
larında söyledikleri veçhile teshilen lilintihap 
için olmuş olsa idi, teklifleri muvafık olurdu. ^ 
Meclis ister o üç kişi içinden, isterse namzet
lerden gayrisini intihabederdi ve bu intihap 
yerinde ve mahalline masruf olurdu. Binaena
leyh; bendeniz de tatvili kelâm etmiyerek ar
kadaşlarıma iştirak ederek namzetlik esasının 
külliyen ref'ini, mutlak bemutla'k Meclis tara
fından Meclisin ehliyetini görüp de intihabını 
tecviz edeceği bir arkadaş intihabetmesini tek
lif ederim. Yoksa reislerini intihapta isabet 
eden ve Heyeti Vekile Reisini - ki yine bu es
babı mucibe mazbatasiyle Meclis intihabede-
cek - Meclisin onda isabet edip de diğerlerinde 
isabet etmiyeceğini iddia etmek doğru ve caiz 
değildir, hatadır. 

Sonra teşettüdden bahsettiler. Bilâkis nam
zetlik hususunda vâki olan teşettütlerle maat
teessüf Meclis cerideleri doludur. Bir kere de
ğil, beş altı kere namzet gösterildiği halde te
şettüt vâki olmuştur ve intihabat tekerrür et
miştir, müstenkiflerin adedi intihaba iştirak 
edenlerin nısfını geçmiştir, teşettüt burada vâki 
olmuştur. Bidayeti teşekkülünde vâki olduğu 
veçhile, Ali Şükrü Beyefendinin de buyurduk
ları veçhile Azayı Kiram o zaman yekdiğerini 
daha ilmen, fikren tanımıyordu. O zaman bile bu 
kadar teşettüt vâki olmamıştır', tntihabatın 
şekli zabıt eerideleriyle meydandadır. Teşettüt 
namzetlik usulünde vardır. Diğerlerinde yok
tur. 

REÎS — Efendim müzakerenin kifayetine 
dair bir takrir daha var. Okuyorum. (Kâfi, 
sesleri) 

Riyaseti Celileyc 
Heyeti ıımumiyesi hakkındaki müzakere kâ-
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fidir. Maddelere geçilmesini teklif ederim. 

Trabzon 
Ali Şükrü 

Riyaseti üelileye 
lora Vekillerinin sureti intihabına dair ka

nun lâyihasının heyeti ıımumiyesi hakkında 
müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini tek
lif eylerini. 

6 Temmuz 1338 
Oltu 

Orhan Yasin 
(Kabul, sesleri) 

REİS — Takrirlerin her ikisi de maddelere 
geçilmesi hakkındadır. Heyeti ıımumiyesi hak
kındaki müzakereyi kâfi görüp maddelere geçil
mesini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Ekseriyetle kabul edilmiştir efendim. Maddele
re geçilmiştir. 

YUNUS NÂDİ B. (İzmir) — Maddelere ge
çilmezden evvel arkadaşların dermeyan ettikle
ri mütalâata birkaç kelimeyle cevap vermek iste
rim. (Maddelere geçildi sesleri) 

REİS — Efendim, söz istiyen arkadaşların 
esamisini okuyorum, lütfen dinliydim; unutulan 
varsa yazalım. 

Ziya Hurşid B. (Lâzistan), Hakkı Hami B, 
(Sinob), Besim Atalay B. (Kütahya), Müfid 
E l (Kırşehir), Hilmi B. (Ankara), Emin B. 
(Erzincan). Emir Pş. (Sivas), Vâsıf B. (Si
vas), Ragıb B. (Kütahya), Mustafa B. (Kara-
hisarı Şarki), Refik Şevket B. (Saruhan), Mu-
hiddin Baha B. (Bursa), Ziya B. (Mersin). 

REŞİD AĞA (Malatya) — Usulü müzakere 
hakkında bir şey söyliyeceğim. Müsaade buyu
runuz. 

REİS — Buyurun efendim, usulü müzake
re hakkında Reşid Ağa foir şey arz edecektir. 

REŞÎD AĞA (Malatya) — Efendi m, bir 
takrir takdim edeceğim. O takrir okunsun, eğer 
kabul olunursa müzakereye hacet kalmaz, ka
bul etmezseniz istediğiniz kadar müzakere eder
siniz. (Maksadınızı söyleyin sesleri) Vereceğim 
takrirde de izahat verdiğim veçhile bendenizin 
anladığını, intihaptan maksat her fert kendi re
yini, kanaat ve içtihadı dairesinde istediğine ve
rebilir. İntihaptan benim anladığım budur. Fa
kat bu kanun da her nasılsa yapılmıştır. Ve zan
nederim ki böyle bir kanun hiçbir Hükümette 
cari değildir. Vâkaa evet, intihapta propaıgan-

— 290 -



t : 69 6 .7 
da usulü caridir. Lâkin böyle şarta muallâk ola
rak bir intihap usulü de hiçbir Hükümette ve 
hiçbir yerde yoktur. Bunun için arz ettiğim 
takrir okunsun, kabul olunursa müzakereye ha
cet yoktur. Çünkü intihaptan maksat bu değil
dir. Böyle intihap bir emrivâkidir, milleti inti
hap, fiân diye aldatmıyalını. Takririm okunsun. 

REÎS — Efendim, Re§id Ağa bir lâyilıai 
kanuniye teklif ediyor. Her halde lâyiha Encü
menine gitmesi lâzımdır. 

ZİYA HURŞİD B, (Lâzistanj — Maddeye 
aitse efendim encümene gitmesi iâzımgelir. 
(Bu lâyihaya mütedair ise beraber müzakere 
olunsun sesleri) 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Usul hakkın
da söz isterim. (Takrir okunsun da sesleri) 
Efendim takririn reye konmasında da bir usul 
vardır. Ona dair söyliyeceğim. 

Efendim eğer ı'bu takrir 'birinci maddenin 
tadiline mütaallik ise bittabi madde hakkında. 
müzakere cereyan edip kifayeti müzakereye 
karar verildikten sonra reye konur. O zaman 
takrir kabul edilir ve encümene gitmesine lü-
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zum görülürse encümene gider, kabul edilmez
se reddedilir. Daha maddenin müzakeresine 
başlanmadan, onun tadilini mutazammın bir 
takrir nasıl reye konabilir? Böyle bir şeyin 
emsali nıesbuk değildir ve Nizaımnamede de 
böyle bir kayıt yoktur. 

REÎS — Hakkı Hami Bey, takrir madde
nin tayyına dairdir. 

HAKKI HAMİ B. (Devamla) — Ne olur
sa olsun, efendim daha madde müzakere edil
memiştir. 

REÎS — Maddei kanuniyeyi biliyorsunuz 
yat 

HAKKİ HAMİ B. (Sinob) — Bilmek kifa
yet etmez. Maddenin müzakeresine başlamak 
ve kifayeti müzakereye karar vermek lâzımdır. 

REÎS — Bu takriri okuruz, kabul edilirse 
ne âlâ, edilmezse maddeyle reye koyarız. 

HAKKİ. HAMİ B. — Ray^ konmaz efen
dim. 

REÎS — On beş dakika teneffüs. 

Hitamı celse; Saat : 3,55 

İKİNCİ CELSE 
Bed'i müzakerat; Saat : 4,20 

REÎS — Birinci Reisvekili Vehbi Efendi Hazretleri 

KÂTÎP : Atıf Bey (Kayseri) 

REÎS — Efendim; celse açılmıştır. Birinci 
madde okunacak: 

îcra Vekillerinin sureti intihabına dair Kanun 

MADDE 1. — Büyük Millet Meclisi reisle
ri ve reisvekilleriyle teşkilâtı Devlete tekabül 
eden Şer'iye ve Evkaf, Dahiliye, Hariciye. Ad
liye, Müdafaai Milliye, Muvazenci Maliye, İk
tisat, Nafıa, Maarif, Sıhhiye ve Muaveneti İç
timaiye encümenleri rüesasından, îcra Vekil
leri Reisinden mürekkep bir heyet her vekâ
let için, badelmüzakere Meclis âzasından lâa-
kal üç zatı namzedolarak irae eder. Meclis 
bunlardan birini intihabevler. 

REİS — Efendim, söz Ziya Hurşid Beyefen
dinindir. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Efendim, 
encümen esbabı mucibesinde serd ettiği ımüta-
lâata istinaden namzet usulünün başka bîr şe
kilde lâzımlı olduğuna "kanaat ettiğine delâlet 
eden bu birinci maddeyi 'gözümüzün önüne ge
tirmiştir. Efendiler, bendeniz bunun intihabı 
teshil değil teşviş edeceğini ispat edeceğim. Ev
velâ encümenin birinci iddiası nedir? Encümen, 
her vekil için, doğrudan doğruya yapılacak 
intihap teşevvüşü 'arayı badi olacaktır, diyor. 
İntihaplar yanlız meclislerde olmaz. Meclis ha
ricinde de intihap usulleri vardır. Ve bunlar 
öteden beri yapılaigermiştlr. Şayet böyle doğru-
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dan doğruya, bilâkaydüşart yapılan intihabat, 
mahzurdan salim değilse şimdiye kadar yapılan 
intihapların her birisinden şüphe edilmek lâ-
zımgelir. (Handeler) Bir kere Meclisi Âli ilk 
içtima ettiği zaman, Meclis Reisi İntihabedildi. 
Değil bizim igibi icrai ve teşriî salâhiyeti haiz 
olan meclislerde, yalnız teşriî salâhiyeti haiz 
olan memleketlerin meclislerinde bile meclis 
reislerinin fevkalâde bir mevkii mahsusu var
dır. En mühim zamanlarda «meclis reislerine ka
bine teşkil 'ettirir ve reislerin reylerini alır
lar, ve nazırları reisler intihabeder. Encümen 
burada ne düşünüyor? Bu 'Meclis Reisi intiha
bını dördüncü, beşinci derecede mi addediyor, ki 
bu hususta hiç namzet meselesi yoktur? Ve bir 
namzet bulunmasının imkânı da yoktur. İnti
habın teşevvüşten kurtarılması için encümen 
hiçbir kayıtla ta'kyidedi'lmek istemiyen ımilletin 
vekillerini burada kayıt altına almak istiyor. 
Bilhassa encümen mazbata muharririnin şimdi
ye kadar yazmış olduğu yazılarını, efkârını oku
yoruz. ıBunun zirine imza vaz'etmesine bendeniz, 
hayret ediyorum. «Hâkimiyet bilâkaydüşart 
milletindir» cümlesindeki «Bilâkaydüşart» a 
dikkat buyurunuz. Milletvekilleri her hangi bir 
umuriyeti tevdi edecekleri zat hakkında, reyle
rini serbestçe veremezlerse - velev M iki kişi 
namzet göstersin - bugünkü hâkimiyet nerede 
kalır? ıBir memleketi nazarı itibara alınız! Mec
lisi Âliniz, bugün vatanı kurtarmak için, buraya 
toplanmıştır. Bunu kimse inkâr edemez. Bu ha 
kikat, herkesin gözünün önündedir. 

Bizim için bir gaye vardır. Fakat memleket
te vaziyeti hakikiye teessüs ettikten sonra bu 
böyle kalamaz. Birçok efkâr," içtihadat ve ka
naat meydana çıkacak ve mücadele edilecektir. 
Memlekette birinin daha çok grupu olacak, 
öbür'iiıün daha çok, diğerinin daha çok olacak
tır. 

Bugün Meclisin, yani üç. yüz elli kişinin 
içerisindeki ekalliyetlerin bile birtakım hukuku 
vardır. Meclisi Âlinin, üç yüz elli kişinin içe
risinden beş kişi çıkar ve bunlar reylerini ver
mek istemezlerse bunları kayıt altına ala-, 
mazsi,ı v iyice düşünülecek olursa intihap da
hi mebusun her'hangi bir suretle istimal ettiği 
rey demektir. Bu; böyleyken mebuslara usul 
göstererek RÎZ bunu şu veya bu suretle redde
demez d rı iz : Her halde kabul edeceksiniz, baş
ka türlü rey veremezsiniz! diye takyidetmek 
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doğru bir şey değildir. Namzetleri gösteren is
ter OCL beş kişilik bir heyet olsun, isterse bir 
adam olsun, fark yoktur. Binaenaleyh; nam
zet ır sclfcpi çayı kabul değildir. Meclisi Âlinin 
ilk anlarını nazarı itibara alalım. Birinci inti
hapta Aieyeti Vekile, doğrudan doğruya inti
habedildi, teşevvüş olmadı. Burada dikkat edi
niz! 85 kişilik müstenkif alelekser 3 - 4 - 5 nci 
intihaplarla intihabedilen vekiller düştüğü gi
bi ekseriya zayıf rey aldıkları için birçok ve
killer kürsüye çıkarak aldıkları reye güvenmi-
yerek ayrıca kabine usulü gibi itimat reyi al
dıklarına da şahidolduk.. Nitekim Adnan Bey.. 
Şimdi ikinci madde, bu encümenlerden on beş 
kişi bir araya toplanarak Heyeti Vekile âzası 
meyanmda, emri tesanüdü temin edecektir. O 
tesanüt, Heyeti Vekile arasında bir noktai na
zardan lâzımdır. Fakat; vekiller değil, nazır
lar bile kendi dairelerinde siyaseti umumiyeye 
Lstinadetmiyen her bir hareketlerinde müsta
kildirler. Binaenaleyh bunların arasındaki em
ri tesanüt, siyaseti umumiyeyi idare içindir. Bi
zim şimdilik kabine usulünü kabul ettiğimiz 
yoktuı. Acaba encümeni âli, bunu niçin kabul 
etmiştir?. Encümen bu tesanüde neden lüzum 
gösterdi? Hattâ çok dikkat edersek görürüz, ki 
Mustaîa Kemal Paşa Encümeni Mahsusun ge
çende bu Heyeti Vekilenin vazife ve mesuliye
tine dair getirdiği madde münasebetiyle bu
yurmuşlardı ki, orada sizin vekilleriniz doğru
dan doğıuya sizden veçhe alarak hareket ede
ceklerinden onların arasında tesanüde lüzum 
yoktuı. Meclis, tesanüdü kendi arasında bulma
lıdır. 

