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B İ R İ N C İ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 1,40 

REİS — İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 
KÂTİPLER : ÂM Bey (Kayseri), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Efendim Celse küşadedildi. Zaptı 
sabık hulâsası okunacak : 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
ikinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Haz

retlerinin taihtı Riyasetlerinde 'bilinıkat zaptı 
sabık hulûsası kıraat ve aynen kabul olundu. 
Mezuniyet ve temdidi mezuniyete dair Divanı 
Riyaset kararları kahul edildi. Nevahi Kanu
nunun 53 neü maddesine ilâve edilecek fi kar at 
müzakere edilerek birinci fıkra aidiyeti mille
tiyle Defteri Hakani Encümenine havale edi
lip' teneffüs için celse tatil olundu. 

İkinci Celse 
Musa Kâzım Efendi Hazretlerinin tahtı Ri

yasetlerinde bil inikat Rauf Beyefendinin Rei-
sisanilikten istifanamesi okunarak Riyasetisa-
niye için yapılan intihapta İstanbul Mebusu 
Dr. Adnan Beyefendi 124 reyle ihrazı ekseri
yet eyledi. Bilâihara Nevahi Kanununun müza
keresine geçilerek ikinci fıkra Defteri Haka
ni Encümenine havale, ve üçüncü fıkra aynen 
kabul edildi: 

Cumartesi günü içtima olunmak üzere cel
seye nihayet verildi. 

ikinci Reisvekili Kâtip Kâtip 
Mum Kâzım Kayseri Van 

Atıf Hakkı 
REİS — Zaptı .sabık hakkında mütalâa var 

mı? (Kabul sesleri) Zaptı sabık 'hulâsası ay
nen kabul edildi. 

Reisisani Adnan Beyin beyanatı 
Dr. ADNAN B. (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, Meclisi Âlinizin Riyasetisanili-
ğine ikinci defa olarak intihabetmek sureliyle 
gösterdiğiniz eseri teveccühten dolayı fevka
lâde bahtiyarım. En heyecanlı ve en galeyan!ı 
zamanlarında bile en çok sevdiğim Meclisi Âli

nizin âzasından herbirini kardeş, muhabbetiyle 
severini. Binaenaleyh bu Meclis bu kardeşle
rimden terekkübeder. Heyeti Umumiyesini bir 
baba veyahut bir büyük kardeş telâkki ede
rim. Binaenaleyh beni tavzif ettiğiniz bu hiz
metin ifası esnasında bir kardeşin büyük bir 
kardeşe, bir evlâdın babasına ne suretle 'hizmet 
etmesi lazımsa o suretle hizmet edeceğimi arz 
,ve vadediyoruın. Mamafih tevfikatı ilâhiye 
hepimize rehber olursa inşallah hepimiz mu
vaffak oluruz. (Alkışlar) 

2. — İCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

/. --- Adliye Vekili Celâleddin Arif Beyin 
yerine bir vekil vekili intihabı 

İCRA VEKİLLERİ HEYETî REİSİ RAUF 
B. (Sivas) — Efendim Heyeti Vekilenin inti
habı Heyeti Aliyenizee ikmal buyuruldu. An
cak Heyeti Vekile m ey anında Adliye Vekâle
ti makamını ihraz buyuran, o makama intihap 
buyrulan Celâleddin Arif Bey elyevm Berna'
dadır. Kendisine lâzım gelen tebligat icr:.., ve 
Meclisi Âlinizin Kararı tebliğ edildi. Henüz 
bir cevap alınmadı. Böyle olmakla beraber 
Adliye Vekâletine vekâlet edecek bir zat el
yevm mevcut değildir. Bittabi bu makamın 
münhal kalması Meclisi Âlinizee tasvibedilmez. 
Alelhusus Adliye umurunun velev bir dakika 
olsun muattal bırakılması ve duçarı teahhur 
olması hiç kimse tarafından muvafık görülmi-
yeceği kanaatindeyim. Bu itibarla Celâleddin 
Arif Beye vekâlet edecek bir zatın Heyeti Ve-
kileye dâhil, bulunmasını bendeniz elzem ad
dederim. 8 Temimiz tarihli Kanunun üçüncü 
maddesi ki - Heyeti Vekile intihabına dair 
Kanundur- Bunu Heyeti Âliyenize bir defa 
daha okuyacağım. Ve göreceksiniz ki onda te
emmül edilen nıkat bir vekil makamını işgal 
ettiğine nazaran düşünülmüş ve ona na/aıan 
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kanunun maddesi tanzim edilmiştir. Mezunen 
hariçte bulunan bir vekil veya mezuniyetle 
dairei intihabiyesinde bulunan bir zat hakkın
da kanun meskûttur. Ona göre Meclisi aliniz 
ne karar ittihaz ederse o yolda muamele edil
mek lâzımdır. Fakat her şeyden evvel Oelâled-
din Arif Beye vekâlet edecek bir zatın intiha
bı bendenizce elzemdir. Müsaade buyurursanız 
kanunun maddesini okuyayım. 

«Madde 3. — İcra Vekillerinden birinin ve
kâleti umurunu ifaya mâni bir sebeple vazifesi 
başından infikâ'ki icabettiği takdirde avdetine 
kadar yerine Büyük Millet Meclisince bir ve
kili muvakkat intihabolunur. işbu vekili mu
vakkat dahi vekilin vazife ve salâhiyetini haiz 
ve vekil misullû mesuldür. Emri intihap vekil 
intihajbı usulüne tevfikan icra kılınır. Ancak 
vekilin vekâlete müteferri bir vazifeden lota
yı her hangi bir mazeretle vazifesi başından 
muvakkaten infikâki takdirinde Meclisçe yeri
ne bir vekil vekili intihabolunmayıp İcra Ve
killerinden biri İcra Vekilleri Heyetince tevkil 
olunur.» 

Maddenin son fıkrasında: «Her hangi bir 
mazeretle vazifesi başından muvakkaten infi
kâki» deniyor. Bunu; Celâleddin Arif Beyin 
bugün Roma'da bulunması vaziyetiyle muka
yese eden rüfeka da vardır. Bu hususun tenev
vür etmesi lâznngelir. Tensip buyurursanız ya 
Meclisi Âlinizce bir vekil vekili intihabolunur 
veya tensip buyurursanız Heyeti Vekile ara
sından biri intihabolunur ve Heyeti Aliyr rıize 
arz olunur... 

VEHBİ E l (Konya) — Efendim Celâ
leddin Arif Bey gelecek olursa beş on günde 
gelir. Bu beş on gün için burada bir vekil in-
tihabetmektense münasip görülürse Abdullah 
Azmi Efendi veyahut Yusuf Kemal Bey bu 
vazifeyi ifa etsin; daha iyi olur. ("Muvafık sa-
daları.) 

TEVFÎK Ef. (Kângırı) — Bir saat sonra 
istifası da gelirse aynı mesele değil ini efen
dim? 

VEHBÎ Ef. (Devamla) — Efendim şu hal
de Heyeti Vekile birisini tensibetse de biz 
tasvibediversek münasip görüyor musunuz? 
(Muvafık sesleri) (Hayır, kanuna muhaliftir 
sabaları) 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Vekile vekilin 
haidn tâyini Meclisindir; mademki Celâleddin 
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Arif Beyefendi Hazretleri bugün uzak bir 
memlekettedir, evinde değildir, yahut dairei in-
tihabiyesinde değildir. Bir aylık yerdedir. Ya 
kabul eder, ya etmez. Bu hak, yani hakkı in
tihap Heyeti Aliyenindir. Vekilin vekili bura
dan intihabedilmelidir. Vükelânın tâyinlerinde 
Heyeti Vekilenin hakkı yoktur. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim bende
niz Hoca Efendi Hazretlerine maatteessüf işti
rak edemiyeceğim. Her günkü hâdisata göre 
bir şekil tâyin etmek zannederim, Meclisi Âli 
için iyi değildir. Elimizde bir kanun vardır. 
Kanunun bu hususa aidolan ciheti eğer sâkit 
ise: ya Meclis tefsir şeklinde bir karar ittihaz 
eder veyahut doğrudan doğruya Meclisten in-
tihabedilir veyahut kanunun ikinci fıkrası
nın sarahatine göre Heyeti Vekile içinden bi
risini Celâleddin Arif Beyin yerine intihabe-
der. Yoksa falan veya falan kimseler olsun şek
lindeki mütalâata Meclisi Âlinin tasvibi yoktur. 
Bu, doğru değildir; prensip vardır, kanun var
dır. Meclisi Âli istediği şekilde tefsir eder; ya 
Heyeti Celile der ki, Heyeti Vekile içerisinden 
birisi bu vazifeyi yapacaktır. - Kanunun üçün
cü maddesinin ikinci fıkrası mucibince - ya Mee-
lisi Âli der ki, bu, vazifesi başından muvak
katen infikâk etmiş mahiyette değildir. Kendi
si Roma'dan gelineeye kadar kendisinin yerine 
Meclisten bir vekil intihabedilmesi lâzımgelir. 
Zannederim ki, filânı, filânı işaret ediverelim 
demekle hududu tecavüz etmiş oluruz ve doğ
ru olmaz. Idarei maslâhaıtla geçiverelim demek
le olmaz bu, kanun meselesidir, kanunun tef
siri mahiyetinde, Meclisi Âlinin vereceği karar, 
zannederim maslahata daha muvafık olur. 

HÜSEYİN AVNt B. (Erzurum) — Efen
diler, o madde müzakere edilirken esasen nok
san müzakere edilmiştir. Müzakeresi esnasında 
söz istemiştim, burada, mesuliyet noktasını na
zarı dikkate alalım; vekillere, sellemehüsselâm 
şunu yap deyivermekle olmaz. Onlar bir mil
letin mukadderatı ve hayatiyle oynıyorlar. Bi
naenaleyh bir mesuliyetleri vardır; rica ederim. 
Evvelce mezun bulunup bir iş zımnında filân 
yerde bulunan zata vekâlet edecek bir zat olsa 
bile yine mesul o vekil deniyordu... Şimdi Ce
lâleddin Arif Bey Roma'da iken burada biz sel-
lemellüsselâm şu işi şöyle yapalım demek doğ- -
ru değildir. Efendiler onun mesuliyetini Oelâ-. 
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leddin Arif Beye yüklemekte hiçbir mâna yok- I 
tur. Sonra bir hususa ait bir mesuliyetten do
layı diğer vekili mesul ettiğimiz zaman yine o 
vekili vazifei asliyesinde bırakmış olacaksınız. 
Ragıb Beyefendi çok güzel işaret ettiler. 

Böyle idarei maslahat tefsiri bir an için 
olmaz. En sağlam muamele; kanunun sara- j 
hatine karşı intihap yapmak. Şayet kanun böy
le bir tefsire muhtaç ise Meclis o tefsiri yapar 
ve yine o kanun kadar kuvveti haiz bulunmuş 
olur. Fakat müstacel kararlarla değil.. Mesu
liyeti kime aittir diye kanun şeklinde müza
kere eder, o kanunun tefsiri bunu icabediyorsa 
onu tahtı temine alırız ve iera: ederiz. Yoksa 
böyle bir kanun yapmadan evvel icraya ve 
tatbika kalkışmak gayet yanlış ve sakattır. 
Bugün elimizde sarih bir kanun vardır. Ya 
vekiller arasından veyahut Heyeti Celile arab
amdan bir vekil intihahederiz ve bu intihapla 
olur. Yoksa şu maddenin şöyle delâleti ve şöy
le şümulü vardır deniyorsa doğru olmaz. Onun 
usulü tefsiri vardır. Encümeni Mahsus vardır. 
Kanunu Esasi Encümeni vardır, oraya gider, 
o vazifesini, şeklini, mesuliyetini tâyin eder, 
ondan sonra icra eder. Böyle kanunu esasi her 
ara karariyle ihlâl edilem'ez. Meclisten intihap 
yapılmasını teklif ediyorum. İster bugün için 
olsun, ister yarın. Milletlin hayatiyle oynuyoruz 
efendim. 

ÖMER LÜTFI B. (Amasya) — Celâleddin 
Arif Bey Adliye Vekâletine intihap buyurul-
muştur. Bu zat ya kaJbul eder, ya etmez. Ka
bul etmezse bittabi yeni 'bir vekil intihabedi-
lir. Bunun için söz yoktur. Kabul ederse ya
hut etmiş ise zanni meselesini görüşüyoruz. Me
seleyi (Roma) yapmıyalım. (Keskin) yapalım. 
Şimdi Celâleddin Arif Bey Keskin'de veya Kır
şehir'inde olsaydı, yerine bir vekil mi intihab-
edecektik1? Yoksa öyle mi bırakacaktık? Zan
nederim ki yirmi dört saat için, on iki saat 
için başka bir vekil intihabedemeyiz. Kanu
nun zannederim, üçüncü maddesinin fıkrai ahi-
resine tevafuk ediyor. O fıkra diyor ki; «Va- ! 
zifesi başından limazeretin infikâk ederse.» Ce
lâleddin Arif Bey de vazifesi başından limaze
retin ayrılmıştır. (Hayır sodaları) Müsaade 
buyurun. Burada aklımın erdiği kadar söyle
mek memnu değildir ve burası kimse tarafın
dan kiralanmış da değildir, herkes çıkar söy- | 
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ler, ben de söylüyorum. Celâleddin Arif Bey 
eğer yakın bir yerde olsaydı gelip sandalyada 
oturacaktı ve limazeretin kaybolmuş gibi ola
caktı. Roma'da olduğu içindir ki buraya ge
lip vazifesine başlıyamamıştır. Şu halde bu ma
zerete müsteniden vazifesi başından infikâktir 
ama gelmiş de ayrılmış değil, fakat burada bu
lunamıyor. Bunun yerine bence vekil intihabet-
mıek doğru ve zaruridir. Çünkü buraya vusu
lü belki bir ay, belki on *beş gün sürecektir. 
Bugünkü mesele, yerine bir vekil intihabölun-
sun ve kim intiha'betsin? meselesidir. Eğer bu 
işi, kanunu bu şekilde tetkik ederseniz Heyeti 
Vekileye bırakırız, Heyeti Vekile aralarından 
birisini intihabederler. O zaman filân ve filân 
diye ayırmaya lüzum yok, eğer Meclis intdhab-
edeoek diye ısrar ıbuyuruluyorsa o zaman me
sele değişir. Tabiî Meclis hürdür, istediği
ni intihâbeder. O vakit de Hoca Efen
di Hazretlerinin söylediği gibi burada nam
zet tâyinine lüzum yoktur. Abdullah Azmi 
Efendi veyahut Yusuf Kemal Bey denmesine lü
zum yoktur. Meclis onları intihabedecek olursa 
eder. 

TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Maslaha
tı teshil için söyledi hoca efendi. 

ÖMER LÛTFÎ B. (Devamla) — Bendenizin 
kendi kanaatim; Celâleddin Arif Beyin vazifeyi 
kabul ederek buraya gelmesi nihayet on beş gün
lük bir meseledir. On beş gün için yeni intihap 
ile uğraşmaya lüzum yoktur. Şayet daha evvel 
onun ademikabulüne dair bir haber gelirse o za
man Vekil vekili olacak kimse tabiî sakıt olur 
ve yerine asıl Vekil intihabolunur. 

HAKKI HAMI B. (Sinob) — Bu mesele üze
rine müzakeratla geçirdiğimiz zamanda bir Ve
kil intihabedilebilirdi. Yalnız sair zamanlarda 
münakaşaya mahal bırakmamak için bunun şim
di halli lâzımdır. Son fıkra, Meclis zabıtname
leri tetkik edilecek olursa görülecektir ki; vekâ
letlerden her hangi birisi vazifei vekâletine mü-
taallik hususat için dâhili memlekette teftisata, 
tahkikata gidecek olursak - ki o da muvakkat bir 
zaman için gidip gelecektir - bunun yerine ikin
ci bir vekil intihabına lüzum yoktur. Binaena
leyh; Heyeti Vekile aralarından birisini intiha,-
beder demek, o Vekilin de inzimamı reyi ile «fi
lân efendi ben gelinceye kadar bu vazifeyi ifa 
etsin» diye reyini vermekle, o Vekil vekilinin ifa-

— 382 — 
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yi vazife esnasında hilafı usul ve kanım yapaca
ğı meşruiyetleri asıl vekilin üzerine alması der 
mektir. Binaenaleyh; bu fıkra Meclisi âliniz ta
rafından yapılacak istizah neticesinde doğrudan 
doğruya Heyeti Vekilenin göstereceği Vekilin 
değil, belki asıl Vekğilin ıskatını mucibolacak bir 
surette mesulün kim olması esasına müsteniden 
kabul edilmiş bir fıkradır. 

