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BÎEÎNCÎ GELSE 
Bed'i müzakerat; saat: 2,00 

REİS — Reisisani Rauf Beyefendi 
KÂTİPLER: Hakkı Bey (Van), Ziya Murşid Bey (Lâzistan) 

RElS — Efendim, celse kügadedildi. Zaptı 
sabık hulâsası Heyeti Aliyenize arz edilecek
tir. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Birinci Reisvekili Vehbi Efendi Hazretleri

nin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık 
hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. İhzari 
Komisyona âza izamı hakkında Heyeti Vekile 
Riyasetinden mevrut tezkere kıraat olunarak 
Muvazenei Maliye ve iktisat encümenlerine 
tebliğ edildi. 

Mezuniyet ve temdidi mezuniyet hakkın
daki Divan kararları kabul edildi. Tunalı Hil
mi Beyin, Zonguldak Amele Müfettişliğine dair 
sual takriri İktisat Vekâletine, Burdur Mebusu 
ismail Subhi Beyin, Tiflis'teki heyete dair su
al takriri Hariciye Vekâletine havale edildi. 
Diyarbekir Mebusu Hamdi Efendinin, Memu
rin Muhakematı Tetkik Encümenine memuri
yeti kabul edildi. Karesi Mebusu Abdülgafur 
Efendi ile Ankara Mebusu Atıf Efendinin Harb 
Kazançları Vergisi hakkındaki sual takririne 
Maliyö Vekâletinden mevrut cevabi tezkere 

okunarak Muvazenei Maliye Encümenine hava
le olundu. Ziraat Bankası bütçesi tâyini esami 
ile ikinci defa reye vaz'olunarak 22 ret ve 7 
müstenkife karşı 188 rey ile kabul olundu. Re
ye iştirak etmiyenlerden kıstelyevm icrası ka-
rargir oldu. Bilâhara Heyeti Vekilenin sureti 
intihabı hakkındaki lâyihai kanuniyenin heye
ti umumiyesi müzakere edilerek müzakere kâfi 
görüldükten sonra celse tatil olundu. 

İkinci Celse 
Vehbi Efendi Hazretlerinin tahtı Riyaset

lerinde inikadederek Heyeti Vekilenin sureti 
intihabı hakkındaki Kanunun birinci maddesi 
müzakere edilip neticede mezkûr madde tayyo-
lundu. Ve tahassül eden gürültü üzerine yine 
Cumartesi günü içtima olunmak üzere celseye 
nihayet verildi. 

Kâtip Katip 
Reisisani Van Lâzistan 

Rauf Hakkı Ziya Hur§id 

REİS — Efendim, zaptı sabık hulâsası hak
kında söz istiyen var mı? (Hayır, sâdaları) 
Zaptı sabıkı aynen kabul edenler ellerini kal
dırsın... Kabul edilmiştir, 

— 312 — 
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3. — SUALLER 

1. — Ertuğrul Mebusu Mustafa Kemal Be
yin, Divanı Temyizi Askerînin el'an teşkil edi
lememesi sebebine dair Adliye ve Müdafaai Mil
liye vekâletlerinden sual takriri 

REÎS — Ertuğrul Mebusu Mustafa Kemal 
Beyin, Divanı Temyizi Askerînin el'an teşkil 
edilememesi esbabına dair Müdafaai Milliye 
ve Adlîye vekâletlerinden sua] takriri var. 
Aidolduğu vekâletlere havale ediyoruz. 

2. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, Kay
seri'deki Mensucat Fabrikasına ve zâbitana neden 
elbise bedeli verilmediğine dair Müdafaai Milli
ye Vekâletinden sual takriri 

REÎS — îstaıbul Mebusu Ali Rıza Beyin, 
Kayseri'deki Mensucat Fabrikasına ve elbise 
bedelinin ademitesviyesi esbabına dair Müda
faai Milliyeden sual takriri var. Müdafaai Mil
liye Vekâletine gönderiyoruz. 

Heyeti Umumiye içtima günlerinin hafta
da dört güne hasrı kabul buyurulmuştu. O ka
rar veçhile Riyasetçe Heyeti Umumiyenin içti
ma günleri, arz edeceğim şekilde tesbit edil
miştir. Muvafakatiniz olursa o şekilde icra edi
lecektir. Cumartesi gününün mevaddı müstacele 
müzakeresine hasa düşünülüyor. Sual ve ce
vaplar kıraat edildikten sonra kavanin müza
keresine geçilecek. Malûmuâliniz vekâletlerden 
vâridolan suallere gelen cevaplar okunur, şifa
hen verilecek cevaplar da verilir. Mütaakıben 
mevaddı müstacelenin müzakeresine geçilir. Pa
zar günü tatildir. Pazartesi günlerini bütçeye 
hasrediyoruz. Salı günü tatil, Çarşamba günü 
yine bütçeye, Perşembe günü Nevahi Kanunu
na. (Muvafık sesleri) Bu suretle eyyamın tâyin 
ve tahsisini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
ittifakla kabul edilmiştir. 

4. — MAZBATALAR 
1. — Hiyaneti vataniyeden 3 sene küreğe 

mahkûm Tarsus'un îskiliç karyesinden Yusuf-
oğlu Mehmed'e ait evrakı hükmiyenin gönde
rildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve Adli
ye Encümeni mazbatası 

REÎS — Heyeti Aliyenizin ittihaz buyurdu
ğu diğer bir karar daha vardır ki o da; Adliye 
Encümeninden gelen mazbatalar meyanında mah-, 
kûmiyetin ref 'i veya tahfifi cezalarına dair maz-

. 1338 O : 1 
j batalar olursa bilâtehir Heyeti Aliyenize arz 

edilmesidir. Bugün Riyasete verilen evrak me
yanında üç mazbata vardır. Bunu kararınız mu
cibince Heyeti Aliyenizin nazarı tetkikine arz 
edeceğiz ve ittihaz buyuracağınız karar üzerine 
hareket edeceğiz. 

Hiyaneti vataniyeden dolayı üç sene küreğe 
mahkûm Yusuf oğlu Mahmud hakkındaki hük
mün ref'ine dair Adliye Encümeni mazbatası 
vardır. Heyeti Âlinize arz ediyorum. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Kavlen hiyaneti vataniye cürmünden maz-

nununaleyh olan Tarsus'un îskiliç karyesinden 
Topal Yusuf mahdumu Mahmud'un bilmuhake-
me üç sene müddetle kürek cezasına mahkûmi
yetine dair Tarsus Bidayet Ceza Mahkemesin
den sâdır olan hükmü havi evrak Heyeti Umu
miye Karariyle Adliye Encümenine tevdi kı
lınmış olmakla encümenin 5 Temmuz 1338 ta
rihli içtimamda mütalâa ve tetkik ve icabı mü
zakere olundu. 

Cereyanı muhakemeyi mutazammm zabıtna
me ile evrakı saire meallerine nazaran merkum 
Mahmud'un tefevvühüne içtisar ettiği ihbar olu
nan elfaz ve tâbiratm mahiyeti kanuniyesi iti
bariyle Hiyaneti Vataniye Kanununun tarifa-
tma muvafık bir fiilitam halinde vukubtflmuş 
olduğu anlaşılamamakta ve şeklen zem veya 
sıhhate makrun olmıyan işaatı kâzibede bulun
mak gibi alelıtlak irtikâbolunmuş ve takip ve 
intacı kavaidi umumiyeye tâbi mesaili âdiyei 
cürmiye derecesinde görülmüş olduğundan mer
kumun mahkûmiyetine dair sudur eden hük
mün ref'iyle sebebi âhara mebni mevkuf de
ğilse ihlâyı sebiline ittifak ve merkum aley
hinde âdiyen takibi dâva olunmak üzere evra
kının mahalline irsaline ekseriyetle karar ve
rilerek Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz 
olunur. 

5 Temmuz 1338 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Musarriri 
Canik Biga 
Emin Muhalifim 
• ' • Hamid 

Âza Âza 
Karahisarı Şarki Kırşehir 

— Sadık 



Âza 
Niğde 

Âza 
Maraş 
Hasib 

Âza 
Siird 

Âza 
Ertuğrul 
Muhalifim 

Mustafa Kemal 
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Âza 

Diyarbekir 

Âza 
Kayseri 

Sabit 

8.7 

REÎS — Salih Efendi söz mü istiyor sunuz? 
SALÎH Ef. (Erzurum) — Sözden sarfınazar 

ediyorum, vazgeçtim. 
REÎS — Sözden sarfınazar mı Duyuruldu? 
SALÎH Ef. — Evet. 
REÎS — Başka söz istiyen var mı? (Hayır 

sadaları) Adliye Encümeninin mazbatasını ka
bul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Adliye En
cümeninin mazbatası kabul edilmiştir. 

2. — Hıyaneti vataniye cürmünden Hâbil ve 
iki refikinin idamına, İsmail'in küreğe vaz'ma 
dair Adliye Vekâleti tezkeresi W Adliye Encü
meni mazbatası. 

REÎS — On sene küreğe mahkûm Molla 
İsmail'in, cezasının üç. seneye ve Çerkez Ömer 
Beyin cezasının ref'ine dair Adliye " Encümeni 
mazbatası vardır. Okunacak : 

Adliye Encümeni mazbatası 
Pontüs namı altında teşekkül eden cemiyeti 

lesadiyeye silâh ve cephane tedarik etmek ve 
mezkûr «emiyet rüesasmdan Ibok namı şakî ile 
yüz elli kadar efradını aldığı mebaliği cesîme 
mukabilinde motorla İstanbul'a naklederek 
cemiyeti fesadiyei mezkûrenin efali malûme-
sinde hemfiil bulunmak maddesinden dolayı 
gıyaben idamlarına karar verilmiş olan firari 
Çerkez Hâbil ve refikleri Tâlib Çavuş ve Eyüb 
üe şekaveti mephusede fer'an zimethal olduk
ları iddia olunup Bafra Bidayet Mahkemesi 
hüküm ve karariyle onar sene kürek cezasına 
mahkûm Teke Sarmaşık karyesi Hatibi Molla 
ismail ve Çerkez Ömer Bey haklarındaki ev
rakı hükmiye Heyeti Umumiye karariyle Ad
liye Encümenine tevdi kılınmakla kısmı vica
hiden dolayı tetkikatı lâzime icra ve iktizası 
müzakere olundu. Sureti cereyanı tahkikata 
nazaran mahkûmlardan Hatib Molla tsmailln 
Pontüs Cemiyeti namı altında Hükümete isyan 
ederek Nebyan dağlarında içtima eden cemiye
ti fesadiye ile münasebete girişerek mezkûr Te
ke Sarmaşık »karyesinde bulunan hanesini bun-
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larla mahalli telâki ittihaz ve istifadei şahsiye-
sini menafii vataniyeye tercih ile hanesine ge
len efradı cemiyetin getirdiği yüklerle tütün 
mukabilinde bir müddet tuz ve sigara kâğıdı 
ve kibrit vermek suretiyle ihtiyaeatı zaruriye-
lerini temin ederek devam ve temini inad ve 
şekavetlerine hadim efal ve harekâtta bulun
duğu şahadet ve siyakı tahkikattan mütehassıl 
delâil ve ifadat ile sabit olmasına binaen ber-

. minvali mâruz Hiyaneti vataniye Kanununun 
mâiufunaleyhi olan Kanunu Cezanın 45 nci mad
desine tatbikan on sene kürek cezasına mahkûm 
edildiği anlaşılmış ve merkum aleyhinde ber-
veçhi bâlâ tahassul ve tahakkuk eden esbabı 
sübutiyeye nazaran dahi hakkındaki hüküm, 
musib ve muvafıkı kanun bulunmuş ise de yine 
tahkikatı cariye ile sabit olduğu üzere Harbi 
Umumi zarfında oğlunun Rum eşkiyası tarafın
dan katil ve şehidedilip ahiren dahi âsiler tara
fından karyesi ihrak olunarak merkumun hane
si kurtulmuş ve kendisinin mezkûr karyede bu 
suretle rabıta ve «alâkai maddiyesi mevcut bu
lunmuş olduğundan işbu hareketi sabitesinin 
merkumun arzu ve ihtiyarı hilâfına olarak sıya-
neti mal ve can gibi hissiyat ve temayülâtı şah
siye sevk ve tesiriyle vukubulmuş olacağı en-
cümenimizce nazarı dikkate alınarak bu sebep
ten nâşi hâsıl olan esbabı muhafifei takdiriye-
ye binaen hükmedilen on sene kürek cezasının 
üç sene kaiebetliğe tahviline ve diğer mahkûm 
Ömer Beyin eşkıya ile muhavere ve münasebet
te bulunduğunun sübutuna kâfi addedilen de-
lâili kanuniyenin takdir olunan kuvvet ve dere
cesine göre.bunun da mahkûmiyetinde isabet 
görülemediğinden merkuma mütaallik fıkrai 
hükmiyesinin refiyle sebebi âhara mebni mev
kuf olmadığı takdirde ihlâyı sebilinin telgrafla 
mahalline tebliği münasip mütalâa olunmuş 
olmakla Heyeti Umumiyeye arzı keyfiyete müt-
tefikan karar verildi. 

Adliye Encümeni Reisi 
Canik 
Emin 
Kâtip 

Karahisarı Sahîb 

Âza Âza 

28 . Haziran . 1338 
Mazbata Muharriri 

Biıga 
Hamid 

Aza 
Karahisarı Şarki 

Aza 
Niğde Diyarbekir Siird 

Hamdi — 
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S8z istiyen var mı? (Hayır sada-

REÎS — Adliye Encümeninin mazbatasını 
kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Ekseri
yetle kabul edilmiştir. 

H A S 3 B. (Maraş) — Reis Beyefendi, bi
rinci mazbatada telgrafiyen işarı mevzuubah-
sedildi. Telgrafla mahalline yazılması birinci 
mazbatadadır... 

REİS — Efendim! Mazbata aynen kabul 
edilmiştir. Encümence Heyeti Aliyenize arz ve 
teklif edilen hususat aynen kabul edilmiştir. 

3. — On beş şene küreğe mahkûm Osmanoğ
lu Mehmed'in bakıyei müddeti cezaiyesinin affı 
hakkında kanun lâyihası ve Adliye Encümeni 
mazbatası 

REÎS — On beş sene küreğe mahkûm Os-
manoğlu Mehmed'in bakıyei müddeti eezaiye-
sinin affına dair Heyeti Vekileden mevrut lâ
yihai kanuniye ve Adliye Encümeni mazbatası 
vardır. Okunacak: 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Katil maddesinden dolayı sureti katiyede 

on beş sene küreğe mahkûm Mehmed bini Os
man'ın bakıyei müddeti cezaiyesinin affı (hak
kında İcra Vekilleri Heyetinin 21 Haziran 1338 
tarihli içtimaında kabul edilen lâyihai kanu
niye ve esbabı mucibe lâyihası sureti musad-
dakası evrakı müteferriasma raptan takdim 
kılınmakla ifayı muktazasma ve neticesinin 
işarına müsaade buyurulmasmı istirham eyle
rim. 

tcra Vekilleri Heyeti Reisi 
ve 

Erkânı Harbiyei Umumiye Vekili 
Fevzi 

Esbabı Mucibe mazbatası 
Katil maddesinden dolayı sureti katiyede 

on beş sene küreğe mahkûm olup Ordu hap-
sanesinde mahpus bulunan Perşembe nahiyesi
nin Doğan karyesinden Mehmed -bini Osman'ın 
maluliyeti dolayısiyle müstahakkı af ve atıfet 
olduğundan bahsiyle ita eylediği istidası üze
rine Meclisi îdarei Livaca tanzim kılman maz
batada hali şeyhuhetine ve talbip raporuna na
zaran bakıyei müddeti cezaiyesinin affı muva-
fıkı mâdelet olacağı beyan edilmesine ve ledel-
muayene müptelâ olduğu vahîm ve müzmin 

hastalıklarla maluliyeti etibba tarafindan ve
rilip Tıbbı Adlî Müessesesi Müdüriyetince tet
kik ve tasdik kılınan raporla müeyyedolması-
na mebni merkumun bakıyei müddeti cezaiye
sinin affı (hakkında iki maddelik lâyihai kanu
niye kaleme alınm Iştır. 

Lâyihai kanuniye 

MADDE 1. — Katil maddesinden dolayı 
sureti katiyede on beş sene küreğe mahkûm 
ve elyevm Ordu hapsanesinde mahpus Ordu'
nun Perşembe nahiyesine tâbi Doğan karyesin
den Emîr Osmanoğlu Mehmed'in maluliyetine 
mebni bakıyei müddeti cezaiyesi affedilmiştir. 

MADDE 2. — îş'bu kanunun icrasına Adliye 
Vekili memurdur. 

21 Haziran 1338 
îcra Vekilleri Heyeti Reisi 

ve 
Erkânı Harbiyei Umumiye Vekili 

Fevzi 
Şer'iye Vekili Müdafaai Milliye Vekili 

Azmi Kâzım 
Adliye Vekili Dahiliye Vekili 
Refik Şevket Ali Fethi 

Hariciye Vekili Maliye Vekili 
Yusuf Kemal Hasan Fehmi 
Maarif Vekili Nafıa Vekâleti V. 

Vehbi Dr. Adnan 
İktisat Vekili Sıhhiye ve Muaveneti 

Hasan içtimaiye Vekâleti V. 
Fuad • 

Adliye Encümeni mazbatası 
Katil fiilinden on beş sene kürek cezasına 

mahkûm edilmiş olan Ordu kazasının Perşem
be nahiyesine tâbi Doğan karyesinden Emîr 
Osmanoğlu Mehmed'in maluliyeti hasebiyle ba
kıyei müddeti cezaiyesinin affına dair Heyeti 
Vekileden mevrut 21.6.1338 tarihli lâyihai 
kanuniye Adliye Encümeninin 1.7.1338 tarihli 
içtimaında mütalâa ve icabı müzakere olundu. 

Lâyihada mastûr olduğu üzere katil mad
desinden on beş sene kürek cezasına mahkûmen 
Ordu hapsanesinde mahpus bulunan merkum 
Osman'ın duçar olduğu mütaaddit emraz ile 
maluliyetinin lâyihaya merbut muayene ve 
Tıbbı Adlî Müessesesi raporlariyle tahakkuku
na ve müddeti cezaiyesinin sekiz senesini ha-

315 
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pisanede geçirdiği kaydı resmî ile anlaşılması
na ve kendisinin 1281 tevellütle mukayyet ve 
sinni kemale resîde olmuş bulunduğu dahi ol-
bapta tanzim kılman meclisi idare mazbata
sından münfehim olmasına binaen teklifi vâki 
veçhile merkum Mehmed muhtacı atıfet görül
müş olduğundan lâyihai kanuniyenin tarihi 
meriyetine dair bir madde ilâve olunarak bera-
yı tasvip aynen Heyeti Umumiyeye arzına müt-
tefikan karar verildi. 