Binaenaleyh bu sözü de bugünkü şeklimize 
göre nazarı itibara almalıyız, Encümen bunu na
zarı itibara almamıştır, buna dikkat etmemiştir. 
Şayet emri tesanüt lazımsa o zaman intihap ara
nılmaz. Bir adam, doğrudan doğruya kendisiyle 
beraber, çalışacak adamları tâyin eder. Ve ka
naatle gelerek Meclisin karşısında oturur. Yok
sa emri tesanüdün temini için Meclisi Âli âza
sı bu suretle takyidedilemez. Encümenin bura
da bir mütalâası vardır, ki buna ben iştirak ede
mem. Encümen burada beyanı mütalâa eder
ken diyor ki; biz, öyle yapmak istedik, ki ve
kâletlere geçecek olan zevat - Meclis azasının 
intihap hakkını ketmedelim de - daha şayanı iti
mat ve teşkilâta mensup yirmi kişilik bir heyet 
tarafından intihabolunsun. Reis, Meclis müzake-
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ratmı idare için intihabolunur. Encümenlere 
de hakeza encümen müzakeratını idare için re
is intihabolunur. Vakaa Meclis ve encümen mü
zakeratını idare edecek bir reis intihabolunur, 
fakat onu intihabedenler bir Meclisi Âlinin âza-
sıdır. Onları, namzet gösterilmedikleri halde 
intihabetmişlerdir. Saniyen encümen âzalarının 
bir araya gelmesiyle neden bir vekil intihabın
da benden daha ziyade alâkadar ve sahibi salâ
hiyet bir heyet vücuda gelsin? Biz, burada 
bir İcra Komitesi bırakıp gitmiyeceğiz. Her 
vakit mukadderatı millete sahip bir şey bıraka-' 
cağız. Ben, kendi şahsım namına en sarih olan 
bu hakkımı on beş, yirmi kişiye terk edemem. 
Bendenizce, bunun imkânı yoktur! (Biz de bı
rakamayız sesleri) Evet efendim... Burada bir 
şey vardır. Bir encümendeki reis ve Meclisteki 
reisvekillerinin mutlaka o Meclisteki diğer aza
lara takdim olunacağına veya onların diğerlerin
den daha fazla şayanı itimat bulunduğuna ka
naat geliyor. Meclislerin bütün dünyadaki me
calisin ruhuna bu hal münafidir. ileride bu 
sözüme geleceğiniz şüphesizdir. Şimdi Meclisi 
Âlide bir zat bir sene Reislik eder. Riyaseti Sa
niye yapar. Ertesi sene o zat Riyaseti Saniyeye 
intihabolunamazsa artık bir Riyaset vekâleti 

kabul etmez, bu tabiîdir. Bu zat geçen sene Re-
isvekili idi; bu bizden daha iyi seçebiliyordu, 
öteki bu haktan mahrum kalacaktır, demek doğ- I 
ru olamaz. Binaenaleyh bu Meclis azasına, sen 
benden daha iyi seçersin, benden daha iyi nam
zet gösterebilirsin, benden daha iyi bilirsin, di
ye bir hakkı rüçhan veremeyiz. Artık bunlar, bu 
işi böyle encümene koyduktan sonra buna inti- I 
hap denilemezdi. îyi Arapça bilenlerimiz, iyi 
bir kelime bulup bunun yerine koymalıydı. Bu 
artık intihabolamaz, doğrudan doğruya tak- I 
yittir. (Manda, manda sesleri) Şayet Mec
lisin ekseriyeti, şu yirmi kişimin gösterdiği I 
namzetten gayrisini intihabedemezse Meclisin 
ekseriyeti mi hâkim olacaktır, yoksa bu yir- I 
mi kişi mi? intihabat esnasında herkes fikrini I 
ileri sürebilir, propaganda yapar, gazete ile 
namzetlik vaz'edebilir, tahtaya da yazar. De- I 
ğil yirmi kişi, yüz kişi de çalışır.. Fakat diğer I 
azayı kiram bunlara rey vermeye mecbur edi- I 
İçmezler. Bu madde, Meclisin kendi kendisini I 
takyidetmesini teklif ediyor İd bu gayet gü- \ 
lünçtür. Meclis kendini takyidedemez, hâki- I 
miyetini kimseye devredemez. Bir mebus, (her | 
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şeyi yapabilir. Fakat hukuku hâkimiyetini 
kimseye devredemez. Encümenin bunu hangi 
desatiri hukukiyeden çıkararak ileri sürdü
ğünü -bendeniz- anlıyamadım. Meclisi takyi-
deden maddede «Meclis bunlardan birini inti-
habeyler. Ve intifhabeylemek 'mecburiyetinde
dir.» diyor. Meclisi icbar etmeye ne gibi bir 
sebep vardır? 15-20-30 kişi, hattâ bir ekse
riyet fırkası, hiçbir kuvvet bile Meclisi filan
caya rey vereceksiniz diye cebredemez. Bunu 
kabu^ edecek olursak istibdada doğru giden 
en büyük yoldan yürümüş oluruz. Meclis ve 
milletvekillerini takyidettikten sonra, onun en 
büyük hakkı meşruu olan intihap hakkını da 
takyidettikten sonra diğer hürriyet usullerine 
ne suretle bakabileceğimizi bendeniz bilemiyo
rum. Bu usul, dünyanın en mutlak meşrutiyet
le idare olunan hükümetlerinde bile yoktur. 
Kıral, imparator, veya Cumhur Reisi istediği 
bir adamı kendiliğinden, nazır veyahut sadrâ
zam yapamaz. Mecliste beş kişilik bir fırka 
olsa bile bir başvekâlet mevkii münhal olduğu 
zamanda içlerinden birisine siz vekâlete geti
rileceksiniz, diye o fırkayı çağırır. Fakat o 
zat, Meclise geldiği zaman siz bu zata mutla
ka rey' vereceksiniz diye mutlakıyetle idare 
olunan memleketlerde bile demezler. Onun 
hakkında serbestçe itayı rey ve .karar eyler, 
bu zat bir ekseriyet, 10-20-30 kişilik fazla 
bir ekseriyet temin etse bile o makamda dura
maz. Biz, ki meşrutiyeti çoktan geçiyoruz. Ke
mali serbesti ile rey vereceğiz, illâ bir çerçeve 
içinde kalacaksınız, tazyik, takyidedileeeksi-
niz, her halde bunlara rey vereceksiniz; de
mekle artık mebusluğun (hiçbir mânası kalma
mış olur. Devletin siyaseti umumiyesini idare 
edecek zevat, yirmi kişi tarafından seçildikten 
ve illâ bunlara rey vereceksiniz denildikten 
sonra benim şu memleketteki icrai ye teşriî ve
kâletim kalmaz, zannediyorum. Binaenaleyh 
bu noktai nazardan encümenin teklif ettiği bu 
maddenin reddini teklif ediyorum. Meclis, bi-
lâkaydüşart vekillerini intihabeder. Bunun 
başka türlü tefsiri caiz değildir. 

REÎS — Efendim, Aydın Mebusu Tahsin Be
yin bir tehir talebi vardır, reye koymaya mec
burum. (Gürültüler) Efendim, müsaade buyu
run, Aydın Mebusu Tahsin Beyefendi diyor ki ; 
bu kanunun icra Vekillerinin salâhiyetine aid-
olan kanuna taallûku vardır. (Hayır müzakere-
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sini kabul ettik sesleri) Efendim, rica ederim, 
müsaade buyurun, ister kabul edersiniz, ister 
etmezsiniz. Bendeniz reye koymak mecburiye
tindeyim. (Gürültüler) Rica ederim efendim sü
kût ediniz. Bir arkadaşımız bir şey söylüyor. 
(Gürültüler) Dinleyiniz, kabul etmezseniz et
meyiniz. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Şahib) — 
Reis Bey doğru ama, 'kabul edilmiştir. Meclisin 
bu hususta kararı vardır. 

KANUNU ESASt BNCÜMENİÎ R E M YU
NUS NÂDÎ B. i ((izmir) — Efendim, evvelâ Hü
seyin Avjıi Bey arkadaşımız, - encümende -
Meclisin 'hakkı tahdidolunamaz, bunun hilafının 
düşünülmesi muhaldir, binaenaleyh buna dair 
bir kayıt koymak abestir dendiği 'halde bunun 
mazbataya geçmemiş »olduğunu söylediler. Diğer 
arkadaşlar da, bu namzetlik usulü kabul olu
nursa reylerin takyidolunacağı noktasında ısrar 
ettiler. Ezcümle Ali Şükrü Bey vesayetten, fi
lândan da bahsettiler. Efendiler! Meclisi Âlinin 
rey vermek hakkı, Meclisi Âlinin rey vermek 
salâhiyeti nâmahduttur. ('Müzakereye mahal 
kalmamıştır sesleri) Meclisi Âli, bir maslahatı 
cesimeyi idare etmekle mükellef olduğunu unut
masın ! 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) —- Zaten unut
muyor. 

YUNUS NÂDÎ B. (Devamla) — Meclisi Âli, 
o maslahatı cesimeyi yürütmek için çare .ararsa 
- zannederim - fena yapmaz, iyi yapmış olur. 
Efendiler! Bu namzetlik meselesi, yeni mesele 
değildir. Meclisi Âli Heyeti Umumiyesinin inti
habında da bu, tecrübe edilmiştir. Bir kişi ile de 
tecrübe edilmiştir. Encümenin şu veya bu şekil 
altında Meclisi bir vesayet altına sokmak için 
böyle bir lâyiha yapmadığına emin olabilirsiniz. 
Encümen vazife ve mesuliyet meselesini tetkik 
ettiği zaman bu Meclisi Âlinin deruhde ettiği 
vazaifi icraiyenin îcra Vekilleri Heyeti denilen 
heyet marifetiyle görüldüğüne vakıf olmuştur. 
(Efendiler! O heyetin en emin ve en mükemmel 
surette yapılması lâzımgeldiğine bu Meclisi Âli
nin deruhde ettiği vazaif itibariyle lüzum gö
rülmüştür. Binaenaleyh Heyeti Vekilenin en sa
lim şekilde çıkabilmesi içindir M, encümen böy
le on beş kişilik bir heyetin namzet gösterme
sini kabul etmiştir. Bunda hibçir vasayet yok
tur. Siz milletin işinin böyle vasayet ve saire-
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İ siz büâkayıt görüleceğine kaani olursanız hiç

bir kayıt koymadan kanun vaz'etmiş olursunuz. 
(Bravo, bravo sesleri.) Efendiler, bunda tak
yit yoktur. Heyeti Vekile böyle bir kanun 
vaz'etse, Meclisi Âli bir anda ilga edebilir. 
Efeıviikr, intihabolunan Heyeti Vekilenin lıep-
sini bir anda iskat edebilirsiniz. Efendiler bu 
kudretleri kendisinde toplıyan Meclisi Âli... 

ZİYA IIURŞÎD B. (Lâzistan) — O halde 
kanunun mânası yoktur. 

YUNUS NÂDÎ B. (Devamla) — Meclis 
bu kanamı, kendi hukukunu selbedecek bir ma
hiyette görüyorsa vaz'etmez. Ve bu kanunu 

j vaz'etse bile hiçbir kayıt altına da girmiş ol
maz. Maslahatı milleti öyle gördüğü için Öyle 
yapa:. Selâmeti millet namına vatanperverane 
karar1.ar ittihaz eden bir Meclis olur. Binaen
aleyh. Meclisi Âlinin takyidedildiği meselesini 
sureti kat.'yede reddetmek lâzımgelir. Lâakal 
üç namzet gösterir, diyoruz. Ekalli büdıır. Ek
serisi Heyeti Celilenizdir. Efendiler hoşunuza 
gitmiyen bir vekili ı»kat etmek de elinizde, 
intihabermek de elinizde oduğu halde nasıl 
olur da takyidolur? (Vardır sesleri) Ziya Hur-
şid Bey Meclis reislerinin intihabını Meclisin 
kendisi yaptığını söylüyor. Biliyorsunuz ki 
Mecl! J Reisinin intihabı iki defa ekseriyeti mut-
lakaya iktiran etmezse üçüncü defa ekseriyeti 
izafiye ile olur. Bu ekseriyeti izafiye ile olur 
diye diğerlerinin hakkı iptal ve gaspedilmiş 
midir efendiler? Halbuki yapacağımız mesele 
Meclisin umuru dahiliyesini tedvirden ibaret 
bir mesele değildir. Maksadımız bu memleketin 
masalilıi mühimmesini, masalihi milliyesini ni
yete memur metin, mütesanit bir Heyeti Veki-
leyi meydana getirmektir. Efendiler! Bu ka
nunun Vazife ve mesuliyet Kanununa kadar 
'tehirini arzu eden arkadaşın çok hakkı vardır. 
Ben de çok arzu ederim ki : Bu kanun mü
zakereye konduktan sonra siz Vazife ve mesu
liyet Kanununu evvelâ müzakere edesiniz ve 
göresiniz ki, görülen işler ne kadar mühimdir. 

Meclisin bihududolan salâhiyetini takyide-
den var mıdır? Ve nasıl Hükümet yapılmak 
lâzım geldiğini anlar ve zannederim, o zaman bu 
sözleri FÖylemez, başka türlü düşünürsünüz. 
Bu kanun «Hâkimiyet bilâkaydüşart Mületiıı-

ı dir.» esasına taarruz ettiğini nazariyatı sırf a 
I serd eden arkadaşlardan birisi söylemiştir. Ve 
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burada sırf nazariyat serd eylediğini gömlekte
yim. Hâkimiyet bilâkaydüşart milletindir. Mama
fih Meclisi Âli buraya iki dereceli intihapla gel
miştir. 10 - 15 milyon halka 335 kişi vekâlet et
mektedir. Eğer hâkimiyet bilâkaydüşart milletin
ce 15 milyon halk kendi kendisini idare etsin di
ye o noktai nazardan yürüyecekseniz... (Gürül
tüler) 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — O halde bi
rinci madde sakattır. 