Celâleddin Arif Bey meselesine gelince; Celâ-
leddin Arif Bey Avrupa'dadır. Şimdi Celâled
din Arif Beyin reyi inzimam etmediği halde He
yeti Vekile meyanmdan birini intihabedeceğiz. 
Celâleddin Arif Beyin muvasalâtına değin vu-
kubulacak işten dolayı Meclisi Âlinizce bir isti* 
zah vukubulur ise kimi ıskat edeceğiz? Iskat için 
mutlaka intihap lâzımdır. Eğer ıskat etmek lâ
zım gelirse Heyeti Vekileyi ıskat etmek icabe-
der. Yani Vekil vekili Heyeti Vekile tarafından 
seçilecek olursa Vekil vekili istizah neticesinde 
ademiitimada mazhar olduğu takdirde Heyeti 
Vekileyi kamilen ıskat edecekseniz bunu kabul 
edelim. Edemediğiniz takdirde - ki edemezsiniz -
binaenaleyh; Meclisi Âlinizin intihabetmesi zaru
ridir. Ve kanun da bunu âmirdir. Yoksa şöyle
dir, böyledir diye kanunda tefsire lüzum görüle
cek müphemiyet yoktur. Birinci fıkra sarihtir. 
Bu fıkraya göre intihabın Meclisten icrası zaru
ridir. (Müzakere kâfi sesleri) 

REİS — Müzakerenin kifayeti hakkında bir 
takrir vardır. Müzakerenin kifayetini kabul eden
ler lütfen elİerini kaldırsın. Müzakere kâfi gö
rülmüştür. Takrirleri okuyoruz efendim. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Adliye Vekâleti Vekilinin 

Meclisçe intihabı hususunun reye konmasını tek
lif ederim. 

15. VII . 1338 
•.•-'•'r 'v Aydın 

Tahsin 

Riyaseti Celileye 
Kanun sarihtir. Bu bapta müzakere zaittir. 

Meclisi Âli tarafından bir Vekil vekili intihabı
nı teklif eylerim. 

Erzurum 
Salih 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Adliye Vekâletine tâyin 

olunan Celâleddin Arif Beyden cevap vürude-
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dineeye kadar intihabın tehir olunmasını teklif 
ederim. 

Gazianteb Mebusu 
Şahin 

REİS — Efendim üç takrir vardır. Bu tak
rirlerin birisi; intihabın tehiridir. Tehiri intiha
bı reye vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın... Kabul edilmemiştir. Diğer tak
rirler intihabın icrasına dairdir. Binaenaleyh; 
intihabın icrasına başlıyacağız. Efendim müsa
ade buyurursanız evrakı varideyi bitirelim de 
ondan sonra intihaba başlıyalım. 

3. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Malatya Mebusu Feyzi Efendinin Me
murin Muhakemat Tetkik Heyeti âzal%ğvndan is
tifası 

REİS — Malatya Mebusu Feyzi Efendinin, 
Tetkik Heyetinden istifasına dair bir takriri var
dır : 

Riyaseti Celileye 
Bâzı meşguliyetimden dolayı Heyeti Tetkik 

âzalığından istifamın kabul Duyurulması müster-
hamdır. 12 Temmuz 1338 

Malatya Mebusu 
Feyzi 

2. ~ Mardin Mebusu Midhat Beyin, Memu
rin Muhakemat Tetkik Heyetine intihabı 

REİS — Efendim, bundan sonra en fazla 
rey alan Mardin Mebusu Midhat Bey vardır. 
Midhat Beyin Tetkik Heyetine memuriyetini ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

3. — Dahiliye Encümenindeki münhaîlere 
âza intihabolunmasına dair Encümen Riyaseti 
tezkeresi 

REİS — Dahiliye Encümenine âza intihabı
na dair Encümen Riyasetinin tezkeresi vardır. 

Riyaseti Celileye 

Encümen âzasından Şevket Bey (Bayezid), 
Hilmi Bey (Ardahan), Zülfü Bey (Diyarbekir) 
mezunen infikâk eylediklerinden encümenin 
muntazaman devamı tahtı temine alınmış olmak 
üzere yerlerine mensubolduğu şubelerden birer 
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zatın intiİıabiyle isimierinin inhasına müsaade 
buyurulması arz olunur, efendim. 

.1.3 Temmuz 1338 
Dahiliye Encümeni Reisi 

Lâzistan 
Esad 

REİS — Encümenden infikâk eden zevat Bi
rinci, İkinci, Beşinci, şubelerdendir. Yerlerine bu 
şubelerden intihap icra edilsin. 

HASAN B. (Trabzon) — Reis Bey Nizamna
me! Dahilî mucibince kürsüde reisin yanında iki 
kâtibin bulunması lâzımdır. Ekseriya ihtilâf olu
yor. Rica ederim, kâtiplerden birisi gelsin. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Müsaade buyurun 
efendim. Büyük Millet Meclisi için altı kâtip az 
olduğunu vaktiyle arz etmiştim. Dört kâtibin 
daha ilâvesini teklif etmiştim. Teklifimin mera
simi kanuniyesi yapılmıştır. İşte kâtiplerden 
dördü bugün hastadır. Hasta olan adamın yerini 
bugün kim dol duracaktır t 

4. — SUALLER. CEVAP 
/. — Karahisarı Şarki Mebusu Mustafa Be

yin, Kars . Zülkadriye Jandarma Kumandam 
Şükrü Efendi hakkında suali ve Adliye Vekili 
Refik Şevket Beyin tahriri cevabı 

REİS — Kars Jandarma (Kumandanı Şükrü 
Bey hakkında Karahisarı Şarki Mebusu Mustafa 
Beyin sual takririne Adliye Vekâletinin cevabı 
vardır. Okunacaktır : 

B. M. M. Riyaseti Oelilesine şifahi sual takriri 
Kars Zülkadriye'den Ahmed Lûtfi jmzasiyle 

keşide edilip bir sureti namıma mübellâğ ve mer
but telgrafnamede : Kars Jandarma Kumandanı 
Şükrü Efendi tarafından bilâmucip darp vöj iş
kence ve hilafı kanun davul, zurna ile teşhir 
edildiği ve mahkemei aidesinden aleyhinde cina
yet kararı sâdır olduğu halde mazharı himaye 
olarak tevkif olunmadıktan mâada vazifesi ba
şından bile infikâk ettirilmediği şikâyet olunu
yor. 

Şikâyeti vakıa şayanı ehemmiyet olup maz-
nununaleyh aleyhindeki takibatı kanuniyenin du
çarı^ teahhur olması ne gibi esbabı kamıniyeye 
müstenittir? Ve bu meseleye dair Adliye Vekâleti 
celil esine., müracaat vukubulmuş ise ne gibi te-
şebbüsata tevessül Duyurulmuştur? Heyeti Umu-
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»niye muvacehesinde .şifahen cevabı şâfi ita Du
yurulmak üzere keyfiyetin vekâleti müşarüniley-
haya tebliğ buyurulmasını arz ve teklif eylerim. 

9 Mart 1338 
Karahisarı Şarki Mebusu 

Mustafa 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
12 Mart 1338 tarih ve 125/182 numaralı tez-

kerei sâmilerine cevaptı r : 

Ahmed Ağazade Ahmed Lûtfi Efendiyi darp 
ve işkence ve davul, zurna ile teşhir eylemesin
den naşı mahkemei aidesinden aleyhinde 
cinayet kararı sâdır olduğu halde ma.z-
harı himaye olarak tevkif olunmadıktan ma
ada vazifesi başından bile infikâk ettirilmediği 
şikâyet olunan Kars ve Zülkadriye Jandarma 
kumandanı Şükrü Efendi aleyhindeki takibatı 
kanuniyenin duçarı teehhür olması ne gibi esL 

babı kanuniyeye müstenidolduğuna ve bu mese
leye dair vekâleti âciziye müracaat vukubulmuş 
ise ne gibi teşebbüsata tevessül -edildiğine mü
tedair Karahisarı Şarki Mebusu Mustafa Efen
dinin takririnden mukaddem vukubulan şikâ
yet üzerine hususu mezkûr vekâleti âcizinin da-
irei ıttılaına dâhil olarak keyfiyet hakkında 
derhal telgrafla mahallinden edilen istifsara ce
vaben mumaileyh Şükrü Efendinin Ahmed Ağa
zade Ahmed. Lûtfi. Efendi ile sair kesanı darp 
ve işkence etmesinden dolayı Kars Müstantik-
liğinee cinayetle lüzumu muhakemesine karar 
verildiği ve aynı meseleden ııaşi mumaileyh hak
kında Mülkiye Encümenince icra kılman tahki
katı havi evrakın müddeiumumiliğe tevdi edil
diği sırada maznununaleyhin tâyini merci isti
dası üzerine bu baptaki evrakın Heyeti Temyi-
ziyeye sevk ve irsal kılındığı Kozan İstinaf 
.Müddeiumumiliğinden işar kılınmasına mebni 
meselei mephusa hakkındaki tetkikatı temyizi-
yenin tesrii icrası esbabının istikmali zımnında 
başmüddeiunmmiliğe tebligat ifa. edildiğinden 
bu kere cevaben vâridoian on iki Haziran 1338 
tarih ve 264 numaralı telgrafnamede keyfiyetin 
Heyeti Temyiziyeee bittetkik Kozan Encümeni 
Mülkiyesinin merci tâyinine karar verilerek ev
rakının mahalline derdesti irsal bulunduğu bil
dirildiği mâruzdur efendim. 

Adliye Vekili 
Refik Şevket 

384 
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REİS — Cevap kâfi görülüyor mu Mustafa 

Bey? 
MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Vekil 

olmadığı için cevabı kâfi görüyorum. Emrivaki 
yaptım?;. 

2. — Burdur Mebusu İsmail tiübhi Beyin, 
Tiflis'te bulunan heyette dair suali ve Hariciye 
Vekili Yusuf Kemal Beyin şifahi cevabt 

REİS — Burdur Mebusu İsmail Sublıi Beyin 
sualine Hariciye Vekilinin cevabı vardır. Sual 
okunacaktır. 

Heyeti Celileye 
Kafkas hükümetleriyle aramızda konsolos

luk ve iktisat mukaveleleri akdetmek üzere 
Tiflis'te yedi aydan beri bulunmakta olan Ha
riciye Müsteşarı Suad Beyin riyaseti altında
ki heyet, esasları Kars Muahedesinde hazırlan
mış ve yalnız teferruatı kalmış olan bu işi bu 
derece uzun bir zamanda neden ikmal' ve av
det etmiyerek hâlâ temdidi ikamet ve bittabi 
fevkalâde masarif ihtiyar eylemektedir ve bu 
işin bir an evvel intacı için vekâletçe ne gibi 
emirler verilmiştir? Mumaileyhimin ikametleri 
daha devam edecek midir? Bu sualin Hariciye 
Vekâletine tevcihini teklif ederim. 

4 Temmuz .13IJ8 
Burdur Mebusu 

İsmail Subhi Soysallı 

HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEÎMAL B. —' 
Efendim, dosyayı bekliyorum. Dosya gelmedi. 
Mamafi şifahen cevap vereyim. Dosya tarih
lerin tâyini ve saire suretiyle işe yarıyaraktır. 
Müsaade buyurunuz dosya gelsin efendim. Bi
rinci sual zannederim, müddet uzuyor. Yedi ay
dan beri heyet orada kaldı deniyor. Hakikaten 
heyet oraya gideli yedi ay kadar oldu. Malû-
muâliniz bu heyet - dosya geldiği zamanda daha 
iyi arz edereğim - on kadar mukavele akdede
cektir. Bunlardan ikisini akdetti ve asılları da i 
Meclisi Âlinize berayı takdim Heyeti Vekil eve 
sevk olundu. Sonra bu heyeti Konsolosluk Mu- I 
kavelesi, Ticaret Mukavelesi, Posta Telgraf 
Mukavelesi akdedecek, sonra şimendiferlerde 
nakliyat için bir mukavele akdedecek. Malumu-
âliniz Batum transiti hakkında bir mukavele de 
akdedecektir. Sonra Müzahereti Adliye Muka
velenamesi sonra hukuku aile ve veraset ve eh- i 
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! liyete ait ahkâm hakkında» ayrıca bir mukavele 

akdedecektir - ki, bu mukaveleler on, on bir 
kadar olacaktır. Malûmuâliniz siyasi bir mu-

j ahede akdetmek o kadar güç değildir ve az za-
I man zarfında akdedilebilir. Fakat bu gibi fennî 
j mukavelât uzun münakaşalara mütevakkıftır. 
I Ve bâzı noktalarda ve meselâ bir cihette birkaç 

içtima akdolunuyor da o içtinıalarda muvaffak 
ulunamıyor, tarafeynce bir muvafakati efkâr 
hâsıl olamıyor, bunun için de uzuyor. Diğer bir 

j cihet var ki bunu bilhassa nazarı dikkati âlinize 
arz etmek istiyorum: O da Konnolosluk Muka
velesi gibi Ticaret Mukavelesi gibi, tebaanın 
tâbi olacağı ahkâm gibi mevad, sistemleri ve 
hükümet meslekleri ayrı olan iki cihet, iki taraf 
arasında akdolunuyor. Meselâ Ticaret Muka
velesi bizim Devlet sistemimiz başka, karşımız
da bulunan heyetin Devlet sistemi başka. Bu 
zamana kadar akdolunan ticaret mukavelena-

I uıesi malûmuâliniz sistemleri bir olan devit ler 
} arasında akdolunuyordu. Yani iki devlet de ka

pitalist. fertçiydi, sistemleri bu idi. Halbuki 
şimdi bir taraf Sosyalist aynı zamanda teşkilâtı 
hükümetçe Sovyetik. öbür taraf bu ikisi gibi 
ele değil. 

j Binaenaleyh bu mukavelenamelerin akilinde 
müşkülât çıkıyor, bu mukavelâtı eğer biz mu
vaffakiyetle akdedecek olursak işte bu ilk ola
caktır bundan dolayı da teahhur var. Fakat 
işin teahhuruna asıl sebebiyet veren mesele mu
haberattaki güçlüktür. Meselâ geçende yapı
lan Yaylak, Kışlak Mukavelesiyle, iludutdan 
Mürur Mukavelesini bize telgrafla verdiler. 