1 Temmuz 1338 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Canik Biga 
Emin Hamid 

Kâtip Âza 
Karahisar Karahisarı Şarki 

Mehmed Şükrü Vasfi 
Âza Âza 

Kırşehir Siird 
Sadık Mustafa Sabri 
Âza Âza 

Diyarbekir Ertuğrul 
Hamdi Mustafa Kemal 
Âza Âza 

Maraş Kayserii 
Sabit 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendi
ler bu mesele bir hakikati arza vesile oldu. Ha
pishanelerimizde on beş sene küreğe mahkûm 
olup da çıkanlar pek azdır. Biz kanunlarımızı 
Fransız kanunlarına uyduruyoruz. Fakat hapsa-
nelerimizi bir türlü Fransız hapsanelerine ben
zetemiyoruz. İşte zavallı sekiz sene yatmış, zan
nediyorum ki bu sekiz sene kendisi için 30 sene
ye bedel bir mücazat olmuştur. Onlar fukara
dır, ıslahıhal ederler. Maazallah biz hapsanele-
ri maktel yapıyoruz. Büyük Millet Meclisi bunu 
nazarı dikkate alarak bu gibi biçaregâne acıma
lıdır. Bunların yine heyeti içtimaiyeye hayırlı 
bir uzuv olması ihtimali vardır. Temenni 
ederim ki Heyeti Celile bu sekiz seneyi değil af, 
hattâ kâfi görmeliydi, emsali do böyle zindan
lar içerisinde inliyerek yaşıyor. Bunlar asrıha-
zırla gayrimütenasip ceza çekmektedirler. Tabiî 
Büyük Millet Meclisi bunu nazarı dikkate ala
caktır ve bunları muhafaza edeceğini ümidede-
rim. Gerede'de bir hapsane gördüm. Maazallah 
hapisler tarifi gayrikabil bir halde meşak ve 
mezahim çekiyorlar, fukaralar. 
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NECİB B. (Ertuğrul) — Adam öldürme

sinler. 
HÜSEYİN AVNÎ B. (Devamla) — Halbuki 

onlar heyeti içtimaiyenin refah ve selâmeti için 
tefrik olunmuş, heyeti içtimaiye de bunların re
fahlarını mümkün olduğu kadar tekeffüle mec
burdur. Zannetmem ki maksadınız onları imha 
olunsun. Eğer bu politikayı takibediyorsak fe-
biha. Değilse cihanı medeniyete, insaniyete ve 
îslâmiyete karşı işkence, zulüm ve azap yapmak 
doğru değildir. Bunun affını bendeniz de rica 
ediyorum, merciinden de istirham ediyorum. Hap-
saneler makteldir, bir seneleri on seneye bedel
dir. Bunları affediniz. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Efendim 
Hüseyin Avni Bey biraderimizin söylediklerine 
bendeniz de iştirak ediyorum. Hakikaten hap-
sanelerimiz pek fena bir haldedir. Ve hattâ 
sulha pek ziyade yaklaştığımızı ümidetmekte ol
duğumuz bir sırada hapsanelerimiz bu şekilde 
kaldıkça adlî kapitülâsyonları kaldırmakta çok 
müşkülâta uğrıyacağız. Arkadaşlar iki senedir 
bu hapsanelerin ıslahı için iki teklif vardır, bi
risi Salâhaddin Beyin, birisi de bendenizin. 
Ruznameye alındığı halde hâlâ müzakere edil
miyor. Bunun için esaslı bir tedbir düşünmek 
lâzımgelir. Neden böyle ikide birde affedelim? 
Bu verilen cezalar yapılan cürme mukabildir. 
Binaenaleyh hem böyle aflar karşısında kalma
mak ve hem de böyle hapsanelerde kalanların 
hayatlarını tehlikeye ilka etmemek için, bir an 
evvel hapsanelerin ıslahı için bir çarei âcil dü
şünmenizi rica ederim. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Efendim 
hapsanelerimiz cidden fenadır. Fakat soruyo
rum. Köylülerin yaşadıkları yerler bu yerlerden 
daha iyi mi ki?.. Sonra bizi boş bırakıyorlar mı 
ki? Kendimize gelelim. Harbden bir zaman kur
tulduğumuz var mı? Tekmil zamanımızı harbe 
hasrediyoruz. Her zaman hayatımıza kasdedi-
yorlar. Tekmil varımızı cepheye sarf ediyoruz. 
Biz de müsterih kalsak Fransa'dan daha güzel 
hapsaneler yaptırabiliriz. En evvel bu harbden 
kurtulalım ve kendimizi anlı yal im, sonra köy
lülerimizin evlerini düzeltelim, onların hayat
larını düzeltelim ,ondan sonra hapisanelerimizi 
ıslah edelim. Şimdi hapisanenin fenalığından 
şikâyet etmek doğru değildir. Yapabildiğimiz 
bu kadardır. Bundan fazla ne kuvvei maliye
miz müsaittir, ne de halimiz... 
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REİS — Bu bapta müzakereyi kâfi gören

ler lütfen el kaldırsın. Müzakere kâfi görül
müştür. 

Emir Osmanoğlu Mehmed'in bakıyei- müddeti 
cezaiyesinin affına dair Kanun 

Madde 1. — Katil maddesinden dolayı su
reti katiyede on beş sene küreğe mahkûm ve 
elyevm Ordu Hapisanesinde mahpus Ordu'nun 
Perşembe nahiyesine tâbi Doğan karyesinden 
Emîr Osmanoğlu Mehmed'in maluliyetine bina
en bakıyei müddeti cezaiyesi affedilmiştir. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) - ^ Reis 
Bey lamımın müstaceliyetle müzakeresini tek
lif ediyorum ki, ikinci defa müzakereye muh
taç kal masın. 

REÎS — Hüseyin Avni Bey müstaceliyetle 
müzakeresini teklif ediyor. Müstaceliyetle mü
zakeresini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanunun icrasına Ad
liye Vekili memurdur. 

HAMÎD B. (Biga) — Kanunun tarihi me
riyeti nakkmda encümen mazbatasında kayıt 
vardır. (Gürültüler) îşbu kanunun tarihi neş
rinden muteber olması hakkında encümen maz
batasında bir madde ilâvesi lüzumu zikredil
miştir.' 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Söz istiyo
rum Reis Bey. 

REÎS — Neye dair? 
MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Hamid Beyin 

tekliflerine karşı. Efendim Hamid Bey bira
derimizin teklifleri alelûsul temadi eden ve
yahut tunadi edecek olan maddei hükmiyeler 
hakkında yapılmış bir usuldür. Affı mutâ-
zammin olan madde Heyeti Âliyenizce kabul 
olunduğu dakikadan itibaren muteber olur ve 
derhal if,a edilir. 

REÎS — Başka söz istiyen var mı efendim? 
* MUSTAFA KEMAL B. (Erutğrul) — 

Mezkûr kanunda tarihi meriyetin zikredilmesi 
lâzımdır. 

REİS — Kanunu tekrar okuyorum. Bu su
retle reyinizi istihsal edeceğim. 

(Birinci ve ikinci maddeer tekrar okundu.) 
REÎS — Bu tarzda kanunu kabul edenler 

lütfen d kaldırsın. Kanun bu tarzda ekseri
yetle kabul edildi. 
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Encümenlerden mevrut mazbatalar var : 

4. — Bursa Mebusu Muhiddin Baha Beyin, 
Âsileri iedibedenlerin affı hakkında kanun tek
lifi ve Adliye Encümeni mazbatası (2/509) 

REİS — Efendim isyanı itfa edenler hak
kında Bursa Mebusu Muhiddin Baha Beyin 
teklifinin reddine dair Adliye Encümeni maz
batası var. Ruznameye alıyoruz. 

5. — Aydın Mebusu Tahsin Beyin, Y%cna-
nistan'dan ithal edilen zeytinlerden alınan 
Gümrük Resminin zeytinyağlardan alınan Güm
rük Resmi derecesine iblâğına dair kanun tek
lifi ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
(2/53?) 

REİS — Hariçten ithal edilecek zeytinler
den Gümrük Rüsumu ahzi hakkındaki tekli
fin reddine dair Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası var. Ruznameye alıyoruz. 

6'. — Maarif müdürlerinin yerine kaim olan-
mektep müdürlerinin mecalisi idareye iştirak 
edip edcmiyeceklerinin tefsirine dair İcra Ve
killeri Heyeti Riyaseti tezkeresi ve Dahiliye 
Encümeni mazbatası 

RElS — Maarif müdürlerinin bulunmadığı 
yerde meclisi idareye mektep müdürlerinin de
vamı hakkında îcra Vekilleri Heyeti Riyase
tinin tezkeresi ve Dahiliye Encümeni mazh^ 
tası var. Keza ruznameye alıyoruz. 

7. — Rüsumu Belediye Kanununun 19 ncu 
maddesinin tefsirine dair îcra Vekilleri Heyeti 
Riyaseti tezkeresi ve Dahiliye Encümeni maz
batası 

REÎS — Rüsumu Belediye Kanununun 19 
ncu maddesinin tefsiri lüzumuna dair îcra Ve
killeri Riyasetinin tezekresi ve Dahiliye Encü
meninin mazbatası var. Ruznameye alıyoruz. 

8. — Devairi belediye rüesasıntn sureti in
tihabı hakkındaki usulün tadiline dair kanun 
lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası 

REÎS — Devairi belediye rüesasmm sureti 
' intihabı hakkında Heyeti Vekileden mevrut lâ-

yihai kanuniyeye dair Dahiliye Encümeni maz
batası \ar. Ruznameye alıyoruz. 

Efendim Perşembe günkü Heyeti Umumiye 
içtimamda îcra Vekilleri intihabına dair... 
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EMÎN B. (Erzincan) — Bir §ey arz edece- ı 

ğim. Usule ait. I 
REÎS — Ne usulüne dair? 
EMÎN B. (Erzincan) — Bir istizah takririm I 

var. Ondan bahsedeceğim. I 
REÎS — istizah takriri bendenize gelme- I 

mistir. Bilmiyorum. I 
EMÎN B. (Erzinoan) — Efendim serveti I 

milliyeye taallûk ediyor. I 
REÎS — Ruznameye dâhil değildir. 
EMÎN B. (Erzincan) — Efendim hastalık 

meselesidir. I 
REÎS — Olabilir. Fakat ruznameye dâhil 

olmıyan mesail için müzakere açamam efendim. I 
EMÎN B. (Erzincan) — Efendim hayvan I 

hastalığına tallûk ediyor. I 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Heyeti V ekilenin salahiyet ve vazifesi- I 
ne dair Encümeni Mahsusun tanzim etmiş oldu- I 
ğu kanun teklifiyle Ankara Mebusu Gazi Muşta- I 
fa Kemal Paşa ve arkadaşlarının, Heyeti Veki- I 
lenin salâhiyet ve vazifesine dair Encümeni I 
Mahsusça tanzim edilmiş olan kanun teklifinin, I 
îcra Vekillerinin sureti intihabı ve Heyeti Ve- | 
küe Reisinin vazifesinin Meclisçe tasdiki nokta
sından tekrar tetkik edilmek üzere encümene ha- I 
valesine dair takriri ve Kanunu Esasi Enenme- I 
niyle Encümeni Mahsusutan mürekkep Muhte- I 
Ut Encümen mazbatası I 

REÎS — Efendim mevzuu müzakere îcra 
Vekillerinin sureti intihabına dair olan Ka
nundur. Maddelere geçiyoruz. I 

HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Yalnız Reis 
Beyefendi mazbata muharriri noktai nazarını 
söylesinler. Ondan sonra söyliyelim. 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Birinci 
maddenin makamına kaim olacak bir madde 
takdim ettim. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim encüme
nin birinci maddenin tayyından sonra ikinci I 
madde hakkında dermeyan edecek bir noktai I 
nazarı yoktur. 

HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Efendim ben
deniz encümen tarafından tenvir olunmaklığı-
mızı teklif ediyorum. Mevaddı mütaakıbede I 
encümenin noktai nazarı nedir? Bittabi onu I 
anladıktan sonra encümenin noktai nazarına bi- I 
zim noktai nazarımız da muvafık mıdır, değil I 
midir? Bu cihetin tavazzuhu için encümenin | 
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| evvelâ ikinci madde hakkında bizi tenvir etme

lerini rica etmiştim. Fakat encümen birinci 
maddenin tayyı ile artık kanunun mevaddı 
mütaakıbesi hakkında icabeden kararın ittihazı 
Meclis Heyeti Aliyesine aidolduğunu söyledi
ler. Birinci ve ikinci madde zaten birbirine mer
buttur. Bu itibarla bendeniz ikinci madde hak
kındaki noktai nazarımı Heyeti Celilenize arz 
edeceğim : Perşembe ıgün-fi uzunuzadıya cere
yan eden müzakereden sonra birinci maddenin 
tayyı ile neticelenen müzakerenin gösterdiği 
mecra ve neticeye bakılırsa Meclisi Âlinin nam
zet esasına asla taraftar olmadığı ve bu şeklin 

I gayrikabili kabul olduğu o günkü müzakere ile 
I gösterilmiştir. Binaenaleyh yalnız bir zat tara-
I fmdan namzet iraesinin tevlidettiği müşkülât 
I dolayısiyle o vazifeye memur bulunan zatın da-
I ihi tadilini talebeylediği ıgibi kanunun, encüme-
I nln 15 - 20 zat tarafından dahi olsa namzet ira-
I esiyle dahi tadili mümkün olamayacağı ve şu 
I halde namzetlik usulünün külliyen gayrikabili 
I kabul olduğu 'görüldükten sonra maalesef Ni-

zamnamei Dahilî ahkâmından zühulle ona ria-
I yet edememesi neticesi olmak üzere tadile <mü« 
[ taallik* olan takrirler Heyeti Olilenizoe malûm 

olmaksızın yalnız tay takririnin reye vaz'ı ve 
bu tay takririnin Meclisin arzusunu tatmin ede
cektir z&nniyle birdenbire reye konup kabul 

I edilmesi üzerine namzetlik hakkında lâzınıge-
I ten müzakere ve neticenin elde edilmiş olduğu-
I na zahibolmuş arkadaşlarımız belki bulunmuş

tur. 
I Fakat bendeniz bu fikir ve kanaatte deği

lim. Çünkü Nizamname der ki; «Tadilname 
maddei asliyeden evvel reye konur.» Tadilna-
'meler hakkında verilecek kararlar reddi tazam-
mun ederse şüphesiz maddei asliye reye konur. 
Efendiler tay takriri bir defa Nizamnamede yok
tur. Tay takriri haddizatında manasız bir tak
rirdir. Fakat Heyeti Celîlenîz kabul ettikten son
ra buna bir şey denilemez. Fakat malûnraâü-

I leri olduğu üzere heyeti umumiyesi hakkinda 
I müzakere cereyan ederek maddelerine geçilme-
I sine karar verilen her hangi bir kanunun her 

halde eşkâli umumiyesi itibariyle kabulü karar-
gir olmuş demektir. Şu halde verilecek takrir-

I ter ancak o eşkâlin tadilâtına mütedair olabi-
I lir. Şu kadar İri : Her hangi bir lâyihai kanu-
I niyenin mevaddı, fusulü mütenevvîayı ihtiva 
I eder ve bu fusul yekdiğerinden külliyen ayrı 
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ahkâmı ihtiva ederse o vakit her hangi bir 
faslın tayyı veyahut her hangi bir madde ve
yahut iki maddenin tayyı talebedilir. Fakat 
bunlar yekdiğerine merbut ve bir asıldan mü-
teferri bulunmasına binaen tayyı bendenizce 
doğru bir şey değildir. Mamafih arz ediyorum. 
Bizim verdiğimiz tadilname yalnız birinci mad
deye ait değildir, ikinci maddeye de şümulü 
vardı, icra Reisi ile îcra Vekillerini, Heyeti 
Celile arasından intihabeder. Binaenaleyh ikin
ci maddede icra Reisinin keyfiyeti intihabına 
mütedair olması iûbariyle bizim verdiğimiz ta
dilname birinci ve ikinci madde makamına ka
im olmak üzere verilmiştir. Birinci madde tay
yedilecek bir madde olmak itibariyle velev ki, 
tayyedilse bile evvelemirde tadil takrirlerinin 
reye konması zaruridir. Bendeniz bu itibarla 
Heyeti Celileden rica ediyorum ki, ikinci mad
de Heyeti Vekileye intibabolunacak Reisin su
reti intihabına mütedairdir. Ve bizim verdiği
miz takrir de Reisin intihabiyle icra Vekilleri
nin intihabını havidir. Ve bu iki maddeyi ce-
metmiştir. Binaenaleyh takdim edilen tadil-
namenin Nizamname dairesinde Heyeti Celile-
nin reyine arz olunmasını bendeniz teklif edi
yorum. 

RElS — Birinci madde tayyedilmiştir. Üze
rinde müzakere edilecek bir vaziyet kalma
mıştır. 

VÂSIF B. (Sivas) — Efendim, Hakkı Hami 
Bey; Riyasetin dün nasılsa bir hataya düşerek 
tadil tekliflerini Nizamnamei Dahilînin 71 nci 
maddesi mucibince maddei esasiyeden evvel re
ye konması lâzımken onu reye koymayıp mad
deyi reye koyması hata neticesi, madde redde
dildi buyurdular. Fakat reddin aslı; Meclisin 
ahvali ruhiyesinde pek iyi görüldüğü veçhile 
namzet usulünün ilgası ve reddi idi. Yoksa, ka
nunu ret değildir. Zaten bu kanun; namzet 
usulünün iyi neticeler vermemesi üzerine yapıl
mış bir lâyiha idi. Bendeniz birinci madde hak
kında söz söylemiyeceğim. Yalnız ikinci madde
yi müzakere edeceğiz. Fakat bu madde de bi
rinci maddenin devamından başka bir şey de
ğildir. Onun mütemmimidir. Fakat; aynı şekil 
namzet usulü üzerine yürüyor. Namzet usulü
nün tevlidettiği mahzurlar hakkında dün pek 
uzun müzakereler cereyan etti. Ben arkadaş
larımın fikrini tekrar edecek değilim. Mesele 
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lüzumu kadar tenevvür etti. Fakat yalnız buna 
fiilî sahada misaller bulacağım. Evvelâ encü
men mazbatası... Encümen, mazbataâmdaki es
babı mucibede başlıca üç sebep gösteriyor. Yani 
üç endişe gösteriyor. Bu üç endişeye mukabil 
namzet usulünün kemafissabık ve fakat başka 
bir şekilde olmak üzere idamesini talebediyor. 
Bu üç endişeden birisi (Teşevvüşü âra husulü), 
ikincisi (intihap sureti salimede cereyan ede
mez), üçüncüsü (Heyeti Vekile arasında emri 
tesanüdün temin olunamaması) mülâhazasıdır. 
Efendiler biz iki, üç senedir namzet usulünü tec
rübe ettik. O usul; bilâkis bize bu üç mahzuru 
belâgan mabelâğ ihtiva ettiğini ispat teti. Ev
velâ (Teşevvüşü arayı) ele alalım: Bu Mecliste 
birçok defa intihap yapıldı. Mecliste âra iki, 
üç, beş defa toplandığı halde namzet olan zat 
üzerinde ekseriyet toplanamadığını gördük ve 
cereyan eden şekil zabıt ceridelerinde mazbut
tur. Fakat; neticede bir kişi kazandı. Mademki 
bir şey münakaşa ediliyor. Tabiî orada muhte
lif fikirler hâsıl olabilir. Nitekim bizde de her 
hangi bir kanunu dünyanın her yerinde oldu
ğu gibi münakaşa ederken birçok fikirler der-
meyan edilir. Sonra efkârda teşevvüş hâsıl olur. 
Mesele uzar. Fakat; nihayet efkâr tebellür eder 
ve âra bir noktada tekasüf eder. Bu, her yerde 
daima böyle olmuştur. Haddizatında teşevvüşü 
âra meselesi büyük bir mahzur ve korkulacak 
bir mesele değildir. Varsın teşettüt olsun. Nite
kim olmuştur ve daima da olur efendim! Yal-
nız bu meselede değil, diğer bilûmum mesaüde 
de olabilir. Bu bizim için büyük bir mahzur de
ğildir. Ve büyük mesele de değildir. Ve tehlike 
de hiç değildir. Böyle bir endişe Meclisin salâ
hiyetini takyidetmek için muhik ve hakiki bir 
sebep teşkil etmez, ikincisi (Intihabatm salim 
bir surette cereyan edememesi)... 