YUNUS NÂDÎ B. (Devamla) — Hulâsa efen
diler Meclisi Âlinin reyini tahdit ve takyidetmek 
meselesi yoktur. Meclisi Âlinin kuvvei icraiye ve 
teşriiyesi nâmahduttur. Bu tahdddediknez. Bu 
maslahatı umumiye görmeye müvekkili bir usul
den ibarettir. Bu noktaya nazarı dikkatinizi celbe 
derim. Meclisi Âlinin hukukuna taarruz etmek en
cümenimizin hatırından geçmez. Bize böyle ifti-
ralaraı yüklemek de muvafık değildir. Arkadaşla
rın bize öyle şeyleri isnadetmenıeleri lâzımgeldiği 
gibi Meclisi Âlinin de bize böyle sual tevcih etme
mesini rica ederim. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Encümen hâkimiyeti milliyeyi on beş kişiye mi 
vermek istiyor? Encümenden bunu sormak isti
yorum. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Efendiler Yu
nus Nâdi Beyefendinin şimdi huzuru âlinizdeki 
beyanatı ve Meclisi Âlinin arzusuna hakikaten te
vafuk eden şu beyanatı Meclisi Âlinize gönderi
len lâyihai kanuniyeyi teyideder bir mahiyette 
olsaydı, bendeniz bu lâyihayı alkışlıyan arkadaş
lardan birisi olacaktım. Fakat Yunus Nâdi Bey
efendinin huzuru âlinizde söyledikleri sözlerle es
babı mucibe mazbatası ve mevaddı kanuniyeler 
arasında katiyen münasebet yoktur. Huzuru Âli
nizde «Meclisi Âlinin kuvvei icraiye ve salâhiyeti 
teşriiyesi mahduttur ve hiçbir kuvvet onun fev
kinde değildir.» derken diğer taraftan da diyor
lar ki; «Meclisi Âlinizin encümenlerinden ve He
yeti Vekile Reisinden mürekkep yirmi zat tarafın
dan üç namzet iraeedilir ve üç namzet arasından 
birisi intihabolunur.» diyor. Fakat «edebilir» ede
miyor. Efendiler! Yani bu ifade Meclisin intihap 
hakkı yediiktidarmda diye katiyet ifade etmiyor. 
«tntihabeyler» diyor. Intihabetmediği takdirde 
ne olacaktır? Bendeniz de Mazbata Muharririn
den soruyorum. Intihabetmediği vakit ne olacak
tır. 
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YUNUS NÂDİ B. — Kanunu ilga edersiniz. 
HAKKI HAMÎ B. (Devamla) — Rica ede 

rim, on dört senedir, bu zavallı milletin sîn<---
sinin tecrübe tahtası olduğu kifayet etmemiş ise 
bile, bundan sonra yazı yazılacak yeri de kal
mamıştır. Bendenize öyle geliyor ki milletin 
sinesini tecrübe tahtası yapmaktan yedi, sekiz 
sene evvel vazgeçmek lâzımgelirken maatteessüf 
hâlâ vazgeçmedik. Bizim cehlimizi itiraf etmek 
lâzımdır. Biz kavaidi mevzuayı bihakkiıı tatbik 
ve akvamı salifenin bütün icrai sakatlığını tet
kik etmiyerek ve bütün harekâtımızı hukuku 
esasiye kavaidine uydurmaya uğraşmak yüzün
den memleketi yıktık, bu hale getirdik. (Bravo 
sadaları, alkışlar) Rica ederim istediğimiz za
man «Kanunu Esasi böyledir, Hukuku Esasiye 
şöyledir» diyerek ve istediğiniz zaman nazari
yata bağlı olarak melıammı umuru bu şekillere 
sokmak kadar dünyada mantıksızlık olamaz. Hu
kuku Esasiye ya vardır veya yoktur. Hukuku 
Esasiye varsa yapılacak kanunlar Hukuku Esa-
siyeye muvafık olacaktır. Olmadığı takdirde bu 
kanun değildir, ancak bir müdürün maiyetine 
verdiği emirden başka bir şey değildir. Bu su
retle de hiçbir iş çıkmaz ve çıkarılması doğru 
değildir. Bundan dolayı yapılacak her şeyi Hu
kuku Esasiyeye tevafuk eder bir surette yapa-
mıyorsak bilenleri getirelim ve onlardan öğrene
lim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — O zaman 
Meclisin hakkı hayatı kalmaz, millet bizi bura
da bir gün yaşatmaz. 

HAKKI HAMİ B. (Devamla) — Evet Mill.'t 
Meclisinin salâhiyeti teşriiyesi nâmahduttur. 
Meclis bu milletin üzerinde bulundukça bu hav
za dâhilinde Meclisin neşrettiği kanuna, ver
diği emre itaate herkes mecburdur. Meclis bu
nu ifa ettiremediği zaman Meclis yoktur, millet 
başının çaresine bakar. îşte encümen kimlerden 
teşekkül etmiş olduğunu esbabı mucibe mazba
tasında tasrih ettiği gibi biraz düşünseydi bu lâ
yiha buraya böyle gelmezdi. Efendiler! bu lâyi
ha idari bir mahiyette olsaydı bunu her halde 
Dahiliye Encümenine havale ederdik. Biz bir 
Encümeni Mahsus teşkil ettik. Bununla da ik
tifa etmedik. Her iki encümeni birleştirerek daha 
muazzam bir Encümeni Mahsus vücuda getir
dik ki hayatı Devletle pek ziyade alâkadar 
olan bu mühim kanunu ihzar etsinler. Halbuki 

— 295 — 



î : 69 6 . 7 . 
bu şekilde thavale ettiğimiz halde maalesef Da
hiliye Encümeninin yapacağı bir kanun mahi
yetinde bir lâyiha meydana çıka gelmiştir. • 

YUNUS NÂDÎ B. (izmir) — Zatıâliniz ol
saydınız nasıl yapardınız? 

HAKKI HAMI B. (Devamla) — Zatıâliniz 
de bendenizin mütalâatımı mâkulât dairesinde 
reddedebilirdiniz. Bendeniz bir şey diyemem. 
Bittabi ekseriyetin kabul ettiği bir şeye her
kes inkiyadedecektir. Efendiler! Namzetlik 
Kanununun neşrinden evvel ve ondan sonra 
Heyeti Vekilenin sureti intihabı hakkında ce
reyan eden müzakeratı havi zabıtnamelerde 
mevcudolan birtakım münakaşat eğer tetkik 
edilmiş olsaydı buraya bu, böyle gelmezdi. Ha-
tırınızdadır ki Meclisi Âli ilk teşekkül ettiği 
zaman icra Vekillerinin sureti teşekkülü 
hakkında eşkâli adide düşünülmüştür. Ka
bine usulü bâzı noktada kabul edilmemiştir. 
Encümenim getirmiş olduğu şey yeni bir şey 
değildir. Meclisi Âlinizde biddefat müzakere 
edilmiş ve şayanı kabul görülmiyerek redde
dilmiş bir şeydir. Böyle bir şeyle eğer bu Dev
let •makinasınm döneceğini Meclisi Âliniz bil
seydi, buna kanaat getirmiş olsaydı, bunu bir 
buçuk sene evvel yapardı. Yine Mazbata Mu
harriri Beyefendi buyurdular k i : «Kanunun 
heyeti umumiyesi hakkında müzâkere cereyan 
ederken - ki birinci maddeye aittir - eski ka
nunun tevsian tadil edilmesi • icabediyordu. 
Biz de öyle yaptık.» Efendiler! Bu eski kanu
nu tevsian tadil değil, eski kanunun daha şe
dit bir surette ve Meclisin salâhiyetini daha 
ziyade tahdideder surette huzuru âlinize geti
rilmesidir. Pek meşru olan salâhiyetinizi yir
mi arkadaşın eline verdikten sonra. Bu salâhi
yeti onlardan nezetmek için her halde iki sene 
daha uğraşmanız lâzımdır. (Handeler) 

YUNUS NÂDÎ B. (izmir) — Meclisi Âli 
bundan âciz midir? 

HAKKI HAMI B. (Devamla) — Beyefendi 
müsaade buyurunuz! Namzetliğin sakametini 
bu Meclisi Âli öğreneli altı ay olmuştur. Ve 
Tadil Lâyihası Encümenine gitmiştir. Ve gel
miştir. Hâlâ bu usulü tebdil edemedik. Bi
naenaleyh yirmi kişi salâhiyettar olduktan son
ra bu sefer de (2,5) senede encümene gidip 
gelecektir. Biz mazide düştüğümüz tehlikelere 
bir daha düşmek istemiyoruz. Milletin kabiliyeti 
tahammüliyesi kalmamıştır. Bunu bilmek lâzım-
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dır. Millet sahih ve salim bir idare istiyor. Yok
sa burada toplanarak şekil ve tecrübe ile uğraş
mak istenmiyor. Buyurdular ki arkadaşlar. Uk 
Devrede vekilleri namzetsiz olarak aralarında in-
tihabediyordu. Fakat 360 kişinin namzetsiz inti
hap icra etmesi müşkül olduğundan ve umuru 
âmmeyi ve Devletin haricî vazaifi mühimme-
sini tulü müddet Hükümetsiz bırakmak doğru 
olmadığından ve bu tarzı intihabın şeklinde bir
az suubet olduğundan dolayı bu namzetlik usulü 
kabul edilmiştir. Bendeniz arkadaşlarımın söy
lediklerini tekrar etmek istemem. Zabıtnameler 
•açılırsa Meclisi Âlinin ilk Heyeti Vekileyi pek 
kolay bir surette intihabetmiş olmaları ve hattâ 
tekerrürü bile olmadığı görülür. Fakat şekli 
intihap devam, ettikçe gayrimalûm bâzı esbab 
tahtında güçleşmeye başlamıştır. Halbuki nam
zet usulü kabul edildiği günden beri bu şekil •es
kisinden daha fena çıktı, itiraf etmek lâzımdır 
ki bu namzet usulünü kabul ettiğimiz tarihten 
itibaren ekseriyet kazanarak vekâlete geçen ar
kadaşlar pek azdır. Meselâ bâzıları bir, iki, hat
tâ beş intihapta kazanamamış. En nihayet ken
disine itimat reyi verilmek mecburiyetinde ka
lınmıştır. (Allah Allah sesleri) Allah Allah 
değil efendiler! Zabıtnameleri açarsanız, orada 
görürsünüz. (Gürültüler) Şimdi efendiler! Bu 
yeni gelen şekil eski şekilden belki daha fena 
tarzda tanzim edilmiş bir şeydir, bundan başka 
bir mâna ifade etmez. Mademki Encümen Reisi 
Yunus Nâdi Beyefendi arkadaşımız hakikaten 
Meclisin hukukunu bizzat istimal etmek ve hiç
bir kimseyi kendi hakkına tecavüz ettirmemek 

, lâzım olduğunu şu kürsü âliden söylemiştir. O 
halde kabul edeceğimiz usul ancak ve ancak es
kisi gibi vekillerin aramızdan intihabedilmesi 
usulüdür. Bu suretle intihabat pek kolay yapıla
caktır. Vaktiyle yekdiğerimizi tanımazken bu
gün hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Aramızda 
mütaaddit komisyonlar, mütaaddit encümenler, 
heyetler intihabettik. Ve hepsini de pek kolay
lıkla icra ettik. Hükümet dahi öyle yapılır. 

Arz ettiğim gibi Mecliste tesanüdolduktan 
sonra Heybeti Vekilede de her zaman için tesa
nüt bulunabilir. Fakat Mecliste tesanüdoldukca 
Heyeti Vekilede de tesanüt bulamazsınız. Hey
eti Vekilenin tesanüdü hiçbir zaman Meclisin 
tesanüdünü temin etmez. Çünkü Heyeti Vekile 
Meclise hâ'kim değildir. Meclis mütesanidolduk-
ça mutlaka onlar arasında da tesanüdolur. tşte 
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Heyeti Celileniz huzuruna arz edilen şu lâyiha 
- Yunus Nâdi Beyin mütalâaları ile de teeyyüd-
ediyor - pek sakat ve pek gayrikabili kabul bir 
lâyihadır. Binaenaleyh bendeniz Heyeti Celile-
nize bir şekil arz ediyorum : îcra Vekilleriyle 
Reisi Büyük Millet Meclisinin ekseriyeti mut-
•lakasdyle ve reyi hafi ile ayrı ayrı iritihabolu-
nur. Malûmuâlileri olduğu üzere İcra Vekilleri
ne bir reis intihabedeceğiz ve bu reise de bir 
vazife ve mesuliyet tevcih edeceğiz. Elbette o 
oraya ıgidip bir bekçi .gibi oturacak değildir. Bi
naenaleyh ona da bir vazife ve mesuliyet tevcih 
edeceğimize nazaran onun da (aramızdan intiha
bı zaruridir. Zaten bunu encümen dahi kabul 
ediyor. îcra Vekilleri Reisini aramızdan intihab-
ettikten sonra diğer vekillerin aramızdan inti-
habedilmemesine ben bir türlü akıl erdiremiyo
rum. Yani ne hukuka uygun Ve ne de maslahata 
muvafıktır. Yani kabiliyeti tatbikiyesi olmıyan 
bir şeyi tekrar kabul edeceğiz. Mazi bizim için 
güzel bir dersi ibrettir. Bu itibarla birinci mad
denin yerine kaim 'olmak üzere tanzim ettiğim 
şu takririmi takdim ediyorum. Sînei milletin 
tecrübe tahtası olmaktan artık kurtarılmasını 
Heyeti Celilenizden rica ediyorum efendim. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendiler, 
4 Teşrinisani 1336 tarihinde karşımıza çıkan 
Namzetler Kanunu müzakere edilirken bu ka
nunun aleyhinde, bu usulün aleyhinde maruzat
ta bulunmak üzere kürsüye çıktığım zaman mâ
ruz kaldığım ayak patırtılarını düşünerek şim
di şu kürsüye gelirken kalbim çarpmaya başla
dı. (TCorkma sesleri) 

Efendiler hukuk ve salâhiyetimizi takyit ve 
tahdideden her türlü teşebbüsata karşı masum 
milletin bize verdiği vekâlet namına fevkalâde 
kıskanç ve mütaassibolmak lâzımdır. O vakit 
hattâ bilâmünakaşa kabul edilen namzetlik usu
lü (gördünüz ki : 'Tki seneden beri memlekette 
hâkim oldu. Bu usul Meclisin salâhiyetini kıs
kıvrak bağlamak suretiyle şimdiye kadar de
vam etti. Bundan sonra bilâmünakaşa hiçbir 
kanunun müzakeresini talebetmiyelim. Bunu 
halisane rica ederim. Encümeni Mahsus karşı
mıza getirdiği mevaddı Kanuniyenin kısmen 
isviçre usulüne benzediğini söylüyor. Dünya
nın en müterakki, en mütekâmil bir milleti 
olan İsviçre usulüne benzediğinden bahseden 
Encümeni Mahsus maalesef iki seneden beri 
bütün mahzurları hattâ kendilerince de malûm 
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olan namzetlik usulünden hâlâ vazgeçemiyor
lar. Bu namzetlik usulüne karşı gösterilen alâ
ka nedir, bilmiyorum? 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Gayet 
füsünkârdır. Ben bilirim. 

HASAN BASRİ B. (Karasi) — Heyeti Ve-
kilei haziranın en kıdemli azasını biz nam
zetlik usulünün ihdasından çok zaman evvel 
intihabettik ve bu âzanm bir kısmı yerindedir. 
O intihaplarda; hiçbir teşetttit, hiçbir ihtilâf, hiç
bir acemilik çıkmamıştır. 

HÜSYİN AVNİ B. (Erzurum) — Bilâkis 
bu çıkarmıştır. 