I Telgrafta birtakım cihetler noksan idi. Onları 
I sordum, cevap aldım. Sonra Heyeti Vekilede 
I müzakere edildi, Meclisi Âlinize getirildi, on

ların asılları bize bundan on gün evvel geldi. 
S Bakınız aradan ne kadar müddet geçti?.. Diye

ceksiniz ki, bunun için bir çare bulamaz mısınız? 
Her türlü tedabire tevessül edildiği halde bu 
muhabere meselesi lâyıkiyle yapılamıyor. Bir 
gün, bir hafta iyi gidiyor, ondan sonra bakı
yorsunuz ki, gelecek hafta iyi gitmiyor.. Bunda 
kusur yalmz bizim Posta ve Telgraf İdaremizde 
değildir... Karşı tarafta da vardır. Sonra belki 
orada zaman zaman ahval de tebeddül ediyor. 
Esiuıs tebeddül etti, karşı tarafın murahhasları 
tebeddül etti, onların da tesiri oldu. Onun içki 
bundan belki iki. üç ay evvel ben kendileri-
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ne şiddetle işinizi bitirin, dedim. Çünkü bende
nizin de Hariciye Vekili olarak o heyetin reisi
ne ve bir iki1 kâtibine eşeddi ihtiyacım vardır. 
Maliye Vekili arkadaşımızın keza maliye müşa
viri olan zata ihtiyacı vardır. Onun için bir an 
evvel buraya gelmelerini, avdetlerini temenni1 

ediyoruz. Fakat arz ettiğim gibi bunda muvaf-
rak olamıyoruz. Fakat son zamanda bundan on 
beş gün evvel bütün mesaisinin hulâsasını al
dık... Sonra şurayı da nazarı dikkati âlinize arz 
edeyim ki, burada da vakit ıgeçiyor. Meselâ, he
yetin bizden sorduğu bir iş hakkında. Meteelâ : 
Transit hakkında onlar ibize bir şey soruyorlar, 
teklif ediyorlar. Biz iktisat Vekâletine yazıyo
ruz, onlar Maliye Vekâletine yezıyorlar. Malû-
muâliniz biz Hariciye Vekâleti, ancak bu husus
ta bir aletiz.. Devairi saireden bize gelecek olan 
mütalâaları ledelhace doğrudan doğruya ledtl-
hace Heyeti Vekilenin kararı mahsusuna ikti
ran ettirerek mahalline tebliğe memuruz. Bun
lardan dolayı uzuyor, bütün bu teaJhhürat bun
dandır : Bazan îki ay oluyor, cevap 'alamıyoruz. 
Onun için bütün bu teahhüratm esbabı bunlar
dır. Bütün kuvvetiyle Hariciye Vekâleti »bunun 
bir an evvel bitmesine çalışıyor. Temenni ede
rim yakında biter... On, on bir mukavelenin bu 
kadar müddet zarfında bitmesi şayanı istiksar 
değildir. Sonra îsmail Subhi OBey bâzı sarih ce
vaplar istiyor... Diyorlar ki, Hariciye Vekâleti 
bunun için ne gibi emirler vermiştir?.. Şimdi 
dosya gelir. Bunlar için de o zaman cevap ve
ririm. Şimdi hatırımda yoktur. 

ŞOYlSALIiI tSMAÎL SIBHİ B. (Burdur) — 
Kafkas hükümetleriyle derdesti akdolan ticari 
ve iktisadi mukavelatın esbabı teahhürü hakkın
da Vekil Beyefendinin verdiği izahat hakikaten 
şayanı İstifadedir. Ve hakikaten görülüyor ki, 
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teahhür vardır. Ancak biz Avnıpıa'da Harbi 
Umumiye nihayet veren muazzam mukavelelerin 
birkaç ay içinde akdedildiğini biliyoruz. Bu 
muahadatın - daha doğrusu mukavelatın -
akdolunmadığı yolundaki mütalâam doğrudur. 
Ben temenni ederim ki, tekrar evamiri şedide 
versinler de fau işi intacetsünler. Çünkü başla-
nalı yedi ay oldu, ve tarafeynin menafii de esa
sen bundan müteessirdir. Rica ederim Hariciye 
Vekili 'Bey bir daha şiddetle emir buyursun
lar. 

Dr. TEVFÎK RÜŞDÜ ©. (Menteşe) — Av
rupalıların akdettikleri mukavelâtta yaşıyabile-
cek kabiliyette hiçbir mukavele yoktur. 

S0Y1SALÜI ÎSMAÎL STJBHÎ B. (Burdur) — 
O mesele başka efendim. 

3. — Batum Mebusu AU Rıza Efendinin Mos
kova ve Kars muahedeleri hakkında Hariciye Ve
kâletinden suali 

REtS — Efendim Batum Mebusu Ali Riza. 
Efendinin bir sual takriri var, fakat kendisi 
burada yoktur. Keenlemyekün addedilmiştir. 

Rusya'ya izam olunan Tetkikatı ilmi
ye Heyetinin nıuhassasatı hakkında bir tek
lif var. Onu ruznameye alıyoruz. Müzakere edi
lecek mevad meyanmda Heyeti Vekilenin va
zife ve mesuliyetine dair lâyihai kanuniye var
dır. Bundan evvel Adliye Vekâleti Vekilinin in
tihabını yapalım. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Hiç olmazsa on 
dakika görüşelim. Reis Beyefendi, ondan sonra 
yaparız. 

REİS — On dakika teneffüs edilmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı celse; saat : 2,16 



ÎKINCÎ CELSE 
Bed'i mûzakerat; Saat : 3,00 

RElS — İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi/Hazretleri 
KÂTİPLER : Atıf Bey (Kayseri), Enver Bey (tamir) 

REÎS — Celse küşadedilmiştir: 

4. — Birinci, Beşinci, ve İkinci şubelerden 
muhtelif encümenlere intihab edilen âza hakkın
da şube Riyaseti tezkeresi 

REÎS — Efendim, Birinci Şubeden muhte
lif encümenlere âza intihabolunmuştur, onları 
arz ediyorum: Durak Bey (Erzurum), Dahiliye 
Encümenine. Şükrü Bey (istanbul), Müdafaai 
Milliye Encümenine. Arif Bey (Konya), Durak 
Bey (Erzurum), İstida Encümenine, Naci Bey 
(Elâziz), Kavanini İMaJiye Encümenine. Tevfik 
Bey (Van), Lâyiha Encümenine. Tahir Efendi 
(Kângırı), İktisat Encümenine. Esad Bey (Mar
din), Posta ve Telgraf Encümenine. Emin Bey 
(Erzincan)', Muvazenei Maliye Encümenine âza 
intihabolunmuşlardır. 

Adliye Vekâleti Vekili intihabatı : 

REÎS — Efendim Adliye Vekâleti Vekili in
tihabına başlıyoruz, lütfen reylerinizi istimal 
buyurunuz. (Âra istihsaline başlandı) 

REÎS — Efendim reylerini vermiyen zevat 
varsa lütfen versinler. (Arayı tasnife bakur'a: 
Sami Bey (îçel), Tufan Bey (Hakkâri), Nail 
Efendi (îçel), memur oldular.) 

REÎS — Efendim şubelerden gelmiş bâzı tez
kereler var. Onları da tebliğ edeceğim. 

Riyaseti Celileye 
Beşinci Şubece : Dahiliye Encümenine Saru-

han Mebusu Avni Beyin intihabolunduğuııu arz 
eylerim. 

15 Temmuz .1338 
Beşinci Şube Reisi 

Mustafa 

Riyaseti Celileye 
Şubemizin bugünkü içtimamda Dahiliye 

Encümenine Süreyya Bey (Saruhan), İktisat En

cümenine Şükrü Bey (Canik), Zamir Bey (Ada
na) nın intihabedildiği mâruzdur efendim. 

15 Temmuz 1338 
İkinci Şube Reisi 

Lâzistan 
Esad 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — İcra Vekilleri Heyetinin vazife ve me

suliyetine dair Encümeni Mahsusça ihzar olunan 
kanun teklifi ve mazbatası 

REÎS — Efendim bugünkü ruznamemiz, He
yeti Vekilenin vazife ve mesuliyetine dair olan 
'kanun lâyihasıdır. Onun müzakeresine başlı
yoruz : 

Îcra Vekillerinin vazife ve mesuliyeti hakkında 
kanun lâyihası 

Esbabı mucibe mazbatası 
îcra Vekillerinin vazife ve mesuliyetlerine 

nıütaallik olarak ilk defa Encümeni Mahsus ta-
rafmdan ihzar olunan lâyihai kanuniyenin mü-
zakerei umumiyesi neticesinde mesele, namzet 
iraesine dair olan maddenin de ilâvesiyle En
cümeni Mahsusun da iştirak eylemesi kaydiyle 
Kanunu Esasi Encümenine havale buyurulmuş 
ve bu suretle yeni bir şekilde vücutbulan encü
meni âcizanemiz tetkikat ve tamikatım alette-
vali takibeder^k kendisine tevdi olunan işleri, 
Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun ruhuna muva
fık olmasına bilhassa itina ettiği bâzı netice
lere isal eylemiştir. Mesaimizin heyeti umumi-
yesini teşkil eden bu netayiç, mevzuübahis m'e-
vad 'mahiyeti itibariyle iki kısma tefrik oluna
rak îcra Vekillerinin sureti intihabına, yani 
îcra Vekilleri Heyetinin sureti teşkil ve ter
kibine aidolan bir kısmı ayrı bir lâyihai kanu
niye halinde bundan evvel tafkdim olunmuş ol
duğu gfbi îcra Vekillerinin münferiden ve 
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müçtemian. haiz oldukları vazaif ve salâhiya- I 
tın hudut ve derecatma ve bu heyete kezalik ! 
gerek münferiden ve gerek müçtemian terettüb- i 
edebilecek mesuliyetlerin enva' ve eşkâli ile ı 
usulü müeazata dair olan kısmısani dahi di
ğer <bir lâyihai kanuniye halinde bugün Heye
ti Umumiyenin nazarı takdir ve tenkidine arz 
olunuyor. İki lâyiha esasen ayrı mahiyette şey
ler olmakla beraber binnetice yekdiğerini ik
mal eder şekil ve surette vücut bulmuş olduk
ları her ikisinin tetkiki mütalâasından müste-
ban olabilir. Encümeni âcizanemiz, bilhassa bu 
kere Meclis Heyeti Umum iyesinden müntehap 
bir reisi esasinin \az'ı ile İcra Vekillerinin ye-
diemanetlerine tevdi olunan umur ve vazaif e, 
muntazam bir devletin ilk bakışta toplu bir 
manzume halind? görülmek lâzım gelen masali-
hi umum iyesinin hem şeklini hem esasını te
min etmiş olduğu kanaatindedir. Burada tek
rar etmek lâzımgelecektir ki, encümeni âciza-
nemizin tetkik ve tertibettiği vazife ve mesu
liyet lâyihasında İcra Vekillerine münferit ve 
müçtemi vazifeler tefrik ve tâyin ve mesuli
yetler tahmil ve tertibedilmiş olmakla beraber 
hâkimiyeti bilâkayıt ve şart millete bırakan 
ve icrai, teşriî bütün kuvvet ve kudretleri 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde temerküz ve 
tecelli ettiren Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 
ruhu aslisi hiçbir yerde ihlâl edilmemiş, belki 
aynı ruhtan mülhem olmak suretiyle yürütüle
rek Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun o esasatı 
daha ziyade tavzih ve binaenaleyh, imal ve ik
mal edilmiştir. Encümenin mahreki tefekküra-
tı daha iyi görülebilmek için Teşkilâtı Esasiye 
Kanunumuzun bilhassa maddeleri göz önünde 
tutulmak lâzmıgelir. 

MADDE 1. — Hâkimiyet bilâkayıt ve şart 
milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını 
bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenit
tir. 

MADDE 2. — İcra kudreti ve teşri salâhi
yeti milletin yegâne ve hakiki mümessili olan 
Büyük Millet Meclisinde tecelli ve temerküz 
eder. 

MADDE 3. — Türkiye Devleti Büyük Mil
let Meclisi tarafından idare olunur ve Hükü
meti «Büyük Millet Meclisi Hükümeti» unva
nını taşır. 
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MADDE 8. — Büyük Millet Meclisi, Hükü

metinin inkısam eylediği devairi kanunu mah
sus mucibince intihapgerdesi olan vekiller va-
sıtasiyle idare eder. Meclis icrai hususat için 
vekillere veçhe tâyin ve ledelhace bunları teb
dil eyler. 

MADDE 7. — (Son fıkra) Heyeti Vekilenin 
vazife ve mesuliyeti kanunu mahsus ile tâyin 
edilir. 

Üçüncü madde ile sekizinci madde arasında 
hiçbir münafat olmadığını izaha hacet yoktur. 
Hususiyle 8 nci maddedeki (veçhe) fıkrası ve 
(tebdil) kelimesi Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümetinin hem alacağı şekli, hem de faaliye-, 
tinin istikamet ve mahiyetini göstermeye kâfi 
çok esaslı kayıtlardır. Encümeni âcizanemiz, va
zife ve mesuliyet lâyihasını vücuda ıgetirmek 
için, 'Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun bu nıkatı 
asliyesi üzerinde tevakkuf ve onları tavzih ve 
imal etmekten başka bir şey yapmamıştır deni
lebilir. Filhakika haiz olduğu salâhiyet muci
bince zaten yapacağı başka bir şey de yoktur ve 
olamazdı. Encümeni âcizanemiz birinci lâyiha-
siyle İcra Vekilleri Heyetini teşkil ve terkibey-
ledikten sonra bunların vazife ve salâhiyetleri
ni tâyin edecek olan bu ikinci lâyiha da Meclis 
ile İcra Vekilleri arasındaki münasebatln birin
cisi Meclis tarafından verilecek (veçhe) Terden 
ibaret olmak lâzımgeleceğini görmüştür. Bizim 
şekil ve vazife ve mesuliyetimizin esası budur. 
Onun için lâyihamızın birinci maddesi (veçhe) 
lere tahsis ve bunlar tabiat ve maslahat iktiza-
smca ikiye tefrik 'olunarak umumisiyle hususisi
nin nasıl verileceği, ne gibi esbap ve •şerait al
tında ve hangi suretlerle tadil ve tebdil oluna
cağı kaydedilmiş ve Vekiller tebeddül ettikçe 
(veçhe) 1er hakkında yapılacak muamele 8 nci 
ve 0 ncu maddelerde gösterilmiştir. Her fikir, 
bilhassa tatbikatta mazharı kemal olmak için 
az - çok zaman ister. Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Hükümeti bu (veçhe) esasını tatbikatta ke
maliyle tecelli ettirdiği zaman hakikaten dünya
nın ideal bir devlet ve hükümeti olmak menzele-
tini ihraz edeceği kanaatinde encümeni âcizane
miz müttehidi] efkârdır. 

İcra Vekillerinin sureti intihabına dair olan 
kanun lâyihasında Meclisten müntahabolmasına 
lüzum göstermek suretiyle kendisine yeni bir 
vaziyet vermiş olduğumuz İcra Vekilleri Reisi-. 
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nin vazife ve salâhiyeti bu lâyihamızın 2 nei, 
6 ncı, 7 nci maddelerinde gösterilmiştir. Bu 
maddeler görüldükten sonra îcra Vekilleri Rei
sinin ne için müstakillen lera Vekilleri Reisi 
olarak müntahabolması lâzımgeldiği kendiliğin
den anlaşılacağı cihetle burada o bapta fazla iza
hata ihtiyaç görmemekteyiz. 