Benim bu ifadeden anladığım bir şey varsa 
- ki o da ıntihabatm sureti salimede cereyan ede
memesi - yani intihabedilecek vekillerin havassı 
lâzimesini Meclisin lâyıkiyle takdir edememesi 
ve lâzımgelen havassı haiz zevatın intihabedile-
memesi endişesi • ki benim anladığım bundan 
ibarettir - eğer böyle ise onun da biz acı mi
sallerini pekâlâ biliyoruz. Gerek arkadaşlarımı
zın ve gerekse Meclisin izzetinefsine karşı uzun 
söz söylemiyeceğim. Fakat; vekâletlere birçok 
zevat üç senedir gelip gittiler. Ve bunların 
içinde İlk memuriyetini nezaret makamında 
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tecrübe etmiş arkadaşlara tesadüf etmedik mi? 
Ve daha emsali vardır. Tekrar etmek istemem 
efendiler. (Bravo sesleri) Ben bunları söylemi-
yeeeğim. .Fakat; bunları herkes düşünmelidir. 
Binaenaleyh; namzet göstermek suretiyle aca
ba havassı lâzimenin hepsini cami insanlar bul
duk mu? O halde Heyeti Umumiyenin vicda
nı bu hususta daha fena bir intihaba mı gide
cektir? Halbuki Heyeti Umumiye daha iyi in
tihap yaptığını Divanı Riyaset intihabında, 
Keisi Âlimizi intihapta pekâlâ göstermiştir. 
Meclisin kendi intihapları daima daha iyi ol
muştur. Üçüncü cihet ki tesanüt... Tesanüt de
nince bu tesanüt iki cihete inhisar eder. Birisi 
Heyeti Vekilenin yekdiğeri arasında fikren iş
tirakleri ve yekdiğerleri arasında ittihatları, 
ikincisi; tesanüttür. Yani o da Meclisin itima
dına mazhar olmak keyfiyetidir. Biz namzetler 
usulü ile intihap yaptık. întihabedilen zevatın 
aralarında tesanüt var mıydı? Yok muydu? 
Oldu mu! Olmadı mı? Bütün Heyeti Vekile 
düşmeksizin vekiller birer r ikişer pek çok defa 
çekildiler. Çekilmek, ıskat değil.. Iskat pek 
azdır. Acaba niçin çekildiler? Aralarında işti
raki fikir vardıysa ekseriyetin müşterek bu
lunduğu bir fikre karşı bir veya iki vekil ne
den iştirak etmeyip çekildiler? Kanaatlerinde 
müşterek oldukları halde bunlar işbaşında mı 
uyuşamadılar? Bu çekilenler hakikaten hasta 
mı idiler? Binaenaleyh bu münferit çekilmeler 
o heyetin müşterek vazaifte veya vazaifi müs-
takillede beraber yürüdüklerine dair bize bir 
burhan teşkil etmiyor. Bu suretle tesanüt fik
riyle intilhabedilen Heyeti Vekilede bir tesa-
nüdolmadığmı bize bunlar ispat ediyor. Mec
lise karşı ve Meclisin müzaheretine, itimadına 
mazhar olarak, Heyeti Vekile Meclise dayanabi
lir mi? Bu da yok efendiler! Biz öyle bir ve
kil gördük ki yarım rey ekseriyetle tâyin ve 
intihabedilmiştir. Ve yine birçok hadşinas ar
kadaşlarımızı gördük ki vekâlete bu kadar bi
raz ekseriyetle intihab edildikleri zaman kürsü
ye çıkarak Heyeti Umumiyeye karşı böyle za
yıf bir reyle vazife ve mesuliyet kabul edemi-
yeceklerini söylediler veyahut da kuvvetli bir 
ekseriyetle vazife deruhde edebileceklerini söy
lediler. Veya itimat reyi aldılar. 

Bu da pek yakında vâki olmuştur. Şu hal
de namzet göstermekle yapılan intihabatm ne
ticesi bu iken namzetlik usulünün kabulü için 
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| esbabı ntiıcibe mazbatasında endişe olarak 

bu üç şey gösteriliyor. Halbuki bu tarz mah
zurların üçünü de belâgar mabelâğ ihtiva edi
yor. O imalde bu tecrübeleri tekrar etmekte bir 

I mâna yoktur. Yani senelerce tecrübe edilen bir 
şeyi tekrar etmekte hiçbir mâna yoktur. Efen
diler! Ben bunun aksini iddia ediyorum ve 
fakat kayıt altında söz söyliyen muhterem 
arkadaşlarımın fikirleri arzu ederim ki, bura
da bir kanaati katiye olarak tezahür etsin! 
Bu bir endişe olabilir. Fakat o endişenin fiilî 
misallerini söyledikten sonra o endişeye mahal 
kalmaz ve bu suretle o arkadaşlar da kanaat
lerini izhar ederler. Şimdi efendim! Doğrudan 
doğruya Heyeti Umumiyeden intihabatm lüzu
munu söyliyeceğim. Efendiler! Büyük Millet 
Meclisi nasıl doğdu? Millet silâhtan tecridedil-
miş, Halifei Müslimin ve Hakanı esir bir va
ziyete düşürülmüş, Hükümete her yerde vaziyed 
edilmiş iken, ki o zaman Hükümet yok demek
tir; böyle bir halde kalan millet galeyan ile 
istiklâlini muhafaza etmek için karşısındaki 
tehlikeyi hissederek ayaklandı. Ve bu suretle 
kongreler yaparak en nihayet şu Meclise ka
dar işi getirdi. Ve icra, teşri hakkını şu Mec
lise vererek kurtulmak çaresini aradı. Ve bu 
Meclisi Âli; milletin bu azmine, bu arzusuna 
ve tesbit edilen amaline - ki misakı millîdir, bu
na - istinaden bir Hükümet vücuda getirdi. Ve 
yoktan varlık çıktı. Ve bütün dünyanın takdi
rini celbedercesine bir kudret göstererek ve ida-
rei Hükümet ederek bugünü getirdi: Ki yakın 
bir istikbal inşallah bize parlak bir netice de 
vadetmektedir. (înşaallah, sesleri) Büyük Mil
let Meclisi bu kudreti, bu kifayeti gösterirken 
ve bilâtefrik ve bilâiftirak bir kütlei müttehi-
dei vataniye dâhilinde olarak, efkârı siyasiye 
ve içtimaiyesi ne olursa olsun, onu kendi fik
rinde uyuşturarak, yalnız vicdanına dayana
rak, yalnız Allah'tan korkarak ve onu düşü
nerek ve milletin amalini düşünerek çalışmayı 
vazife bilmiş ve bunun aksine hiçbir senet ver
memiştir. Dünyanın takdirine mazhar olarak 
hiçbir ihtilafsız bu vazifesini yapmış olan bir 
millet, acaba nasıl olur da birkaç vekil arka
daşını intihapta isabet gösteremez? Acaba mil
letin mukadderatını Allah korkusundan, vic
dan korkusundan başka hiçbir kayıtla mukay-
yedolmaksızm deruhde eden ve bunu Teşkilâtı 
Esasiye Kanuniyle meşru olarak üzerine alan 
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Büyük Millet Meclisi milletin mukadderatını 
tedvir hususunda, tâyin hususunda bu kadar 
kanunları hiçbir kayda ve şarta tâbi olmak
sızın yapıp mahallî tatbikata koyarken ve asıl 
milletin mukadderatı Heyeti Vekilenin tâyinin
de değil, bu kanunların tatbikinde ve bu ka
nunların yapılmasında iken, ehemde, asılda, 
kayıt ve şarta tâbi olmıyan Millet Meclisi 
fer'ido nasıl olur da kayıt ve şarta muhtac-
olur. (Bravo, sesleri) Ve rüşt ve vesayete muh-
taçmış gibi nasıl olur da bunu kabul eder ve 
böyle hareket edebilir? Bu: Millet Meclisini biz 
değil, hakikatte bütün dünya ve âlemi mede
niyet içinde düşmanlarımız da olduğu halde 
takdir ediyorlar. Ve bu kadar varlık gösteren 
Meclisten şüpheye düşmek hatadır. Bunda se
bat etmek büsbütün münasebet almaz. (Bravo, • 
sesleri) Son bir söz olarak bu kürsüden ayrıl
madan evvel gerek ilmine ve gerek şahsına 
pek ziyade hürmet ettiğim aziz arkadaşım Mah-
mud Esad Beye bir şey söyliyeceğim. Yani bu 
sözlerine cevap vereceğim, ihtimal ki, o sözle
rini ben yanlış telâkki etmiş olabilirim. Lehis
tan'ın inkırazını söyliyerek bizi intibaha âde
ta davet buyurdular. Ben bundan dolayı bir 
işaret alıyorum. Belki yanıhyorum. Tekrar ede
yim. Bu işaretten anladığım bu tarz iyi olmaz. 
Bir hataya doğru gider demek istediler. Ve bir 
tehlike endişesini izhar buyurdular, zannedi
yorum. Eğer bu ise o Lehistan tarihi, ayrıca 
mecelleler teşkil eder. Yani Lehistan'da âra 
nasıl idi? .Hükümet nasıldı ^ Ben ondan uzun-
uzadıya bahsedecek değilim. Onlar Lehli idi
ler. Fakat onlar eşhas peşine düştüler. Ve hat
tâ eşhas için çalıktılar. Düşman ordusunun ba
sma geçerek memlekete gelen heriflerin bile 
peşine düştüler ve birbirini yediler. Milletleri
ni ve hükümetlerini hatırdılar. Fakat biz Lehli 
değiliz. Onlar eşhasa taptılar. Bizse şahsiyeti 
mâneviyei milleti düşünüyoruz. Biz kanun ya
pıp kanun tedvin etmek istiyoruz. Lehliler bir
birlerini yediler. Biz bilâkis bizi birbirimize ye
dirmek için çalışan düşmanların bütün entri
kalarını kırarak elhamdülillah milleti bir nok
taya tevcih edebildik efendiler. (Bravo, sesleri) 
tbrei mukadderatımız mütareke sırasında mu
hakkak bir zeval ve inkıraz âlâ imi gösterirken 
milletin azmi, milletin.hulûsu ve Heyeti Celile-
nizin sây ve ikdamı o ibreyi kıblei selâmete 
tevcih etti, İstiklâl istikametini verebildi. Ve 
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bugünkü günü elhamdülillah idrak etti. Ve <in-
aşllah daha iyi günleri de idrak edeceğiz. 
(İnşallah, sesleri) 

Onlar, Lehliler ayrıldılar. Biz bilâkis bir
leşip birbirimize sarılıyoruz. Binaenaleyh rica 
ederim, Lehlilerin o vaziyeti bizim vaziyetimiz ; 
arasındaki büyük farklar nazarı dikkate alın
sın. Ne onlar bize teşbih edilsin, ne biz onla
ra makıys olalım. Ve olamayız. Biz kazanmak 
için çalışıyoruz. Ve yine kazanacağız. Ve biz 
kanuna tebaiiyet ediyoruz. Binaenaleyh ikinci 
maddenin kabul edilmemesini rica edeceğim., 
Ve bunun yerine bir teklif takdim ettim. Bu 
teklif veçhile namzet usulü olmaksızın Heyeti 
Vekilenin gerek reis ve gerek âzası doğrudan 
doğruya Meclisi Âlinin arası ile olması lâzım
dır. Fakat Meclis arzu ederse ve diğer işlerde 
yaptığı gibi namzet göstermesini bir encüme
ne veya şubeye teklif eder. Ne yaparsa yapar. 
Fakat kanunen kendisini takyidetmez. Fakat ar
zu eder, sorar. O da istişari bir reydir. Ona 
kimsenin bir diyeceği yoktur. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Bu mad
denin müzakeresi de kısmen neticelenmiştir. 
Hulâsa edildiği zaman vekâletlere namzet irae 
eden heyete - bu bitmiştir. - Mevcut İcra Vekil
leri dahi iştirak ederek madde buradan başlı
yor. Halbuki iştirak de namzetliğine aittir. 
Bu da.onunla çürümüş oluyor. İcra Vekilleri 
Heyeti Riyaseti ki bu kısım kalmıştır. İcra Ve
killeri meyanmdan ve gerekse Meclisten lâakal 
iki zat namzedolarak gösteriliyor. Burada tay-
yolunan madde ile yalnız bir şey var. Mukad
dema İcra Vekillerine reis kendileri meyanın-
dan intihabolunurken bu defa bu teklif ile 
Heyeti Celile İcra Vekilleri Reisini doğrudan 
doğruya arasından intihabedecektir. Madde bu
raya inhisar ediyor. Zannediyorum ki müzake
re edilecek nokta bu kalmıştır. Arkadaşları 
buna da müttefikan taraftar görüyorum. Geçen 
beyanatı arasında Mahmud Esad Beyden be-. 
nim de tavzihini istediğim bir noktai nazar da 
şudur : Bize âlimane ve vâkıfane nasihatleri 
arasında işaret buyurup tavsiye ettikleri feda
kârlıktan hâsıl olacak faide ile bugünkü hare
kâtımız için bu hatadır, gittiğiniz şu yol hata
lıdır; şu cihette faide vardır; demediler. 
Umumi ve ilmî beyanatla filân milletler şöyle 
yapmıştır, dediler. Her halde bu kadar vâsi 
mikyasta doğrudan doğruya ifayı vazife et-
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mekte ıerarla kendimizi gösttrmlyelim. Fakat 
bu takyitten hâsıl olacak faide ne idi? Bu 
takyit kime karşı idi? Mazbata muharriri ol
mak itibariyle bittabi bu faideyi müdafaa edi
yorlardı. Biz diyoruz ki, Büyük Millet Meclisi 
doğrudan doğruya vekillerini intihap buyursun, 
elde mevcut bir kanun var. Ya namzetliği mü
dafaa ediyorlar - ki, bence yine dâva itibariyle 
faydasını dermeyan buyurmadılar. Ve maddeye 
olan alâkasını dermeyan buyurmadılar bu madde 
dolayıdyle bâzı fedakârlıklar tavsiye ettiler. 
Bu fedakârlık kime karşı olacak? Ve bu mad
de ile kazanılacak maddi menfaat neydi? Bun
ları tefrik buyurmadılar. Neticede dediler ki, 
her halde bu lâyihanın kabulünü isteriz. Şimdi 
umumi bir noktai nazardan mütalâa ederken 
hususi bir şekil olan şu namzetlik meselesinde 
sözlerine bu suretle nihayet vermesinde her 
halde bir mutabakat göremedim. Belki o nis
pette idrake malik değilim. Ben de istirham 
ederim ki, zabıt ceridelerine ilmî bir yadigâr 
bırakıyorlar. Bu hususta da bizi tenvir ederek 
bu baptaki cehlimizi izale buyursunlar. 

MAHMÜD ESAD B. (tzmir) — Estağfu
rullah... 

Efendiler, Hüseyin Avni Bey arkadaşımızla 
ilim ve irfanına pek ziyade hürmetkar oldu
ğum Vâsıf Beyefendinin bendenize iradettik-
leri suallere müsaadenizle bir iki noktadan ce
vap vereceğim. Yalnız her şeyden evvel şunu 
arz edeyim ki, birinci maddeyi Meclisi Âli, bir 
karariyle tayyetmiştir. Bu karar hepimizce 
muta ve muhteremdir. Esasen birinci madde 
hakkında serd edilen esbabı mucibe ikinci mad
de için de esbabı mucibe olarak zikredilmişti. 
Bu namzetliğin zaruret ve mecburiyeti olup 
olmadığı hakkında esasa intikal edecek de
ğilim. O madde tayyedilmiştir. Esbabı muci-
besi de yoktur. Yalnız söylenen sözler zabıt 
cerideleri içinde, Türk ve îslâm tarihine karış
mıştır. Âti inşaallah Heyeti Celilenin kara
rında isabet ettiğini gösterir ve bununla iftihar 
ederiz. (înşaallah sadaları) Bendeniz vatanıma 
ve milletime karşı vazifei vicdaniyemi ifa et
mek için buraya çıktım. Ve kanaatimi söyledim 
ve buna emin olmanızı rica ederim. (Şüphesiz 
»adaları) Muhterem arkadaşım Vâsıf Beyefendi 
Lehistan'dan bahsettiler ve Lehistan'ın esbabı 
inkırazı meyanmda birçok sebepler mevcut bu-
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t lunduğunu dermeyan buyurdular. Bu çok doğ-
I rudur. 
I Fakat efendiler, Lehistan'ın inkirazına ve 
I Rus Çarlarının tahtı istilâsına düşmesine en 
I büyük sebep, bütün tarih kitaplarında ve bü-
I tün nazariyatı hukukiyede mevcudolan bir ka-
I yıttır. O da Lehistan'ın Kanunu Esasisi Lehis-
I tan'ı Rusların eline teslim etmesidir. Oradaki 
I meclisler Lehistan'da hâkimiyeti milliyenin ta-
I mamii tatbikini istiyorlardı ve diyorlardı ki; 
I Meclis ekseriyetle karar veremez. Kahir ekseri-
I yetle de karar veremez. Mutlak her karar hak-
I kında ittifakı âra lâzımdır. Halbuki bütün me-
I saili içtimaıyeyi ittifakı âra ile çıkarmak im-
I kânı olmadığından Rus Çarları 'bundan istifa-
I de ettiler. îşlerin durgunluğundan bilistifade 
I geldiler, Lehistan'ı taksim ettiler. Biliyorsunuz, 
I Lehistan Almanya'nın, Avusturya'nın ve Rus^ 

ya'nrn istilâsı altına düştü. Fakat Türkiye hiç-
I bir -milletin istilâsı altına düşemez. Ben buna 

kaniim. (Ben Türk oğlunu istemem 'ki, Türkiye 
I değil, istilâ altına düşsün. Fakat Kanunu Esa-
I sisi yüzünden mücerret hâkimiyeti milliye arka-
I sında koşuyorum diyerek hattâ en küçük za-
I rarlara giriftar olsun. Bu kayıt iledir ki, birin-
I ei madde üzerinde ısrar etmiştim. Hüseyin Av-
I ni Beyefendiye cevap vereceğim. Umumi mü-
I talâat dermeyan ^ettikten tfonra birinci madde 
I hakkındaki katî kanaatimi söylemediğimden 

bahsettiler. Birinci madde hakkında kanaatimi 
tamamen söyledim. Ve dedim ki, teşettüte uğ-

I rıyabiliyor. Tesanüd meselesi her hangi bir şe
kilde olursa olsun ister tefriki kuva sisteminde 

I olsun, ister bizim sistemimizde olsun ki, tevhidi 
kuvaya doğru gitmektedir. Katiyen ihmal edile-
miyecek bir noktadır. En küçük bir misal ile 
izah edeyim. Bugün gezmeye giderken bir ara
baya bindiğiniz zaman «mutlaka en sevdiğiniz 
bir arkadaşı beraberinizde istersiniz; ve uyuş
mak anlaşmak istersiniz ve o suretle rahat ra
hat gidebilirsiniz. Fakat efendiler Devlet mesa
iline 'gelince; Hükümet mesailine intikal edin
ce görüyorsunuz ki, bu tesanüdün ehemmiyeti 
ne derecelere kadar azîm olmaktadır. Bu nokta
lara ilişerek o maddenin lüzumuna kaani olmuş
tum. Ve kanaatlerimi tarih önünde söyledim. 
(Bendeniz bu kanaatteyim. Ve tarihe karşı bu 
suretle borcumu ifaya çalıştım. Yalnız kanunun 
encümende hini müzakeresinde Hüseyin Avni 

I Beyefendi de pekâlâ bilirler. Bu namzetliğin 
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esasen taraftarı olduğum halde mecburi olup ol
maması meselesi hakkında uzunuzadıya müna
kalatta bulunduk. Bendeniz esas itibariyle nam
zetliğin dün arz ettiğim sebeplere binaen taraf -

* tan olmakla beraber mecburiyeti hususunda ta
raftar olmadığımı da beyan etmiştim. Ve bu 
fikrimize d a birkaç arkadaş, iştirak etmişti. Bi
naenaleyh namzetlik usulü ile - tekrar ediyo-
rufa - teşettüte mâni olunabilir; tesanüd temin 
edilebilir ve Hükümeti daima tahtı murakabe
de bulundurabiliriz. 

Fakat her halde namzet usulünün ipkası ta
raftarıyım; gösterilen namzetlerin mecburi 
olup olmamasında da musir ^Leğilim. '(Bravo sa-
daları) Faydası şudur ki : Teşettüt ve tesanüd-
süzltik; Hükümetsizlik meselesidir, öyle zaman
lar gelir ki; kimi intihabedelim diye uzunuza
dıya düşünmek mecburiyetinde kalınır. Ve 
memleketin bu badireli günlerinde Hüktimet-
sizliğe tahammülü yoktur. Onun için, gösteri
len namzetler; o teşettüt içinde, o karanlık için
de, fener vazifesini yapar. Fakat Meclis istemez
se onları intihabetmez. 

, MEHMEI> ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Namzetlikte takyidolmaymca esas mesele yok
tur. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Mahmud 
Esad Beyin ilminin, irfanının hürmetkarıyım. 
Yalnız tesanüt hususunda - kendileri Mazbata 
Muharriri olmak itibariyle soruyorum. - icra Ve
killeri Reisinin on beş âza ile bulunması ne te
sanüt ve ne tecanüs temin ediyor; bunun imkâ
nı yoktur. Çünkü o on beş kişinin de reyi vardır. 

REİS — Avni Bey sualinizin mahiyeti ne
dir? 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Buyur
dukları nıkat; tesanüdü temin edebiliyor mu? 