HASAN BASRİ B. (Karasi) — Arkadaşlar 
birçok misaller söyledi. Ben de bir misal söyle
mek isterim: Sakarya Muharebesi zamanında 
Meclisin intihabettiği bir heyetin ne büyük ve 
tarihî bir heyet olduğunu ve bu heyetin tarihi 
millîmizde ne yüksek hizmetler ifa ettiğini ha
tırlamak icabeder. Meclisi Âli o vakit hiçbir 
vasinin vesayetine, hiçbir delilin delâletine 
arzı iftikar etmeksizin heş dakika içerisinde he
yeti intihabetmiş ve cepheye göndermiştir. Ta
rihte o heyet mühim, pek mühim âmil olmuş, 
pek büyiik faideler temin etmiştir. Namzetlik 
usulünün hata olduğu sabit olduktan sonra ha
tada ısrar etmek hatanın mikâbıdır, müzaafı-
dır. Ben bugünkü usul ile dünkü usul arasında 
mühim bir fark görmüyorum. Dün namzetleri 
yalnız bir zat gösteriyordu. Bugün on beş zat 
gösterecek. Ayadaki fark tehlikeli bir manivela
nın bir zatın elinden çıkıp on beş zatın eline 
geçmesinden ibarettir. (300) kişilik bir heyete 
filân zatı vekil intihabedeceksiniz demek doğ
ru değildir, buyuruldu. Çünkü bu teşettütü, ih
tilâfı mucibolabilirmiş!... Biliyorum, efendiler! 
Doğru olmıyan ve teşettütü intacedeceğinde 
hiç şüphe görülmiyen tavsiye ettikleri usul 
müdür? Yoksa on beş zatın Meclis nam ve he
sabına hareket etmesi midir? Fer'in asle ta
kaddümünden başka bir şey olmıyan bu garib, 
garib olduğu kadar da gayrikabili tatbik olan 
bu usul ihtimal ki bir noktaı nazardan doğ
ru olabilir. Yani ihtimal yalnız encümenlerde-
ki müzakeratm idaresi, devamların temini va
zifesiyle mükellef olan reisler bir kafadan da
ha iyi düşünürler. Fakat bu vesayeti encümen 
rüesayı kiramının da takab'bül edeceklerine, 
ettikleri surette bütün Meclis nam ve hesabına 
harekete kendilerinde salâhiyet görebilecekleri-
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ne bendeniz kaani değilim. Hüsnüzannım bu 
kanaati tevlidediyor. Soruyorum encümen rü-
esayı muhteremesinden: Bu vesayeti kalbul ede
cekler mi? Etmiyecekler mi? 'Ben derim ki et-
miyeceklerdir ve etmezler. İntihabın teshili; 
arkadaşlardan bâzıları söylediler; bu, kanun 
işi değildir, idare işidir. Aca'ba namzet usulü 
ihdas edilmezden evvel yine teshili intihap na
mına en büyük erkân tarafından türlü türlü 
propagandalar yapılmıyor muydu? Acaba her-
>kes yekdiğeriyle istişare etmiyor muydu? Aca
ba o zaman da böyle bir madde varmıydı? 
Efendiler! Bu madde bir Kanunu Esasi mad
desidir. Şekil ve idare maddesi değildir. Ka
nunu Esasiye böyle feriler, böyle şekiller gire
mez. Deniliyor k i : Encümenlerin Heyeti Umu-
miyesi Meclisin Heyeti umumiyesidir... Hayır 
efendiler! Encümenlerin Heyeti Umumiyesi 
*Meclis|n Heyeti Umumiyesi değildir. Ve bu 
ispata hacet görülmiyeeek kadar bedihi bir 
hakikattir. Namzet usulü hakkındaki' mâru
zâtım devam ettiği sırada da arz etmiştim. Te
sanütten, tecanüsten bahsediliyor. Evvelâ şu
nu arz edeyim: (Tesanüt) kelimesi esasen geri 
geri, ayrı ayrı 'kaçmak manasınadır. Yani esa
sen doğru kelime yoktur. Mamafih (Tecanüs) 
mânasına olduğunu farz ederek ben de onlar 
gibi kullanıyorum. Tesanüt meselesi hakikaten 
gayet düşünülecek ve uzunuzadıya münakaşa 
edilecek bir meseledir. Efendiler! Hiç, kimsenin 
şüphesi yoktur ki : Meclis Azayı Muhteremesi-
nin hepsi gayei milliyede mütteahittir. Bu ga
yeden inlhiraf eden 'bir arkadaşımız yoktur. Ve 
.'bu Meclis baştanbaşa bir Müslüman Meclisi
dir. Nitekim Encümeni Mahsus Reisi Muhtere
mi Beyefendi de bu Meclisin bir Vatan Mec
lisi, yahut bir Vatan Fırkası halinde bulundu
ğunu söylediler ve hakikaten tercüman oldular. 
Ancak gayedeki bu ittihadımız, esasta görülen 
bu iştirakimiz teferruata aidolan yollarda ayrıl
mamıza mâni değildir. Bu, pek: tabiî ve pek be
dihi bir keyfiyettir. Gayeye mûsıl olan yollar 
başka başka olabilir. Peki böyle olmakla Meclis
te veya Meclisten ayrılacak Heyeti Vekilede te-
sanüdolmamak mı lâzımgelir? Mütecanis ve müt-
tehidolan bir Meclisin müntahabı olacak heye
tin de mütecanis olması gayet tabiî ve mantıki
dir. Efendiler! Gayede ittihadımız var dedim. 
Ben aksini iddia ediyorum. Ve daha ileri gidi
yorum. Eğer meşrutiyet hakiki meşrutiyet ise, 
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eğer meşrutiyeti hakiki meşrutiyet olarak tanı
yorsak Büyük Millet Meclisinde hattâ gayelerin 
bile gayet serbest olarak tebarüzü, ve bu ga
yelerin de gayet serbest bir surette hür olarak 
meydana atılması lâzımdır. Meşrutiyetin eıı 
basit ve en bedihi icabı budur. Halbuki: Biz 
yalnız istiklâlin kurtarılması gayesini hedef tut
tuğumuz içindir ki : Hepimizde gayet samimî vo 
gayet sağlam ve sarsılmaz bir ittihat vardır ve 
inşallah bu ittihad gayenin husulüne kadar sar-
sılmıyaeaktır. (İnşallah sadaları) Efendiler! 
Arz ettiğim gibi teferruata aidolan nıkattaki 
ihtilâf lâzımdır, lâbüttür, rahmettir. Esasen 
şûranın hikmeti teşriiyesi de budur, eğer efen
diler! aynı kafa ile, aynı zihniyet ile düşünür, 
itile, kakıla yürür bir insan kütlesinin bir araya 
gelmesiyle memleketin bir faide görmesi icabet-
seydi, muhtelif memleketlerden muhtelif mes
leklere salik olan insanların buraya gönderilmesi 
lâğvolurdu. (Bravo sadaları) 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — O vakit Şû
rayı Devlet lâzımdır. 

HASAN BASRÎ B. (Devamla) — Buradaki 
bu heyetin bu şekilde devamı zaruri olduğu gibi 
benim kanaatimce bu vaziyetin Heyeti Vekile
de de bulunması lâzımdır. Memleket için fai-
delidir. Nafidir. Efendiler! Hakkı Hami Bey
efendinin memleketimizde haddinden çok fazla 
sık sık söylendiğini beyan ettiği hukuku esasi-
yeye, vukufu olan, her vakit hukuku esasiyeden 
bahseden zevat pekâlâ bilirler ki - meclisleri, mil
letleri bir küçük haritaya teşbih edenler bulun
muştur. Bu haritada göze çarpacak her levin, 
her renk millet arasındaki cereyanları, millet 
kemmiy etlerini, meslekleri gösterir, meslekî in-
tihabata şiddetli taraftar olan Encümeni Mahsus 
Reisi Muhteremi ve bâzı rüfekası muhtelif su-
nufu içtimaiye mümessillerinin Meclise girebil
melerini o vakit uzun uzadıya müdafaa etmiş
lerdi. Bu müdafaayı yapan zevatı kiramın bu
günkü beyanatına temamen makûs ifadelerde 
bulunacağım dinlemek isterdik, ifadeleri de 
böyle olmak lâzımgelirdi. Efendiler! Meslekî in
tihabat kabul edildiği surette her meslekten 
Meclise mümessil geleceği için Meclisteki ihti
lâf ve hattâ gayelerdeki tehalüf ve tahavvül 
daha ziyade iştidadedecektir. îhtilâfat mühim 
bir mikyasta çoğalacaktır. Buna şiddetle taraf
tar olan zevatın bugün takyit ve tahdide ta
raftar olmaları bendenizi hakikaten mütehayyir 
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etmiştir. Efendiler! tesanütten, teeanüsten bah- I 
sedildi. ihtilâfın rahmet olduğunu arz ettim. 
Esasen iki Mayıs tarihli Kanunun ki - Meclis
ten çıkmıştır - dördüncü maddesinde «İcra Ve- I 
'killeri arasındaki ihtilâfı Büyük Millet Mec
lisi halleder» denilmiştir. Demek ki bu ih
tilâfı Meclisi Âli dahi meşru görmüştür. Eğer 
aynı kafa ile yürüyecek ve aynı zihniyet ile 
düşünecek insanlardan mürekkep bir Heyeti 
Vekile istiyorlarsa intihaba hacet yoktur. Tu
tarlar, getirirler. Meclisten öyle heyet intihap 
olunamaz. Dün en vâsi ve en serazat bir hürri
yeti müdafaa eden beyefendilerin bugün tak
yit ve tahdide taraftar olmaları gariptir. Ken
dilerinin bu kabil ağırbaşlı zevatın meslekleri
ni kolay kolay tebdil etmemelerini her halde 
şayanı temenni ve şayanı tavsiye görürüm efen
diler. I 

YUNUS NADİ B. (îzmir) — Tebeddül eden 
bir şey yoktur. 

HASAN BASRÎ B. (Devamla) — Efendi
ler bütün bu mâruzâttan sarfmazarla Meclisi
mizin zabıtnamesindeki bir serahat buradaki mü-
zakeratı - zannederimin - intacedecektir. Efen
diler Namzet Kanunu müzakere edildiği zaman 
Maraş Mebusu Muhteremi Hasip Bey arkada
şımız tarafından verilen bir takrirde, Heyeti 
Vekile âzasından vukubulacak nnünhalâta He
yeti Vekile Reisinin encümen reisleriyle bil-
müzakere irae edeceği namzet meyanından inti-
habolunurlar, denilmişti. Bu takrir Heyeti Ce-
lilece ekseriyeti azîme ile reddedilmişti. Evvelce 
Meclisi Âli tarafından reddedilen bir usulün 
bugün ihyasına kalkışmak bilmem ki ne dere
ceye kadar muvafıktır. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Encüme
nin iyi tetkik ettiğine delâlet eder! 

HASAN BASRÎ B. (Devamla) — Efendi
ler Encümen Reisi Muhteremi Beyefendi; «İste
diğiniz zaman bu kanunu ilga edebilirsiniz» 1 u- i 
yurdular. 

Efendiler! İki senedir bizim tekliflerimiz en
cümenden encümene dolaştı. Bizim bütün şeyle- j 
ri'miz, çırpınmalarımız faydasız kaldı. Biz ar-
trfk bu mesele Meclisi Âlide mevzuubahsolmuş- | 
ken bu meseleyi ikinci bir tecrübe devresine sok- i 
mak istemeyiz. Her halde bu mesele bugün şim
di burada halledil'mek lâzımgelir. Arkadaşlar! ı 
Gözümüzü açalım. Ben kendi nam ve hesabıma j 
salâhiyetimin değil bir kısmını, hattâ en nâçiz 
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bir zerresini bile fedaya katiyen razı değilim; 
(Bravo sadaları) 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Arka-
dağlar, her yaşıyan mahlûk gibi, her yaşıyan 
müessese gibi bizim şu Namzetlik Kanunu, He* 
yeti Vekile Kanunu da tekâmül etmektedir. Nâ* 
kıştan kâmile doğru gidiyor. İki devre geçirdik. 
Üçüncü devreye girmek üzereyiz. Birinci devre
nin noksanlarım gördük. Beni inti'habedin diye 
kürsülerin, sıraların arasında dolaşanları görme
dik mi arkadaşlar? 

ADİ ŞÜKRÜ B. (Trabaon) — Intihabettik 
mit 

BESİM ATALAY B. (Devamla) — tntihab-
'ettik efendim. Beni intihabedin, bu bize men
suptur, bu bizim tarafta bulunmuştur, diyenleri 
görmediniz mit 

ALÎ ŞÜKRÜ IB. (Trabzon) — Bankasının 
söylediğini mi intihabedeceğiz? 

BESİM ATALAY B. ((Devamla) — Yine mi 
bunları icadetmek istiyoruz? Sonra bu usul... 

HAKKI HAMİ B. (iSinob) — Tefsir mi edi
yorsun? 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Hayır 
tarihten bahsedeceğim. Ben sizi hürmetle dinle
dim, siz de beni dinlemeye borçlusunuz. 

BÎR MEBUS — Maarif Vekili olacaksın 
zannederim. 

BESÎM ATALAY B. ^Kütahya) — Olmam 
efendim, bakkal olacağım, alnımın teriyle çalı
şacağım. 

HACI MUSTAFA E l (Ankara) — Tüccar-
sın, bakkal değilsin. 

BESİM ATALAY B. (Devamla) — Elham
dülillah tüccarım. Efendim birinci devrenin bo
zukluklarından, noksanlarından bahsettim ki, 
namzet irae edilmemesi; bu Meclis dâhilinde 
gayrimütecanis grupların doğmasına, İstiklâl 
grupudur, şu grupudur yok bu .grupudur diye 
birtakım grupların vücuda gelmesine sebebiyet 
verdi. İkinci devrenin noksanlarına gelince : 
Bu devrenin noksanı bedihidir. Fakat bereket 
versin ki bunda kalmadık. Üçüncü devreye ge
çiyoruz. Arz ettiğim gibi birinci devrenin fena
lığı pek büyüktür. Mücerrebi tekrar tecrübe et
mek nedametten başka bir şey getirmez arkadaş
lar. Üçüncü devre ise şüphesiz iyidir. Şimdi size 
arz edeceğim. Dünyada hiç bunun misali yok
tur diyen.arkadaşlar; eğer hukukçu ise hukuk 
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sahasında söylerler. Fakat ben bildiklerimi arz 
ediyorum. Bizim bugünkü Meclisimize tamamiyle 
müşabih, icra vekillerini içlerinden aynı su
retle intihabeden bir hükümet yaşadı, aynı su
retle hareket eden milletler geçti. Ve bu usul 
sayesinde asırlarca yaşadılar, işte Venedikliler... 
(öldü seslrei). Hayır ölmedi efendiler, ölmemiş-
tir. Onları öldüren sebepler başkadır. 

ZÎYA HURŞlD B. (Lâzistan) — Venedik 
usulünü anlatır mısınız beyefendi? 

BESİM ATALAY B. (Devamla) — Bunlar 
yüzlerce azadan müteşekkil zevat tarafından 
idare olunuyorlardı. Fakat doğrudan doğruya 
idarei umurun imkânsızlığını gördüler. Ziya 
Hurşid Beyefendi (Edmond de Moulins) nin 
eserlerini okuyunuz. Ondan sonra bana anlat 
diye söyleyiniz. İçlerinden kırk kişi intihabedi-
yorlar, siz de icra vekillerini intihabediniz di
yorlardı. 