Lâyihanın iki mühim maddesini 3 ncü ve 4 
ncü maddeler teşkil eder. Bunun birincisinde, 
(îcra Vekilleri Heyetinin kendi kendine ittihazı 
karar ederek doğrudan doğruya tenfiz ve icra 
dahi edebileceği hususat kaydedilmiş, ikincisin
de ise icrası behemehal Büyük Millet Meclisinin 
tensib ve müsaadesine muallâk olan mevad zi
kir ve tadadolunmuştur. Buradaki 3 ncü madde
nin Teşkilâtı Esasiye Kanununun 2 nci ve 3 ncü 
maddeleriyle tezat teşkil etmiyeceğine şüphe 
yoktur, zan değil, hattâ farz bile etmek isteme
yiz. Bir kere Teşkilâtı Esasiyenin o maddeleriy
le beraber bir de sekizinci maddesi vardır ki, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin umuru devleti 
nasıl tedvir edeceğini natıktır. 'Saniyen her han
gi bir hakkın ve her hangi bir vazifenin alâtarı-
kıttevkil ihkak ve ifası o hakkın vazifeden in
tizama delâlet edemez. Bu hususta zaruret de var
dır. Bu hukuk ve vazaifin aslen heyeti ıraıumi-
yesinin Mecliste muhafazasiyle beraber mütefa-
vit eşkâl ve derecatta alâtarikıttevkil infaz ve 
icra ettirilmesinde ise - esasa hiç zarar vermi-
yen - bir zaruret vardır. Veçheleri Meclis ver
dikten, icra Vekilleri Heyetinin 'gerek reisi ve 
gerek diğer 'erkânı bir taraftan Meclis ve en-
cümenleriyle (Madde 6, 7, 11, 12) daima hali te
masta olmak ve diğer taraftan Heyeti Umıımiye-
ye gerek re'sen ve gerek davet vukuu ile mev
kut ve gayrimevkut, yani her zaman ıza hat 
ve beyanatta bulunmak mecburiyetinde olduk
tan sonra ve bu kayıtlara mukabil îcra Vekil
leri Heyetine serbestii hareket vermek daima 
hali harekette olan masalihi umumiyenin ce
reyanı salimi için elzem bir keyfiyet olduğunda 
şüpheye maîîal yoktur. Zaten vaz'olunan esa-
sata göre ufak büyük umur ve muamelâtın kâf-
fesi fiilen Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
dairei iktidar ve malûmatına dâhildir. Bundan 
daha ileri giderek urfak büyük her iş mutlaka 
Meclisin karariyle yapılsın demeye kadar va
rılırsa o zaman Devletin hayatı idaresi felce 
uğratılmış olur. Maahaza encümen dördüncü 

r. 1338 0 : 2 
: maddede tadadettiği emsalle kararı nihaisi be

hemehal Büyük Millet Meclisine ait umur ve 
muamelâtı mühimine bulunduğunu zikir ve be
yan eylemiş ve ancak bunların ihzari olan ilk 
devrelerinde dahi îcra Vekilleri Heyetine ke
mali cesaret ve ciddiyetle çalışmak için salâ
hiyeti kâmile bırakılması kanaatini muhafaza 
ederek (Kaiblclicra Büyük Millet Meclisine arz) 
kaydiyle menafii âliyei memlekete muvafık 
olacağı itikadında bulunduğu bu zihniyetini 
ifade etmek istemiştir. Birinci fasılda hususa-
tı marazadan başka bütçenin senei maliyenin, 
hululünden lâakal dört ay evvel Meclise tev
dii ve memurinin tâyini gibi burada üzerlerin
de dûrudiraz tavakkufa lüzum görmediğimiz 
meseleler vardır. 13 ncü maddede mezkûr Bü
yük Millet Meclisi ile îcra Vekilleri arasında 
veya îcra Vekillerinin kendi aralarında zuhur 
ede'bilecek ihtilâfın mercii halli Büyük Millet 
Meclisi olacağı ise bedihi bir keyfiyettir. Me
suliyetle sureti tahkikat ve muhakemeye aido
lan 2 nci ve 3 ncü fasıllar tâyin olunan vazai
fin netayici zaruriyesi olarak encümeninnzce 
tes'bit ve takrir olunmuş esastır. Eğer Büvük 
Millet Meclisi Heyeti Umumiyesi bu iki faslı 
aynen veya tadilen taknin ederse memleketi
mizde ilk defa olarak usulü mesuliyetin vazı 
ve tatbikine ait fiilî adımın atılması şerefini 
de kendisi ihraz etmiş olacaktır. 

Lâyihai Kanuniye 

Fasıl : 1 
Vazife 

MADDE 1. — Büyük Millet Meclisi, mem
leketin siyaseti umumiyesi hakkında îcra Ve
killeri Heyetine umumi ve her vekâlete mev
du vazaif için de hususi veçheler verir. Umumi 
veçhe, Hariciye, Dahiliye, Muvazenei Maliye, 
Müdafaai Milliye, îktisat encümenlerince mün-
tahap ikişer ve diğer encümenlerce müntahap 
birer zattan terekkübedecek bir Encümeni Mah
sus tarafından îcra Vekilleri huzuru ile ve hu
susi veçheler dahi aidolduğu encümen tarafın
dan vazifedar olan vekilin huzuriyle ihzar ve 
Heyeti Umumiyeye arz olunur. Meclis lüzum 
gördüğünde umumi ve hususi veçheleri tadil 
veya tebdil eder. 

MADDE 2. — îcra Vekilleri Reisi, vazaifi 
müşterekeden dolayı îcra Vekilleri Heyeti ile 
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Büyük Millet Meclisi arasında vasıtai arz ve 
tebliğ ve indeliktiza vekillerin mercii iştişarisi ol
duğu gibi Vekiller Heyeti müzakeratım tanzim 
ve idare ile dahi mükelleftir. 

MAADE 3. — tcra Vekilleri Heyeti: 
1. Emniyet ve asayişi memleketin muhafaza 

ve temini, 
2. Dâhili vatanda refah ve saadeti uınumi-

yenin temini için tedabir ittihazı, 
3. Devletin beynelmilel münasebatmı daimî 

surette takip ve idare, 
4. Hariciye Vekâletinin inhasiyle sefir ve 

mümessil tâyin ve tebdili, 
5. Sulh ve muahede ve beynelmilel her tür

lü mukavelât müzakeresi hususunda heyetler ve 
memurlar tâyini, 

6. — Dahiliye Vekâletinin inhasiyle vali tâ
yin ve azli, 

7. Ordu müfettişi, ordu ve kolordu kuman
danları tâyini, 

8. Derhal Büyük Millet Meclisinden karar 
suduru mümkün olmıyan ahvalde nihayet kırk 
sekiz saat zarfında Meclisçe müzakeresi temin 
olunmak şartiyle muvakkaten Idarei örfiye 
ilânı, 

9. — Devairi Hükümetin muamelâtına ve 
kavaninin sureti tatbikıyesine mütallik talimat
nameler tanzimi gibi lıususat hakkında ittihazı 
karar ederek doğrudan doğruya tenfiz ve icra 
salâhiyetini haizdir. 

MADDE 4. — İcra Vekilleri Heyetinin : 
1. Mütareke ve müsalâha ve muahede akdi, 
2. Vatan müdafaası ilânı, 
3. Umumi veya hususi seferberlik ilânı, 
4. Mükellefini askeriye celp ve terhisi, 
5. Kuvayi berriye ve bahriyenin tezyit veya 

tenkisi, 
6. Bilûmum tekâlifin tarh veya ilgası, 
7. İstikraz akdi, 
8. Affı umumi veya hususi ilânı, 
9. Takibat ve tahkikat ve mücazatı kanuni-

yenin tehir veya tecili, 
10. Devletlerle münasebatı siyasiye tesis ve 

idamesi, 
11. Muvakkaten idarei örfiye ilânı, 
12. İdarei örfiye ilân olunan mahallerde 

icabeden mahakimin teşkili, 
13. Nişan ve unvan ve fevkalâde rütbe ve 

mansıp tevcihi, 
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14. Binbaşılık ve daha yukarı rütbei askeri

yenin alelûsul tevcihi, 

15. Kavanini mahsusa ile vilâyat ve beledi
yelere terk olunanlar haricindeki mukavelât ve 
imtiyazatm akit ve feshi, 

16. Mahakimi adliye ile Divanı Harbi da
imilerden sâdır olup temyizen tasdik olunan idam 
hükümlerinin icra ve infaz veya tahfifi gibi umu
ru mühimme ile bunlara makıys ve mümasil si
yasiyat ve iktisadiyatı umumiyei Devlet hakkın
da ittihaz edecekleri mukarrerat ancak ihzari ma
hiyeti haiz olup kablelicra Büyük Millet Mecli
sine arz olunmak meşruttur. 

MADDE 5. — İcra Vekilleri Heyeti, Muva-
zenei Umumiye Kanununa, mütaallik olduğu senei 
maliyenin hululünden lâakal dört ay evvel Bü
yük Millet Meclisine tevdie mecbur ve her nevi 
kanun lâyihası teklifine salâhiyattardır. 

MADDE 6. — İcra Vekilleri Eeisi Büyük Mil
let Meclisine arzı mecburi olmıyan lıususat hak
kında da Meclis encümenleriyle istişare edebile
ceği gibi Heyeti Umunıiycye de müracaat edebi
lir. 

MADDE 7. — İcra. Vekilleri Eeisi, Devletin 
ahvali umumiyesine mütedair İcra Vekilleri He
yetince ittihaz olunan mukarrerat ve icraattan 
iki ayda bir defa ve ledeliktiza gerek re'seıı ve 
gerek Büyük Millet Meclisinin davetiyle her za
man Meclise beyanatta bulunur. 

MADDE 8. — Her Vekil, Vekâletine müta
allik umuru kavanin ve usulü mevzua ve Bü
yük Millet Meclisi tarafından irao olunan veçhe 
dairesinde tedvir ve temşiyetle memurdur. 

MADDE 9. -—• Her Vekil, intihabını mütaa-
kıp veçhe hakkındaki noktai nazarını encümeni 
aidine beyan eder. Tadile lüzum gördükleri ve
ya ihtilâf ettikleri takdirde, keyfiyet Meclise arz 
olunur. 

MADDE 10. — Kavanini mevcudeye nazaran 
tâyinleri irade i milliyeye mütevakkıf olmıyan 
memurin alelûsul vekili aidi tarafından tâyin ve 
terfi ve azledilir. Tâyinleri iradei milliyeye taal
lûkuna mütevakkıf olan njemurinden üçüncü 
madde mantukunca İcra Vekilleri Heyetine ait 
bulunanlardan maadası vazifedar olan Vekilin 

i alelûsul inhası ve İcra Vekilleri Reisinin tasvibi 
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üzerine Büyük Millet Meclisi Reisinin tasdikiyle 
nasp ve azloluııur. 

MADDE 11. — Her Vekil, dairei Vekâletine 
ait lıususatta aidolduğu encümenle istişare ede
bileceği gibi Heyeti Umumiyeye dahi müracaat 
edebilir. 

MADDE 12. — Her vekil, vekâletine ait 
muamelât, icraat hakkında ayda bir defa ve 
ledeliktiza gerek re'sen ve gerek Büyük Millet 
Meclisinin talebiyle her zaman Meclise izahat 
vermeye mecburdur. 

MADDE 13. — Büyük Millet Meclisi Reisi-
ııin her hangi bir sebepten dolayı tasdikini mu
vafık görmediği bir karar hakkında îcra Ve
killeri ile aralarında mutabakatı efkâr hâsıl 
olmadığı takdirde kablelicra keyfiyet Büyük 
Millet Meclisine arz olunarak ihtilâfı vâki Mec
lisçe halledilir. îcra Vekilleri arasında zuhur 
edebilecek ihtilâf dahi kezalik kablelicra Mec
lise arz olunur. 

Fasıl : 2 
Mesuliyet 

MADDE 14. — îcra Vekilleri, vekâletlerine 
ait vazaif ve icraattan münferiden, vâzaifi müş-
terekeden müçtemian Büyük Millet Meclisine 
karşı mesuldürler. 

MADDE 15. — Vazifelerini her ne suretle 
olursa olsun ihmal, ya tecavüz veya suiistimal 
eden îcra Vekillerinin harekâtı vekâletlerine 
ait ise şahsan ve îcra Vekilleri Heyeti nmkar-
reratına mütaallik ise umumen tebdil olunur
lar. Ve indelicap tahtı muhakemeye dahi alınır
lar. 

MADDE 16. — Kavanini Devlete ve memu
rin kadrolarına muhalif olarak emvali Dev
letten sarfiyatta bulunan veya bulunduran îc
ra Vekilleri malen de mesuldürler. 

Fasıl : 3 
Sureti tahkikat ve muhakeme 

MADDE 17. — îcra Vekillerinden birinin 
veya heyeti umumiyesinin on beşinci madde 
mucibince tahtı muhakemeye alınmasına Mec
lis Heyeti Umumiyesince ekseriyetle karar ve
rilirse bakur 'a şubelerden birine havale olu
nur. Şube tarafından tahkikat badelicra ne
ticeyi mübeyyin tanzim olunacak mazbata Mec-
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lis Heyeti Umumiyesine arz olunarak reyi hafi 
ile ekseriyetle lüzumu muhakeme kararı ve
rildiği takdirde âzanm dördü Büyük Millet 
Meclisi Âzası meyanından Meclisçe bilintihap 
ve üçü Mahkemei Temyiz rüesası veya âzası 
meyanından Meclis Divanı Riyasetince ba
kur 'a alınacak yedi kişilik bir mahkemede mu
hakeme olunurlar. Meclisten müırtahap dört 
azadan biri Meclis Heyeti Umumiyesi ekseri
yetiyle Reis tefrik edilir. Bu mahkeme nezdin-
de bulunmak üzere Meclisçe âzası meyanından 
bir zat müddeiumumi olarak intihabolunur. 

MADDE 18. — Ayrıca bir Usulü muhakeme 
Kanunu tanzim olununcaya kadar işhıı mah
kemede Usulü mııhakematı cezaiye Kanununa 
tevfikan icrayı muhakeme ve ittihazı hükmo-
lunur. Şu kadar ki : Mahkeme, her hususta 
ve ekseriyeti mutlaka ile karar ita eder ve hü
kümleri kabili istinaf ve temyiz değildir. 

MADDE 19. —. îşbu kanuna muhalif ahkâm 
mülgadır. 

MADDE 20. — îşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülieradır. 

MADDE 21. — îşbu kanun Büyük Millet 
Meclisi tarafından icra olunur. 

Reis Mazhata Muharriri 
îzmir îzmir 

Yunus Nâdi Mahmud Esad 
Kâtip 

Kütahya Kângırı 
Ragıb Behçet 

Karahişarı Şark: Karahisarı Şarki 
Bâzı cihetlerine muhalifim Ali Süruri 

Mustafa 
Gümüş ane - Menteşe 

İkinci, üçüncü fasıllara Dr. Tevfik Rüşdü 
kısmen muhalifim, He

yeti Umıımiyede sız 
edeceğim 

Hasan Fehmi 
Erzurum Bursa 

Bâzı ahkâma muhalifini Operatör Emin 
Hüseyin Avni 

Malatya Kângırı 
Sıdkı Tevfik 

Kozan 
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REİS — Efendim, Ragrb Bey encümen na- | 

mına izahat' verecek. 

RAGİB B. (Kütahya) — Malûmuâlileri 
efendim, Meclisi Alinin bidayeti içtimamdan 
beri Heyeti Vekilenin vazife ve mesuliyetine 
dair bir kanun lâyihasının ihzarı için lüzumu 
katî görülmüş ve evvelce bu mesaili tesbit ede
cek 'bir Encümeni Mahsus teşkil buyurulmuş 
ve o Encümeni Mahsusun tanzim ettiği lâyihai 
kanuniye; Teşkilâtı Esasiye Kanununun ruhu
na muvafık olmadığı esbabiyle Encümeni Mah
sus ile birlikte Kanunu Esasi Encümenine iade 
olunmuş ve yeniden, Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun ruhuna muvafık bir lâyihai kanuniye 
kaleme alınması emrolunmuştu. îşte Encümeni 
Mahsus ile Kanuau Esasi Encümeni birlikte 
bir encümen halinde, şu lâyihai kanuniyeyi 
- Esbabı mucibe mazbatasında muvazzahan be
yan olunan veçhile - uzun. uzadıya tetkik ve 
tetebbüden sonra ihzar ederek huzuru âlilerine 
getirmiştir. Her şeyden evvel şurasını arz ede
yim ki, bu kanun lâyihası; Meclisi Âlinin iz
har buyurduğu arzu dairesinde yazılmış ve en 
ziyade, Teşkilâtı Esasiye Kanununun ruhuna 
muvafık olması ciheti iltizam olunmuş ve he
men hemen Teşkilâtı Esasiye Kanununun ru
huna muvafık bir şekilde ihzar olunmuştur. 