MAHMUD ESAD B. (İzmir) — Arz edeyim. 
efendim! Kanaatime göre tesanüdü temin edebi
lir. Çünkü bir encümen teşkil ediyoruz; encümen 
rüesasmdan mürekkep bir Namzet Encümeni teş
kil ediyoruz. Oraya, şayet vekil namzedi gösteri
lecek ise Heyeti Icraiyenin Reisi geliyor. Ve bu 
baptaki fikrini dermeyan ediyor ve arkadaşla-
riyle görüştükten sonra hiç şüphe yoktur ki, ora
da hazır bulunan encümen azaları tesanütsüzlü-
ğü istiyenlerden olsunlar ve Heyeti tcraiye Rei
sinin fikrini dinlememek dâvasında bulunsun
lar Böyle bir şey yoktur. Halbuki İcra 

.1888 0 : 1 
Vekilleri Reisini intihabederken bütün ve
killeri topluyoruz ve onlar da, başlan 
olacak adam hakkında fikirlerini dermeyan 
ediyorlar. Bu da tesanüdü tamamen temin ede
mez. Fakat efendiler! Bizim sistemde de tama* 
men isabet aramak, ortaya bir Arkadaşlar Hü
kümeti vücuda getirmek demektir. (Bravo, sada-
ları) Binaenaleyh o Hükümeti vücuda getirmek 
için de Meclisin terazisini ağır tutmak lâzımdır. 
Tesanüt lâzım. Fakat tesanüt lâzımdır diye büs
bütün bu tesanüdü diğer tarafa devretmek de 
doğru değildir. Biz bu suretle ikisinin ortasını 
bularak bir yol aradık. 

TAHSİN B. (İzmir) — Beyanatınız encü
men namına mıdır? 

MAHMUD ESAD B. (Devamla) — Bâzı nok
talarını şahsım namına, bâzı noktalanın encü
men namına söylüyorum efendim. 

TAHSİN B. (İzmir) — Perşembe günkü be
yanatınız encümen namına, bugünkü şahsınız na
mına, öyle mi? 

MAHMUD ESAD B. — Evet. 
REİS — Encümen namına söylemişlerdir. 

Zira kendilerine encümen namına söz verdim. 
MAHMUD ESAD B. (Devamla) — Hüse

yin Avni Beyin tesanüt hakkında sorduklan 
suale karşı cevabım, nıkatı nazarıma matuf 
olchığundan; şahsım namına idi. 

TAHSİN B. (İzmir) — Namzetlik hakkın
daki mütalâanız şahsınız namına değil miy^di? 

MAHMUD ESAD B. (Devamla) — Tesa
nüt meselesine taallûk eden kısmı encümen 
namına, diğer kısmı şahsım nammadır. 

Dr. TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Ar
kadaşlar Perşembe günü cereyan eden müzake-
rat ve münakaşata avdet edecek değilim. Yal
nız onun neticesi hakkında ve şu dakikada 
derdesti müzakere olan ikinci madde muhte
viyatına alâkası dolayısiyle biraz durmak ve 
ona ilişmek İsterim. Bütün bir gün süren müza
kerelerden hâsıl olan netice; bâzı arkadaşlan-
mızın burada söyledikleri gibi namzetliğin lü
zumunu ilga etmiş ve aksini ispat etmiş değil
dir. Bilâkis ona ait pek sâkit kalmış ve bilâ
kis takyidatm aleyhinde bir kanaat (hâsıl et
miştir. 

HAKKI HAMI B. (Sinob) — Şimdi belli 
olur. 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Devamla) — Şimdi 
belli olur demekle arkadaşım ispat etmek is-
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tiyorlar k i : Hazırlanmış ve dinlemeden hük
medip rey verecek arkadaşlar vardır. Hayır 
yoktur. Meclisi tenzih ederim. Meclis; benim 
mantıkimi sizi dinlediği gibi dinler ve hangi 
tarafı Ihaklı görürse ona rey verir. Rica ede
rim, müzakereye girişmezden evvel herkes az -
çok, mevzuubahis mesele hakkında fikir sahibi 
olmuştur. Fakat müzakereden de maksat, serd 
edilecek mütalâaları dinlemek ve ona göre ita
yı . rey etmek içindir. Binaenaleyh mesele, bir 
Heyeti Vekile teşekkül ediyor, Heyeti Vekile-
nin içinden bir vekâlet inhilâl ediyor, o vekâ
lete ait intihabat cereyan ederken Meclis; ita
yı reyde takyidatı kabul etmiyor, ihtimam 
ile mukadderatı hükümeti yedine bıraktığı bir 
Heyeti Vekile Reisinden, her âzanm haiz ol
duğu bir hakkı selbetmek ve Heyeti Vekile Re
isinin ; ve namzetler arasında şu veya şu zatı 
münasip görüyorum sözünü dinlememek iste
miyor. Çünkü bu dehşetli bir muteriz olurdu. 
Ve bunu yine hiç kimse demek istememiştir. 
Ve yalnız kendim öyle düşünüyorum. Ve ken
dim demek istemedim M bir vekâlete intihabat 
cereyan ederken, oraya arkadaşları arasından 
lâyik olanları göstermek için teshilât ifasından 
bilhassa Heyeti Vekile Riyaseti veyahut maka-
matı aidesi memnudur. Tesanüt kelimesi üze
rinde Mahmud Bsad Bey biraderimiz biraz dur
du. Fakat bendeniz daha çok duracağım: Te
sanüt meselesi öyle lâalettâyin ihmal edilecek 
bir iş değildir. Bir devletin idaresinde bulunan 
ve onun mukadderatını ellerinde tutan adamla
rın birbirleriyle beraber yürürıesindeki menafii 
inkâr edebilmek için hakayıkı idareden tegafül 
lâzımdır. Arkadaşlar! Kabinenin şekli ve vazi
yeti, sıfatı intihabiyesinde değildir. Kabinenin 
sıfatı mümeyyizesi onun vazifesinde, salâhiye
tinde ve mesuliyetindedir. Binaenaleyh; şu şekli 
intihap da Kabineye müşabihtir demek, rica ede
rim, çok istirham ederim, gözünüz önünde du
ran dünya kavanini esasiyesini unutmak demek
tir. Kabinenin sıfatı mümeyyi/esi yalnız şekli 
intihapta değildir. Binaenaleyh; her ne şekli 
hükümet olursa olsun, isterse -Amerika'da oldu
ğu gibi bir dereceli intihapların, isterse Kabine 
sisteminde, isterse tevhidi kuvayı temsil eden 
Rusya kabinesinde olsun, daima hükümet ma-
kinasmı işletmekle mükellef olanların arasında 
hüsnümünasebatm bulunmasını insanlar daima 
istemişlerdir ve istemekle isabet etmişlerdir. 
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f Binaenaleyh ikinci madde münasebetiyle tadil 

suretiyle Makamı Riyasete takdim ettiğim tak
rirde Heyeti Celilenizden rica ediyorum ki bir
çok yerlerde insanları istiyerek, istemiyerek 
hatalara düşüren ifrat ve tefrüVien tevakki et-
mekliğimiz lâzımdır. Takyidin tecarip önünde 
veyahut Heyeti Celilenin ver .niş olduğu karar 
önünde yanlış olduğu taayyün ettiyse, namzet
liğin lüzumu her gün cereyan ermekte olan ih-
tiyacat önünde takarrür etmiş ve kendisini gös
termiştir. Hattâ encümen bu nizamnameyi mü
talâa ederken vekil arkadaşlarımızın birçokla-
riyle hasbihal etti. Ve hepsi ile diyemem ve ica-
bederse şayanı hürmet bâzı arkadaşların isimle
rini de zikredeceğim. 

YAHYA C4ALÎB B. (Kırşehir) — Hepsi 
şayanı hürmet değil mi? 

TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Devamla) — Hepsi 
şayanı hürmettir. Fakat gördüklerimden bah
sediyorum. Heyeti Vekile arasındaki tesanüdü 
ve bilhassa Heyeti Vekile Riyasetinin ehemmi
yeti mahsuşasmı pek çok ısrar ederek anlatmış
lardır. Onların da tecrübelerinden istifade et
mek lâzımdır. Netice namzetlik lâzımdır, muzır 
değildir, takyidatı mucip değildir. Şu halde 
denilebilir ki bu kanuunn mânası nedir? Ona 
karşı şu cevap verilir. Birçok memleketler an-
aneleriyle hareket ederler. Fakat birçok mem
leketlerde de bu anane ile değilse bile bâzı usul 
ve kavait vazetmişlerdir. Usulü intihabın, şekli 
intihabın bu her iki şekilde de knvanini mevcuda 
ve temmül ile mukayyedolduğunu gösteriyor. 
Medemki bizde bugüne kadar böyle bir teamül 
vâki olmuş değildir... (Öldü sadalan) Müsaade 
buyurunuz, vekil intihabında bir veya iki defa 
vâki olan şey teamül değildir. Eğer teamül var
sa bu mevcut teamülün haricinde bir şey taleb-
ediyorum. Heyeti Vekile Reisinin her arkadaş 

| gibi namzet göstermesi 'hakkını istiyorum. Biz 
her intihapta yekdiğerimizle hasbihal eder, ko
nuşur, igörüşür ve dertleşiriz. Halbuki o zat 
umumun vekili olduğu için gelip de bir kısımla 
'görüşmesi muvafık olamaz. Meclisin Heyeti 
Umumiyesiyle görüşecek ve onun üzerinde bah
se 'girişecek demek ne demektir? Bunu tâbiri 
aharla söylersek namzet gösterecek demektir. 
Takyidatm aleyhinde Meclisin kararı vardır. O 
karar aleyhinde zaten beyanı mütalâa edemez. 

j Yalnız encümende âza bulunduğum için Hakkı 
ı Hami Bey biraderimizin beyanatının şahsıma 
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taallûk eden kısmına cevap vermek istiyorum. 
Hakkı Hami Bey buyurdular ki, ikinci madde 
hakkında encümenin fikri nedir?. Lâyihai kanu-
niyenin en mühim, en esaslı bir rüknü olan bi
rinci madd. tayyedildikten sonra encümen, mü
talâa beyan edebilmek için hiç olmazsa onu alıp 
bakmalıydı Biz kararı katiyi Meclise bıraktı
ğımızdan V Meclisin müzakeresini aşkla, hara
retle arzu ettiğimizden dolayı mı Hakkı Hami 
Bey bizi tahtie ediyor? (Hayır hayır, tahtie de- ' 
ğil sesleri) Yoksa ne şekle girdiğini bilmediği- i 
miz şey üzerinde ezbere, havai mütalâat serdi- i 
ne mi bizi mecbur etmek istiyor? ('Estağfurullah 
»adaları) Biraz insaf isterim ve netieei kelâm \ 
olarak şunu da arz ederim ki, encümendeki ar- : 

kadaşlarmız kendilerine havale ettiğiniz vazifeyi ; 
ellerinden geldiği kadar ifa ettiler. Biz düşün- j 
dük, eğer namzetlik usulünün tay ve ilgası için j 
'olsaydı takrirler encümene gönderilrnezdi. Her i 
hakle bunlaı mevcut bir kanunun münasip bir I 
şekilde tadili için gönderildi. Ve biz de iyi bir ( 

şekilde tadil etmiş olduğumuzu zannettik. Bir- i 
birimizi muaheze etmiyelim. Bu Mecliste, yakış-
mı yan ve hiç de muvafık ol mı yan sözlerin söy
lenmesi hâkimiyeti mili iyeyi temsil eden bu 
Meclisin içine suitefehhümler ilka 'etmek demek
tir ki, onun neticesi hâkimiyeti milliyeyi ren
cide etmektir. (Hâşâ hâşâ sesleri) 

•MUHÎDDÎN BATTA Tl. fBursa) — Ben öyle 
zannediyorum ki, 2, 3 ncü maddeler teferruat
tır. Asıl sakıt olduktan sonra ferî ile iştigal 
edilmez. Geçen içtimada söylenilen lâkırdılar 
bugün yine tekrar ediliyor. Müsaade buyurur
sanız -maddeler birer birer okunsun. Ya kabul 
veya reddedilir. Ondan sonra takrirler okunur, 

REtS — Efendim. Aydın Mebusu Mazbar 
Bey, Edirne Mebusu Şeref Bey, Bolu Mebu
su Şükrü Bey, Ankara Mebusu Hacı Mustafa 
Efendi, Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey, Lâ-
zistan Mebusu Ziya Hurşid Bey, tzmir Mebu
su Refet Paşa söz istemişlerdir. Aynı zaman
da, müzakerenin kifayetine dair de takrirler 
var. Müzakerenin kifayeti aleyhinde söz isti-
yen varsa buyursun. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) —Efendim, şim
diye kadar cereyan eden müzakere bilhassa 
namzetler meselesine taallûk ediyordu, ikinci 
maddenin ruhu şimdiye kadar kabul edilen ve 
vâki olan teamüle ve Teşkilâtı Esasivedeki sa-
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rahate mugayir olarak Meclis arasından doğru
dan doğruya bir îcra Vekilleri Reisi intihabet-
mek olduğundan dolayı başlıbaşma hususiyeti 
ihtiva etmektedir. Binaenaleyh Teşkilâtı Esa
siye Kanununa o maddeyi vaz'ettiğimiz zaman 
encümende bendeniz de vardım. O zaman he
pimiz de daha çok kıskançtık. Geçirdiğimiz za
man sabık hükümetlerinden, hükümetlerin ba
şına geçen eşhasın yaptıkları tahakküm ve te-
cebbürlerden korkuyorduk. Vekillerin ayrı ayrı 
intihabedilmesinde ve onların başında ayrı bir 
kudrette münferit bir makamın bulunmasında 
mahzur görmediğimizden dolayı idi ki Heyeti 
Vekile içerisinden birisini kendi aralarında 
reis intihabeder demiştik. Ve bunun bâzı esba
bı mucibesi de mevcut idi. Şimdiye kadar ce
reyan eden intihabat esnasında tezahür eden ce
reyan neticesinde, namzetlik usulünün hari
cinde iyi, kötü, az veya çok cereyanın mev-
cudolduğu görülmüş olmasıdır ki bizi böyle 
ayrı. bir kanun yapmaya sevk etmiştir. Fakat 
Kanunu Esasideki şekilde Heyeti îcraiyenm 
Reisi intihabının dahi aleyhinde bir cereyan 
tahaddüs etmemişti. Hattâ encümen müzakeratı 
esnasında bile bu cereyan görülmemiştir. Bu
na muttali değilim. Esbabı mucibe mazbata
sında da bu zikredilmemiştir. Yalnız bu maka
mın lüzumundan, ehemmiyetinden bahsedilmiş
tir. 

Arkadaşlar, o makam acaba ne gibi vazaifi 
ifa edecektir ki bu kadar yükseltiliyor? Çün
kü şimdiye kadar îcra Vekilleri Makamına ve
rilen ehemmiyet, onu fevkalâde, daha ehem 
addettirecek vazaifin mevcudiyeti de muharrer 
olmasındandır. O kanunu biz bilmiyoruz, eli
mizde mevcut değildir ve okunmamıştır. (Elde
dir sesleri) Efendim, kanun tevzi edilmiştir. 
Asıl mesele müzakere edilip kanunun ruhu 
kabul edilmemiştir. Acaba o kanunun tadadet-
tiği vazaifi tamamiyle kabul edeceğimize bu
gün söz veriyor huşunuz? O kanun reddedildi
ği zaman Heyeti Vekile için teklif edilen me
sai; de reddedilmiş, binaenaleyh o ehemmiyet 
:skat edilmiş olursa bugün o ehemmiyete bina
en ; bu lüzumu evvelemirde ispat etmek lâzım
dır ki bu madde hakkında karar verilebilsin. 
Binaenaleyh bendeniz o kanaatteyim ki bunun 
lüzumu hakkında lâzımgeldiği kadar Mecliste 
müzakere cereyan etmemiştir. Binaenaleyh mü
zakere gayrikâfidir, 
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REİS — Efendim Aydın Mebusu Dr. Maz-

har Bey, müzakerenin kifayeti aleyhinde söz 
söylediler. Binaenaleyh müzakerenin kifayeti 
hakkındaki takrirleri ayrı ayrı reyi âlinize 
koymak lâzımdır. İkinci madde hakkındaki 
müzakerenin kifayetini kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Ekseriyetle kâfi görülmüş
tür. Takrirlerin ikinci fıkrası, müzakerenin ki-
fayetiyle takrirlerin kıraatine geçilmesini na-
tıktır. Binaenaleyh takrirleri okuyoruz. • 

Riyaseti Celileye 
icra Vekillerinin sureti intihabına dair 

olan kanun lâyihasının ikinci maddesi maka
mına kaim olmak üzere berveçhi zir maddeyi 
teklif ederim. 8 Temmuz 1338 

Bursa Mebusu 
Operatör Emin 

Madde 1. — Büyük Millet Meclisi reisleri 
ve reisvefâlleriyle şube rüesası ve intibabedi-
lecek vekile tekabül eden encümen reisi ve ic
ra Vekilleri Reisinden mürekkep bir heyet her 
vekâlet için badelmüzakere Meclis Âzasından 
lâakal üç zatı namzet olarak irae eder. Meclis 
'bunlardan birini intihabeyler. Üç intiflıapta iş
bu namzetlerden birisi ekseriyeti mutlakayı 
ihraz edemezse namzetler tecdidolunur ve bu 
defa cereyan edecek üç intihapta da ekseriyeti 
mutlaka bulunamazsa reyi izafi muteber olur. 

Riyaseti Celileye 
icra Vekillerinin intihabına dair kanun lâ-

yihasmdaki ikinci maddenin berveçhi âti tadi-
len kabulünü teklif ederiz. 

Madde 2. — icra Vekilleri Riyaseti için 
Meclisin reisleriyle encümenler reislerinden ve 
anevcut vekillerden mürekkep bir Heyet tara
fından ve icra vekâletleri için Vekiller Heyeti 
Riyasetince Meclis Âzasından ,âakal üç nam
zet irae olunur. Büyük Millet Meclisi bunlar
dan birini yahut yine Meclis Âzası meyanm-
dan olmak üzere diğerini intihabedebilir. icra 
Vekilleri Reisinin dahi vekiller gibi ekseriyeti 
mutlaka ihraz eylemesi meşruttur. 

Menteşe Mebusu 
Dr. Tevfik Rüşdü 

Riyaseti Celileye 
ikinci maddenin berveejhi âti tadilini tek

lif ederiz. 
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Madde 2. — icra Vekilleri Reisi ile icra 

Vekilleri Büyük Millet Meclisi tarafından re
yi hali ve ekseriyeti mutlaka ile azayı Meclis 
meyanından ayrı ayrı intihabolunurlar. 

Sivas Erzurum Lâzistan 
Vâsıf Hüseyin Avni Ziya Hurşid 
Sinob Canik Mersin 

Hakk. Hami Emin Salâhaddin 
Maraş Trabzon Hakkâri 

Mehmed Hasib Ali Şükrü Mehmed Tufan 
Tokad Karahisarı Şarki Karesi 
Hamdi Mustafa Abdülgafur 
Canik Kayser Kângırı 

Süleyman Sabit Neşet Nâzım 
Biga Mersin Siird 

Hamdı Muhtar Fikri Mustafa Sabri 
ESlâziz Kastamonu Kırşehir 
Naci Besim Rıza 

Kastamonu Sarana n Erzincan 
Hasan Sabri ömerLûtfi M. Emin 

Yozgad Ergani Sivas 
Ahmed Sim Ziyaeddin 

Kângırı Erzurum Van 
Behçet Asım Tevfik 
Yozgad Siverek Biga 
Rıza Lûtfi Hamid 

Erzurum Gene Dersim 
Mehmed Salih Fikri Faik Mustafa Ağa 

Dersim Maraş Konya 
Ramız Arsan Arif 
Sivas Mardin Gene 
Emir Midhat Fikri 
Bitlis Karahisarı Sahib Ertuğrul 
Vehbi ismail Şükrü Necib 
Kângırı Oltu Ertuğrul 
Ziya Orhan Yasin Halil 

Çorum Gene Karahisarı Sahib 
Dursun Dr. Haydar Ömer Lûtfi 
Canik Elâzk Antalya 
Şükrü Rasim Ali Vefa 
Batum Niğde Mersin 
Edib Mustafa Hilmi Yusuf Ziya 

Yozgad Diyarbekir Kayseri 
Fayyaz Âli İM. Akif Osman 

Karahisarı Sahib Gene Ankara 
Nebil Ali Vâsıf Hilmi 

Eskişehir Karesi Burdur 
Mehmed Niyazi H. Basri Mehmed Akif 
Diyarbekir Muş Erzurum 

Hamdi Ahmed Hamdi ismail 
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Yozgad 
Bahrî 

îsparta 
Mehmed Nadir 

Erzincan 
Fevzi 
içel 

Haydar Lûtfi 
Kângırı 

Tahir 

Ergani 
Nüzhet 

içel 
Mehmed Şevki 

Bayezid 
Atıf 

İsparta 
Remzi 
Ergani 

Mahmud 
Malatyc 

Reşid 

Denizli 
Hasan 

Amasya 
Hamdi 

Kütahya 
Cemil 

Malatya 
Hacı Bedir 

Kozan 
Hüseyin Avni 

RElS — Efendim, takrirleri okunduğu sıra 
ile reyi âlinize arz edeceğim. Yanlışlığı mucib-
olmanıak için tekrar okuyarak reyinize vaz'-
edeceğim. Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin 
takririni tekrar okuyorum. 