(Namzet kanunu var mı idi? sadası) 
BESİM ATALAY B. — Kanun aynen bu 

idi efendi. 
İHSAN B. (Cebelibereket) — Bugün isviçre 

böyledir. 
BESİM ATAIAY B. (Devamla) — Yanlış 

söylemekten skılırım, bilmediğim şeyi müdafaa
dan utanırım. Venedikliler intihabatı bu suretle 
yapıyordu. Hattâ reisler intihabatı nda yetmiş, 
seksen içtima akdediyorlardı. Bizim bir iki içti
maimiz neden çok görülüyor? istirham ediyorum. 
As-rlarca yaşıyan Venedik gözünüzün önünde 
olduğu halde, meclisleri çorba gibi olan ve mec
lislerinde ufak bir (Veto) demekle her ferdi 
doğrudan doğruya ret hakkına malik bulunan 
Lehistan Meclisinin içlerinden hafiyeler mi. 
çıkmadı? Kendilerini Ruslara mı satmadılar? 

Kendilerini mahveden yine onların, Lehis
tan'ın Meclisidir. Fakat Osmanlıların, dünyayı 
titreten kuvei kahiresine karşı Venedik'i asır
larca yaşatan "kuvvet ne idi? Meclisdi, efendi
ler. Venedik'in o Meclisi idi. Maziden ibret ala
lım diyen Hakkı Hami Bey acaba bunları gör
müyor mu idi, bilmiyor mu idi? Sonra birinci 
sene yapılan intihapta kürsünün altında ge
zenleri, beni intihabeden diyenleri görmiyor mu 
idi? 

Basri Bey arkadaşımız (Sakarya Harbi za
manında millet şöyle serbestti, böyle intihabet-
tik. heyet gönderdik), dedi. Evet biz heyet in-
tihabettik, gönderdik, fakat o zamaıî kuvvetin 

yine bir elde tecellisini istediğimizden dolaya
dır ki, Başkumandanlık Kanununu kabul ettik. 
Arkadaşlar, arz ettiğim gibi eğer, Lehistan Mec
lisi gibi işi karıştıracak, çorba haline getire-
ceksek kabul etmiyelim. Yoksa bendeniz kabu
lü taraftarıyım. Efendiler, bu, hâkimiyeti mil-
liyeyi katiyen tahdidetmez. Rica ederim hangi 
arkadaşımız - inkâr eder ki - dairei intihabiye-
sinden tamam rey toplamış da gelmiş, onun di
ğer reyleri nereye gitti? Ona rey vermiyenle
rin hakkı ne oldu? Ona hâkimiyeti temin et
medik mi? Bu hâkimiyeti milliyeyi tahdit de
ğildir, bu, itidaldir, efendiler, itidal, işi tama-
miyle bir şahsın, bir zatın eline koymaktan ve 
tamamiyle Meclise bırakarak ufak tefek cere
yanlara kapılmaktan menedecek ancak bu yol
dur ki : ITayrülumur evsatuha. 

ALI ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendiler, 
Besim Atalay Bey kardeşimiz pek canlı bir su
rette nutuk iradettiler. Bendeniz müstefidol-
dum. Elimden geldiği mertebede ona cevap 
vereceğim. Fakat ondan evvel söz söyliyen Yu
nus Nâdi Beyin bâzı mütalâatı vardır. Müsa
adenizle evvelâ onlara cevap vereyim. Yunus 
Nâdi Beyefendi gayet müheyyicolan beyanat
ları arasında buyurmuşlardı ki, namzetleri in-
tihabetmemek elinizdedir. Eğer elimizde ise 
bu kanuna lüzum yoktur. Binaenaleyh, demek 
ki, encümen reisi muhteremi de şu hakkımızı 
şurada kabul etmiştir. O halde mesele yoktur. 
istediğimiz zaten budur. 

YUNUS NÂDİ B. (izmir) — Sizin istedi
ğiniz odur, benim değil. 

ALI ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Müsaade bu
yurun efendim, istediğinizi intihabetmemek 
elinizdedir buyurdular. Biz intihabetmek iste
medik. Fakat muvaffak olamadık. Fiilen size 
misal gösteriyorum. Çok defa gösterilen nam
zetler intihabedilmedi. Birinci, ikinci, üçüncü 
defa intihap yaptılar ve zorla kabul ettirdiler. 
Şekil budur efendim, zabıt meydandadır. Bi
naenaleyh eğer Meclisin... 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Ali Şükrü 
Bey, bunu kendi namıma reddediyorum. Beni 
kimse cebretmedi. 

ALÎ ŞÜKRÜ B (Devamla) - Pekâlâ, ben 
senin reddini kabul ediyorum. Efendim, zorla 
denince topla, tüfekle demedik. Yalnız biz ken
di istediğimiz bir zatı ortada Namzet Kanunu 
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nıevcudolmadığı için intihabedemedik. Nihayet 
umuru milliye muattal kalmasın diye namzet 
olan zatı dördüncü defa da vekil intihabetme-
ye mecbur olduk. Bunun emsalini zabıt ceride
lerinde görürsünüz. Fakat; MecMsi Muhterem, 
reyini bilâkaydüşart istimal ettiği zaman yapı
lan intihaplarda bana böyle bir intihap göste
remezsiniz. Besim Atalay Beye söylüyorum. Za
bıtlardan böyle bir misal çıkarsın da göstersin. 

OPERATÖR EMlN B. (Bursa) — Abdül-
kadir Kemali Beyin intihabını unutmayın. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Müsaade bu
yurun! Efendiler! İkinci bir mesele daha var. 
Heyeti Vekile ekseriyeti mutlaka ile intihab-
olunur diye bir kaydı kanunimiz var. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Nâzım 
Bey ne oldu? (Ne oldu? sesleri) Yeni hayat 
oldu. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Ben size hü
cum etmedim, Besim Atalay Bey. Efendim; 
müsaade buyurun Heyeti Vekile âzası ekseri
yeti mutlaka ile intihabolunur, diyor kanun, • 
ekseriyeti mutlaka hiçbir suretle takyit kabul 
etmez. Efendiler, şimdi herhangi bir şekilde 
namzetlik usulü kabul edilecek olursa lâakal 
üç namzet gösterilecek, bu üç namzetten biri 
intihabedilmezse - ortaya koyacağım nazariye 
itibariyle söyliyorum -... 

(Bu sırada Besim Atalay Beyle, Siverek 
Mebusu Mustafa Lûtfi Bey arasında mücadele 
zuhur etti ve şiddetli gürültüler hâsıl oldu.) 

ALİ ŞÜKRÜ B. — Efendiler menafii milli
ye namına müzakere ediyoruz. Bu gibi şeyler 
olur. Şahsi gürültünün ehemmiyeti yoktur. 
Eğer bu namzetlerden hiçbirisini kabul etme
yip de Meclisi Muhterem Teşkilâtı Esasiye 
Kanunu mucibince namzetler haricinde diğer 
bir zatı intihabederse vaziyet ne olacaktır? Ri
ca ederim bakınız, ne diyorum. Şu Heyeti Muh-
teremenin mademki salâhiyeti nâmahduttur. 
Hiçbir takyit kabul etmez. O nâma'hdudolan 
ve takyit kabul etmiyen salâhiyetini istimal 
eder ve namzetlerin haricinde bir kimseyi Teş
kilâtı Esasiye Kanununun maddei mahsusası 
mucibince ekseriyeti mutlaka ile intihabeder
se vaziyet ne olacak efendiler? Ceza mı yapa
caksınız, efendiler? Yani Namzetlik Kanununa 
riayet etmedi diye diğer mebuslara ceza mı 
yapmak lâzım? Efendiler! Mantıksızlığa lüzum 
yoktur. (Gürültüler) Namzetlik usulünün ma-

L338 O : 2 
atteessüf bazan gördüğüm fiilî yolsuzluklarım 
arz edeceğim. Buyurdular ki biz kabine usulü
nü kabul etmiyoruz, doğrudur. Fakat; çok de
fa vâki olmuştur. Bir vekâlet için meselâ üç 
zat namzet gösteriliyor. Namzedin birisi geli
yor «Beni mazur görün» diyor, diğeri gelir, 
öyle... Kalıyor bir tane. Neticede o bir kişi in-
tihabedil'iyor. Fakat bu intilhap değil, tâyin olu
yor. öyle olmaz efendiler! Bunun yolsuzluğu 
fiilen sabittir. Hepiniz bunu bilirsiniz. Bidayet
te encümen reisi bey gösterilen namzetleri in-
tihabetmemek elinizdedir buyurmuşlardı. Eğer 
böyle ise kanuna o kaydı koymaları lâzımdır. 
Namzetlik eğer hakikaten lâzım ise bir kaydı 
kanuni ile olamaz, biz kimi istersek onu inti-
habederiz. İstemezsek nâmahdudolan hakkımı
zı istimal eder, istediğimizi intihabederiz. En 
muvafık şekil budur. Daha mâkul başka <bir şe
kil yoktur. Besim Atalay Bey biraderimizin 
izahatına geliyorum efendiler: İlk evvel bu
yurdular ki (Birinci şeklin fenalığı anlaşılmış, 
ikinci şekil yapılmıştır.) binaenaleyh; ikinci 
şekilde yapalım diyorlar. Efendiler! Ben bi
rinci şeklin fenalığını görmedim. İkinci şeklin 
ne gibi fenalıkları müeddi olduğunu da demin 
ve şimdi de biraz izah ettim. Yalnız bir şey 
buyurdular ki, o zaman arkadaşlar! Beni inti-
habedin, beni intihabedin, diye söylemişler. 
Efendiler! Ben şimdiye kadar söylemedim ve 
söyliyenleri bilmiyorum. Belki bunlar 'olabilir, 
bulunabilir. Ve bulunsa bundan ne çıkar? İş 
ıgörmek kabiliyetini ben kendimde 'görür ve 
kendimi namzet korsa/m hata mı ederim efendi
ler! Eğer beni intihabeder de ben sizin itima
dınızı suiistimal edersem o zaman beni düşürür
sünüz. Çünkü irade elinizdedir. Binaenaleyh, 
bir arkadaşımızın buradaki istizah makammda-
'ki bir sözünü kendi hesabıma reddediyorum. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Beni 
namzet gösteriniz demek daha büyüklük. 

AIÜ ŞÜKRÜ B. ('Devamla) — Bu böyledir. 
Sonra •efendiler grup bahsini kapatıyorum, söy
lemiyorum. bu acıklı bir meseledir. Belki zama
nı gelirse ondan da bahsederiz. iSonra efendiler 
Venediklilerden bahsettiler. Venedik tarihinde 
vardır, buyurdular. Efendiler belki unutmuşlar
dır. Bendeniz hatırlatayım. îspartalılar da böy
le idi, Atinalılar da böyle idi, bizim gibi idi. Fa
kat efendiler hepsi öldü. Venedikliler zamanında 
mevcudolan hükümetlerin birçoğu el'an yaşa-
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maktadırlar. Biz dahi dâhil olduğumuz halde. 
Fakat efendiler Venedikliler ölmüştür. Şimdi 
müsaade buyurun efendiler, epey zaman evvel 
rüfekayı muhterememizden Hamdullah Şuhta 
Beyefendi bir münasebetle burada beliğ bir nu
tuk irat buyurmuşlardı; demelerdi ki; bir bu
çuk asır, iki asır evvel Nap'olyon Tilsit'te Rusya 
İmparatoru ile müzakere ile meşgul iken Sultan 
Selim şehit ve hal'edilmiş, huturun üzerine demiş 
ki eyvah Türkiye öldü. Fakat Türkiye öldü diye 
daima beklerken ne mutludur ki; Türkiye ha
len yaşıyor. Mütarekeden sonra bile Türkiye öl
dü, dediler. «Fakat ne mucizedir ki, Türkiye 
hâlâ yaşıyor» dediler. OEfendiler o vakit ben sor
mak istemiştim. Onu yaşatan esbap nedir? diye. 
Fakat muvaffak olamadım, derhal ikürsüden al
kışlar içerisinde inmişlerdi. Efendiler bu muci
ze nedir rica ederim? Bütün tarihi hayatında 
hirçok mütegallibe elinde esir olan, birçok fena
lıkların içerisinde çırpman bu zavallı milleti 
Avrupa hükeması çok defa ölüyor ve ölmek üze
redir zannetmişlerdir. İhtimaldir ki kendi nok-
tai nazarlarına ve ilmî kanaatlerine 'göre haki
katen doğru ıgörmüşlerdir. Fakat onlar öldü, 
ölüyor dedikleri halde biz hâlâ yaşıyoruz. Acaba 
bunun hikmeti nedir? Bizi öldürmiyen sebep 
nedir? Efendiler! Bu »hikmet, bu sebep Hüküme
timizin ahkâmı Islâmiyeye istinadeden Teşkilâtı 
Esasîyesidir. (Bravo, alkışlar) Başka hiçbir 
şey değildir efendiler. Binaenaleyh; Venedikli
ler zamanından beri yaşıyan bu millet bütün 
âlemi Nasraniyetin mütaaddit muhacemesine mâ
ruz kaldığı halde ve şimdiki muhaberat da şim
diye kadar yapılan muharebatı Salibiyenin bir 
mabadı olduğu halde bu millet ilâmaşallah yaşı
yor ve yine yaşıyacaktır. Fakat esbabı taham
mülümüz de din kuvvetidir. Efendiler! İnşallah 
bunlardan Vazife ve mesuliyet Kanununda bah
sedeceğiz. Sonra efendiler, İsviçre böyle yapı
yormuş, denildi. Bendeniz de biliyorum, âci
zane de İsviçre tarihini okumuşumdur. Fakat 
orada namzedolduğunu bendeniz bilmiyorum, 
gelsinler bana şu kitapta vardır, diye göstersin
ler. İsparta'nın, Venedik'in şekli bizim gibidir. 
Ve meclisleri de bu tarzda bir meclisti. Bunu 
kabul ediyorum. Fakat namzetlik usulü yoktur. 
Namzetlik yalnız Dukalar için vardır. Bendeniz 
istiyorum ki' tarihte bunu bana göstersinler. 
Efendiler! Böyle bir şey yoktur. Efendiler! 
Dünyada bu usul ile yaşıyan üç Hükümet var-
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dır. Birisi İsparta, diğeri Venedik, üçüncüsü 
hatırıma gelmiyor. Ploponest'te yaşıyan millet
lerden birisidir. Zannederim bu üç millet de 
ölmüştür, mahvolmuştur. Ve şu millet yaşamıştır 
diye tarihte buna dair misal yoktur. Ve hattâ 
bu tarzda idare olunan hükümetlerde namzetlik 
usulü dahi mevcut değildi. Milletvekilleri hiçbir 
vakit reylerini takyidettirmemişlerdir. Binaen
aleyh namzetlik usulünün tamamiyle ilgasını 
teklif ediyorum. Arkadaşlarım da buna dair 
bir takrir vermişlerdir. Her halde bunun reye 
konmasını teklif ederim. 