îşbu lâyihai kanuniye tanzim olunurken ev
velâ vazife düşünülmüş ve bir faslı mahsus ile 
Heyeti Vekilenin vazifesi tesbit edilmiştir. Bu 
hususta Meclisi Âlinin vaziyeti teşekküliyesi 
de nazarı dikkate alınarak, vazifelerin Heyeti 
Vekileye ve Meclise taallûk eden aksamı ve 
Heyeti Vekilenin ayrı ayrı yapacağı işler, müç-
temian yapacağı vazaif ve Heyeti Vekile Rei
sinin göreceği işler ayrı ayrı maddelerle mu
vazzahan gösterilmiştir. Vazife meselesi tesbit-
edildikten sonra, vazifeye mukabil bir de mesu
liyet mevzuübahsolarak Heyeti Vekilenin mes
uliyeti siyasiyesi ve bununla beraber mesuliyeti 
maliyesi dahi nazarı dikkate alınarak, ona gö
re ahkâmı vaz'olunmuştur. Malûmuâlileri Heye
ti Vekile, Devlet umuru gibi muazzam mesail-
den dolayı mesul edileceğine göre ve mahaki-
mi iptidaiyenin bu kadar muazzam mesaili 
lâyıkiyle ihata edecek derecede olmadığı mü
lahazasıyla Heyeti Vekilenin ayrıca, Devlet 
umurunu ihata edebilecek bir kudrette, bir 
mahkemeye tevdii nazarı dikkate alınarak ona 
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göre de bir madde vazı kılınmıştır. Bu mahke
menin teşkilâtı da maddelerde görülecektir. 
Encümen temenni eder ki bu kanun Meclisi 
Âlice kabul buyurulsun. 

REİS — Söz alanların esamisini okuyorum. 
Ali Şükrü Bey... 

REPÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Reis 
Bey leh ve aleyhte ayrılsın da, ona göre söyli-
yeyim. 

HASÎB B. (Maraş) — Efendim usul hak
kında arz edeceğim. Bu kanunun heyeti umu-
miyesi itibariyle vücuduna kaani olmıyan kim
se yoktur. Onun için heyeti umumiyesi üzerine 
değil, maddeleri hakkında mütalâatta bulunul
sun.. 

REİS — Evvelce böyle bir kanun yoktu, 
heyeti umumiyesi ve maddeleri hakkında mü
zakere zaruridir. Buyurun Mustafa Bey 

MUSTAFA B. (Kara'hisarı Şarki) — Efen
dim bendeniz bu kanunun bir an evvel çıkması 
taraftarıyım. Fakat heyeti umumiyesinde, ya
ni ekser aksamında Teşkilâtı Esasiye Kanunu
na tamamiyle tevafuk etmiyen bâzı haller var
dır. Bunları 'heyeti umumiyesinde icmalen arz 
edeyim. IVfalûmuâlinizdir 'ki, hâkimiyet bilâ-
kayduşart milletindir. Halkın mukadderatını 
bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenit
tir. Bu hâkimiyet ve 'bu kudreti tamamiyle 
Meclisin tatbik etmesi, yani Meclisin bizzat ele 
alması adimülimkândır. Bu, esas itibariyle bir 
nazariyeden ibarettir. Buna aldanıp da her işi 
Meclis görür itikadında bulunmak hatadır. 
Nitekim bu kanunun sekizinci maddesinde 
(Büyük Millet Meclisi Hükümetin inkısam ey
lediği devairi kanunu mahsus mucibince inti-
hapgerdesi olan vekilleri vasıtasiyle idare 
eder.) diyor. Bundan anlaşılıyor ki Meclisteki 
salâhiyetin ve Meclisteki 'kudretin pek büyük 
bir kısmı ve halka taallûk eden tekmil eihatı 
Heyeti Vekilede kalmış oluyor. Onun için bu 
Heyeti Vekilenin vazife ve mesuliyetine dair 
yapılan kanuna pek ziyade itina ve dikkat et
memiz lâzımdır. Bir kere vazife cihetinden... 
Encümeni Mahsusta yapılan kanunda evvele
mirde, Heyeti Vekile şunu yapar, 'bunu yapar 
dendiği gibi, Meclise ait, yani Meclisin tasdi
kine mukarin olacak keyfiyatı ihzari suretle 
yapar diyor. Orada ihzari surette yapar de
nince, yarın bir iş olur, ihzari bir surette ya
par, bize getirir, Ortaya atar. Siz bu işi kabu^ 
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le mecbur musunuz'? Değilsiniz ama, Hüküme
tin de bir vaz'ı ve mevkii var. Onu reddede
cek olursanız Heyeti Vekilenin mevkii sarsıl
mış olur. Bâzı öyle haricî politika işleri olur 
ki politikaya dokunur. 

«ihzar ettikten sonra» deniyor. Bendeniz 
diyorum ki Heyeti Vekile bu ihzar salâhiyetini 
Meclisten badelistizan haiz olsun. Kendikendi-
ne ihzar salâhiyetini haiz olmasın. 

Heyeti Vekile için ikinci cihet, eski beğen
mediğimiz Kanunu Esaside üç nevi mesuliyet 
vardı, Vükelâ üç suretle muaheze olunuyordu. 
Birincisi, şahsa aidolursa, Vükelâ eşhası saire 
gibi her mahkemede muhakeme olunabilir. 
ikincisi, vazifesinde vükubula^ak tekâsül ve 
terahisinden dolayı istizah tariki açıktı. Üçün
cüsü de mebuslar tarafından vazifesine ait !hu-
susattan dolayı vekiller aleyhinde şikâyet hak
kı vardı. O kanunu yaptığımız sırada bendeniz 
de Kanunu Esasi Encümeninde âza bulunuyor
dum. Üç noktayı da, mesuliyet cihetinden tas
rih edelim, usulü istizahı yazalım dedi isek de 
ekseriyet hâsıl olamadı, üstü kapalı yazıldı. 
Şundan bundan mesul olur dendi. Mesul olur 
ama, 'bunu kim yapacak? Bu nokta meskût 
kaldı. Buna dair hiçbir salâhiyet işareti yoktu. 
Sözüm bu kısımda bu kadardır, maddelere ge
lince ayrıca itirazatımı arz ederim. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon — Efendiler 
Encümeni Mahsus îera Vekillerinin vazife ve 
mesuliyeti hakkındaki kanun lâyihasının esba
bı mucibe mazbatasında diyo^ ki : «Şimdiye 
kadar Vükelânın, Heyeti Vekilenin vazife ve 
mesuliyetine dair bir kanun kabul edilmediği 
için Meclis bu kanunu kabul ederse bihakkin 
iftihar eder.» diyor. Hakikaten doğrudur. Bel
ki yarım asra yakındır, Kanunu Esaside He
yeti Vekilenin vazife ve salâhiyeti tavzih edil
mesi lâzımgelirken şimdiye kadar yapılma
mıştır. Yalnız esasa girmeden evvel müsaade
nizle kısa bir mukaddeme yapmak mecburiye
tindeyim : 

Ortayerde bir Teşkilâtı Esasiye Kanunu 
vardır. Bu kanun Heyeti Muhteremelerince ka
bul buyurulmuş ve bu kanunun sekjzinci mad
desi bizdeki icra Vekilleri için lâzımgelen 
esasatı ihtiva ediyor. Encümenin esbabı muci
be mazbatasında gösterdiği veçhile, Heyeti Ve
kilenin vazife ve mesuliyetine mütaalli'k me-
sail, sırf bu sekizinci, yani Teşkilâtı Esasiye , 
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Kanununun sekizinci maddesinin ruhundan 
mümkün mertebe ayrılmıyarak ona göre tertib-
edilmesi düşünülmüş. Büyük Millet Meclisi 
Hükümetinin tarz ve zamanı teşekkülü hepi
mizin malûmudur. O vakit bu tarzda bir Teş
kilât Kanunu veya buna benzer başka bir ka
nun yapmak zarureti vardı ve var olduğuna 
kanaat hâsıl olduğundan bu kanun yapıldı. Fa
kat Hükümetin teşekkülünden ve bu kanunun 
kabulünden beri geçen uzun zamandan beri gö
rüyoruz ki biz mütemadiyen Hükümeti yürüt
mek ve memleketin işlerini en mükemmel bir 
şekilde görebilmek için daha başka türlü kanun
lar yapmak ihtiyacını hissettik. Nitekim bu da 
bu tarzda duyulan ıztıranm, ihtiyacın bir neti
cesidir. Bundan evvel kabul etmiş olduğumuz 
ve bu kanuna müteferri bulunan Heyeti Vekile
nin intihabı Kanunu, yine aynı şekilde ortayer
de bu sekizinci madde varken zaruret karşısın
da kabul edilen diğer bir kanundur ki, bunun 
en mühim bir maddesi, biliyorsunuz İd, müsta
kil bir Heyeti Vekile Reisinin, icra Reisinin 
Meclis tarafından intihabedilmesidir. Heyeti 
Muhteremelerince birkaç gün evvel kabul edi
len kanun mucibince görülüyor ki, Heyeti Ve
kilenin bugünkü vaziyeti dünkü vaziyetinden 
başkadır. Belki itiraz ediliyor mülâhazasiyle söy
lemek istemiyorum. Fakat yine söyliyeceğim ve 
diyeceğim ki ; bu aşağı - yukarı kabine sistemi
ne doğru bir adımdır. Memleketin şekli idaresi
nin hususiyeti ne şekilde olursa olsun; fakat ic
ra itibariyle şimdiye kadar dünyanın kabul et
tiği yolun haricine çıkmak doğru olmadığı gibi 
bizim o yoldan ayrılarak böyle bir yol takibet-
memiz de doğru değildir. 

TUNALI HlLMÎ B. (Bolu) — Allah irtica
dan korusun. 

ALI ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Efendiler; 
eğer fiiliyat itibariyle.... 

HASlB B. (Maraş) — irtica sözünü geri al
sın. 

ALI ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Ehemmiyeti 
yok efendim, Tunalı Hilmi Bey söylüyor. Has
tadır, söyliyebüir. 

TUNALI HlLMl B. (Bolu) — Şahsa taar
ruzun ne kadar zaıf eseri olduğunu bilmelisin. 
Tunalı 'mn kalbine dokunmak elinde ise alnını 
karışlarım. (Gürültüler) 

ALI ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Onu da kabul 
ettim. Her hangi bir kanunun fiiliyat sahasın-
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da noksanı görüldüğü zaman lüzumsuz bir ina
da, bir ısrara mağlûbolmıyarak muvafık ve sa
lâha doğru gitmek için geri alınacak bir adımı 
irtica telâkki ederlerse ben bu adımı her vakit 
geri alabilirim. Halbuki işlerin yürümesine mâ
ni olan bir şekli kaldırmak bence terakkidir, sa
lâhtır. Bu, ne şekilde olursa olsun, terakki eseri
dir, irtica değildir. Efendiler Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun birinci maddesi k i ; «Hâkimiyet bi-
lâkaydüşart milletindir, idare usulü, halkm 
mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi 
esasına müstenittir.» Diyor. Bu mazbatanın Mu
harriri Esad Beyefendi geçenlerde şu kanuna 
müteferri olan diğer kanunun müzakeresi esna
sında buyurmuşlardı ki ; «Bu hâkimiyeti milliye 
o kadar güzeldir ki, onun aşkı ile, tamamii tat
biki için onun arkasından koştuğumuz zaman 
bir serap arkasından koşmuş olursunuz.» ifade
sini aynen zaptettim ve hattâ bunu söylediği za
man bendeniz «Bu sözünüzü senet ittihaz edi
yorum.» demiştim. Bilhassa şu müzakerede bu
nun üzerine beyanı mütalâa etmek için bu sözü 
senet ittihaz etmiştim. 

Efendiler, her memleketin müessesatı idari-
yesi kendi içtimaatından doğar. Mazbata Mu
harriri Mahmud Esad Beyefendi de aynen söy
lemişlerdi. Binaenaleyh her türlü teşkilâtı idâ
riye; idare edecek olduğu halkın içtimaiyatı 
esasına iptina etmesi •zaruridir ve lâzımdır. 
Bendeniz Teşkilâtı Esasiye Kanununun aleyhin
de değilim, rica ederim. Böyle bir mâna anla
şılmasın. Yalnız demek istiyorum ki; biz haki
katen memleketin düşmüş olduğu büyük bir 
buhran devresinde hiç yoktan bir Hükümet, bir 
idare kurmak mecburiyetine düştüğümüz za
man hakikaten birtakım kanunlar kabul etmek 
mecburiyetinde kalmışızdır ve bu kanunları biz 
o zaruretlerin ilcasiyle belki o gün için en mu
vafık kanun olaırak kabul etmiştik. Fakat 
görüyorum ki, sükûn devresinde bunun üzerin
de ısrar ettik ve bunun üzerinde devam ediyo-
yoruz. Vaziyette nispî bir surette sükûn hâsıl 
olmuştur. Bazan Jean Jaques Roussan'nun ese
rini istişhadetmek suretiyle, bazan Avrupa hü-
kûmatındaki ulemadan başkaı birinin eserinden 
iktibas suretiyle mütalâat dermeyan ederek ve 
kendimiz için, kendi müessesatı iclariyemiz için 
esaslar, düsturlar aramak mecburiyetini hisse
diyoruz. Arasıra efendiler - affedersiniz gemici 
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tabiriyle söyliyeyim - Bu hal bir fırtınaya tu
tulmuş, karayı kaybetmiş ve her türlü işareti 
kaybetmiş olan bir geminin kaptanına benzer. 

YUNUS NADI B. (İzmir) — Hangisi 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Dikkat buyu
rursanız söylediğimi arılarsınız. Yani kara gö
zükmüyor. Geminin bulunduğu mevkii tâyin 
edecek vesait mevcut değildir, geminin bulun
duğu yer sema ile denizin arasıdır. Kaptan baş
ka bir yer bilmiyor. İskandil suretiyle, bil
mem ne suretle her hal ve kârda geminin yolunu 
tashih edebilmek ve ona göre yol verip sahili se
lâmete ermek ister. Tıpkı, biz de güya temelimiz, 
kökümüz, hiçbir şeyimiz yok, ortada kalmış ge
miye dönmüşüz. Şuradan, buradan bir kanun 
alalım, şeklinde uğraşmışız ve uğraşmaktayız. 
(Doğru, sadaları) Efendiler, bizim kökümüz ga
yet sağlamdır ve derindir. Geçen gün bilmüna-
sebe arz ettiğim veçhile 1 300 .senelik bir köktür. 
Ve yine Avrupalıların hayretine rağmen Türki
ye'nin bekası şu milletin kökünün sağlamlığı ica-
batıdır. Efendiler, Jena Jacqucs Rousseau'nun 
ifadesi; «Hâkimiyet bilâkayduşart milletindir.» 
Bu ifade efendiler, Avrupa içtimaiyatından doğ
muş bir ifadedir. Bizim içtimaiyatımız Avrupa 
içtimaiyatına benzemediği için bu ifadenin bizim 
çin mevkii ve mahalli yoktur. Efendiler, kısaca 
izah etmek isterim. Avrupa'da biliyorsunuz ki, 
Jean Jacques Rousseau'dan evvel milletleri ka
sıp kavuran bir idarei mutlaka mevcuttu. Her 
yerde hükümdarlar âdeta uluhiyet derecesinde 
halkın üzerinde hükümran oluyorlardı. İşte şu 
tarzı içtimainin icabatından olmak üzere halk 
bunal a bunala en nihayet; «Biz bir ferdin, bir 
şahsın, bir müstebidin esiri değiliz. Binaena
leyh, bizim de bir hakkımız vardır, bu hakkı
mızı almak isteriz.» demişler. Milletlerin mü
nevverleri, hülıeması ve Jean Jacques Rousseau 
gibiler bunu düşünmüşler, ondan sonra ihtilâl 
olmuştur ve ihtilâl ile bu hakkı kısmen hüküm
darlardan, kısmen zadegan elinden almışlardır. 
Pek tafsilâta giımiyeceğim. Sınıfı mutavassıt 
Burjuva sınıfı hükümdarın namütenahi olan hu
kukundan bir kısmını aldığı zaman onu bir za
manlar halkın hukukudur, diye hüsnüistimal et
miş, fakat beri tarafta kendi kanaatlerine göre 
tesis etmiş oldukları içtimaiyat düsturlariyle di
ğerleri üzerinde tahakküme başlamışlar. Bunun 
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üzerine amele sınıfı ve fukarayı halkın feryadı I 
başlamış. Biliyordunuz ki, Burjuvazi hükümetine 
karşı Sosyalistlerden daha müfrit olmak üzere 
en nihayet komünistler meydana çıkmıştır. De
mek öyle bir müessesei içtimaiye var ki, temeli 
çürük ve bozuktur. Bir müsavat temin edemiyor. 
Mutlaka hâkimiyet bir şahısta, bir zümrede bu
lunuyor. Diğer ezilen zümrenin eline geçince on
lar bu sefer ihtilâl,ediyor. Ayağa kalkıyor ve 
onlar da tekrar tahakküm yapıyor. Diğer bir 
zümre onun elinden hukukunu almak istiyor ve 
ilânihaye ihtilâller devam ediyor ve o ihtilâller 
bugün dahi devam etmektedir. Bu sırf o şekli iç
timainin icabatmdandır. O şekli içtimai birçok 
sınıf tanımıştır. Birçok sınıf için imtiyazat tanı
mıştır. Efendiler, bugün Rusya'da Komünistler 
fiilî bir inkilâp yaptılar. Bu inkilâp doğrudan 
doğruya hakikaten doğru idi. Amele sınıfı, 
iktisatçıların, kapitalistlerin elinde fena halde 
eziliyordu ve hattâ insan derecesinde bile addo-
Ummuyorlardı, Rusya'da kısmen amele âdeta bir 
mal gibi bir sahipten diğer sahibe intikal ediyor- i 
du. Fakat bunlar ihtilâli yaptılar ve şiarları her 
gün Bolşevik gazetelerinin başında gördüğümüz 
veçhile Proletaryo'nun diktatörlüğüdür. Yani 
onların hâkimiyetidir. Şimdi efendiler, bir de 
bize bakalım. i 