(Okundu.) 
RElS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 

Ka'bul edilmemiştir. 
Menteşe Mebusu Tevfik Rüşdü Beyin, tak

ririni tekrar okuyorum. 
(Okundu.) 
RElS — Kabul edenler lütfen ellerini kal

dırsın. Kabul edilmemiştir. 
Sivas Mebusu Vâsıf Beyle rüfekasınm tak

ririni tekrar okuyorum. 
(Tekrar okundu.) 
RElS — Bu takriri reyi âlinize vaz'edece

ğim. 
ENCÜMENİ MAHSUS RElSl YUNUS NA-

Dl B. (izmir) — Reis Bey tekliflerin kabul 
edilmesi mi, yoksa esasların nazarı itibara alın
ması mı, reye vaz'ediliyor? 

REİS — Bu kanunun müstaceliyetle müza
keresi evvelce kabul edilmiş ve o suretle müs
tacel mevad meyanına alınmıştır. Tekrar Reis 
Paşa Hazretleri de müstacelen müzakeresini ta-
lebetmiş ve kabul edilmiştir. Müstaceliyetle 
müzakeresi mevzubahsolan kanunun Nizamna-
mei Dahilî mucibince encümene iadesi teklif 

1338 C : 1 
edilmedikçe tadil takrirleri de Heyeti Umu-
miyece tesbit edilirse, zannedersem, takrirlerin 
aynen kabulünü tazammun eder. Encümene git
meye lüzum yoktur. (Aynen kabul sadaları) 
Bendenizin de bildiğim budur. Bu nokta üze
rinde söz istiyen varsa söz vereceğim. Riyaset, 
iki teklifi reye koymuştur. 

SALÂHADDlN B. (Mersin) — Efkârı şah-
siyeye bağlanamaz. 

RElS — Bunlara encümen tarafından itiraz 
vâki olmamıştır. Binaenaleyh Riyaset üçün
cü takriri de reye koymaya mecburdur. (Evet 
sesleri) 

Efendim, Sivas Mebusu Emir Paşanın teklifi 
vardır. Okunacak: 

Riyaseti Celileye 
icra Vekilleri Reisinin intihabı maddesinin 

Heyeti Icraiyenin vazife, salâhiyet ve mesuli
yetlerine ait mevaddı kanuniyenin müzakere
sinden sonraya müzakere edilmesi daha muva
fık olacağı kanaatindeyim. 

8 Temmuz 1338 
Sivas Mebusu 

Emîr 

EJMÎR P<ş. (Sivas) — izah edeceğim. 
RElS — (Müzakerenin kifayeti aleyhinde 

söz söyliyen Mazhar Bey arkadaşımız söz söyle
dikten sonra müzakerenin kifayetini reyi âli
nize vaz'ettik. Kabul ettiniz. 

EMÎR P§. (Sivas) — Münasebeti var, izah 
edeyim. Müzakere kâfi görülmüştür. 

RElS — Efendim, sükûneti muhafaza buyu
run rica ederim. Sivas Mebusu Vâsıf Beyle rü
fekasınm takririni tekrar okuyorum. (Mezkûr 
takrir tekrar okundu) Bu tarzdaki teklifi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Ekseriyetle kabul 
edilmiştir. 

Efendim, on dakika teneffüs için celseyi ta
til ediyorum. 

Hitamı Celse; saat : 3,80 



ÎKÎNCI CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 3,50 

REİS — Reisisani Rauf Beyefendi 

KÂTÎP — Hakkı Bey (Van) 

RElS — Efendim Celse küşadedildi. İcra 
Vekillerinin sureti intihabına dair olan kanun lâ
yihasının müzakeresine devam edilecektir. 

MAHMUD ESAD B, (îzmir) — Efendim 
bu son kabul edilen takrir mucibince birinci, 
ikinci ve üçüncü maddeler mülgadır. Binaena
leyh doğrudan doğruya dördüncü maddeye geç-
mekliğimiz icabediyor ki, o da başka mâna ve 
başka mahiyettedir. Encümenin bu husustaki ka
naati şudur: tcra Vekilleri Riyasetine getirilecek 
olan zatın tcra Vekilleri meyanmdan intihabı 
caiz olacağı gibi icap ve zarurete göre hariçten 
intihabedilmesi dahi mümkün olsun. Buna da se-
bebolmak üzere şu ciheti gösteriyor, tcra Vekil
leri Riyaseti pek mühim bir mevkidir. Bahusus 
bunun ehemmiyeti yeni tertibettiğimiz Vazife ve 
salâhiyet Kanuniyle bir kat daha tezahür etmiş
tir. Binaenaleyh Riyasete geçirilecek olan zat ih
timal ki, icra Vekilleri haricinde bulunamaz, bu 
sebebe binaen o zat icra Vekilleri dâhilinde bu
lunduğu zaman bu maddei kanuniye ile Meclis
çe onun intihabının temin edilmesini gösteriyor. 
Sonra yine Meclis dâhilinde icra Vekâletine ge
lebilecek diğer bir arkadaş mevcudolduğu halde, 
kapıyı kapatmak için, Meclis dâhilinden intihabe-
dileceğini de teklif ediyor. Encümenin noktai na
zarı budur, yani her iki suretle işi teshil etmek 
istiyor. Binaenaleyh icra Vekilleri Riyaseti bu 
maddei kanuniyeye göre icra Vekilleri meyanm
dan intihabolunaeağı gibi tcra Vekilleri haricin
den de intihabedilir. 

VÂSIF B. (Sivas) — Efendim 1292 Kanu
nu Esasisinde vükelânın vazifeleri ve mesuli
yetleri ayrı ayrı bir kanun ile tâyin edileceğine 
dair sarahat var. Fakat o zamandan beri, şimdi
ye kadar böyle bir kanun çıkmamıştır. Binaena
leyh encümen ve Meclisi Âlinin hazırladığı lâyiha 
cidden şayanı takdirdir ve en mühim noksanları 
tamamlıyaeaktır. Çünkü vazifesi, salâhiyeti ve 
mesuliyeti taayyün etmiyen bir Heyeti îeraiye, bir 

j Hükümet cidden sakattır. Binaenaleyh orada 
I tasrih olunan ve Mahmud Esad Bey biraderi-
{ mizin söylediği veçhile icra Vekilleri Reisinin 

bir işi olmakla beraber ayrıca bir Vekâleti deruh-
de etmesi de caiz ve bütün dünyada müteamel-
dir. icra Vekillerinin müstakil olması daha çok 
faidelidir. Çünkü Heyeti Vekilenin vazaifi, bir 
vazaifi müşterekeye bir de umuru memurelerine 
aidolmak üzere ikiye ayrılır. Bu vazaifi müştere-
kenin tevhidinde muhtelif vekâletlerin teşriki 

i mesai etmek, işlerini tevhidetmek, Heyeti Vekile-
de mukarrerat istihsal etmek gibi pek mühim 
vazifeleri vardır. Binaenaleyh kendisine ayrıca 
bir Vekâlet verilmesi muztar ahvalde veyahut 

I mühim ahvalde caizdir. Meselâ; Heyeti Vekile 
j Riyasetine intihabedilen zat gayet iyi bir Dahi

liye Vekili de olabilir. Binaenaleyh hem Heyeti 
I Vekile Riyaseti ve heın de o Vekâlet herkese ter-
I cihan o zata verilebilir. Sonra umuru hariciye-
I nin kesbi ehemmiyet ettiği zamanlarda icabeder-
I se Başvekil o işi bizzat elinde tutması lâzmıge-
I lir, binaenaleyh onu deruhde edebilir. Yani ben-
I deniz Mahmud Esad Beyin fikrine tamamen iş-
I tirak ediyorum, tcra Vekilleri Reisi bir Vekâle-
j ti de deruhde edebilir suretinde bu maddeye ta-
} raf tarım. 

REtS — Efendim başka söz istiyen var mı? 
ı Şu halde lâyihanın üçüncü maddesinin esası şu-
j dur : 

MADDE 3. — Namzet iraesiyle mükellef he-
{ yetler adedi müretteplerinin sülüsaniyle inikade-
| debilirler ve reyi hafi ve ekseriyeti mutlaka ile 

ittihazı karar ederler. 
ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Reis Bey 

I dördüncü maddeyi müzakere ediyoruz şimdi. 
i HÜSEYİN A V N İ B. (Erzurum) — Efen 

dim karar verilmedi. Mazbata Muharriri Bey 
bunu; sarahaten burada dermeyan buyurdu-

I 1ar. üçüncü madde kalmamıştır. Üçüncü mad-
I de olarak- dördüncü madde müzakere edil i -
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yor ve bunun müzakeresini de kâfi gördük. 
Binaenaleyh bendenizce ötekilerin lâğvolun
duğuna dair karar alınmalıdır efendim. 

HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Malûmu-
âlileri Meclisçe reddedilen her hangi bir tek
lifi teyideder bir takrir veyahut bir mad
de altı ay müddet zarfında Meclisi Âliye arz 
edilirse.. (Gürültüler) hattâ müzakere edil
mediği gibi reye dahi konmaz. Namzetlik bir 
defa lağvedilmiştir. O namzetliğe aidolan üçün
cü maddenin tekrar reye konması veyahut tay-
yı için bir teklif takdim edilmesi zaittir. Bu 
itibarla üçüncü madde tabia tiyle yukarda 
tayyedilen maddeler ile gitmiştir. Encümen 
Mazbata Muharriri Beyefendinin buyurdukları 
gibi biz şimdi dördüncü maddeyi ikinci mad
de makamına kaim olmak üzere kabul ediyo
ruz ve bu bapta lâzımgelen müzakerat cer-
yan etmiş ve Meclisi Âlinin gösterdiği tezahü
rata nazaran müzakerenin kifayeti de anlaşıl
mıştır. Binaenaleyh şimdi ikinci madde ma
kamına kaim olan dördüncü maddenin reye kon-
masıdan başka ortada bir şey yoktur. 

REİS — Efendim bundan evvelki celse
mizde ekseriyetle kabul edilen îcra Vekilleri 
Reisiyle İcra Vekillerinin Heyeti Umumiyece 
reyi ha a ile ve ekseriyeti mutlaka ile intiha
bına dair kabul olunan madde, esas lâyihanın 
ilga edilen birinci, ikinci ve üçüncü madde
lerinin yerine kaim oluyor ve birinci madde 
oluyor. Şu halde ona nazaran «îcra Vekilleri 
Reisi ile îcra Vekilleri, Büyük Millet Meclisi 
taıafıııdan reyi hafi ve ekseriyeti mutlaka ile 
azayı Meclis meyanmdan ayrı ayrı intihabolu-
nur!» Yani bu, îcra Vekillerinin sureti inti
habına dair olan Kanunun birinci maddesini 
teşkil ediyor. (Evet sesleri) Sabık birinci, ikin
ci ve üçüncü maddeler mülgadır ve Heyeti 
Aliyenizce o suretle kabul ediliyor, itiraz 
eden de yoktur. Şu halde encümenin lâyihasm-
daki dördüncü madde; ikinci maddeyi teşkil 
ediyor ve bunun müzakeresi mevzuubahistir. 
Şimdi efendim yeni ikinci madde hakkında söz 
istiyen var mı efendim? (Hayır sesleri) O halde 
bu hususta tadil teklifi de yoktur. Madde reye 
'konmak için aynen okunacaktır. 

Madde 2. — îcra Vekilleri Reisi, îcra Ve
killeri meyanmdan intihabolunduğu takdirde 
haiz olduğu vekâleti dahi Meclis karariyle mu
hafaza etmesi caizdir. 

1338 O : 2 
TUNALI HTLMÎ B. (Bolu) — Efendim ifa

dede düşüklük ve nahiv hatası vardır, (icra Ve
killeri Reisi) yerine îcra Vekilleri Reisinin de
nilmesi icabeder. İfadenin düşüklüğünü gider
mek için de «îcra Vekilleri meyanmdan intiha
bı vukuunda haiz olduğu vekâleti dahi Meclis 
karariyle muhafaza etmesi caizdir» denirse 
Türkçemize daha muvafık olur. (Takrir veriniz 
sesleri) 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Nahiv hocası 
ÖMER LÜTFÎ B. (Amasya) — Efendiler di

ğer devletlerde ekseriya ıBaşvekâlet ayrıdır. Biz
de nezaret sandalyelerinin birisini işgal eden 
zat aynı zamanda Başvekil oluyor. Yani iki işi 
birden gürüyor. Biz de buna cevaz veriyoruz, fa
kat hendenizin kendi 'kanaatim şudur. Bizdeki 
teşkilâtı Hükümet henüz diğer devletlerde ol
duğu gibi tamamiyle teessüs etmediğinden vekil 
olan zat kendi vekâletinde tıpkı bir müdiri 
umumi gibi, bir müsteşar :gibi ve belki ondan 
daha ziyade fiilen çalışmaya, hattâ 'bâzı müs
veddeleri hile yazmaya mecburdur. Onun için 
aynı zatın, uhdesinde bir de reisi vükelâlığm 
kalmasına ne dersiniz? Aynı şahısta cem etmekle 
zannederim ki, her iki iş yarım kalabilir. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Meclis ister
se 

ÖMER LÜTFÎ B. (Devamla) — E v e t efen
dim, Meclis isterse olabilir, çünkü büyük bir 
mahzur görmiyecektir. Bendenize kalırsa her 
zaman için esas mahiyetini haiz olan bu kanun 
değişmiyecekse de Hükümet teşkilâtımız daha 
iyi bir yol bulunoaya kadar ve daha iyi erbabı 
ihtisas yetişip vekâletler işini iyice, kendi ken
dine yürütecek dereceye yetişi.ıceye kadar ve 
o işi kavraymeaya kadar vekilleri kendi ma
kamlarında müstakil bırakalım ve ayrı ayrı ze
vat elinde işler daha güzel yüıür zannederim. 
Yoksa diğerlerini idare edeceğim derken beri
ki mühmel kalır veyahut diğerlerini tanzim 
edeceğim derken kendi vekâletinin işi kendi 
müsteşarına ve o da olmazsa diğerlerinin eline 
bırakmaya mecbur olur. (Mazbata Muharriri 
maddeyi izah etsin sesleri) 

REÎS — Encümen Mazbata Muharriri Bey, 
son şekliyle ikinci maddeyi teşkil eden (îcra 
Vekilleri Reisi, îcra Vekilleri meyanmdan in
tihabolunduğu takdirde haiz olduğu vekâleti 
dahi Meclis karariyle muhafaza etmesi caiz
dir) tarzındaki ifadeyi izah buyurur musunuz! 
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MAHMUD ESAD B. (îzmir) — Efendim I 

maksat; îcra Vekilleri Reisinin Meclisin inti-
habiyle olmasıdır. Vekiller Heyetine bir Reis 
intihabetmek icabetmiş bu takdirde Meslisi Âli 
isterse bu riyaseti vekillerin içinden birine ve
rir, yani onu ayrı bir sıfatla intihabeder di
lerse Meclis dâhilinde Heyeti Vekileye dâhil 
olmıyan bir arkadaşa verir ve onu intihabe
der. Bu meyanda muhterem refikimiz Ömer 
Lû'tfi Beyefendinin mütalâalarına da cevap 
vermek isterim. Ömer Lûtfi Beyefendiye göre 
icra Vekilleri' Reisi, İcra Vekilleri meyanm-
dan sureti katîyede intihalbedilmemelidir. 

ÖMER LÛTFÎ B. (Amasya) — Hayır ha
yır öyle değil, intihabedilmeli. Fakat vekâle
tini muhafaza etmemelidir. 

MAHMUD ESAD B. (Devamla) — Biz ve
kâletini muhafaza etmesini faideli gördük. 
Şimdiki Hükümet sistemlerinde başvekiller, 
bir, hattâ iki vekâleti de idare ediyorlar. Aynı 
zamanda reislik makamında da kalıyorlar Bi
naenaleyh esasen Vazife ve Mesuliyet Kanu- I 
nunda, îcra Vekilleri Heyeti Reisine onu meş- I 
gul edecek kadar büyük bir vazifes terettübet-
memektedir. Binaenaleyh karışıklığa meydan 
vermemek ve birçok zevatı oraya doldurmamak 
için bu ciheti teklif ettik. Yalnız şunu hatır
latmak isterim: Meselâ, her hangi bir vekâle
tin vekilini; reis intihabetmek icabeder. Fara
za Hariciye Vekili reis olacaktır. Biz Hariciye 
Vekâletine Meclisten bir vekil bulamıyoruz. 
öyle müşkül bir zamana da müsadif olabilir. 
Binaenaleyh, Hariciye Vekilinin uhdesinde ola
rak onu yalnız riyasetle, Heyeti Vekile Riya
setiyle meşgul etmekte zarar da görebiliriz. 
Çünkü; kıymetlidir. Orasını, yalnız o adam [ 
idare edebilecektir. Binaenaleyh; encümen bu 
ciheti nazarı iitibara alarak her ihtimale karşı 
her hangi bir vekilin riyaseti deruhde etmesini 
zaruri görmüştür. 

REÎS — Müsaade buyurun efendim, bu in
tihap Meclisin karariyle nasıl olacak? I 

MAHMUD ESAD B. (Devamla) — intihap 
suretiyle olacaktır. Encümende geçen müzake
reye göre, her hangi bir vekili zarurete binaen I 
- vekâletini muhafaza etmek şartiyle - Vekiller 
Heyeti Riyasetine getirmek icabettiği takdirde 
Meclis onun için intihap yapacaktır. întihab-
edilen zat «îcra Vekilleri Riyasetini idare et- I 
mekle beraber bu vekâleti de muhafaza edecek
tir.» îşte bu suretle olaca'ktır. ' 

1338 O : 2 
MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Encümen Mazba

ta Muharriri Mahmud Esad Bey biraderimizin 
vermiş olduğu izahata bendeniz tamamen işti
rak ederim. Yalnız bir nokta hakkında Heyeti 
Aliyelerine bâzı mâruzâtta bulunacağım; bu 
ikinci madde yerine kaim olacak... Dördüncü 
madde, malûmuâlileri namzetler usulüne ve 
namzetler ahengine muhalif tanzim edilmiş bir 
maddei kanuniye olmasına binaen burası tafsi
le muhtaçtır. îcra Vekilleri Riyasetine Meclisi 
Âlinizden intihabedilip haizi ekseriyet olan zat 
yalnız îcra Vekilleri Riyasetini deruhde ede
cektir. Sonra, buyurdukları esbaba binaen 
kendisini vekâletlerden birisine getirmek iste
diğimiz zaman, evvelce kendisine vermiş oldu
ğumuz itimadın ve evvelki intihabın kifayet 
edeceğini bu kanuna koyacağımız bir kayıtla 
kabul edecek miyiz, etmiyeeek miyiz? «Nasıl 
intiha'bolunaeaktır?» şeklinde Makamı Riyaset
ten iradedilen suale Mahmud Esad Beyin ver
miş olduğu cevap kâfi gelmiştir. Binaenaleyh 
bendeniz bir tadil teklifi veriyorum - ki Riyase
te intihabolunacak zatın vekâletlerden birisine 
de Meclisçe intihabı caizdir, ledelhace... - böyle 
bir takririm vardır. Bu madde bu suretle tav
zih edilirse kâfidir. 

REÎS — Efendim madde hakkındaki müza
kerenin kifayetine dair takrir var. Ademikifa-
yesi hakkında söz istiyen var mı? (Hayır ses
leri) Bu bapta tekâlif vardır. Okunacak efen
dim. 

Riyasete 
Yeni ikinci ve eski dördüncü maddenin tas-

hihan şu veçhile kabulünü teklif ederim : 
îcra Vekilleri Reisinin, îcra Vekilleri me-

yanmdan intihabı vukuunda haiz olduğu vekâ
leti dahi Meclis karariyle muhafaza etmesi ca
izdir. 

Bolu 
Tunah Hilmi 

Riyaseti Celileye 
îkinc'i madde makamına kaim olarak müza

kere edilmekte olan dördüncü maddenin ber-
veçhi zir tadilini teklif eylerim : 

Madde 2. — îcra Vekilleri Riyasetine inti-
habolunan zatın vekâletlerden birisine de inti
habı caizdir. 