REİS — Efendim iki tane takrir vardır. 
Her ikisi de maddeyi havidir. (Encümen de söy
lesin sesleri) Efendim rica ederim müzakerenin 
kifayeti hakkında takrir vardır. 

YUNUS NÂDİ B. (İzmir) — Encümen söy-
liyecektir, Reis Bey! 

MAHMUD ESAD B. (İzmir) — Muhterem 
efendiler, bu kanun üzerinde yürütülen müta
lâalar bendenizin kanaatime göre hayli yayıldı 
ve çok dağıldı. Birçok sözler söylendi, bu sözler 
kıymettar olmakla beraber heyeti umumiyesi iti
bariyle asıl istihdaf ettiğimiz, Vekillerin sureti 
intihabına dair olan Kanunun mâna ve şümu
lünden hayli açıldı. Bendeniz meseleyi esasına 
irca için burada toplamak istiyorum. Muhte
rem refiklerimin kanaatlerini beyan ile bu ka
nunu muvafık bulmamalarına bellibaşlı sebep, 
bendenizin anladığıma göre, hâkimiyeti milliye 
meselesidir. Efendiler! Türkiyelilerin hâkimi
yetini bütün dünyaya, karşı tecelli ettirmek 
için burada toplanan bu Mecliste, hiç şüphe 
yok ki bu hâkimiyete darbe vuracak bir arka
daşınız bulunaibilsin. Bizim en büyük şerefimiz 
hu son Hareketi Milliye tarihinin en büyük 
emeli cephede dövüşen Mehmedciklerle bera-
'ber kendi kendilerini idare edemiyeceği zan
nedilen Türkiyenin; dünyanın en müterakki, 
en medeni milletlerine karşı hâkimiyeti milli-
yeyi gösterir bir kanunla buraya gelip bu ka
nunu bütün dünyaya karşı çıkarmış olmaların-
dadır. Buraya her yan bakan gözü Türkiyeli
ler her zaman çıkarabilirler. (Alkışlar) Bina
enaleyh; efendiler! Muhterem refiklerimden 
çok rica ederim encümeni ve encümen arka
daşlarınızı bu Meclisin hâkimiyeti milliyesini 
ihlâl etmek gibi bir maksatla itham etmesin
ler. Onların içinde bu milletin hâkimiyeti için 
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her gün malını, mülkünü ve bütün hayatını fe
daya hazır pek çok arkadaşlar vardır. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Bendeniz de 
hepsini öyle kabul ediyorum. 

MAHMUD ESAI) B. (Devamla) — Gele
lim esas meseleye, hâkimiyet meselesine; hâki
miyeti milliye demek; milletin doğrudan doğ
ruya mukadderatı siyasiye, mülkiye ve idari-
yesini, bilfiil idare etmesi demektir. Bütün dün
yanın nazariyatı hukukıyesi, kavanini esasiye-
si bunu bu suretle kabul etmiştir. Fakat ; bü
tün dünyanın kavanini esasiyesine atfı nazar 
ettiğimiz zaman görüyoruz ki ; maatteessüf şi
ir ve belagat halinde çok büyük mânalar ifa
de eden ve dünyada büyük büyük ihtilâllere 
meydan vererek milletlerin sevine sevine kan 
dökmelerine badi olan bu hâkimiyeti milliye; 
kavanini esasiyede çok kayıtlar altına girmiş
tir. Bu hâkimiyeti milliye o kadar güzeldir ki 
onun aşkiyle, tamamii tatbiki için onun arka
sından koştuğunuz zaman 'bir serap arkasın
dan koşar gibi olursunuz. Hâkimiyeti milliye 
kayıt altına girmedikçe hiçbir mâna ifade ede
me?:, memleket anarşi haline girer efendiler. 
Bütün dünyanın ve ulûmu haziranın emeli hiç 
şüphesizdir ki hâkimiyeti milliyeyi ve hürri
yeti mutlakayı meydana getirmektir. Fakat 
maalesef nazariyatta çok güzel bir mevki işgal 
eden bu fikirler; tatbikat sahasına geldiği za
man yine milletlerin selâmetleri için lüzum ve 
zaruret derecesinde olmak şartiyle; tadili, ken
di mânalarından parça parça kısımlara terk 
etmek mecburiyetinde kalıyorlar. Efendiler! 
İsviçre'de böyledir. Yalnız Ali Şükrü Beyefen
dinin buyurdukları gibi namzet gösterilmez, 
doğrudan doğruya Meclis intihabeder. İsviçre 
Kanunu buradadır. Arzu buyurduğunuz takdir
de okurum. (Hayır sesleri) Binaenaleyh esasa-
tının birçok yerlerinde İsviçre Kanunu Esasisi 
ile bizim Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzla büyük 
bir müşabehet arz etmekte olduğunu encümen 
de söylemiştir. Yoksa tamamen aynı değildir. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Zatıâliniz için 
demedim. Arkadaşlardan birisi Öyle söylemişti, 
aynıdır demişti. 

MAHMUD ESAT) Ti. (Devamla) — Efendi
ler bütün milletler için çok aziz olan bu hâki
miyeti milliyenin, bâzı memleketlerde tamamen 
tatbik edilmek istenmesi o memleketleri mahiv 
ve ifna etmiştir. Ve buna misal olarak önümüz-
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de Polonya'nın hazin ve elîrn bir tarihi vardır. 
Polonya hâkimiyeti milliyesini tamamen tatbik 
edebilmek için Rus Çarlarının elinde esir kal
mış ve hâkimiyeti milliyesini temin yolunda 'ha
yatını feda etmiş, ve bu suretle asırlarca esaret 
altında inlemiştir. - Burada da tarih vardır -
fakat Meclisi Âli böyle mesaili ilmiyenin müna
kaşa edileceği yer değildir. Onun için bendeniz 
de umumi olarak söylüyor ve geçiyorum. Bura
daki fazıl arkadaşlarımızdan birçokları dahi bi
lirler. Birçok Fransız tarihlerini açtığımız za
man Polonya'yı öldüren sebebin hâkimiyeti mil
liyeyi mutlak surette tatbik etmek istiyen Mec
lisi olduğu görülür. Efendiler! Türkiye Büyük 
Millet Meclisi de o yolda koşarak Türk Milleti
nin ölümüne sebeb'olamaz. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Teşkilatı 
Esasiye Kanununda hâkimiyet bilâkaydüşart 
milletindir, diyor. Ona ne cevap vereceksiniz? 

MAHMUD EİSAD B. (Devamla) — Cevap 
vereceğim efendim. Efendiler cümlenizden bir 
ricam var, bendeniz bütün arkadaşlarımın va
tanperverliğine, milliyetperverliğine kaani olan
lardanım ve onların benim efkârıma mutabık 
olmıyan sözlerini, Meşrutiyetimiz muktazası ke
mali hürmetle dinledim, bendenizi de hürmetle 
dinlemekliğinizi istemem ve bunu diyemem, yal
nız çok rica ederim sözümü kesmeyin ki, bir ha-
kikata vâsıl olalım. Şüphesizdir ki, hakikat ne
rede ise, hep oraya yürüyeceğiz. Efendileri Teş
kilâtı Esasiye Kanununun birinci ve ikinci 
•maddeleri hâkimiyeti mutlak surette millete 
vermektedir. Bunda şüphe yoktur. Fakat, bu ne 
dereceye kadar mutlaktır ve ne dereceye kadar 
kayıt altındadır. Bir kere bunu düşünmenizi ri
ca ederim. Bu ciheti encümenimizin "Reisi Yunus 
Nâdi Beyefendi biraz işaret buyurdular. Ben
deniz de biraz daha işaret edeceğim. Efendiler 
hâkimiyeti milliyenin tamamiyle tatbik edilme
sini afi'zu ediyorsak bu işlerin başına doğrudan 
doğruya milletin gelerek kendi kendini idare 
etmesi lâzımdır. Ve en evvel bu meseleden bah
seden (Jean Jacques Rous'seau) «Hâkimiyeti mil
liyenin mukayyedolduğuna teessüf ediyor. Ve 
fakat başka türlü idare etmek imkânı yoktur» 
diyor. Binaenaleyh milletin buraya doğrudan 
doğruya gelmesi imkânı olmadığından limasîa-
hatin Meclisi Âli onun yerine gelmiş ve onun 
mukadderatını bugün idare etmekte bulunmuş
tur. Hukuku İslâmiyede dahi hiç şüphesiz büyük 
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bir meşrutiyet mânası, büyük bir milliyetper
verlik, hürriyetperverlik mânası, bir milletin 
hakkını gözetmek mânası vardır. Fakat zanne
derim muhterem arkadaşlarımızdan Ali Şükrü 
IBeyefendi ve pek ziyade itimadettiğim Basri 
'Beyefendi de pek iyi bilirler ve tasdik buyurur
lar ki bu hâkimiyeti milliye meselesi şer'i şe
rifte dahi mutlak değildir, mukayyettir. Çünkü 
bunun mutlak surette ifasına imkân yoktur. 

AUÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Bu sözü se
net tutacağız. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Bu sözünü
zü senet ittihaz ederiz. 

MAHMUD ESAD B. (Devamla) — Hay hay. 
Bendeniz kanaatimi söylüyorum, buradan bir 
silsilei mantıkiye yürüterek gidersek görürüz 
ki, efendiler burada kayıt var, şurada kayıt 
var.. Sonra meclislerin içerisine geliriz. Efen
diler! Her meclis kendi mânasından, kendi 
memleketinin muhitinden, içtimaiyatından ve 
kendi varlığından çıkar ve ona göre memleke
tine karşı vaziyetler alır. Bizim Hükümetimizin 
bugünkü teşekkülünde de hiç şüphe etmem ki, 
namzetlik meselesini ortaya koymakla hâkimi
yeti milliye kayıt altına ıgirmiş bulunsun. Mec
lisin hâkimiyeti pek cüzi bir surette mukayyet
tir ve fakat buna zaruretler vardır efendiler.. 
Bu şekil ve sureti kabul etmeye... (O zaruretler 
nedir? sesleri) 

Efendiler; bizim Meclisimiz şayanı şükran
dır ki bu cidal içinde bir fırka hayatı yaşama
maktadır ve fırka hayatı yaşamıyacaktır, bina
enaleyh fırka hayatı yaşamıyan meclislerde... 