REFİK ŞEVKET B. (Sarahati) — Reis Bey 
söz isterim. ı 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendiler, bir | 
de bize bakalım. Bizde sıfat mevcut değildir. | 
Bizde uluhiyet iddiasında bulunacak kuvvet ve | 
kudret sahibi bir fert mevcut değildir. Bunu j 
şer'i şerifi Islâmı kökünden baltalamıştır. Bizim 
bugün içtimaiyatımızda hâkim olan doğrudan | 
doğruya şeriat ve şeriata istinadeden kanundur. ' 
Kanun nazarında her fert müsavidir Kim olur- i 
sa olsun, ister Padişah olsun, ister en âciz adde
dilen birisi olsun, kanun nazarında müsavidir. I 
Efendiler, müsavat hakikaten budur. Çünkü, ar
kadaşlarımızdan Mazbata Muharriri Mahmud ! 

Esad Beyefendinin söylediği veçhile hâkimiyeti 
milliyeye taraftar olan bu zat ki, mütemadiyen 
gazetelerde yazıyor; «Hâkimiyeti milliye serap
tır.» diyor. Mademki seraholduğunu itiraf buyu
ruyor, o halde Avrupalıların belki içtimaiyatları 
bize benzemediği için ve içtimaiyatlarının esas
ları çürük olduğu için böyle serap arkasından 
koşarlar. Belki bir hakikata vâsıl oluruz, diye. 
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! Fakat bizim serap arkasından, hayal arkasından 

koşmaya ve bu gibi kanunları yapmak için Jean 
Jacques Rousseau'ya ve saireye bakmaya ihtiya
cımız yoktur, lüzumsuzdur. Bu zaittir. Bizim ba-

j kaçağımız kendi içtimaiyatımızdır. İşte bu da 
efendiler, demin arz ettiğim veçhile, hâkimiyeti 

[ şer'iye ve hâkimiyeti kanuniyedir. Bunun karşı
sında padişahı da, halifesi de ve sairesi de birdir. 

Şurada bir şey hatırıma geldi : Memleketin, 
izahı burada mümkün olmıyan, esbabı tereddisi 
dolayısiyle memleketi kurtarmak istiyen bâzı 

I münevverlerimiz biliyorsunuz ki, 1293 Kanunu 
Esasisini yapmışlardır Bu 1293 Kanunu Esasisin
de; «Hâkimiyet milletindir.» diye kısmen o ka
nuna öyle bir kayıt koymuşlardır. Efendiler, bu 
Kanunu Esasi meveudolduğu halde Sultan Hâ-
mid merhum 33 - 34 sene kadar büyük bir mut-
lakiyetle idarei umur etmiş ve ona Kanunu Esasi 
bir şey yapamamış ve onu yine şeriatin fetvası 
hal'etmiştir. O kudret kendisinde mevcuttur. 
Şimdi efendiler bendenizin sözlerimden, milletin 
ehemmiyeti yoktur, millete ehemmiyet vermiye-
lim tarzında rica ederim, bir mâna çıkarılmasın. 

REFİK ŞEVKET B. (Sanman) — Başka 
bir şey çıkmıyor, yani... 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Efendiler 
memlekette bir sınıf, bir sınıfı hâkim mevcudol-
madığı için hâkim ancak kanun olması lâzımge-
lir kanaatindeyim ve bu kanun hâkim olduğu 
takdirde gerek halk, gerek fukara; gerek zengin 
ve herkes nazarı kanunda müsavi olmak itibariy
le siyyanen kanunun tevzi ecleceği, temin edece
ği adaletten müstefidolacaktır. 

YUNUS NADt B. (İzmir) — Hangi kanun? 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Kanunu kim 
yapacak? 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Mütehassısla
rı yapacak. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Millet yapa
cak; binaenaleyh; millet hâkimdir. Abdülhamid 
Kuranı bile ayakaltma aldı. 

ALI ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendiler 
millet hâkimdir. Millet kanun yapacaktır diyor
lar. Fakat o kanunu Hilmi Beyin de içinde mev
cudolduğu ve bu milletin gönderdiği vekilleri 
yapıyor. Yani bizler yapıyoruz. Millet yapmı
yor. Çünkü ona imkân olmadığını Mazbata Mu-

I harriri Bey söylemişlerdi. Eğer bütün milletin; 
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kendini idare edecek olan kanunları ferden ferda 
yapması imkânı olsaydı, ben de Hilmi Bey bira
derimizle beraberdim. Fakat; bunu yapmak im
kânı olmadığını da Mazbata Muharriri Bey da
hi itiraf etmişlerdi. Binaenaleyh bir sınıfa, bir 
zümreye, yani vekiller zümresine ihtiyaç vardır 
ki, bizi buraya toplamışlardır. 

EAGIB B. (Kütahya) — Müsaade buyuru
nuz Alı Şükrü Bey, bütün mütalâatınız Teşkilâ
tı Esasiye Kanununa aittir. Şu vazife ve Mesu
liyet Kanununa ait noktai nazarınızı anlıyama-
dım. Lütfen bu kanana taallûk eden fikirlerinizi 
söyleyiniz. 

TUNALI HlLMÎ B. (Bolu) — Reis Beyefen
di, milletin kabul ettiği Teşkilâtı Esasiye Kanu
nu aleyhinde söylenemez efendim. 

ALI ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Müsaade bu
yurunuz. Bendeniz demiştim ki; şu kanun Teşki
lâtı Esasiye Kanununun ruhuna göre yapılmış ve 
o kanun da mevcuttur, demiştim. Binaenaleyh; 
esbabı mucibe denilen şeyin üzerinde durmak da 
benim hakkı sarihimdir ve bu benim için bir va
zifedir. 

MUHlDDlN BAHA B. (Bursa) — Bende
niz şunu söylemek istiyorum ki; fikirlerinizi biraz 
sarahatle söyleyiniz. Zira milletin, memleketin 
akidesi üzerinde oynanılıyor. Daha sarih söyle
yiniz. Biz de ona göre cevap verelim. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendiler ben
deniz zannediyorum ki, sarih söyledim. Bende
niz demek istiyorum ki; bizim yapacak olduğumuz 
kanunlar mademki bizim içtimaiyatımızdan doğ
mak mecburiyetindedir, binaenaleyh Avrupa'nın, 
Jean Jacques Rousseau'nun ve sairenin sözlerine 
göre kanun yapacak bir vaziyette değiliz. Ve bu 
ihtiyaçta da değiliz. Diyorum ki, biz esasını, te
melini kaybetmiş, meydanda kalmış bir fert gibi 
değiliz. Bizim sağlam temelimiz vardır. Binaena
leyh sağa, sola gitmeye hacet yoktur. Ve yine 
diyorum ki; bizim temelimizde de sağlam olan 
esas, kanunun hâkimiyetidir, ferdin, zümrenin 
hâkimiyeti değildir diyorum. 

YUNUS NÂDİ B. (izmir) — öyle şey var 
mı? 

MEHMED VEHBİ Ef. (Konya) — öyle şey 
vardır; öyle şey vardır Yunus Nadi Efendi. (Ne
dir f Sesleri) Şeriattir efendim. 

TUNALI HlLMl B. (Bolu) — Hocam şeriat 
tâbiri icmaıümmettir. (Gürültüler) 

ÖMER LÛTFl B. (Karahisarı Sahib) — Re
is Bey; Meclisi daima böyle ihlâle müsaade edi
lecek midir? 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Reis Bey rica ederim, hakkında Nizamnamei 
Dahiliyeyi tatbik ediniz. 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Reis 
Bey kaç oldu bu? Bir değil, iki değil.. Nizamna
mei Dahilîyi tatbik ediniz. Meclis müzakeratmı 
ihlâl etmesin. 

ALI ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Efendiler; bâ
zı arkadaşlarımın asabileşmesine, kuşkulanması
na bir mâna veremiyorum. Bendeniz gayet açık 
söylüyorum ve zannediyorum ki, bu kürsü her
kesin kanaatini serbestçe süyliyebileceği bir 
kürsüdür. Bunun hilâfında bulunanlar sözümü 
kesemezler, 'gelirler, burada mufassal kanaatle-
riyle Meclisi de, bendenizi de ikna ederler. O za
man müteşekkir kalırım. '(Devam, devam sesle
ri) Neyse kısa kesmek lâzımgeliyor. Kısa kese
ceğim. (Devam sesleri) Efendiler; Teşkilâtı Esa
siye Kanununun sekizinci maddesine tevfikan 
yapılan şu Vazife ve mesuliyet Kanununda ben
deniz görüyorum ki ; yine o kanun icabatmdan 
olmak üzere Hükümet icraatında serbest değil
dir. Hükümet için mesuliyet tafsil edilmiştir. 
Fakat Hükümete serbesti! tamme bu kanunla 
bahsedilmemiştir. Efendiler! Deniliyor 'ki ve ta
biî doğrudur, ierai ve teşriî salâhiyetleri tama-
miyle bu Meclisi Âlide temerküz «tmiştir. Fakat, 
Meclisi Âli işlerin heyeti umumiyesmi tedvir 
edemiyeceği için bâzı arkadaşlarına vekâlet ver
miştir. Bâzı arkadaşlarına vermiş olduğu vekâ
let her halde Meclisin şahsiyeti mâneviyesinde 
veyahut Heyeti Umumiyesinde mündemiç bulu
nan salâhiyeti icraiyenin bir kısmını nezetmiş 
değildir. Mademki kayıt ve şart altında Heyeti 
tcraiyeye veya Heyeti Vekileye veyahut her han
gi birisine salâhiyetimizden bir kısmını vermek-
liğimiz bizim salâhiyetimizi tenkis mahiyetinde 
değildir, «salâhiyet asıl yine bizim elimizde de
mektir. Bahusus iki, her türlü murakabe ve ica
bında mesul tutmak hakkını elimizde tutuyoruz. 
Bu itibarla bendenizin kanaatimce bu kanun 
kâfi değildir. Bu kanun tadile muhtaçtır ve He
yeti Vekile serbestli tam dairesinde vazifesini 
icra etmeli ve o serbestii tam üzerinde, o vazife
nin icabettirdiği vazaifte serbestii icraatta bu
lunmalıdır. 
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'Çünkü kendisine tevdi ettiğim vazaifte, ken

disine serbestli tam. vermediğim bir salâhiyette 
kendisini mesul etmek pek büyük bir adalet ese
ri değildir efendim. Kanunda, Heyeti Vekile-
nin serbestii icraatı için arz ettiğim nikatı tem:n 
ve teyidetmek üzere bir kelime konmuştur: O da 
veçhedir. Efendiler bu veçhe, demin arz ettiğim 
sekizinci maddenin şeklinden doğmuş bir mese
ledir. Heyeti Umumiye veçhe verecek, yani Mec
lis Heyeti Vekileye mesaili umumiyede veçhe 
verecek, sonra her vekile de ayrı ayrı veçhe
ler verecek. Efendiler fiiliyatta, tatbikatta 
bunun imkânı yoktur. Çünkü İcraya ayırmış ol
duğumuz arkadaşlarımız, memleketin bütün me-
nabii ellerinde bulunduğu için, tabiîdir ki ge
rek siyaseti hariciyeye ve gerek siyaseti dahi
liyeye bizden daha iyi vâkıftırlar. Binaenaleyh; 
o vukufa istinaden onların tertibedecekleri bir 
program »ki Meclise gelir, müzakere olunur ve 
Meclis kabul eder. İşte o veçhe taayyün eder. 
Yoksa bizim hiç'bir 'şeyden malûmatımız olma
dığı halde siyaseti hariciyeden ve diğer mesa-
ilden malûmatımız olmadığı halde nasıl bir 
veçhe tâyin ederiz ve nasıl olur da bilhassa ha
ricî mesaili burada müzâkere eder de buna 
veçhe veririz? Bunun imkânı yoktur efendiler. 
Binaenaleyh bu itibarla da 'bu kanun sakattır. 
Bu kanunun lüzumuna fevkalâde kaaniim, fa
kat noksan ve sakat cihetleri mevcuttur. Za
ten arkadaşlarını diğer nikatı esasiyedeki söz
lerime devamımı arzu etmediler. Silsilei ke
lâmımı kaybettiler. Her halde maddeleri mü
zakere ederken sırası geldikçe cevap vereceğim 
efendiler. 

ŞEREF B. (Edirne) — Efendiler Teşkilâtı 
Esasiye Kanununu Meclisi Âli vaz'ettiği gün
den bugüne kadar cereyan eden bütün müza-
keratm içinde bizi sinirlendiren yegâne nokta 
vardır ki o da Heyeti Vekilenin Meclisin gös
terdiği istikamet dâhilinde gitmemesinden do
layı cümlemiz müteessir oluyorduk. Bu tees
sürün neticesi olmak üzere işte bir Encümeni 
Mahsus teşkil ettik. Heyetii Vekilenin vazife 
ve mesuliyetine dair şu kanun meydana geldi. 
Biraz evvel burada fikir ve mütalâasını beyan 
buyuran arkadaşım Ali Şükrü Beyefendi birta
kım mevzulara temas etmek suretiyle, gerek 
saded dâhilinde ve gerek saded haricinde, be
yanı mütalâada 'bulundular. Fakat \)VL kanu-
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nun hini tertibinde bendeniz de çalıştığım için 
şurada rüfekayı kirama lâzımgelen nıkat hak
kında kendi fikri mahsusumu ve içtihadımı 
söylemekle .beraber zannedersem, arkadaşları
mın fikirlerine tercüman olmuş olacağım. 
Evvelâ efendiler; her şeyden evvel şura
sını arz edeyim ki ; bizde, yani Tür
kiye Devleti kurulduğu günden bugüne ka
dar hiç'bir veçhile her hangi bir Meclis, 
her hangi bir Şûra bir kanun yapmışsa onun 
kökünü Garp'tan almak için düşünmemiştir. 
Dikkat ediniz ki, en basit olan usul kanunla
rında bile, hattâ Usulü muhakematı hukukiye 
Kanununun mukaddemat kısmında da istizadei 
malûmat kabilinden olarak müracaat edilmiş 
kaydı yardır. Teşkilâtı Esasiye Kanununu na
zarı itibara alan encümen tamamiyle burada üç 
hattı hareket takibetmiştir. Birincisi; doğru
dan doğruya her bir daireye memur buyurdu
ğunuz vekillere karşı vereceğiniz veçheler. İkin
cisi; Devletin siyaseti umumiyesinde gerek Ha
riciye * Vekâletinin ve gerekse bütün Heyeti Ve
kilenin takibedeceği veçhe. Üçüncüsü; Devle
tin siyaseti dâhiliyesidir. Şimdi burada yal
nız bir nokta kalıyor ki, o da acaba vaz'etti
ğimiz bu kanun, mebniialeyhi olan düstûr iti
bariyle Garp'tan mı alınnlıtır? Şark'tan mı 
alınmıştır? Bu meseleyi hallettiğimiz dakikada 
Ali Şükrü Beyin bütün mütalâatma cevap ver
miş olacağım. Bu kanun doğrudan doğruya Tür
kiye halkının sinesinden alınmış, doğrudan doğ
ruya- şeriatın ahkâmı esasiyesinden istinbat edil
miştir. ispat edeceğim. Hiç şüphesiz dünya
nın en kuvvetli hükümeti, halk hükümetidir. 
Halk hükümeti demek, katiyen her ferdin şah
san idarei hükümet etmesi, muamelâtı Devlete 
karışması demek değildir. Halk hükümeti en 
sert pençeyi, en haşin yumruğu kullanan hü
kümettir. Hattâ efendiler; halk hükümeti -şa1-
hane hükümetlerden pek çok yüksektir. Çünkü 
orada ferdin değil, içtimai vicdanın hakimiye
ti vardır; başka hiçbir hâkimiyet yoktur. Mec
lis, Teşkilâtı Esasiye Kanununu yaparken de, 
noktai nazarını buna doğru tevcih etmiştir. Aca
ba bu, Şeriatı Ahmediyeden başka bir şey mi 
idi! Bundan ta bin üç yüz sene evvel, Şark'-
tan doğan bu hikmeti nurı mübin, tamamiy
le halk esasatını gözetmiştir. Halk esasını tâ
yin etmiştir. Çünkü dikkat buyurulacak olursa 
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Şûra esasını kuran ahkâmı masusai îslâmiyede i 
şûradan başkasının sözünün muteber olmaması 
h&lk hükümetinin îslâmiyete tamamiyle tevafuk 
ettiğini ve o hükümetin şûra esasına müstenidol-
dıîğunu tavzih eder. 