Kırşehir 
Müfid 
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Riyaseti Celileye 

İkinci madde olmak üzere berveçhi âti mad
denin kabulünü teklif eylerim : 

Madde 2. — îcra Vekilleri Riyasetine inti-
habolunan zatm aynı zamanda bir vekâlete 
dahi intihabı caizdir. 

Karahisan Sahib 
Mehmed Şükrü 

Riyaseti Celileye 
îcra Vekilleri Reisinin îcra Vekilleri ara

sından intihabı da caizdir. Ancak, bu reisin 
bir vekâleti dahi ihraz edip etmemesi Büyük 
Millet Meclisinin intihabiyle taayyün eder. 

Maddenin yu(kardaki şekle ifrağını teklif 
ederim. 

Karesi 
H. Basri 

(Karesi Mebusu Hasan Basri Beyin takriri 
tekrar okundu.) 

RE IS — Bunu kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmemiştir. 

Riyaseti Celileye 
îkinci maddenin şu veçhile tadilini teklif ede

rim : 
Madde 2. — tcra Vekilleri Reisi, İcra Vekil

leri meyanmdan intihabolunduğu takdirde haiz 
olduğu Vekâleti dahi muhafaza eder. 

Burdur Mebusu 
İsmail Subhi 

REİS — Başka bir tadil teklifi yoktur. Bolu 
Mebusu Hilmi Beyin teklifini tekrar okuyarak 
reye vazedeceğim. 

(Hilmi Beyin takriri tekrar okundu.) 
REİS — Bu teklifi kabul edenler lütfen el 

kaldırsın... Kabul edilmemiştir. 
(Karahisan Sahib Mebusu Mehmed Şükrü 

Beyin takriri tekrar okundu.) 
HACI AHMED HAMDİ Ef. (Muş) — Reis 

Bey bendenizin de bir takririm var. Okunmadı... 
REİS — Rica ederim, istical buyurmayınız, 

ben okumaktan çekinmiyorum. Müsaade buyu
rursanız hepsini okuruz. Mehmed Şükrü Beyin 
takririni kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmemiştir. 

(Kırşehir Mebusu Müfid Efendinin takriri 
tekrar okundu.) 

REİS — Bu teklifi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmemiştir. 
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| (Burdur Mjbusu İsmail Subhi Beyin takriri 
I tekrar okunduk 

REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen el 
I kaldırsın... Kabul edilmemiştir. Şu halde ikinci 

maddeyi okuyalım, onu aynen reye koyalım. 
I Encümenin teklifi : 

MADDE 2. — İcra Vekilleri Reisi, İcra Ve* 
killeri meyanmdan intihabolunduğu takdirde ha
iz olduğu Vekâleti dahi Meclis karariyle muha
faza etmesi caizdir. 

REİS — Bu maddeyi aynen kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Ekseriyetle kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — İcra Vekillerinden birinin her 
hangi bir sebeple vazifesi başından infikâki ica-
bettiği takdirde avdetine kadar yerine, Büyük 
Millet Meclisince bir vekili muvakkat intihabolu-
nur. İşbu vekili muvakkat dahi Vekilin vazife 

I ve salâhiyetini haiz ve Vekil misillû - mesuldür. 
Emri intihap Vekil intihabı usulüne tevfikan ic
ra kılınır. 

REİS — Üçüncü madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

ENCÜMEN KÂTİBİ RAGIB B. (Kütahya) 
— Encümenin ufak bir tashihi var. Onu arz 
edeceğiz : 

Madde 3. — icra Vekillerinden birinin ve
kâleti umurunu ifaya mâni bir sebeple vazifesi 
başından infikâki icabettiği takdirde avdetine 
kadar yerine, Büyük Millet Meclisince bir ve
kili muvakkat intihab olunur, işbu vekili mu
vakkat dahi vekilin vazife ve salâhiyetini haiz 
ve vekil misillû mesuldür. Emri intihap vekil 
intihabı usulüne tevfikan icra kılınır. Ancak ve
kilin vekâlete müteferri bir va/ifeden dolayı ve 
her hangi bir mazeretle vazif^i başından mu
vakkaten infikâki takdirinde Meclisçe yerine bir 
vekil vekili intihabolunup lora Vekillerinden 
biri heyetince tevkil olunur. 

Maddeye son fıkra olarak şunu ilâve ettik, 
bir de yukardaki cümleyi tashiA ettik. 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Efendim! 
Vekil vazifei vekâleti Heyeti Celilenin namına 
yapacağı için bu usul haricinde ııiçbir şey yapa
maz. Yalnız bu maddenin sonunda bir cümle 
var. O da : Emri intihap vekil intihabı usulüne 
tevfikan icra kılınır. Bunun lüzumu kalmamış-

| tır. Çünkü: Vekillerin usulü intihabı muayyen-
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dir. Meclis tarafından tabiatiyie intihabolana
caktır. Çünkü... 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) - - Tekittir, daha iyi. 
HÜSEYİN AVNt B. (Devamla) — Çünkü 

«her hangi bir sebeple vazifesinden ayrıldığı tak
dirde avdetine kadar yerine, Büyük Millet Mec
lisince bir vekili muvakkat intihabolunur.» Bu 
cümle olduktan sonra onun teyit ve tekidine lü
zum kalmıyor. Başka suretle emri intihap mu
haldir. Hatıra gelmez. Bize vekâlet edecek kimse 
bizden vekâlet almalıdır. 

NECÎB B,. (Ertuğrul) — Elendim vazifenin 
başına bir müddet koymak icabeder. Meselâ bir 
vekil muvakkaten bir yere gidecok. Bir hafta mı, 
on gün mü? Böyle ufak tefek irıfikâkler olabilir. 
Mülhakata gidebilir. Onun için bir müddet ko
yalım. On beş gün mü, yirmi gün mü diyeceğiz 
Bana kalırsa on beş günden fazla infikâk ederse 
yerine bir vekil intihabedilir, denmeli. 

HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Efendim bir 
defa üçüncü madde makamına kaim olmak üzere 
müzakere ettiğimiz beşinci maddenin tarzı tah
riri her suretle kanunun ve Meclisi Âlinin 
maksadını izaha kâfidir. Yani encümenin bu 
baptaki ifadesinin tashihine lüzum görmediğim 
gibi Hüseyin Avni Beyefendinin mütalâasına 
da iştirak etmiyorum. Çürikü ınalûmuârileri-
dir ki kanunlar mümkün olduğu kadar sarih 
olmalıdır. Kanunlarda Ihiç'bir müphemiyet kal
mamalıdır. Hatırı âlinize şunu getirmek iste
rim. ki namzet usulü cereyan ettiği esnada ve 
diğer usullerde her hangi bir vekilin gaybube
tinde bu vekilin yerine intihabedeceğimiz di
ğer bir vekili reyi hafiyle mi? Yoksa reyi işa
rı ile mi kabul edeceğiz? Diye Mecliste zaman 
zaman münakaşalar olmuştur. Bu Meclisin za
bıtlarında da mevcuttur. Binaenaleyh; bu gibi 
tereddütlere mahal bırakmamak için son fık
ranın ipkasında mahzur yoktur. Bundan dola
yı bendeniz maddei asliyenin aynen kabulünü 
te'klif ediyorum. 

TUNAL1 HİLMİ B. (Bolu) — Efendim. 
Farisideki (Her), Türkeedeki (Bir) e muka
bildir. (Her hangi bir) denmez (Hangi bir) ve
ya (Her hangi) denilir. Binaenaleyh ikisinden 
birinin tayymı teklif ediyorum. İkincisi İcra 
Vekilleri Reisinin infikâkinden hiç bahsedil
memiş. Binaenaleyh bunun içm de bir kayıt 
ilâve edilirse tabiî daha vazih olur. Ru bapta 
bir takrir takdim ediyorum . 
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MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Efendim, rüfe-

I kayı muh.terem.eden birisi İcra Vekillerinden 
i birinin vazifesinden infikâki halinde bir müd

det tâyini meselesini Heyeti Muhteremenizc 
arz etti. Halbuki maddei kanuniyedeki kuyu-
du encümenin vaz'etmekteki maksadı, vekilin 
vazifei asliyesini ifaya mâni olup olmıyacağı-
nııı tâyinidir. Meselâ Merkezi Hükümette bu
lunan bir zat hasta olupda evinde yatarsa ge
lemediğinden dolayı vazifesinden infikâk etmiş 
addolunamaz. Ancak merkezden çıktığından 
itibaren makamını terk edecek derecede infi
kâki mucip ahval zuhur ederse bir vekil ge
tirmek suretiyle telâfi etmek icabeder. Binae
naleyh bu hususu zapta geçmek suretiyle de 
iktifa edilebilir. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim, rica ede
rim. Bu evveldenberi açık bir meseledir. Rica 
ederim, böyle bir müşkülât çıkarmıyalım. Bir 
vekil vekâleti dairesinde vazifesini görmek için 
buradan kalkar, Konya'ya giderse, meselâ 
Dahiliye Vekili, Dahilice işlerini teftiş etmek 
üzere bir mahalle giderse bunu makamından 
infikâk etti mi addedeceğiz? (Hayır sesleri) 
Meselâ geçende Maliye Vekili gümrük işlerini 
teftiş için Mersin'e kadar gitti, geldi. Şimdi 
makamından infikâk etti diye on gün için bu
nun makamına bir vekil mi intihabedeceğiz? 
Bunun için bir vekil vazifesi dâhilinde gider, 
gelir. Bu gibi şeyleri burada münakaşa etme
ye hacet yoktur. Evveldenberi açılmış ve gö
rülmüş bir yoldur. Yalnız meselâ Dahiliye Ve
kili Fethi Bey tebdilhava etmek için mezuni
yet aldı gitti. İşte makamından infikâk etti de
mektir. Bunun yerine bir vekil intihabetmek 
mecburiyetindeyiz. Ve infikâkın mânası bu gi
bi şeylerdir. Daireli vazifesi dâhilinde olup üç 
gün, beş gün. gidip gelen bir vekilin yerine ay
rı bir vekil mtilhabcdeeeğiz, demekte mâna 
yoktur. Yerine müsteşarını ve sairesini vekil 
eder, bırakır gider. 

EMİR Pş. (Sivas) — Efendim ! Vehbi Efendi 
Hocanın buyurdukları pek musiptir. Dahiliye 
Vekili, Maliye Vekili hepsi bu daireye dâhildir. 
Memleket haricine bir yere gidecek olursa o za
man harice gitmiş 'oluyor. Vilâyetlerden her han
gi birisine giderse kendi vazifesinden, kendi me
muriyetinden ayrılmış telâkki etmemekle bera
ber bendeniz de diyorum ki Heyeti Vekileden 

, her hangi birisi böyle bir yere 'gidecek olursa 

— 332 — 

http://muh.terem.eden


t : 70 8 . 7 . 
aharı tevkile mezun olmamalıdır. Ancak Veh
bi Efendi Hocanın buyurdukları gibi kendisinin 
müsteşarını vekil bırakmak suretiyle vazifesi 
devam eder. Şayet yerine bir vekil intihabetmek 
mecburiyetinde 'kalırsa vekili ancak Heyeti Ali- ; 
yeniz intihabetmelidir. Şimdi buradan kalkıp 
da Konya'ya, Kayseri'ye, bir vazife ile giden '• 
bir vekilin yerine diğer birisini intihabetmek ; 
için uzunuzadıya intihaba hakikaten lüzum yok- j 
tur. Fakat aharı tevkile mecburiyet hâsıl oldu- j 
ğu vakitte Heyeti Vekileden hiçbirisi kendisi
ne vekil tâyin edemez. Çünkü aharı tevkile me
zun değildir. Onu ancak Heyeti Aliyenizin tev- ı 
'kil etmesi lâzımgelir. Binaenaleyh, vekil dairesi j 
dâhilinde dolaştığı zamanlarda müsteşarı ile | 
daire müdürü vazifesini ifa eder. Çünkü kendisi i 
aharı tevkile mezun değildir. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayeti hak
kında takrir vardır. Kifayetin aleyhinde söz is-
tiyen varsa söz vereyim. 

(Salon kapısında bulunup konuşanlara hita- j 
ben) efendiler! Müzakere orada cereyan etmi
yor. Kürsüde cereyan ediyor. Birkaç yerde mü
zakere cereyan edemez. Rica ederim 'müzakereyi 
ihlâl etmeyin. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendi
ler ! Bir vekil hususi bir vazife ile giderken onun I 
umumi bir mesuliyeti vardır. Bunun hakkında 
söz söyliyeceğim. Müsaade buyurursanız burası 
tasrih edilmemiştir. Bu takarrür ettikten sonra 
madde taayyün etmiş olur. Müsaade ederseniz 
arz edeyim. 

REİS — Hayır. Yalnız müzakerenin ademi-
kifayesi hakkında söyliyeceksiniz. Hüseyin Av-
ni Beyin teklifinden sonra müzakerenin kifa
yetini reye koyuyorum. Müzakerenin kifayetini 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ekseri
yetle müzakere kâfi görülmüştür. Efendim bu 
bapta verilen tekâlif vardır. Heyeti Aliyenize 
arz edilecektir. 

Encümen mazbata muharririnin yeni tek
lifi şudur : 

Encümenin tadili 
Madde 3. — İcra Vekillerinden birinin ve

kâleti umurunu ifaya mâni bir sebeple vazi
fesi başından infikâki ieabettiği takdirde avde
tine kadar yerine Büyük Millet Meclisince bir i 
vekili muvakkat intihabolunur. İşbu vekili mu
vakkat dahi vekilm vazife ve salâhiyetini haiz I 
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ve vekil misüllû mesuldür. Emri intihap vekil 
intihabı usulüne tevfikan icra kılınır. Ancak 
vekilin vekâletine müteferri bir vazifeden do
layı ve her hangi bir mazeretle vazifesi başın
dan muvakkaten infikâki takdirinde Meclisçe 
yerine <bir vekil -'•ekili intihabolunmayıp İcra 
Vekillerinden biri İcra Vekilleri Heyetince tev
kil olunur. 

Mazbata Muharriri 
İzmir 

Mahmud Esad 

REİS — Diğör takrirleri de okuyoruz: 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin son fıkrasının yani (Emri 

intihap vekil intihabı usulüne tevfikan icra kı
lınır.) şeklindeki fıkranın tayymı teklif ede
rim. 

Burdur Mebusu 
İsmail Subhi Soysallı 

Riyaseti Celileye 
(Vekil misüllû mesuldür.) denildikten son

ra şu cümlenin ilâvesini teklif ederim: «İcra 
Vekilleri Reisinin gaybubeti halinde de aynı 
usul takibolunur.» 

Bolu 
Tunalı Hilmi 

Riyaseti Celileye 
İşbu maddenin berveçhi âti tadilini teklif 

ederim. 

MADDE — tera Vekillerinden biri vazife
len merkezi hükümetten infikâki takdirinde 
Vekiller Heyeti meyanmdan. birini tevkil ede
bilir. Ancak İcra Vekilleri hangi bir sebeple 
vazifesi başından infikâki takdirinde avdetine 
kadar yerine bir vekili muvakkat intihabolu
nur. İşbu vekili muvakkat dahi vekilin vazife 
ve salâhiyetini haiz ve vekil misüllû mesuldür. 
Emri intihap vekil intihabı usulüne tevfikan 
icra kılınır. 

Menteşe Mebusu 
Tevfik Rüşdü 

REİS — Evvelemirde encümen Mazbata 
Muharririnin teklifini okuyarak reyi âlinize 
arz ediyorum. Üçüncü madde yerine kaim ol
mak üzere teklif edilen şekli cedit şudur: 

(Mahmud Esad Beyin teklifi tekrar okun
du.) 
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REİS — Encümen namına Mazbata Muhar

riri Beyin verdiği takriri reye arz ediyorum. 
TEVFlK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Müsaade 

buyurun efendim, teşettüt olacak. 
RElS — Efendim, zatıâlinizin teklifini de 

okudum. Heyeti Âliyenin malûmatı vardır. 
Şimdi Mazbata Muharriri Beyin teklifini reye 
vaz'ediyorum. Bu teklifi kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. 

Efendim lâyikıyle takdir edilmedi. Mazbata 
Muharriri Mahmud Esad Beyin takririni kabul 
edenler lütfen ayağa kalksın. Üçüncü madde 
yerine sarahaten olarak encümen mazbata mu
harririnin teklifi diye okudum. (Madde üç) 
diye teklif etmiştir. Anlamıyan varsa reyini ge
ri alabilir. Sarahat vardır. (Gürültüler) Efen
dim reye koyuyorum... Hiçbir şey dinlemem... 
Ekseriyetle kabul edilmiştir. Efendim diğer 
takrirlerin bu madde ile bir münasebeti kal
mamıştır zannediyorum. Binaenaleyh onları re
ye koymaya hacet yok... 

Sabık altıncı ve şimdi dördüncü madde olan 
madde, mevzuu müzakereyi teşkil ediyor, efen
dim. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim, 
İcra Vekilleri Reisi hakkındaki takrir vardı, 
reye koymak lâzımdır. 

REİS — Efendim, bu teklif malûmuâliniz 
reddedilen ve yerine bir madde kaim olan mad-
dei asliyeye aittir; maddei cedideye ait değil
dir. 

HASAN BASRt B. (Karesi) — Efendim, İc
ra Vekillerinden biri diyoruz. Gaybubet eden 
zat îcra Vekilleri Heyeti Reisi olursa bunun 
hakkında ne yapılacak? Bunun hakkında bir 
sarahat yoktur, zannediyorum ki, verilen tak
rirler içinde îcra Vekilleri Reisi hakkında ay
rıca bir takrir var. 

REİS — Mazbata Muharriri Beyefendi, Bas-
ri Beyefendinin sualine cevap verirseniz mese
le hallolunur. 

MAZBATA MUHARRIR! MAHMUD ESAD 
B. (îzmir) — Efendim diğer maddeye taallûku 
hasebiyle buna hacet kalmamıştır, dedim. 

RElS — Heyeti Aliyeye arz ettim. Münase
beti kalmamıştır ve madde kabul edilmiştir, şim
di sual tarzında Basri Bey soruyor, Mazbata Mu
harriri Bey izah edecektir zannederim. İzahatı 
kâfi görülürse ve zapta geçerse maksat temin 
edilmiş olur. 
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HASAN BASRİ B. (Karesi) — Bendeniz di

yorum ki, şimdi kabul ettiğimiz bu maddede yal
nız İcra Vekillerinden biri denmiştir. Halbuki 
İcra Vekillerinin bir de Reisi vardır, Reis de 
gaybubet ederse yapılacak muamele nedir? Bu
nun izahını rica ediyorum. 

MAZBATA MUHARRİRİ MAHMUD ESAD 
B. (İzmir) — Şimdi görüştük. Aynı muamele ya
pılacaktır. 

REİS — Efendim, dördüncü maddeyi müza
kere edeceğiz, okunacak. 

MADDE 4. — İşbu kanuna mugayir olan 
ahkâm mülgadır. 

REİS — Efendim bu dördüncü madde hak
kında söz istiyen var mı? Dördüncü maddeyi ay
nen kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Sabık yednci, şimdi beşinci madde oluyor. 

MADDE 5. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Hayır 
sesleri)... Beşinci maddeyi aynen kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Beşinci madde aynen 
kabul edilmiştir. Sabık sekizinci madde yerine 
kaim olan altıncı madde okunacak: 

MADDE 6. — İşbu kanun Büyük Millet Mec
lisi tarafından icra olunur. 

REİS — Altıncı madde hakkında söz istiyen 
var mı efendim?... Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
aynen kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Altıncı madde aynen kabul edilmiştir. Şimdi 
efendim İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyle on dört 
refikinin takriri vardır. Heyeti Aliyenize arz ve 
reylerinizi istihsal edeceğiz. 

YUNUS NÂDİ B. (İzmir) — Teşkilâtı Esa
siye Kanununun dokuzuncu maddesinin tadiline 
dair bir kanun daha var... 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Bu kanunla 
alâkası yoktur. 

YUNUS NÂDİ B. (İzmir) — Mademki 
reis hakkında bir şekil kabul etmişsinizdir. 
Teşkilâtı Esasiyenin dokuzuncu maddesinin de 
tadil ve halledilmesi de lâzımdır. 

REİS — Reye koymadan evvel bir teklifiniz 
varsa rica ederim söyleyin, Heyete arz ede
yim. 