HÜSEYİN AVNÎ B. '(Erzurum) _ Ya grup.. 
MAHMUD ESAD B. (Devamla) — Grup 

fırka değildir. Grupun ne olduğunu hepiniz 
bilirsiniz. (Handeler, devam, sesleri) Fırka ha
yatı yaşamıyan meclislerde vskil ihtihabet-
mek pek güçtür. Üç dört fırka bir arada oldu
ğu zaman bunlar uyuşabilir. Vekillerini kolay
ca yaparlar. Yalnız bu Meclisin içerisinde de
ğil, bütün dünyadaki meclislerde azanın kısmı 
küllisini eline alarak, emirlerini diktatör gibi 
infaz ettiren fırkalar için bu gibi namzetler 
göstermeye hacet yoktur, isviçre'de meselâ doğ
rudan doğruya Meclis ihtihabeder. Fakat zan
nediyor musunuz ki efendiler kendiliklerinden 
intihabederler? Orada bileği demir gibi bir fır
ka vardır... Bizim Mecliste fırka bulunmadığı
na göre... (Hah, hah, sesleri) Resmen yoktur. 
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(Handeler, alkışlar, gürültüler, devam, sesleri) 
Bizim Mecliste umumi ve resmî şekilde fırka 
bulunmadığına göre namzetlerin intihabı imkâ
nı pek müşküldür. Binaenaleyh; namzet ko
layca intihabedilemiyecek, memleket hükümet
siz kalmak tehlikesine, zaruretine mahkûm ola
caktır. Ve memleket hükümetsiz kaldığı zaman 
da efendiler! Bu memlekete karşı vermek mec
buriyetinde bulunduğumuz büyük hesabın bâ
rı sikleti altında inim inim inliyeceğiz... Ve bu 
memleketin karşısına çıkamıyacak vaziyete ge
leceğiz. Birincisi budur. Arkadaşlar sonra te
sanüt meselesine giriştiler. Bâzı arkadaşlar bu
nun hiç ehemmiyeti yoktur, tesanüt meselesi 
kabine sistemine aittir, dediler. Çok doğrudur. 
Kabine sisteminde tesanüde çok ihtiyaç vardır, 
ve bunun içindir ki yaptığımız Namzet inti
hap Encümenine Heyeti Vekile Reisini de koy
duk. Fakat ; unutulmamalıdır ki, memleketin 
mukadderatını ellerine tevdi ettiğimiz insanlar; 
- Bâzı arkadaşlarımızın munsifane surette gös
terdikleri gibi velev ki, tevhidi kuva sistemi ile 
Meclisin vekilleri olsa bile - Meclisin istediğini 
kabul etmeye mecburdur. Bunlardan sonra arz 
etmek istediğim bir cihet var, efendiler! Eli
nizdeki Vazife ve mesuliyet Kanunu lütfen mü
talâa buyurulursa görülür ki, Heyeti Vekile 
Reisi her iki ayda bir - Davet edilmeksizin -
buraya mutlak surette gelecek ve umura Dev
lete ait izahat verecektir. Bununla beraber eli
mizde istihzah takrirleri vardır. Elimizde bun
dan en büyük silâh olarak arz ettiğim veçhe 
vermek hakkı var. Biz bunları istediğimiz za
man istimal ederiz ve işimize gelmiyen bir ve
kili istediğimiz zaman, bir dakika bile durmak
sızın hattâ burada itimat reyi aldığı zaman
dan beş dakika sonra bile düşürebiliriz. Bina
enaleyh; bu kanunla temin etmek istediğimiz 
yegâne gaye; memleketin şu fırkasız zamanın
da memleketi hükümetsiz bırakmamaktır. Bu
nun için hâkimiyeti milliye bir nebze rahnedar 
oluyorsa efendiler! Memleketin selâmeti için
dir. Hâkimiyeti milliyeyi ve memleketi kurtar
maya vabestedir. Hâkimiyeti milliyenin maksa
dı da memleketi kurtarmaktır, o halde o gaye 
hâsıl oluyor demektir.. Efendiler! Son sözümü 
söylerken şurasını hatırlatmak isterim ki siz, 
Osmanlı tarihine lâyık bir sıfatla, bütün dünya
nın önüne dikildiniz ve Türkler yaşamak hak
kını haiz değildir, diyen dünyaya karşı en me-
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deni milletlerin kabul ettiği sistemde hâkimi
yeti milliyeyi tecelli ettirecek bir kanunla çık
tınız... Türk milletini birleştirdiniz. önünüzde
ki düşmanı da ezmektesiniz. Bu küçük kaydı 
bu kanuna ilâve etmekle hiçbir şey kaybetmi-
yeceksiniz. Bunun aynen kabulünü rica ediyo-
vum. Gelecek haleflerimiz bunu beyenmezlerse 
değiştirirler. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Efendim! Eli
mizde müzakere etmekte olduğumuz icra Ve
killerinin sureti intihabına dair kanun lâyiha
sının birinci maddesi hakikaten pek çok düşü
nülecek ve ilmî, şer'i, hukuki esaslardan mü-
rekkebolmak üzere vücuda getirilecek bir mad
dei kanuniyedir. Bendenizden evvel burada söz 
söyliyen rüfekayı muhteremenin her birerleri
nin fikrinden've bilhassa en son olarak Mah-
mud. Esad Bey biraderimizin beliğ, müheyyiç 
nutuklarından istifade ettiğim bir cihet varsa 
o da hâkimiyeti mutlakanın doğrudan doğruya 
millette olmayıp akıl ve şer'ide olduğu ispat 
ve ikrar edilmesidir. (Bravo, sesleri) Bilirsiniz 
ki hâkimiyeti mutlaka, vücutta akıl gibidir. 
Yani bendeniz vücudu beşeri dünya vücuduna, 
dünyanın teşkilâtına teşbih edecek olursam 
vücudu beşerde de hâkim olan ancak akıldır. 
Ondan sonra gelen diğer aksam, âza ve ceva-
rıh o akım aletidir. Ve o azalar seyesinde o 
vücudu yaşatır, o vücudu çürütür, öldürür. Bi-
naenaleüh; yekvücudolan Türk milletinin ken
disinde de hâkim olan doğrudan doğruya aklı, 
şer'i, mantıkidir. Hattâ bundan evvel Meclisi 
Âlinizde müzakere edilerek kabul buyurulan 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun birinci madde
siyle yedinci maddesini yekdiğeriyle mukayese 
buyurursanız birinci maddesi; hâkimiyet bilâ-
kaydüşart milletindir, dediği halde yedinci 
maddesinde; bilâkaydüşaüt hâkimiyetini kendi 
eline alan millet; vaz'edeceği kanunları, düs
turları teamülüne, usulüne muvafık olarak ya
par, diye takyidolunmuştur. Teşkilâtı Esasiye 
Kanunu yapacağımız kanunların esasatmı bize 
göstermekle beraber Mahmud Esad Bey bira
derimizin encümen namına vuktıbulan beyana
tından anladığım bir nokta varsa o nokta da 
İcra Vekillerinin sureti intihabına dair olan 
maddei kanuniyenin tadilinde Meclisi Âlinin 
bir nevi takyit ve tahdide mâruz kaldığını 
kendilerinin de itiraf -etmesidir. Mahmud Esad 
Bey aynı zamanda bu tahdidin, bu takyidin za-
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ruri olup olmadığını da kavaidi fikriye ile ispat 
etmek istediler. Şimdi bu zarureti burada bulu
nan ve Türk milletini temsil eden bu Meclisi 
Alinin, bu Mahkemei Âlinin âzayi kiramı öl
çecektir, ki bunda zaruret yoktur. Eğer zaruret 
var derse böyle bir maddeyi kabul edebiliriz, 
eğer zaruret yoktur derse böyle bir maddenin 
vücuduna lüzum yoktur. Fakat ikinci bir nok
tayı Mahmud Esad Bey biraderimize sormak 
isterim ki bu kürsüde kendileri ile beraber mü
nakaşada bulunduğumuz zaman hukuku âmme, 
hukuku şahsiye kanunlariyle ispat edilemez bu
yurmuşlardı. Bendeniz de bugün kendilerine 
teşekkürümü arz -ederim ki hukuku şahsiyeler-
den müteşekkil olan hukuku âmmeyi yine kendi 
ağziyle hukuku şahsi ile ispat etmek istiyor. 
öyle ise hukuku şahsiye kanunları ile ispat edil
mek istenen şu maddei kanuniyeyi elimize al
dığımız zaman Kanunu Medenimizin kitabülvekâ-
lesi ahkâmını tetkik ve gözümüzün önüne ge
tirmek lâzımdır efendiler. (Bravo sesleri) Şimdi 
kanunumuzun kitabülvekâlesi ahkamında vekiller, 
müvekkillerinin yapabileceği işi yapmakta me
zundur. Yoksa müvekkillerinin yapamıyacağı 
bir işi vekillere vermek için hiçbir ahkâm, hiç
bir esas, hiçbir kayıt yoktur. Hiçbir kanun yok
tur. Bendeniz semaya uruç etmek için yerime 
birisini tevkil etsem benim yapamıyacağım bir 
işi o zatın da yapamaması lâzımdır. Şu halde 
vekâletim muteber değildir. Şimdi Heyeti Ve-
kilenin Meclisi Âliden intihabedilmesi hususun
da irae edilen namzetleri Meclisi Âli yapamıyor, 
Meclisi Âli yapamadığından dolayı başka vekil
lere tevcih ediyor. Müvekkilinin yapamadığı bir 
işi acaba vekilin yapmasına ne gibi bir esas 

• yardım edecek! (Bravo, alkışlar) Şimdi müvek
killerinin yapabileceği bir meseleyi nazarı iti
bara almak lâzım gelirse - ki kendileri ikrar bu
yuruyorlar - ve Heyeti âliye de bu esası kabul 
ediyorlar. (Tenakuz var sesleri) Şimdi tevfik 
ederim tenakuz ederse; eğer tenakuzlar tevfik 
edilmemiş olsaydı şimdiye kadar hiçbirimizin 
söz söylemeye hakkımız kalmazdı. Bereket ver
sin o tevfikler hepimizi kurtarıyor. 

Efendiler biz müvekkiller, Heyeti îeraiyeyi, 
İcra Vekilleri Heyetini intihan etmek salâhiyeti
ni haiz olduğumuz halde bu salâhiyeti diğer 
bir vekillere verilmek nazariyesi ortaya çıka
caktı. Ve bu zevatı bize irae etmek için içimiz
den zevatı âliyeyi tefrik edeceğiz; burayı ele 
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alalım, burayı tetkik edelim, şimdi bizim icra 
edeceğimiz intihap, bizim tâyin edeceğimiz ve
killere... 

.YUNUS NÂDÎ B. (îzmir) — Encümenlerin 
vazifesi kalmaz o halde... 

MÜFÎD Ef. (Devamla) — Orayı arz ede
yim : Bizim intihabedeeeğimiz vekiller hakkın
da filân zatı, filân zatı, tevkil edeceksiniz diye 
namzet gösteriliyor veyahut bunların içinden 
bir tanesini intihabedip vücuda getireceksiniz 
deniliyor. Böyle bir maddei kanuniyeyi biz ken
dimiz kabul ettik veya edeceğiz. Fakat bu mad
dei kanuniyeyi tahdit ve takyit kelimesini baş
ka bir mânaya »hamletmek suretiyle ve meselâ 
irae ve irşat mânasına olmak suretiyle kabul 
ederim. Çünkü tcra Vekilleri Heyeti meyanma 
getireceğimiz zevatı namzet göstermek «suretiy
le bize irae ve irşadediyorlar ve diyorlar ki şun
lar, şunlar şu vekâlet .için evsafı matlubeyi haiz
dir. Bunun içerisinden birisini intihabedİn di
yorlar. Böyle bir maddei kanuniyeyi biz kabul 
edeceğiz. Yalnız efendiler! iBir nokta kalıyor ki 
esasatı .hukukiye itibariyle bir noktayı zihnimde 
halledemiyorum. Bilirsiniz ki, kanun bir kaidei 
külliyedir, bir zabıtai umumiyedir. Zabıtai umu-
miyeden ibaret olan kanun bir şeye ya âmirdir 
veyahut nâhidir. Kanun bir şeyi emrettiği za
manda kanunen hareket etmiyenler, kanunun 
emrine itaat etmiyenler; kanuna muhalif hare
ket ettiklerinden dolayı bir cürüm irtikâbetmiş 
olurlar veyahut kanun bir şeyi nehyi münase
betiyle o kanunun nehyettiği şeyi yapanlar, mu
halif harekette bulunmuş, bir cürüm irtikâbet
miş olurlar. Bunun misalini Heyeti MuMereme-
nize Ni'zamnamei Dahilî ile ispat edeceğim. Ni
zamname! Dahilîmizde "müzakereyi ihlâle veya
hut tarafı Riyasetten vukubulan ihtaratı ademi-
ısgaya tasaddi edenler 'hakkında, bir ceza var 
mıdır? Yok mudur? 

HÜSEYİN AVNÎ ,B. (Erzurum) — Salih 
Efendiye s'or. (Handeler) 

MÜFÎD Ef. (Devamla) — öyle ise Nizamna-
mei Dahilîmizde kendimize tevbik, kendimizi 
Meclis müzakeresinden hariç bırakmak gibi bir 
cezayı kabul ettiğimiz gibi şu kanunu yapan 
Encümeni Âli şu münasebetle kanunun altına 
böyle namzetler irae edildiği halde bunun ha
ricinde hareket edenler olursa Meclisten bir 
ay hariçte bırakılacaklardır. Kabiliyeti tatbi-
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-kıyesini temin edecek bir madde daha koymuş 
olsaydılar, o zaman her halde bu kanunun bir 
faidesi olabilirdi. "Ve bunun için bu kanunu 
yapmak ve bu kanunu tanzim etmek faidelidir, 
derdim. Fakat görüyorum ki beyefendiler! 
Maddei kanuniye mutlak bir haldedir. Filân, 
filân ve filân işler yapılır, kanun bunu emredi
yor. Şu kanunun emrettiği meseleyi yapmak 
için bir kuvvet istiyorum. Halbuki o kuvvet 
yoktur. Eğer ki Meclisi Âliniz 'bu kanunu tat
bik etmediğinden dolayı kendisinin yanında 
kendisini tedibedeeek bir kuvveti de, bir mad
deyi de buraya koymaya taraftar ise, rica 
ederim buraya konsun. Malûmuâlileri Meclisi 
Âliye arz edilen bir mesele Meclisi Âlide dûru-
diraz müzakere edildikten sonra teşriî bir kuv
vet noktai nazarından bîr kanun yapılır. O 
kanun kabul edilir ve meşru olur. Fakat öyle 
bir mesele öyle bir kanun vücuda gelir ki Mec
lisi Âlinin yaptığı kanunların da kabiliyeti 
tatbikıyesi olmak icalbeder efendiler, kabiliyeti 
tatbikıyesi olmıyarak ve bir kudret ve kuvvei 
tatbikıyesi olmıyan kanunları yapmak yalnız 
sahifeler doldurmak ve Meclisi Âlinin saatler
ce dimağını yormaktan başka bir şey teşkil et
mez. Binaenaleyh şimdi namzetlik iraesi eski 
şeklinde, yeni şeklinde kalıp kalmamak nokta
sından, Meclisi Âli eski şekli kabul etmemiş, 
yeni bir şekil vücuda getirmeye taraftar olmuş 
ve yeni şekli vücuda getirmek için ele tarafı 
âlinizden memur olan Encümeni Mahsus ma
lûmumuz olan bu yeni şekli düşünmüş ve bula
bilmiş. Fakat şu vaziyeti ve şu şekli kabul ve
ya ademikabul Heyeti Mulhteremelerine aittir. 
Hükmü siz vereceksiniz. Heyeti Aliye kabul ve 
ademikabulde muhtardır. Ancak düşünelim. 
Bendeniz de düşündüm. Bu maddei kanuniye-
nin altında bir fıkra ilâve etsek ve o fıkrada 
desek ki namzetlerden gayrisi dahi intihabedi-
Jebilir. O zaman böyle 'bir maddei kanuniyeye 
lüzum kalmaz. (Doğru, doğru sadaları) öyle 
bir maddei kanuniye kaydiyle bu namzetler 
irae edildiği zaman namzetlerden birisi intilıa-
bedilmiyeeeğini kabul edecek olsak bu hare
kette bulunacak arkadaşlarımız hakkında bu 
kanunu tatbik edecek bir noktayı bulamayınca 
ve bulunmayınca bu maddei kanuniyenin hük
mü kalmıyacak. Üçüncü bir şey kalıyor, acaba 
namzetlik usulünü kabul etmediğimiz zaman 
namzetler irae ediliyor mu! Edilmiyor mu ' 
Bunu düşündüğümüz zaman itiraf ederiz ki 
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namzetler irae olunuyor. Namzetler gösterili- ı 
yor. Hattâ her zatı muhterem ve 'hattâ bazan 
yirmi kişi fikirlerini 'bir araya toplamak mak-
sadiyle filân olsun, diye bir namzet irae ediyor. 
Ancak bu iraelerin içinde - malûmuâlileri inti
hap emriyle bir mesele ve öyle bir usuldür ki -
kim kendi vaziyetini kendi arkadaşlarına be
ğendirir ve kabul ettirirse o adam yükselir, yı
kar. Hattâ bilirsiniz efendiler! Mebus intiha
bında bile namzetliğini irae edecek olan adam 
fikrini, takibedeeeği meslekini, yapabileceği 
hizmeti memlekete, ilân etmekle mebus olur, 
çıkar. Bendeniz de öyle bir nazariye, bir dü
şünce karşısında arzu ediyorum ve düşünüyo
rum ki bize vekil olacak zevat çıkmalı «Ben ı 
filân vekâleti istiyorum.» (Bravo sadaları) 
«Ben o vekâlette milletin mukadderatına, mil
letin selâmetine, vatanın istihlâsma, bütün esa-
satı İslâmiyenin vakar ve teminine ve bütün 
uhuvveti samimiyenin tesisine şöyle çalışaca
ğım ve beni şu vekâlete intihabediniz arkadaş- j 
lar» diye çıkıp burada bağırarak söylerlerse 
zannederim daha iyi olur. ('Bravo sadaları, al- I 
kışlar) 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. — O zaman 
kimin sözü süslü ise o kazanır. 

MÜFÎD Kî. (Devamla) — Binaenaleyh; 
oraya Hasan Bey biraderimizin itirazı vâki ola
bilir, kimin çenesi kuvvetli ise, kimin sözü süs
lü ise, bu kürsüde kim kandırabilir ve rey ala
bilirse o vekil olur. Artık arkadaşlarımızın 
kantarı cebinde. Herkesi ölçmüşler, her birer
lerini tetkik etmişler, istediğini intihabedecek 
ve bundan sonra reylerini öyle verecekler. (Al
kışlar) Binaenaleyh; arkadaşlar! Bendeniz de 
meseleyi doğrudan doğruya mahkemei vicda
nınıza havale eder ve bu meselede Meclisin ve I 
milletin ve Heyeti Muhteremenin takyit ve
yahut ademitakyidini ihtiyar etmek suretiyle 
de serbest olduğunuzu arz eylerim. (Kayıt is
temiyoruz sadaları) 

REİS — Efendim müsaade -'buyurun, tak
rirler var. I 

Riyaseti Gelileyc 
izahat kâfidir. Müzakerenin kifayetiyle bi- I 

rinci maddenin reddini teklif eylerim. I 
6 Temmuz 1338 

Tokad 
Hamdi I 
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Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir, birinci maddenin tayyı-
nı teklif eylerim. 6 Temmuz 1338 

Karahisar 
Mehmed Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Hüzakere kâfidir. Takrirlerin reye konmasını 

teklif eyleriz. 
Dersim Denizli İçel 

Mustafa Mazlum Baba Naim 

Oltu Mersin 
yasin Salâhaddin 

Riyaseti Celileye 
Mesele tenevvür ve tavazzuh ettiğinden mü

zakere kâfidir. Birinci maddenin aynen kabulü
nü teklif eylerim. 6 Temmuz 1:338 

Genç Mebusu 
Hamdi 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Reis Bey 
şimdiye kadar hep aleyhte söylediler, lehte söy-
liyecck kimse yok mu? 