Şu halde Teşkilâtı Esasiye Kanunu da, Şûra 
esasına göre tanzim edilmiştir. Bu milletin hâ
kimiyetini Meclisi Âlinize teffiz ederek sizi bu
raya göndermesi ve milletin vekillerinin yine 
millet namına idarei umur etmesi de meseleyi 
ispata kâfi bir burhandır. Dcrecei saniyedeki 
kanunlar bizim içtimaiyatımıza muvafık olma- j 
lıdır. Esasen efendiler Jean Jaecuıes Rousseau 

.denilen mecnunun, bugün Garp'ta dahi, bir 
mevkii yoktur. Sonra burada böyle düşüncelerle 
kanun denilen şey tedvin edilemez. Kanun, bir I 
milletin sinesinde yaşıyan, onun harsinde yaşı- I 
yan, yatağında mevcudolan kavait ve mevaddı I 
tanzim ve vaz'eder. Bundan başka bir şey de- I 
ğildir. Sonra asıl bunun iyin olmalıdır ki Malı- I 
mud Esad Beyefendi (Halk Hükümeti bij; serap- i 
tır.) demiştir. İşte halk hükümeti denilen şeyin se- I 
rabolduğunu bundan istinbat etmiş olmalıdır. I 
Yoksa halk hükümeti en esaslı bir hükümettir. I 
Yani her ferdin doğrudan doğruya orada umu- I 
ru hükümete müdahale etmemesi esasına müste- I 
nid olarak söylenmiş olabilir. Sonra bu kanunun I 
tam, nakıs olan yerleri de vardır. Yalnız bir I 
nokta vardır ki; acaba her vekile veçhe verilirken I 
verilecek olan veçheden Meclis azasının kâffesi i 
haberdar olacak mıdır? Ne gibi bir veçhe tâyin I 
edeceğimizi bilemeyiz demek doğru değildir. I 
Çünkü icrai ve teşriî kuvveti haiz olan Meclis I 
devletin ve milletin bütün mukadderatına vâ- I 
zıulyed olması itibariyle devletin siyaseti dahi- I 
liye ve hariciyesinin hâkimidir. O Meclis bilir, I 
ona cehil isnadedemem. Onun pirameni ondan I 
münezzehtir. Sonra her vekil, gelip veçheyi I 
istediği zaman, aidolan encümene veya Meclise I 
veçheyi tâyin ettirmeye mecburdur. Veçhelerin I 
tâyinine gelince: Vakaa bir devletin siyaseti ha
riciyesini ananeleriyle, tantanalariyle ifa etmek, 
alenen tâyin etmek doğru değildir. Hattâ bir
çok mesaili hariciye vardır ki onu yalnız vekili I 
aidi, mensubolduğu encümene söyler, izah eder. I 
O encümene mensubolan arkadaşlar da, gelir, I 
diğer refiklerine söyler. Çünkü mesaili hariciye I 
bu kürsü üzerinden mevzuubahsolmaya değmez. I 
Bâzı mülâhazatı hariciye onu durdurur. | 
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Bu kanunun bendenizce noksan olan cihetleri 

de vardır. Arz edeyim : Ahiren kabul ettiğimiz 
şekil ile İcra Vekilleri intihabının yeni bir tar
zını kabul ettik. Fakat kanuna dikkat ederse
niz; İcra Vekilleri Reisinin vazifesi, yalnız ar
kadaşlarım toplayıp bir müzakere zemini ihzar 
etmekten ibaret kalıyor. Acaba bu kadar mıV.. 
Hayır... İşte mamulünbih olan bir Kanunu Esa
si, bir Teşkilâtı Esasiye Kanunu mevcudolması-
•na 'göre; Kanunu Esaside Vükelâ Reisi tama
miyle haricî ve dahilî mehamı umurun mercii 
rüyeti olmak itibariyle Meclisi Âli, icra Heyeti 
Reisini de o maksatla koymuştur. Yani icra 
Vekilinin siyaseti hariciye ve dâhiliyede alaca
ğı umum veçhelerde bütün vekilleri o tarafa 
sevk ve idare etmek îcra Vekilleri Reisinin ye
gâne vazifesidir. Devletin idarei dâhiliyesinde 
- keza kanunun bir noktasında da noksan var
dır - ve siyasiyesinde bâzı me&ail vardır, ava-
mir vardır, bâzı teamül ve mukarrerat vardır. 
Onlar bugün de nıamulünbihtir. Meselâ hudut 
mü nazara tından mümbais şeyler ve bir takım sa
bıkan çıkmış iradeler, fermanlar, imtiyazlar ve 
saireler mevcuttur. 'Bunlar bulgun mamulünbih-
tip ve dairelerinde de tatbik edilmektedir. îşıe 
bunlar İcra Vekilleri 'Reisinin vazaifi dair esin
dedir. 'Sonra bu kanun mükemmeldir diye iddia 
etmenin imkânı yoktur. Beşer için mutlak; kemal 
yoktur. Beşerin, adaletin sureti tatbikıyesinde 
göstermiş olduğu aciz her şeyde mevcuttur. Fa
kat efendiler hüsnüniyete mütevakkıf olan bil
cümle Türkiye halkının esasen babının bağlı ol
duğu ahkâmı celilei îslâmiyenin esasından olan 
şûra esasına müstenit bulunan kanunlar bizce, 
makbul ve muteberdir. Binaenaleyh; maddenin 
müzakeresinde nazarı dikkate alacağımız en 
esaslı nokta, îcra Vekilleri Reisinin hiçbir salâ
hiyeti •görülmiyen şu 'kanunda ne gibi bir salâhi
yeti olduğunu tesbit etmektir; bu vardır. Çünkü 
îcra Vekilleri Reisinin, •şûradaki1,vazifesi mah
dut kalıyor. Yâlnız vazifesi müzakereyi idare et
mek için, arkadaşlarını toplamaktan ibaret olu
yor. Dikkat buyurunuz ki, hâsıl olan fikir ve 
mütalâaya göre, kanunun kabul ettiği bir icra 
Vekilleri Reisini Meclisin re'sen 'kabul ve tâyin 
etmesi, her halde siyaseti umumiyenin onun 
eliyle tedviri esasına 'müstenittir. Yani Meclisi 
Âli namına siyaseti umumiyenin tedviri 'kendi
sine mevdudur. Şu halde bu adamın bu 'kanun-
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İ<a yapacağı şeyleri tahdidetmek katiyen doğru 
olmaz. 

Binaenaleyh; kanunun bu noktası noksandır. 
Çok rica ederim; siz halka doğru gidiyorsunuz, 
Hükümeti halkın ayağına götürüyorsunuz, nite
kim iNeva'hi Kanunu da 'böyledir. O fikirle ya-
pıyorsunuzv bunu böyle yaparken, halk idare
sini tesise çalışırken, kadim zihniyetin, şahane 
idarenin veyahut kadim Hükümetin - ne der
seniz, deyiniz - Burjuvazi zihniyetiyle kurdu
ğu kanunlara göre mesuliyetini takdir- ettiği
niz vükelânın ayrıca bir mahkemede muhake
me edilmesi esasına bendeniz muarızım. Bir 
şehinşahm hukukan bir çobandan farkı yoktur. 
Şu halde bir hükümetin hâkimi tabiîsi olan 
Mehnıedeik nasıl ki, raahakimi umumiyede bir 
cürüm isnad'jlunduğu vakitte muhakeme edili
yorsa Mehmed neyse İcra Vekilleri de ayniyle 
odur. Binaenaleyh; orada ayrıca bir de Divanı 
Ali teşkiliyle vekillerin muhakemesini merasi
me tâbi tutarak mahkeme teşkil etmek halkçı
lığa mugayirdir. Evet, birtakım mesuliyeti mad
diye veyahut mâneviyesini kabul ettiğimiz ve
killeri memleketi:i ahkâmı umumiyesi dâhilin
de mahakimi umumiye huzurunda muhakeme 
etmeye müsaade etmeliyiz ve şu suretle ispat 
etmeliyiz ki, Halk Hükümetini tesis eden Tür
kiye Büyük Millet Meclisi, bihakkin kendi ve
killerini oraya sevk etmiştir. Yani şahane hü
kümet sistemine nihayet vermiştir. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Yani; müd
deiumumi, vekille'" hakkında, tevkif müzekke
resi verebil melidir. 

MEHMED ŞEREF B. (Devamla) — Tabiî 
efendim. Her şeyi yapması lâzımdır. Ahkâmı 
mahsusa bunu emrediyor. Meclisi Âli, eğer bir 
vekilin mesuliyetini görürse, onun yapacağı şey 
üzerine müddeiumumi, bir maznunu mahkeme
ye vermek için ne usul takibediyorsa aynı usu
lü takibeder. Başkaca yol yoktur. Çünkü efen
diler bir kanun vaz'ederken, eşhas ve efrada 
ait hususi ahkâm vaz'etmiyelim ki, kanun ta
nı amiyl e mâmulünbih olabilsin. Binaenaleyh; 
kanunun luvyeti umnmiyesinin kahüîiyle madde
lere geçilerek maddeler üzerinde, müzakere' ic
rasını teklif ederim. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendi
ler, yaptığımız kanun, azîm bir inkılâbın ter
cümanı oluyor. Şimdiye kadar icra edilen mü-
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zakere kâfi değildir. Bundan birkaç ay evvel 
yine arkadaşlardan müteşekkil bir encümen, 
aynı mahiyeti haiz, bir lâyihayı huzurunuza 
takdim etmişti. Bu kanun lâyihası her nasıl
sa mâna, mefhum itibariyle kısmen tevil edil
mek suretiyle buradan geri gitti. Efendiler biz, 
bir zihniyet dâvası yapıyoruz; biz, bir ibret alı
yoruz. Tarihimizden ibret alarak feveran ediyo
ruz ve milletimizi de bu feverana doğru yürüt
mek istiyoruz. Bu lâyiha nerden alınmıştır! 
Efendiler bu lâyiha tarihten, ihtiyaçtan alınmış
tır. Jean Jacques Rousseau'nun ilmine bütün ci
han hürmet ederken, biz de ona hürmete mecbu
ruz. (Bravo sadaları) Her halde Jean Jacques 
Rousseau'yu tebcil etmek vazifemizdir. (Bravo 
sadaları) 

BÎR MEBUS — Jean Jacques Rousseau'yu 
deli diyenler var. 

HÜSEYİN AVNİ B. — Ona mecnun diyen
lerin o söz kendine kalır. Herkes bir şey söyliye-
bilir, sözler ferdîdir, mütalâat, şahsi mütalâattır, 
her söz şahsa aittir, şahsa inhisar eder. Biz ister
sek kabul, istersek reddederiz. Ben, reddettim. 
Çünkü ben, ondan birkaç kelime istifade ettim. 
Hazreti Ali, (Men aıllemeni harfen, fakad sayya-
ni abden) diyor. (Arapça da biliyormuş sada
ları) Yoksa Müslüman, Hıristiyan tefrik etmi
yor. Sonra hakikat, her zaman hakikattir. Kimin 
ağzından çıkarsa çıksın, hakikatin mahiyeti de
ğişmez. Efendiler bana nereden geliyorsun? Diye 
sorarlarsa onlara; «Kanlı bir tarihten geliyo
rum.» cevabını veririm. «Sefaletten geliyorum, 
ölümden geliyorum, cehilden geliyorum, idare
sizlikten geliyorum.» derim. Ben bir köylüyüm 
efendiler, Kurunuulâ hayatında yaşıyorum. Gö
zümü açtığım zaman cihanı medeniyetle aramız
da asırları görüyorum. Bu asırların sinesinin 
mahsulü olarak işte bunlara tevessül ediyorum. 
Belki efalimde bir şaşkınlık vardır. Ne yapalım 
ki cihanda olan şeylerin hepsini tahsil edemedik. 
Bundaki saik nedir efendim? İşte bu kanun niçin 
yapılıyor, mahiyeti nedir? O vakit anlarız. Bu 
millet; maalesef bütün varlığiyle uğrunda feda
kârlık ettiği ve tepeden tırnağa kadar sırmalara 
gark ettiği insanların yüzünden sefalete düşmüş 
bir millettir. İlelebet aslım, neslini beslemiş ol
duğu insanların sefahetine mahkûm olmuş bir 
millettir. Cihana baktığımız zaman kendi mevkii-
mizi görüyoruz, buna karşı isyan ediyoruz. Biz 
tarihi tetkik ederken ahkâmı kanuniyenin, edya-
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nın, kütübü semaviyenin tesirinin ne olduğunu ! 
aklımızda saklamışızdır. Bu kanunu tatbik sa
hasında muvaffakiyet hâsıl olacağına aklımız, 
izanımız ererse tesbit eder, tatbik ederiz. O düs
turu lâyetegayyer kabul ed'ilmiş olur ve her gün 

. harekât ve sekenatımızı ona tatbik ederiz. Bun
lar burada münakaşayı götürür sözler bile değil. 
Tarihte arz ettiğim gibi bu kadar kana boğul
muş, kjrk milyon mevcudu on milyona inmiş bir 
millet ki, cihanı medeniyetteki sanayiden mah
rum, ilimden mahrum, maalesef - maalesef diye
ceğim - pek geri bir halde yaşıyoruz. Bunun sai-
kmi taharri ederek onu yıkmak istiyoruz. 