YUNUS NÂDİ B. (izmir) — Reisin tar
zı intihabı hakkında yeni bir kayıt koymakla 
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Teşkilâ'i Esasiye Kanununun dokuzuncu mad- j 
desinde mevcudolan esas tağyir olunuyor de
mektir, yani bu kanunu takiben o kanunun da-
müzakeresinin kabulü ve tadili lâzımgeleeektir. 

REİS — Mesele usulü müzakere hakkın
dadır, söz Ziya Hurşid Beyindir, 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Efen
dim encümenin yaptığı mazbatada da görül
düğü üzere encümen azaları isimlerini vaz'et
tikten sonra bu şekil dolayısiyle yani icra 
Vekilleri Reisi kabul edildiği takdirde Teşki
lâtı .Ssasiye Kanununun dokuzuncu maddesi
ni tadil etmek icabediyor ve onu tadil eden 
bir madde yazıyorlar. Binaenaleyh kabul ede
ceğimiz şekil; kanundan sonra düşünülecek bir 
iştir. Bunun sureti tadili bu kanuna tesir ede
mez. Nitekim ecümen de, Yunus Nâdi Beyin 
şimdi ifadesine göre, aynı fikirde bulunmuş
tu. Evet bu kabul edeceğimiz Heyeti Vekile-
nin intihabı hakkındaki Kanun suretine göre 
Teşkilâtı Esasiye Kanununu da tadil edeceğiz. 
Fakat bir kere bu kanun Heyeti Umumiyece 
kabul edilsin, çıksın, mer'i olsun da ondan son
ra buuun alacağı şekil üzerine Teşkilâtı Esa
siye Kanununun dokuzuncu maddesi tadil olu
nur. 

Yoksa bu henüz kesbi katiyet etmeden bu
nun üzerinde işlemeye lüzum yoktur. (Yoktur 
sesleri.) 

YUNUS NÂDl B. (izmir) — Efendim biz 
de tehirini kabul ediyoruz. 

RElS — Encümen Reisi Yunus Nâdi Bey 
de Ziya Hurşid Beyin noktai nazarına işti
rak ediyor ve encümen de müzakeresine karar 
verilen intihap Kanununun katî surette ka
bulünden »onra müzakeresini kabul ediyor. 

HASAN BASRl B. (Karesi) — Reis Bey 
bendeniz başka bir noktai nazarı arz etmek 
istiyorum Efendim şimdi kabul ettiğimiz yeni 
kanun an dördüncü maddesi mucibince esasen 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun dokuzuncu mad
desindeki «icra Vekilleri kendi içlerinden birini 
kendisine Reis intihabederler» fıkrası lağve
dilmiştir. Yani işbu kanuna mugayir olan ah
kâm mülgadır demekle, buna mugayir olan bü
tün ahkâm ilga edilmiş olur. Mahiyeti itiba
riyle intihaba taallûk eden şimdiki intihap 
Kanunu ile Taşkilâtı Esasiye Kanunu arasında 
hiçbir fark yoktur, ikisi de ekseriyeti mutlaka 
ile kabul edilmiştir. Efendim biz yeni kanu-
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nu yapmakla, eski namzet usulünü ref'eden 
başka bir madde, ayrıca bir madde vaz'ma ve
ya her hangi bir ahkâmı tebdile lüzum görme
diğimiz gibi, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
dokuzuncu maddesi mülgadır dememizde de hiç. 
mâna \ oktur. Buna dair de ayrıca sarahaten 
bir madde vaz'ma zannederim ki hacet yok
tur. Binaenaleyh gerek şimdi ve gerek Vazife 
ve Mesuliyet Kanununun müzakeresi zamanın
da ayrıca Teşkilâtı Esasiye Kanununun doku
zuncu maddesini mevzuubahsetmek bence zait
tir, doğru değildir. 

RElS — Usulü müzakere hakkında; Hakkı 
Hami Pey. 

HAKKI HAMI B. (Sinob) — Efendim 
kabul ettiğimiz kanun Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun dokuzuncu maddesiyle bâzı cihetlerde 
tearuz ediyor veyahut etmiyor. Bendeniz onu 
arz etmiyeceğim. Bu kanunu mutaakıben mü
zakeresi zaruri bulunan Vazife ve mesuliyet Ka
nunu vardır ki, o müzakere edilmedikçe ve 
intihap Kanununun alacağı şekil kesbi katiyet 
ve taayün etmedikçe Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun dokuzuncu maddesinin tadili lâzımdır 
veyahut lâzım değildir demek bendenizce zait
tir. Encümen noktai nazarını bir madde ile 
Heyeti Aliyenize arz etmiştir, intihap Kanunu 
hakkında lâzımgelen merasim icra edilmiştir. 
Bunu mutaakıben Vazife ve Salâhiyet hakkın
daki K2nun da Meclisi Aliye gelip müzakere 
edilirken o kanunun alacağı şekil itibariyle bu 
maddeyi tadil etmek lâzımgelir mi? Ve inti
hap Kanununa tesiri olmuş mudur, olmamış 
mıdır? Bu; ondan sonra müzakere edilecek şey. 
Binaenaleyh bu kanunla Teşkilâtı Esasiyenin 
dokuzutu maddesi mutlaka tearuz teşkil edi
yor, onu da bugün müzakere edelim demek, 
cidden bendenizce de zaittir. Encümen noktai 
nazarını Heyeti Celilenize arz etmiştir. Bina
enaleyh sırası geldiğinde bu da müzakere edi
lecekti?. 

YUNUS NADl B. (İzmir) — Efendim her 
halde curası muhakkaktır ki - onu evvelce arz 
edemedim - bu, dokuzuncu maddenin tadili me
selesi, şimdi ikmal olunan lâyihai kanuniyenin 
kabulü katisinden sonra taayyün edecektir. 
Binaenaleyh bu suretle tadil edilmek zaruri
dir. Reis Bey bu suretle reye koyarlarsa müna-
sibolur. 
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REİS — Efendim, encümen Teşkilâtı Esa

siye Kanununun dokuzuncu maddesinin müza
keresinin tehirini kabul ve teklif ediyor. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — O reyi 
hafi nasıl toplanacaktır? 

RElS — Efendim, takrir vardır. 

Riyaseti Celileye 
icra Vekillerinin sureti intihabına dair olan 

Kanunun heyeti umumiyesinin tâyini esami su
retiyle reye vaz'mı teklif eyleriz. 

İstanbul Ergani Bolu 
Ali Rıza Hakkı Tunalı Hilmi 

Bayezid Gaziauteb 
Dr. Refik Kılıç Ali 
Burdur İstanbul 

Soy sallı İsmail Subhi Şükrü 
Eskişehir Cebelibereket 

Hüsrev Sami İhsan 
Ertuğrul Karahisar 

Ahmed Hamdi Ali 
Sivas Saruhan 

Rasim İbrahim Süreyya \ 

Dr. TEVFİK RÜŞDÜ B. (ÎMenteşe) — Mü
saade buyurursanız bu kanun,reye vaz'olunur
ken gayet ehemmiyetli bir nokta hakkında He
yeti Celilenin nazarı dikkatini celbetmek iste
rim. Bu kanun dünyanın bilûmum kavanini esa-
siyesinde dâhil olan Kanunu Esasi ahkâmını 
haizdir, aynı zamanda... (Gürültüler) 

REİS — Rica ederim, hatibin sözünü kesme
yin, hürmetkar olunuz. 

Dr. TEVFİK RÜŞDÜ B. (Devamla) — Bi
zim Meclisimiz birkaç defa bu gibi kanunları 
kabul ederken ve Teşkilâtı Esasiye Kanununu 
da kabul ederken ekseriyeti mutlaka ile kabul 
etmiştir. Sülüsanı ekseriyet talebetmemiştir. 
Binaenaleyh bunda da sülüsanı ekseriyet ile 
kabul etmek usulünü Meclisi Aliniz kabul et
mekle, kavanini esasiyede bunu bir teamül itti
haz etmiş olur. Şu takdirde reye konulup da 
ekseriyeti mutlaka ile kabul edilirse ve bunu 
teamül diye Meclis teyidederse diğer maddenin 
müzakeresi ihtiyacı kalmaz, ancak'tashih ica-
beder. Teşkilâtı Esasiyeye aidolan diğer mad
denin müzakeresi... (O başka sadâları) Bina
enaleyh reyler verilirken bilelim ki ; şimdiye 
kadar Teşkilâtı Esasiyeye verdiğimiz reyler 
misillû veriyoruz ve bir teamülü teyidediyoruz. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Efendim, 
arkadaşların hakkı kanunisidir. Takrir on beş 
kişiliktir. Tâyini esami ile reye konmasını tek
lif ediyorlar. Fakat kanunun kabulü tabiî ek
seriyeti mutlaka ile olacaktır. Çünkü Teşkilâ
tı Esasiye Kanunu da aynı suretle kabul edil
miştir. Bütün kavanini esasiyenin sülüsanı ek
seriyete tâbi bulunduğunu Tevfik Rüşdü Bey 
tasrih buyurdular. Onu biz de biliyoruz. Fa
kat bizim de bir teamülümüz var. O da Teşki
lâtı Esasiye Kanunudur ki o ekseriyeti mutla
ka ile kabul edilmiştir. 

Dr. TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Rica 
ederim, söz isterim. 

ZİYA HURŞİD B. (Devamla) — Teşkilâtı 
Esasiye Kanunu nasıl ekseriyeti mutlaka ile ka
bul edilmişse bu da ekseriyeti mutlaka % ka
bul olunabilir ve pekâlâ mamulühbillı olabilir. 
Nitekim Teşkilâtı Essaiye -Kanunu mamulün -
bih olmuştur. 

HÜSEYİN AVNİ B.. (Erzurum) — Efen
dim, ortada bir meselei hukukiye var. Müza
kere edilirken sakinane dinliyelim. Elimizde 
bir Kanunu Esasi var. Maalesef efendiler şim
diye kadar Kanunu Esasiyi ihmal etlik ve 'bu
gün bir kanunu ilga ediyoruz. O kanunun as
lı, nisabı müzakerenin 86 olduğu zamanda çık
mış bir kanundur. Eğer efendiler bu kanun 
sülüsanı ekseriyetle çıkmadığı takdirde mute
ber olmadığını telâkki ettiğimiz zaman, Teşki
lâtı Esasiyenin vücudunu farz etmek muhal
dir. (Bravo sadâları) Yani bugün tadil etmek 
istediğimiz kanun 'mevcut değildir. Şimdiye ka
dar çıkan kavanin 'bütün böyle ekseriyeti mut
laka ile çıkmıştır. Onu ilga eden ve tadil eden 
kanun, yine esas kanun muhafaza edilmek şar-
tiyle onu fiilen tağyir ettik fiilen tağyir etti
ğimizden dolayı bugün mevzımbahsolamaz. 
Çünkü yeni bir şey yapmıyoruz. Mevcut bir 
şeyi tadil ediyoruz. Aslı öyle olduğu zaman 
-fer'i ta'biatiyle böyle olacaktır. Binaenaleyh 
bu mesele mevzımbahsolamaz. 

REİS —Bu fikrin, bu mütalâanın aleyhin
de söz söyliyecek var mı? 

RAGIB B. (Kütahya) — Bu mütalâa aley
hinde söyliyeeeğim efendim. Arkadaşlar gayet 
canlı bir noktaya temas ettiler. Ama isterseniz 
bu meseleyi ekseriyeti mutlaka ile kabul edi
niz. Bence mesele bu değil, fakat bir Kanunu 
Esasi meselesidir. 
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SALÂHADDİN B. (Mersin) — Ona paçavra 1 

dediler. 
RAGIB B. (Devamla) — Bakınız Teşkilâtı 

Esasiye Kanunu ekseriyeti mutlaka ile mi kabul | 
edilmiş, sülüsanı ekseriyet ile mi kabul edilmiş? 
Malûm değildir. Çünkü tâyini esami ile reye kon- | 
mamıştır. O gün muhakkak ki, Mecliste çok bü- i 
yük ekseriyet vardı. (Gürültüler) Teşkilâtı Esa- i 
siye Kanununun kabulünde ekseriyeti sülüsan 
yoktur. Ekseriyeti mutlaka vardır demek doğru 
olmadığı gibi, ekseriyeti mutlaka yoktur, sülüsa
nı ekseriyet vardır demek de doğru değildir. 
Çünkü o kanun tâyini esami ile reye konmamış
tır. Bakınız efendiler, kavanini esasiyeyi Mües- . 
sisan Meclisi yazar, binaenaleyh diğer Meclisler 
onun ahkâmına dokunamaz. Ta ki sülüsanı ekse
riyet bulunsun. Bu bir kaidedir. Şimdi bugün 
yalnız bu mesele üzerine düşünmiyelim. Kanu
nu esasilerin çok muhkem olması lâzım geldiğine 
göre ve onların çok kıskanılması iktiza ettiğine 
göre düşünelim. Bugünkü mevzuubahsolan şu şe
kil halledilmelidir. Ama siz yine bunu kavanini 
feriye kabilinden addederek ekseriyeti mutlaka 
ile kabul edin. Fakat çok istirham ederim, Dev
letin kavanini esasiyesi mevzuubahsolduğu va
kit onun hakkında ne suretle istihsali âra icabe-
deceği böyle bir, iki teamüle değil, desatiri esa-
siyeye tevfik edilmek iktiza eder. (Müzakere kâ
fi sadaları) 

RElS — Efendim müzakerenin kifayetini re- I 
yi âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Müzakerenin kifayeti kabul edildi. I 

TUNALT HİLMİ B. (Bolu) —• Efendim söz 
isterim. Bu esas üzerine değildir. Bendenizin 
noktai nazarım... (Gürültüler) 

REÎS — Heyeti Umumiye bu baptaki muza- i 
kereyi kâfi gördü. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Hayır efen
dim, bu bapta bendenizin söyliyeceklerim... (Gü
rültüler, başka kapı yok sesleri) 

REÎS — Takrir verin, ruznameye alalım. 
TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Noktai naza

rım başkadır. Sizden söz istedim, hakkı kelâmımı 
vereceksiniz Reis Bey istirham ederim. 

REİS — Müzakere kâfi görülmüştür. On beş 
kişilik takrirle, tâyini esami ile rey istihsali 
teklif ediliyor. Kabul edenler... (Reye konmaz 
sadaları) i 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— On beş kişilik takrir reye k mmaz efendim. | 
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OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Nizamna

me sarihtir; reye konmaz. On be, imzalı takrir 
verilince tâyini esami ile reye koymaya mecbur
sunuz. 

REİS — On beş imza ile tâyini esami teklif 
edilebilir. Fakat Heyet kabul ederse eder, et
mezse etmez. Nizamname sarihtb-. (Hayır hayır 
sadaları). 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendi
ler, sonra yanlış bir yol olur. Makamı Riya ret 
on beş imza ile mukayyettir. Heyeti Celilenizin 
Nizamnamei Dahilisi sarahatindedir, reye konur. 
Bu tarzı teamül haline koyacak olursak yarın 
ekseriyet yoktur diye Nizamnamenin bir maddesi 
tağyir edilmiş olur. Tâyini esami zaruridir. 

TUNALI MÎLMİ B. (Bolu) — Arkadaşlar 
ne ile meşgul oluyorsunuz? Meselenin bir defa 
tamamiyle dibi yoktur. Bunu ancak izah edebi
lecek olan kitabetten istifa eden Atıf Beydir. 
(Geç kaldın sadaları) 

TUNALI HİLMÎ B. (Bolu) — Hayır geç 
kalmadım. Efendiler kanunun birinci maddesi 
tâyini esami ile hilafı salâhiyet reye konulmuş
tur. Müstafi kâtip Atıf Bey bunu izah etmelidir. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Atıf Bey 
istifa etmiştir. İstifasını izah etmez. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Bütün mebu-
sinin şerefi namına kendisinden rica ediyorum. 
Esbabı istifasını burada izah etsin. 

REİS — Hilmi Bey birinci madde hakkında 
müzakere cereyan etmiyor. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim ka
nunun ruhu hakkında söylüyorum. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Maatteessüf 
çok geç kalmışlardır. Çok geç. 

REİS — Efendim Nizamnamede sarahat 
vardır. Riyaset zühul etmiştir. İtirafa mecbur
dur. On beş zat tâyini esami suretiyle olmasını 
arzu buyurmuşlardır. Heyeti Âl iyenizin bunu 
kabul veya ademikabulü hakkında reye hacet 
yoktur. Şu halde kanun hakkındaki reylerinizi 
aleni ve tâyini esami suretiyle istimal buyur
manız ieabediyor. Kabul edenler beyaz, etmiyen-
ler kırmızı pusla vermek suretiyle reylerinizi 
istimal buyurunuz. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Reis Bey 
usul hakkında bir şey arz etmeme müsaade eder 
misiniz? Efendim reye konulacak olan, lâyiha
nın heyeti umumiyesidir. Encümen mazbatası var, 
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birçok tadilât var. Heyeti Celilenizin kararı en
cümenin mazbatası veçhile değil. Heyeti Celile
nizin ekseriyetinin reyile neticeye iktiran etti. 
Şimdi bir kere maddeleri muaddel şekli ile be
raber baştan aşağı okutup ondan sonra reyle
rimizi istimal etmemiz lâzımgelir. (Okundu ses
leri) (Reyler toplandı). 

REÎS — Efendim reye iştirak eden zevatın 
adedi (184), muamele tamamdır. (14) müstenkif, 
(46) redde karşı (124) rey ekseriyetle İcra Ve
killerinin sureti intihabı hakkındaki Kanun ka
bul edilmiştir. (Alkışlar). 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Sülüsam 
ekseriyet bile var. 

2. — ÎCRA VEKÎLLERÎ MUAMELÂTI 

1. — Mezuniyet almı§ olan Dahiliye Vekili 
Aid Fethi Beyin yerine bir vekil intihal) edilme-
sine dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 

T. B. M. Meclisi Riyaset Celilesine 
Dahiliye Vekili Fethi Beyefendi Meclisi Ali

den aldığı mezuniyetle muvakkaten vazifesi ba
şında bulunamıyacağından müşramileyhe bir ve
kil intihap buyurulması mâruzdur. 

8 Temmuz 1338 
T. B. M. Meclisi Reisi 

Mustafa Kemal 

SALAHADDİN B. (Mersin) — Pekâlâ. îlk 
İçtimada efendim. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendiler müsaade 
buyurursanız bir iki kelime söyliyeceğim. Bu
gün şu kürsüden birkaç kere şahsıma tecavüz 
vukubuldu. (Estağfurullah sadaları) Onun da 
sebebi; birinci maddenin tayyı meselesidir. 
Şimdi maddenin tayymda ekseriyet olup olma
dığını bu mesele ispat etmiştir. Yalnız efendi
ler rica ederim, ıbu kürsüye çıkan arkadaşını
za; beşeriyetten teeerrüdedip de melekûtiyet 
sıfatını iktisabetmiş nazariyle bakmamalıdır. 
Biz de insanız. Gaflet ederiz, zühul ederiz. 
Evet, tadil takriri varken bir zühul oldu. Elim
de "kifayet ve tayyı havi üç kıta takrir dahi 
vardı. Müzakerenin kifayetinden sonra Mec
liste vâki olan galeyan ve bu t a d a r ekseriyetin 
kürsüye aksettirdiği mehabet icabı olarak ta
dil takrirlerini reye koymadan evvel tay tek
lifini reye koyarak zühul ettim. Ve reye koy
duğum tay takriri ekseriyetle kabul edildi. 
Yalnız tadil tekliflerini reye koymamakta ku-
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| surum var. Fakat gafletim neticesidir. Başka 

bir maksadım yolvtur efendiler. (Hüsnüniyeti
nize kaaniiz, itimadımız var sesleri) 

SALAHADDİN B. (Mersin) — Şayanı te
şekkürdür efendim. 

REİS — Efendim Dahiliye Vekili malûmu-
âliniz mezunen azimet ettiler. Vazifesi başın
da değildirler. Bugün cereyan eden kanun mü
zakeresinde Heyeti Umumiyenizin bu noktaya 
ziyadesiyle dikkat ettiği anlaşılıyor. Yarın Pa
zardır. Bugün Heyeti Aliyenizin kabul ettiği 
eyyamı mesai mucibince yarın İçtima yoktur. 
Bittabi bir vekâletin günlerce münhal kalma
sına Heyeti Aliyeniz zannedersem razı olmaz. 
Bunun için bugün vaktimiz de vardır. İntihap 
yapılmasını zaruri görüyorum ve Heyeti Aliye-
nize teklif ediyorum. Aksi mütalâatta buluna
cak varsa söylerler. Heyeti Aliyeniz ne karar 
verirse o yapılır. 