REİS — Efendim evvelâ müzakerenin kifa
yetini reye koyuyorum. Müzakereyi kâfi görenler 
lütfen el kaldırsın. Müzakerenin kifayeti ekse
riyetle kabul edilmiştir. 

Sonra efendim birinci maddenin tayymı re
ye koyuyorum, birinci maddenin tayymı ka-
ibui edenler lütfen el kaldırsın. Ekseriyetle tay-
yı kabul edilmiştir. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Namzetlik 
usulü lâğvdeildi diye zapta geçsin Reis Bey. 

REİS — Cumartesi güün... (Tadil teklifleri 
var sadaları) 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Efendim 
tadil teklifleri vardır ve bir kısım maddeler 
vardır. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Bunun yerine 
konacak bir madde vardı. 

REİS — Efendim (Canik) Emin Beyle rüf?-
kasmm bir takriri var. Okunacak: 

Rij^aseti Celileye 
Mevzuubahis birinci maddenin berveçhi âti 

tadiliyle kabulünü talep ve teklif eyleriz. 

Madde 1. — İcra Vekilleri Reisi ile İcra Ve
killeri Büyük Millet Meclisinin ekseriyeti mut-
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lakası ve reyi hafi ile aralarında, ayrı ayrı in-
tihabolunur. 

Yozgad 
Bahrî 

Canik 
Emin 
Mersin 

Salâhaddin 
Kângırı 

Neşet Nâzım 

Yozgad 
Feyyaz Âli 
Karahisar 

Mehmed Şükrü 
Sinob 

Hakkı Hami 

Trabzon 
Ali Şükrü 

Sivas 
Vâsıf 

Erzurum 
Hüseyin Avni 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Bu bir mad-
dei kaimedir. Namzetlik usulü yerine kaim ola
cak bir maddei kanuniyedir. Reis Bey. (Tay-
yedilmiştir, sadaları) 

REÎS — Madde tayyolunursa artık tadil 
olunmaz. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Bu bir mad
dei kaimedir. 

REÎS — Efendiler, madde tayyedilir, sonra 
da tadil diye ayrıca bir takrir verilir, rica ede
rim. 

MAZHAR B. (Aydın) — Taydan sonra ta
dil teklifi okunmaz. Takrirlerini geri alsınlar. 

REÎS — Hacı Şükrü Beyin takriri var. O 
da tadile aittir. Ayrı bir maddeyi haiz takrir 
yoktur. (Vardır, sesleri) 
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HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Reis 

"Bey usulü müzakereye dair söyliyeceğim. Efen
dim, Makamı Riyasetin evvel beevvel tadil tek
liflerini reye koyması lâzımdı. (Madde tayye
dildi, sadaları) Tay takriri kabul edilmekle 
namzetlik usulü ref'olunur efendiler. Müzake
re edilen madde tayyedildi. Fakat bu tay; nam
zetlik usulünün tayyı mıdır? Değil midir? (Gü
rültüler, tayyedildi, bitti, sesleri) Bu hususta 
reyimizi bin defa istimalde hür ve serbestiz. 

YUNUS NÂDÎ B. (îzmir) — Namzetlik 
lâğvedilmemiştir. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) •— Nasıl lâğve
dilmemiştir? Birinci madde tayyedildi, efen
dim. 

HÜSEYÎN AVNÎ B. (Erzurum) — Yani 
Namzetlik Kanununun bekasını mı kabul edi
yorsunuz? Evvelki madde yerine kaim olmak 
üzere bir madde vardır. Makamı Riyaset onu 
reye koysun. (Gürültüler) Efendiler, reyimizi 
istimalde hür ve serbestiz. O halde reye kon
sun, mesele halledilir. (Gürültüler, abesle işti
gal mi ediyoruz? Sadaları) (Şiddetli gürültü
ler) 

REÎS — Cumartesi günü içtima etmek üze
re celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakere; saat: 6,15 

• İ « 1 • • 
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Ziraat Bankası Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

ismail B. (Erzurum), Rasim B. (Cebelibe
reket), Hilmi B. (Bolu), Besim Atalay B. 
(Kütahya), Ahmed Nuri Ef. (Batan) , Ha-
mid B. (Biga), Tufan B. (Hakkâri), . ihsan 
B. (Cebelibereket), Halil B. (Ertuğrul), Emin 
B. (Bursa), Muhiddin Baha B. (Bursa), Dr. 
Refik B. (Bayezid), Süleyman Sudi B. (Ba-
yezid), Atıf B. (Bayezid), Hacı Mehmed Ef. (Ba
yezid), Hüseyin Avni B. (Erzurum), Halil ibrahim 
Ef. (izmit), ŞevkiB. (içel), SamiB. (içel), Hüse
yin lûtfi B. (îçel), Naci B. (Elâziz), Mahmud 
B. (Ergani), Vehbi B. (Bitlis), Şeyfi Ef. 
(Kütahya), Şakir B. (Ankara), Hüsnü B. 
(Bitlis), Hilmi B. (Ankara), Hacı Atıf Ef. 
(Ankara), Hacı Mustafa Ef. (Ankara), Esad 
Ef. (Aydın), Tahsin B. (Aydın), Mazhar B. 
(Aydın), Ahmed Mazhar B. (istanbul), Ali 
Rıza B. (istanbul), Hüseyin Hüsnü Ef. (is
tanbul), Şükrü B. (Canik), EminB. (Canik), 
Rauf B. (Sivas), Hasan B. (Trabzon), Hasan 
Ef. (Denizli), Hüseyin B. (Kozan), Dursun 
B. (Çorum), Hamdi B. (Tokad)-, Hacı Şükrü 
B. (Diyarbekir), Hamdi Ef. (Diyarbekir), 
Esad B. (Mardin), ibrahim B. (Mardin), Mid-
hat B. (Mardin), Derviş B. (Mardin), Re-
şid Ağa. (Malatya), Mümtaz Fikri B. (Mersin), 
Feyzi Ef. (Malatya), Yusuf Kemal B. (Kasto-. 
m onu), Ali Cenani B. (Gazianteb), Haşan Feh
mi B. (Gümüşane), Şeyh Fikri Ef. (Genç), 
Tevfik Ef. (Kângırı), Neşet B. (Kângırı), Ha
san Basri B. (Karesi), Arslan B. (Maraş), 
Abdülgafur Ef. (Karesi), Ali Vâsıf B. (Genç), 
Ziya B. (Kângırı), Refik Şevket B. (Sara-
han), Yahya Galib B. (Kırşehir), Ahmed Hil
mi B. (Kayseri), Mustafa Ağa. (Dersim), Eyüb 
Sabri B. (Eskişehir), Osman Fevzi Ef. (Er
zincan), Şeyh Hacı Fevzi Ef. (Erzincan), Meh
med Niyazi B. (Eskişehir), Halil ibrahim Ef. 
(Eskişehir), Emin B. (Eskişehir), Said B. 
(Kângırı), Sabit B. (Kayseri), Feyyaz Âli B.. 
(Yozgad.ı, Salâhaddin B. (Mersin), Fikri Faik 
B. (Gene), Hamdi B. (Gene), Mesud B. (Kara-
rahisarı Şarki), Şükrü B. (İstanbul), Ziya 

Hurşid B. (Lâzistan), Esad B. (Lâzistan), 
ismet B. (Çorum), Ragıb B. (Kütahya), Maz
lum Baba Ef. (Denizli), Hacı Arif B. (is
tanbul). Numan Usta. (istanbul), Cavid B. 
(Kars), Ali SüruriEf. (KarahisarıŞarki), Meh
med Vasfi B. (Karahisari Şarki), AvniB. (Saru-
han), Yusuf Ziya B. (Mersin), Sadık Ef. (Kırşe
hir), Rjza B. (Kırşehir), Ali Şükrü B. (Trab
zon), Tevfik B. (Van), Ragıb B. (Gazianteb),. 
Hafız Şahin Ef. (Gazianteb), Rıza B. (Yozgad), 
Tahir Kf. (Kângırı), Atâ B. (Niğde), Mustafa 
Hilmi Ef (Niğde), Emir Pş. (Sivas), Ömer Lût
fi B. (Karahisari Sahib), Ömer Lûtfi (Saru-
han), ilüsrev Sami B. (Eskişehir), Faik B. 
(Edirne;, Yasin B. (Oltu), Hacı Süleyman Ef. 
(izmir), Osmanzade Hamdi B. (Ertuğrul), 
ismail Remzi B. (İsparta), Dr. Mustafa B. 
(Kozan), Asım B. (Erzurum), Hacı Veli Ef. 
(Eskişehir), Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta), 
Enver B. (izmir), Nuri B. (Bolu), Tahsin B. 
(izmir), Hasan Tahsin B. (Antalya), Halil 
ibrahim B. (Antalya), Mustafa Fehmi Ef. 
(Bursa), Ali Rıza Ef. (Amasya), Osman Nuri 
B. (Bursa), Dr. Âsim B. (Amasya), Yunus Nâ-
di B. (izmir), Ömer Lûtfi B. (Amasya), Dr. 
Eşref B. (Adana), Ali B. (Karahisari Sahib), 
Mustafa Lûtfi B. (Siverek), Bekir Sıdkı B. 
(Siverek), Sabri B. (Kastamonu), Hacı Mus
tafa Sabri Ef. (Siird), Mustafa Kemal B. (Er
tuğrul), Edip B. (Batum), Ahmed Fevzi Ef. 
(Batum), Sırrı B. (Ergani), Mustafa B. (Der
sim), Dr. Ali Haydar B. (Genç), Necib B. 
(Ertuğrul), Dr. Adnan B. (istanbul), Hakkı 
B. (Van), Hacı Ahmed Hamdi Ef. (Muş), 
Mehmed Şükrü B. (Karahisari Sahib), Nebil 
Ef. (Karahisari Sahip), Rlfat B. (Kayseri), 
Vâsıf B. (Sivas), Müfid Ef. (Kırşehir), Nüzhet 
Ef. (Ergani), Hacı Bedir Ağa (Malatya), 
Ziyaeddin B. (Sivas), Musa Kâzım Ef. (Konya), 
Vehbi Ef. (Konya), Atıf B. (Kayseri), Rasim 
B. (Slâziz), Rifat B. (Tokad), Süreyya B. (Sa-
ruhan). 
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(Reddedenler) 

Arif B. (Konya), Mehmed Nadir B. (İsparta), 
Mehmed Şükrü B. (Karahisarı Sahib), Mus
tafa Hulusi Ef. (Karahisarı Sahib ), Cemil B. 
(Kütahya), Hakkı Hami B. (Sinob), Hamdi B. 
(Amasya), Süleyman B. (Canik), Abdullah 
E t (Bolu), Kasım B. (Mu§), Osman B. (Lâ-

zistan), Hasib B. (Maraş), Dr. Tevfik Rüştü 
B. (Menteşe), İsmail Subhi B. (Burdur), 
Mustafa B. (Antalya), Behçet B. (Kângırı), 
Haşim B. (Çorum), Fuad B. (İzmit), Hafız 
Hamdi B. (Biga), Osman B. (Kayseri), İbra
him Hakkı B. (Ergani), Nusrat Ef. (Erzurum). 

(Müstenkifler) 

Mustafa B. (Karahisarı Şarki), Hafız Ab
dullah Ef. (İzmit), Ferid B. (Çorum), Ahmed 

B. (Yozgad), Emin B. (Erzincan), 
B. (Biga), Besim B. (Kastamonu). 

Mehmed 

içtimai âti ruznamesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide : 

BuaU&r: 
1. — Ertuğrul Mebusu Mustafa Kemal Be

yin, Divanı Temyizi Askerî Heyetinin el'an 
teşkil edilmemesi esbabına dair Müdafaai Mil
liye ve Adliye vekâletlerinden sual takriri 

2. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, Kay
seri'deki Mensucat Fabrikasına ve zabıtanın 
elbise bedelâtma dair Müdafaai Milliye Vekâ
letinden sual takriri 

Heyeti Umumiye içtima günlerinde müza
kere edilecek mevad: 

Encümenlerden mevrut mazbatalar: 
1. — Hiyaneti vataniyeden dolayı üç sene 

küreğe mahkûm Yusuf malhdumu Mahmud 
hakkındaki hükmün ref'ine dair Adliye Encü
meni mazbatası 

2." — Onar sene küreğe mahkûm Molla İs
mail'in cezasının üç sene ve Çerkeş Ömer Be
yin cezasının ref'ine dair Adliye Encümeni 
mazbatası 

3. — Hiyaneti vataniyeden dolayı idama 
mahkûm llyaoğlu Sava hakkında Adliye En
cümeni mazbatası 

4. — On beş sene küreğe mahkûm Os-
manoğlu Mehmed'in bakıyei müddeti cezaiye-
sinin affına dair Heyeti Vekileden mevrut lâ
yiha! kanuniye ve Adliye Encümeni mazbatası 

5. — İsyanı itfa edenler hakkında Bursa 
Mebusu Muhiddin Baha Beyin teklifinin red
dine dair Adliye Encümeni mazbatası 

6. — Hâriçten ithal edilecek zeytinlerden 
Gümrük Resmi ahzi hakkındaki teklifin reddi
ne dair Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

7. — Maarif müdürlerinin bulunmadığı 
yerlerde meclisi idareye mektep müdürlerinin 
devamı hakkında İcra Vekilleri Riyasetinin 
tefsir talebini havi tezkeresi ve Dahiliye En
cümeni mazbatası 

8. — Rüsumu Belediye Kanununun 19 ncu 
maddesinin tefsiri lüzumuna dair İcra Vekil
leri Riyasetinin tezkeresi ve Dahiliye Encü
meni mazbatası 

9. — Devairi belediye rüesasmın sureti in
tihabı hakkında Heyeti Vekileden mevrut lâ-
yihai kanuniye ve Dahiliye Encümeni mazba
tası 

Müzakere edilecek mevad: 
Heyeti Vekilenin sureti intihabı hakkında

ki lâyihai kanuniye 

T. B. lf. M. Matbaası 