HAKKI HAMİ B. (Sinöb) — Efendiler şim
diki kabul ettiğiniz kanun mucibince namzet
lik usulü mülgadır. Fakat, bu kanunun bir mad
desinde diyor 'ki; işbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. Kanunun tarihi neşrinden mute
ber olması Ceridei Resmiye ile ilânıdır. Bina
enaleyh bu gece Ceridei Resmiyeye verilir, ilân 
edilir ve yarın Meclis kanunun ahkâmını icra 

i eder. (Bravo sesleri) Yoksa, Ceridei Resmiye 
ile neşredilmemiş bir kanunu mutlaka Meclis 
bugün tatbik edecektir demek kavaidi esasiyeye 
mugayirdir. (Bravo sesleri) 

(Bu sırada Makamı Riyaseti Vöhbi Efendi 
işgal etmiştir.) 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) —Efendiler ben
denizden evvel söz söyliyeu Hakkı Hami Bey 
biraderimiz, kanunun fiilen tatbik edilebilmesi 
için icabeden merasimi kanuniyeyi söylemiş
lerdir. Bunu tekrar etmiyeceği'm, yalnız Heyeti 
Vekilenin tarzı intihabına aidolan bu kanun bu
gün müzakere ediliyordu. Ve zannediyorum ki 
Dahiliye Vekili de dün hareket etmişti. Bu ka
nunun bugün mtacedileceği' ve kabul edileceği 
malûm bir teklif değildi. Daha evvel Makamı 
Riyaset; Heyeti Aliyenin kararı ile yarın celse 
aktedilmemesini takarrür ettirirdi. Binaenaleyh 
bu kanun bugün intacedilmemiş olsa idi ne ola
caktı? (Tabiatiyle kalabilirdi sesleri) Tabiî Pa
zartesiye kalacak idi ve buıgün Dahiliye Vekili
ne vekâlet eden zat her 'kim ise Pazartesiye ka
dar yine o işe bakabilir. Yoksa böyle alelacele 
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daha 'kanun neşir ve ilân edilmeden ve kanunun 
neşir ve ilânına »aidolan beşinci maddesinin da
ha hükmü cari olmadan, bizim böyle intihsp 
yapmaklığımız doğru değildir. Onun için Fa-
zartesi günkü içtimamızda intihabımızı yapa
rız, Ceridei Resmiye yarın bunu mutlaka ilân 
etmelidir. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Bendeniz 
arkadaşlarımın floktai nazarlarını kabul edemi
yorum. Kanunun neşir ve ilânı, >o 'kanunu ifa ile 
mükellef olan kimselerin muttali olması içindir. 
Bu kanun halkın icra edeceği bir kanun değildir. 
Bunu tasrih etmekle beraber Büyük Millet Mec
lisinin bu vekilinin infikâkinden malûmatı var
dır ve böyl? bir teklif de nâbemhaldir. Meclisi 
Âli vekilin olmadığını bildiği gibi ifayı vazife 
için de vekili her zaman intihapta serbest oldu
ğundan bu ihbarı da fazla 'görmüşüzdür. Çünkü 
biz hepimiz biliyoruz iki, Dahiliye Vekilimiz va
zifesinden infikâk 'etmiştir. Binaenaleyh ister 
bugün, ister yarın, isterse yarın ıgece içtima et
mek üzere karar verebiliriz. Yalnız efendiler 
bugün taayyün eden şekle 'göre '(Gürültüler) 
o da kabul edildi. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — O da lâ
zımdır. 

•HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Her hal
de bunları yapabilmek için hiç olmazsa 'anlaş
mak lâzımdır. Arkadaşlarımızla görüşmek, ta
nışmak lâzımdır. Bu hususta elyak aramak lâ
zımdır. Böyle hazır adam çıkarılmaz efendim... 
(Bu işi kabul ediyor musunuz, yapabilecek misi
niz diye kime sorduk? Bugün intihap yapacağız 
diye kendi kendimizi sıkacak mıyız? Evet bu
gün 'bu kanun kabul edildi. Fakat belki inti
hap yapılamıyacaktır. Evet, biraz düşüneceğiz. 
Arkadaşlarımızla müzakere edeceğiz ve ehlini 
arayacağız. Müzakere yapıp her ikisini de in-
tihabedeceğiz. Ve illâ bugün ve yarın ile mu
kayyet değiliz. İntihabı icra hususunda Heye
ti Celile sabreder. Yarın veyahut Pazartesi gü
nü intihabı yaparız yeyahut gece yarısı intiha
bı ikmal ederiz. 

RAUF B. (Sivas) — Efendim kanun tarihi 
neşrinden itibaren mer'idir tarzındaki Hakkı 
Hami Beyin noktaİ nazarına bendeniz de mu
halifim. Hüseyin Avni Bey biraderimizin de 
ifade buyurdukları gibi, ondan maksat; müte
essir olacak zevatın malûmattar olmasıdır. Hal
buki bugün kabul edilen kanun münhasıran 
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Meclisimiz tarafından tatbik edilecek bir ka
nundur ve burada bulunan zevatın - ki ekseriye
ti âra ile nisap taayyün etmiştir ve tasnifi âra 
ile malûmat hâsıl olmuştur - malûmudur. Yal
nız bir nokta vardır: Hüseyin Avni Bey bira
derimiz buyuruyorlar k i ; acaba bu kanunun 
bugün kabul edileceğini biliyorlar mı idi? (Ali 
Şükrü Beyin ifadesiydi sesleri) 

Evet AH Şükrü Bey biraderimizin ifadesiy
di. Aeaiba bu kanun kabul edilmemiş olsa idi 
ve iritaeed'ilmemiş olsaydı o zaman ne olacaktı? 
O zaman bu kanun ile ilga edilmiş olan kanun 
meriyülicra olacaktı. Ve ilga edilen kanun Re
ise bu hakkı vermişti. İntihabı yaptırabilirdi 
ve namzedini bugün sevk etmiş bulunurdu. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Etmiş bulun
malı idi. 

RAUF B. (Sivas) — Eğer ettirmez ise me
suliyet Riyasete teveccüh ederdi. Dahiliye Ve
kâletinin münhal olmasından tevellüdedeeek 
bir mesuliyet olursa Riyasete teveccüh ederdi. 
Fakat bugün kime teveccüh edecektir? Bunu 
sarahaten tâyin ederseniz o zaman mesele ta
ayyün eder. Yalnız '«Tehir edelim veyahut ya
palım» nikatı nazarı düşünülürken bugün Da
hiliye Vekâletinin münhal olduğu bilinmeli
dir. Bu şekil bilindikten sonra ittihaz buy.ru-
lacak karar icra olunacaktır. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karah'isan -Sahih) 
— Usul hakkında müsaade Duyuruluyor mu? 
Muhterem arkadaşlar, cümlenizin malûmudur 
•ki bu kanun, kanun olabilmek için alelûmum 
kavaninin usulü neşri hakkında dört maddelik 
kanun vardır. O dört maddelik kanunda bir 
kanunun nasıl kanun olabileceği muayyen ve 
musarrahtır ki ; ona tebaan da malûmuâliniz 
burada bir madde kabul ettik «İşbu kanun ta
rihi neşrinden muteberdir» dedik. Eğer biz 
burada «İşbu kanun tarihi neşrinden muteber
dir» dememiş olsaydık - farzımuhal olarak -
ne olacaktı? O zaman olbaptaki kanun muci
bince bu kanun neşredildiği tarihten itibaren 
İki ay sonra muteber olacaktı. 

RAGIB B. (Kütahya) — O usul kanunu 
esasilerde mer'i değildir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Bir 
kanunun usulü neşri ve kanun olabilmesi hak
kındaki ahkâmı kanuniyeyi bilmiyorsanız 
okursunuz. Ben mevcudolan bu kanundan bah
sediyorum, bu da bir vazifemdir. Mevcut bir 
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kanunun ahkâmını bilmiyenlere öğretoıek bi- j 
lenlerîn vazifesidir. Binaenaleyh bu kanun ta
rihi neşrinden müriyülicradır. denmiştir. Bu 
denilince, Riyasete taallûk eden vazife, bu ka
nunu yarın neşredilmek üzere gazeletede tebliğ 
etmektir. Kanun yarın gazetelerde intişar edip 
de hepimiz okuduğumuz zaman bu kanun neş
redilmiş demektir ve ahkâmı o zamandan iti
baren muteberdir. Ve illâ başka türlü mute
ber olamaz. Bir, ikincisi; eğer biz emsali misil-
lû bu kanun tarihi neşrinden muteberdir de
meyip de, tarihi karardan itibaren muteber
dir demiş olsaydık ki, bunun emsali Meclisi 
Âlinizde vardır, o zaman kanun karar verildiği 
dakikadan itibaren mer'i olalbiTirdi. Halbuki 
biz bu kanunda tarihi karardan muteberdir 
demedik, tarihi neşrinden muteberdir dedik. 
Tarihi karardan muteber ile tarihi neşrinden 
itibaren muteber arasındaki farkı kanuni, be-
rayı neşir matbuata vermek halka ve kâinata 
ilân etmektir. Biz karar verdik kanun yaptık 
ve tarihi neşrinden muteberdir dedik. Yani 
kanun mer'i olabilmek için neşredilmek lâzım-
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dır. Ve illâ, ahkâmı mevzuai kanuniyemîze gö
re, başka bir şekil mevzuübalhsolamaz. 

REÎS — Beyefendiler dinleyin; iki rey 
var; birisi bugün Dahiliye Vekâleti Vekilinin 
intihabını yapalım, diğeri de bugün yekdiğeri-
mizle görüşüp tanışamadık, yarın tanışalım, 
görüşelim ve Pazartesi günü intihaJbı yapalım 
merkezindedir. (Hay hay sesleri) Müzakere
nin kifayetine ve intihabın Pazartesi günü ya
pılmasına dair de bir takrir vardır. Onu oku
yorum. 

Rivaseti Celileye 
.Müzakere kâfidir. Dahiliye Vekâleti intiha

bının Pazartesi gününe talikini teklif eylerim. 
Malatya 

Reşid 

REÎS — Bu takriri kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsınlar. Ekseriyetle kabul edil
miştir. 

Pazartesi günü aynı saatte içtima etmek 
üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; saat: 5,15 

İçtimai âti ruznamesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide : 
1. Hıyaneti vataniye cürmünden maznun 

Abdülbaki Bey hakkındaki evrakı hükmiyenin 
gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi 

2. Biga Mebusu Mehmed Bey tarafından 
verilip Dahiliye Encümeninde bulunan îdarei 
hususiyei vilâyat hakkındaki teklifin tetkikat 
icra edilmek üzere irsaline dair Dahiliye Vekâ
leti tezkeresi 

3. Heyeti Umumiyede bulunan Müfettişi 
Umumilik Kanunu ile bu baptaki takrirlerin tet
kikat icra edilmek üzere irsaline dair Dahiliye 
Vekâleti tezkeresi 

4. 1337 senesi Muvazenei umumiye Kanu
nunun sekizinci maddesinin lüzumu tefsirine 
dair Maliye Vekâleti tezkeresi 

5. Mükellefiyeti Nakliyei Askeriye Kanu
nunun beşinci maddesinin lüzumu tefsirine dair 
Malive Vekâleti tezkeresi 

6. Protestonun tebliğ edildiğine dair Hari
ciye Vekâleti tezkeresi 

7. Ziraat Bankası Kanunu mucibince bank 
meclisi idaresine iki zatın intiha'bma dair İk
tisat Vekâleti tezkeresi 

8. Bursa'nm senei devriyei işgali münase
betiyle mevrut telgraf 

9. Bolu Mebusu Yusuf İzzet Paşa merhu
mun haremi tarafından mevrut teşekkür telgrafı 

10. Vebayı bakarî hakkında Erzincan Meb
usu Emin Beyin İktisat Vekâletinden istizah 
takriri 

11. Memurin Muhakemat Heyetine tevdi 
olunan evrak hakkında Memurin Muhakemat 
Heyetinin tezkeresi 

Encümenlerden mevrut mazbatalar : 
1. — Harb Kazançları Vergisi itiraznameleri 

hakkında Amasya Mebusu Ömer Lûtfi Bey ve 
rüfekasımn ve düşman istilâsı dolayısiyle mu-
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tazarrır eşhasın Harb vergileri hakkında Ka-
rahisar Mebusu Şükrü Efendinin teklifleri ve 
bu bapta Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası 

2. 4- Müecceliyeti Askeriye Vergisi Kanu
nunun tefsirine dair Muvazenei Maliye Encü

meni mazbatası 
3. — Mâlûlini guzat hakkında Muvazenei 

Maliye Encümeni mazbatası 
Bugün müzakere edilecek mevad : 
1. — Dahiliye Vekâleti Vekili intihabı 
2. — Müdafaai Milliye bütçesi 

îcra Veldllerinin sureti intihabı hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Abdullah Ef. (Adana), Hamdi B. (Amas
ya), Ali Rıza Ef. (Amasya), Ömer Lûtfi B. 
Amasya), Hasan Tahsin B. (Antalya), Halil 
İbrahim B. (Antalya), Ali Vefa B. (Antakya), 
Mustafa B. (Antalya), Hacı Atıf Ef. (Ankara), 
Hacı Mustafa Ef. (Ankara), Hilmi B. (Anka
ra) , Emin B. (Evzincan), Şeyh Fevzi Ef. (Er
zincan), Osman Fevzi Ef. (Erzincan), Tahsin 
B. (izmir), Refet Pş. (İzmir), ismail Remzi 
B. (İsparta), Mehmed Nadir B. (İsparta), Nu-
man Usta (istanbul), Şükrü B. (istanbul), Ha
lil İbrahim B. (Eskişehir), Mehmed Niyazi 
B. (Eskişehir), İsmail B. (Erzurum), Hüseyin 
Avni B. (Erzurum), Salih Ef. (Erzurum), 
Âsim B. (Erzurum), Nusrat Ef. (Erzurum), 
Halil B. (Ertuğrul), Osmanzade Hamdi B. 
(Ertuğrul), Mustafa Kemal B. (Ertuğrul), Ne-
cib B. (Ertuğrul;, Zühdü B. (Ergani), Rasim 
B. (Eiâziz), Naci B. (Elâziz), Yasin B. (Oltu), 
Haydar Lûtfi B. (içel), Sami B. (içel), Naiın 
Ef. (içel), Hafız Abdullph Ef.# (izmit), Halil 
ibrahim Ef. (izmit), Ahmed Nuri Ef. (Batum), 
Edib B. (Batum ̂  Hüsnü B. (Bitlis), Atıf B. 
(Byezit), Mehmed Akif B. (Burdur), Nuri B. 
(Bolu), Hafız Hamdi B. (Biga), Hamid B. (Bi
ga), Hamid B. (Biga), Hamdi B. (Tokad), 
Emin B. (Canik), Süleyman B. (Canik), Şük
rü B. (Canik), Dursun B. (Çorum), Tufan B. 
(Hakkâri), Hasan Ef. (Denizli), Mazlum Baba 
Ef. (Denizli), Mustafa Ağa (Dersim), Musta
fa B. (Dersim), Hacı Şükrü B. (Diyarbekir), 
Hamdi Ef. (Diyarbekir), Kadri B. (Diyarbe
kir), Hacı Mustafa Sabri Ef. (Siird), Hakkı 

Hami B. (Sinob), Şerif B. (Sinob), Emîr Pş. 
(Sivas), Ziyaeddin B. (Sivas), Mustafa Taki 
Ef. (Sivas), Vâsıf B. (Sivas), Bekir Sıdkı Ef. 
(Siverek), Mustafa Lûtfi B. (Siverek), Ömer 
Lûtfi B. (Saruhan), Ali Şükrü B. (Trabzon), 
Ragıb B. (Gazianteb), Cavid B. (Kars), 
ibrahim B. (Karesi), Hasan Basri B. (Karesi), 
Abdülgafur Ef. (Karesi), Mehmed Vasfi B. (Ka
râhisarı Şarki), Mesud B. (Karâhisarı Şarki), 
Mustafa B. (Karâhisarı Şarki), Ömer Lûtfi B. 
(Karâhisarı Sahib), Mehmed Şükrü B. (Karâ
hisarı Sahib), Nebil Ef. (Karâhisarı Sahib), Be
sim B. (Kastamonu), Abdülkadir Kemali B. 
(Kastamonu), Sabri B. (Kastamonu), Hüseyin 
B. (Kozan), Arif B. (Konya), Mehmed Vehbi 
Ef. (Konya), Rıza B. (Kırşehir), Sadık B. (Kır
şehir), Müfid Ef. (Kırşehir), Yahya Galib B. 
(Kırşehir), Ahmed Hilmi B. (Kayseri), Osmsn 
B. (Kayseri), Rifat B. (Kayseri), Ali Haydar 
B. (Gene), Ali Vâsıf B. (Gene), Fikri Faik B. 
(Gene), Behçet B. (Kângırı), Ziya B* (Kângırı), 
Tahir Ef. (Kângırı), Neşet B. (Kângırı), Cemil 
B. (Kütahya), Ziya Hurşid 3 . (Lâzistan), Os
man B. (Lâzistan), ibrahim B. (Mardin), Esad 
B. (Mardin), Midhat B. (Mardin), SalâhaddinB. 
(Mersin), Muhtar Fikri B. (Mersin), Yusuf Zi
ya B. (Mersin), Arslan B. (Maraş), Hasib B. 
(Maraş), Reşid Ağa (Malatya), Hacı Bedir Ağa 
(Malatya), Hacı Ahmed Hamdi Ef. (Muş), Mus
tafa Hilmi Ef. (Niğde), Tevfik B. (Van), Hakkı 
B. (Van), Ahmed B. (Yozgad), Bahrî B. (Yoz
gad), Rıza B. (Yozgad), Feyyaz Âli B. (Yoz
gad). 
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(Reddedenler) 

Dr. Eşref B. (Adana), Şakir B. (Ankara), 
Esad Ef. (Aydın), Mazhar B. (Aydın), Faik B. 
(Edirne), Hacı Süleyman Ef.- (İzmir), Yunus 
Nâdi B. (İzmir), Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta), 
Hüseyin Hüsnü Ef. (İstanbul), Ali Rıza B. (İs
tanbul), Eyüp Sabri B. (Eskişehir), İbranim 
Hakkı B. (Ergani), Fevzi Ef. (Batum), Hacı 
Mehmed Ef. (Bayezid), Dr. Refik B. (Bayezid), 
ıSüleyman Sudi B. (Bayezidi), Operatör Emm 
B. (Bursa), Mustafa Fehmi.Ef. (Bursa), Cevad 
Abbas B. (Bolu), Dr. Fuad B. (Bolu), Mehmed 
B. (Biga), İhsan B. (Cebelibereket), Rasim B. 
'(Cebelibereket), İsmet B. ; (Çorum), Ferid B. 

(Çorum), Hâşim B. (Çorum), Mustafa Akif B. 
(Diyarbekir), Rasim B. (Sivas), Rauf B. (Si
vas), ibrahim Süreyya B. (Saruhan), Avni B. 
(ıSarulıan), Hasan Hüsnü (B. (Trabzon), Kıkç 
Ali B. (Gazianteb), Kâzım P§. (Karesi), Ali B. 
(Karaihisarı Sahib), Mustafa Hulusi Ef. (Kara-
hisarı (Sa'hib), Dr. Mustafa B. '(Kozan), Sabit B. 
(Kayseri), Atıf B. (Kayseri), Hamdi B. (Gene), 
Şeyh Fikri Ef. (Gene), Tevfik Ef. (Kângırı), 
Besim Atalay B. (Kütahya), Ragıb B. (Kütab-
ya), Şeyh 'Seyfi Ef. (Kütabya), Derviş B. (Mar
din) . 

Dr. Âsim B. (Amasya), Mahmud B. (Erga
ni), Ahmed Mazlbar B. (İstanbul), Hacı Arif B. 
(İstanbul), Hacı Veli Ef. (Eskişehir), Hüsrev 
Sami B. (Eskişehir), Muhiddin Baha B. (Bur-

(Müstenkif lef) 

sa), İsmail Subni B. (Burdur), Hafız Şahin Ef. 
(Gazianteb), Ali Süruri Ef. (Karahisarı Şarki), 
Esad B. (Lâzistan), Fevzi Ef. (Malatya), Mab-
mud !Said B. (Muş), Ata B. (Niğde). 
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