Fransızlar bundan yüz sene evvelki mevcu
diyetlerinin birkaç misline çıkmışken biz neden 
on milyona indik? işte efendiler suiidareden... 
Şimdiye kadar bizi hüsnüidare etmediler. Bu de
fa isyan ettik, diyoruz ki, efendiler biz, bizi ida
re edeceğiz. Şekil itibariyle cihanın ilminden 
müstağni kalamayız Her halde bütün ihtiyacatı-
mız gibi ilme de ihtiyacımız- vardır. Onsuz ya-
şamlamaz. Bu, insanlar için gayrimümkündür. 
Her kısım mahlûkun kendine mahsus bir yaşayı
şı vardır. Arıların kendine mahsus bir kanunu 
var. İnsanların da kendine mahsus kanunları 
var. Bu kanunlar birçok tecrübelerin mahsulü
dür. Ahkâmı ilâhiye umumidir. Onlardan istin-
bat ve istifade ederiz. İhtiyaeatımızı tatmin ede
cek desatir meydana getiririz. Bundan bütün in
sanlar müstağni kalmamıştır. Her gün istifade 
ediyoruz. Çin'de de ve sairede de olsa... Bunun 
sahibi yoktur. Efendiler, kimse tesahubedemez. 
Çünkü bunlar insanlar içindir. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Vazife 
ve mesuliyet. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Vazife 
ve mesuliyet... Fakat vazife ve mesuliyette vere
ceğim vazifeyi yapacak olan Vekilin hangi zihni
yetle karşımıza geleceğini bilmek için evvelâ 
onun felsefesini öğrenmek lâzımdır. Maalesef ev
vel beevvel işimizin felsefesini öğrenmediğimiz
den dolayı daima yanlış hareket ediyoruz. İşte 
bu yanlışlıkları anlatmak için buraya geldim 
ben. Ve bunları tekrar ederek vazife deruhde 
edecek zevatın, alacağı vazifeyi ona göre yapma
sı için söylemiye mecburum. 

REFİK ŞEVKET B. (SaruJhan) — Hiç 
kimsenin derse ihtiyacı yoktur 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — İlim | 
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namına arzı malûmat ediyorum. Buraya ge
lenler ilme arzı iftikar eden insanlardır. Yok
sa müstağni olanlar dışarı çıkar. Eğer istişa
renin lüzumu yoksa, içtimain mânası kalmaz. 
Birbirimize hocalık edeceğiz. (Min gayrihad-
din) Bendeniz de edeceğim. İstemiydiler dışa
rı çıkar, benim bu kürsüde söz söylemeye hak
kım vardır. Ben her arkadaşın reyinden isti
fade ederim, ben müstağni değilim. Her arka
daşımın ilmine bahusus Refik Şevket Beyefen
dinin ilmine muhtacım. Sonra; beni dinlemeye 
Meclisin bir de mecburiyeti var 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Refik 
Şevket Bey Meclisten çıkmadan kanun bile 
tatbik etmiştir. 

REİS — Efendim biraz ciddiyetimizi mu
hafaza edelim.. 

ZİYA HURŞİD B. — Hep bize soyuyorsu
nuz, öbür tarafa da söyleyiniz. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Ben 
milletimi ciddiyetsiz bilmiyorum. Onun aza
meti, ciddiyeti karşısında titriyorum. Fakat 
efendiler siz lütfen onun bir mebusunu, âciz 
arkadaşları dinlemekte niçin tereddüdediyor-
sunuz? (Devam sadaları) Efendiler işte vazife 
ve mesuliyet Teşkilâtı Esasiye Kanununun ic-a-
batından olduğu için, Teşkilâtı Esasiye Kanu
nundan bu hususta müstağni kalmak imkânı 
yoktur. Eğer biz kendi üzerimize aldığımız va
zifeyi, vekillerimize tevdi edeceğimiz vazifeyi 
idadetmiyecek olursak o vazife sellemehüsse-
lâm bâzı insanlar tarafından yapılır; haberiniz 
olmaz. Kanunun en mühim cihetini teşkil eden 
Teşkilatı Esasiyenin bu maddesidir ki mukad
dema hangi zihniyetle yapıldığını biliyorsunuz. 
Onun için her halde pek çok üzerirıde tavak-
kuf etmemiz lâzımgelir. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi icrai ve teşriî salâhiyetleri nefsinde ce-
ımediyor. Bununla beraber şimdiye kadar hu
kukunu istimal etmemiş kimselerin elinden 
kendi hukukunu alıyor demektir. Fakat; her 
gün gazetelerde bahusus şunda imzası olan ze
vat tarafından yaptığımız kanunlar tenkide 
uğruyor. Acaba korkuyorum ki yarın bu ka
nunun tenkidi karşısında ne yapacağız1? Tev
hidi kuva esasını bâzı kimseler ileri sürüyor
lardı. Biz de diyorduk: Tevhidi kuva esası üze
rine Meclis bütün icrai ve teşriî kuvvetini ken
di nefsinde cemetti. Ve deniyor ki efendiler 
acaba bunu yapmakla kendisini milletin başın-
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da muzır gördüğü zaman millet mi Meclisi de
fedecektir, yoksa Meclis mi lütfen çekilecek
tir? îşte buyünkü münakaşat, müba'hasat bu
raya kadar varmıştır. Esaslı bir kanun yapa
bilmek için vazife ve mesuliyetin ne olduğunu 
ve nasıl istimal edileceğini tâyin ve takdir et
mek lâzımdır. Arkadaşlardan birisi vekillerin 
sureti intihaibı hakkında yapılan Kanundu ki 
noksandan bahsederek bu kanunun sureti tat
bikinde müşkülâta mâruz kalınacağını zannet
tiler. Evvelki Kanunu Esasimizin mabihittat-
bik olduğu da mevzuubahsoldu. O kanun bu
gün ihtiyacatmı tatmin ve temin etmiş olsay
dı, zannediyorum ki millet bu kanunları vücu
da getirmeye ve bizim bunlarla iştigalimize bi
le müsaade etmezdi. Görülüyor ki o 'bunu te
min edememiştir. Bugün bu yollardan gitmek 
mecburiyetindeyiz. Fakat efendiler hangi mad
delerinden müstağni olmuşuzdur? Bunların 
tetkikine zamanın müsaidolduğuna kaanüm. 
Bir milletin seksen türlü kanunu olursa o mil
let seksen türlü yola sapar. Hiçbiri yekdiğe
rine tesadüf etmez. Ve o nispette de (hakikat
ten uzaklaşır. Biz artık kendimizi bir inkılâp
çı olarak tanımalı ve yaptığımız inkılâbın mâ
nasını milletimize anlatmalıyız. İnkılâplar fi
kirle olur. Belki biz birçok inkılâpları ihata 
ettik. Fakat ihata ettiğimiz inkılâpları henüz 
milletimize lâzımgeldiği kadar ifham edeme
dik. Yarını düşünmek mecburiyetindeyiz. Yap
tığınız kanun; Kanunu Esasidir. Bunu yapar
ken yarınki ihtiyacatı nazarı dikkate almak 
ıztırarmdayız. Bu kanunu yaparken evvel be-
evvel nazarı dikkate alınacak şey Hükümetin 
istikbalde ne şekil alacağıdır. Evet! Hâkimiyet 
bugün de, yarm da bilâkaydüşart milletindir. 
Her vakit milletindir. Fakat bunun istimalini 
bilmeli. Milletin arzusu hilâfında icrayı hük
metmek istiyen hangi hâkim memlekette hâ
kim olabilmiştir? Millet en müstebid hüküm-
daranı bile zamanı geldiği va'kit bermucibi ah
kâmı şer'iye tepesi üstü getirmiştir. Çünkü hâ
kim ancak millettir. 

ALİ RIZA Ef. (Amasya) — Hâkim şeriat
tır, şeriat. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Şeriat 
millete gelmiştir. Bu millet nice şakilerin, nice 
çocukların, nice perdeler arkasından çıkan ko
medyacıların elinde oyuncak olmuştur. Şeriat | 
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perdesi altında nice komedyalar oynatılmıştır. 
Tarihi görmüyor musunuz? Bugün bir hukuku
muza sahibolmazsak, arkamızda komedi oyna-
tılırsa «Hâkimiyet bilâkaydüşart milletindir.» 
düstura lâf olarak kalır. Hükümet bugün nasıl 
yaşıyacaktır, yarın nasıl yaşıyacaktır, nereye 
gidiyoruz? Evvel beevvel bunu tâyin etmek ız-
tırarmda olduğumuza kaaniim. Ve inkılâp mef-
kûrevi olmak lâzımdır. Yoksa sözle olmaz. Bir 
kere millete sormalıyız. Niçin açsın, niçin sefil
sin, niçin perişansın? Her milletten daha fazla 
çalıştığı halde refah yüzü görmez. Bunun sebe
bi de işte böyle sellenıehüsselâm yapılan vekâ
letler, nezaretler, teşkilâtlardır Yarayı iyi teş
his ve iyi tedavi edelim. Yara kangren olmuş
tur. Üzerine kül ekmek suretiyle tedavi edile
mez. Zannetmeyin ki, millete hizmet ediyoruz. 
Vazife ve mesuliyet bilinmedikçe ve olmadıkça 
teşkil olunan ordular payidar olamaz. O ordu
yu iaşe etmek, onu takviye edecek insanları 
yetiştirmek lâzımdır. Sıhhiyeyi ihmal et, ikti
sadiyatını yık, ahlâkını boz. Ondan sonra be
nim ordum var, de, o zaman zannetmem ki, or
dun bir işe yarasın. Onun cevheri buradadır. 
Vazife ve mesuliyet. Evet, her şey o kelimenin 
başındadır. Bu kanun evvelki arz ettiğim ka
nun içinde olmakla beraber, yani evvelki encü
men de aynı fikri iltizam etmişti. 

Fakat burada şu, bu denilen şeyler ihtira 
edilmiş, tahrif edilmiş şeylerdi, mefhum itiba
riyle hâkimiyeti milliye milletindir. Hiç kimse 
mukaddes perde arkasında oynıyan komedicilere 
kendini öldürtmüyor. Artık aldanmıyoruz. Biz, 
kemiyet ve keyfiyete bakıyoruz. Gayet acıktır. 
Bu millet cihana ilân etmiştir ki : Makamı mı-
allâyı hilâfetin istihlâsmdan başka gayemiz yok
tur. Rica ederim, makamı muallâyı hilâfete yine 
böyle sellemehüsselâm teslim olup da bir zaval-

« 
lıyı, bir bîçareyi bir tarafa koyup da beş on cel
lât gelip de bu milleti boğup yakacak mı? Yapa
cağımız kanunlar bunları mütekeffil olmalı. De-
mekki şahıslar aldatıyormuş, şahıslar hain oluyor
muş, şahıslar her şey oluyormuş.. Şahıslara ar
tık serfüru etmiyoruz. Milletin kudretkâr vekil
leri artık her şeye hâkim olacaktır. Ve onlar da 
daima itimatlarını muhafaza edip etmediklerini 
anlamak için kendilerini milletin itimadına arz 
etmekle ispat edeceklerdir. Onun için bugün ya
pılan kanununuz gayet noksandır. İstikbali zul-
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mete götürmektir. Biz, şuna iman etmeliyiz ki, 
yaptığımız fikri inkılâp arkasında bir şeyin tahtı 
tesirindeyiz. Bunun imkânı yoktur. Makamı 
muallâyı hilâfet ehli olan bir zata tevdi oluna
caktır. Biz, bu camiayı ancak o vasıta ile muha
faza eedeeğiz. Fakat makamı hilâfetin ordusuna 
bizzat kendisi veyahut ikinci bir adam âmil 
ve kumandan olmıyacak, Büyük Millet Meclisi 
âmil olacaktır. Onun icra hükümeti vasıtası ye
gâne Büyük Millet Meclisidir. Ahkâmı kanuni
ye, ahkâmı şer'iyc icrasının kararları buradan 

çıkar. Kendisi de bir taraftan ahkâmı şer'iyeye 
itaat etmeye mecburdur. Onu semavi bir kudret, 
ruhani bir kisve ile insanların başına musallat 
olmuş bir belâ şeklinde şeriat getirmemiştir. 
(Bravo, sesleri) Bugünkü zihniyetleri görüyor
sunuz ki, beşeriyet kavrayamıyor, kime üç buçuk 
salâhiyet verirseniz artık elinden almak imkânı 
olmuyor. Binaenaleyh; öyle semavi kudret ve 
kuvveti haiz olan insanların böyle keyfî hareket
lerine sed çekmezseniz istikballerinizi muzlim 
görünüz! Millet Allah'ın inay etiyle bir inkılâba 
fırsat bulmuştur. Fakat bu inkilâptan zerre 
kadar istifade edilmemiştir, bu inkılâp daha bi
zim halkımızın zihniyetinde yer tutmamıştır. 
Bunu millete serpeceğiz. Halk ölmiyecektir. Halk 
kendi hâkimiyetini bilecek, bu gibi eşhasın eli 
altında ezilmiyecek. Efendiler! Kanunun encü
mende hini müzakeresinde denildi ki, ya millet 
darılmaz mı ki, padişahımızın salâhiyetlerini alı
yoruz. Esasen padişahı âlempenah efendimizin 
bu kadar azîm salâhiyetleri yoktur. Varsa gas-
betıniştir. Kendisi de gasbetmemiştir. Onu gas-
bedenler sefahate dalıp bu milletin sırtından ge
çinmek istiyen etrafındaki birtakım haşarattır. 
İşte tarih meydanda. O ne kanlı sahnelerdir? 
Onu hangi ahkâmı şer'iyeye tevfikan yapmış
lardır? O, hangi halifenin evsafıdır? Hâşa onlar 
münezzehtir. Ahkâmı şer'iyede böyle şeyler yok
tur. Yakmak, bir milletin zararında şahsi "faide 
aramak, o hangi şeriatta vardır? Efendiler! 
Tarihimiz maalesef zulmetle doludur. İşte 
inkılâp fikrinizi bu yoldan yapın, . Milleti
nize kim ne zarar vermiş, zarar nereden gel
miş? Onları bildirin. Şahısların hâkim olma
sının ne kadar büyük bir belâ olduğunu ta
rihin önünde sinema gibi gözünün önünde 
teeessüm ettirin, anlatın, size irtibatını takvi
ye ettirin. Efendiler Türkiye Büyük Millet 
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Meclisinin azametim halk henüz müdrik değil
dir. Ben buna kaaniim ki Meclis güzel bir 
tablodur. Fakat hu tablonun icâbı olan feyzini 
millete serpmekte kıskanıyorsunuz. Siz de yi
ne bir şahıs oyuncağı gibi o şekilleri, o sahne
leri göstermeye alet mi oluyorsunuz? Bunun 
hiçbir zaman imkânı yok. Mefkureyi bu dimağ 
kavramış, her halde millete de serpecektir. Mil
letin şerefini takdir eden bir mebus burada 
kendisini feda eder. Lâfla değil efendiler! Bu 
hususta vicdanı hâkim olmasaydı buraya kim
se gelmezdi. Fakat görünüyor ki günden gü
ne biz de tekemmül ediyoruz, ihtimal bir se
ne evvel bu zihniyet yüzde altmış idi, fakat 
bugün artmıştır. Lehülhamd bugün Meclis 
bu cihete doğru gitmektedir. Ona fiilî sahada 
numune olabilecek fikirler, kanunlar yapınız. 
İşte bunu açarsanız Kanunu Esasiden başka 
köylünün anlıyacağı bir şey yoktur. Eski Ka
nunu Esasinin •taklidinden.başka bir şey değil. 
Yalnız vekiller mtihabolunuyormuş, filân... Bu
nun hangi zaruretten doğduğunu millete anlat
mak vazifesi bize düşmüştür. Bu kanun ise onu 
anlatabilecek mahiyette bir kanun değildir. De
niyor ki acaba memleket içinde dedi - kodu 
olmaz mı ki? Padişahın elinden salâhiyeti al
mışlar diye; hayır efendiler ona kim vermiştir 
ki salâhiyeti alındığında gücensin? Bahusus 
millet kendisi alıyor. Başkası almıyor. İşte 
cihan böyle. Sellemehüsselâm âmirler kimde 
var s İn giliz Kiralının dünya, yüzünde mânası 
nedir? Fakat dünyada her şey İngiliz Kiralı
dır. Bu mânalar, bu mefhumlar neden, nere
den doğmuştur? Cihanın geçirdiği devirlere biz 
.yeniden mi başlı yacağız? Yeniden kanlar mı 
dökeceğiz? Bundan sonra o dökülen kanlardan 
istifade ederek o feyzi millete verelim, bu ka
nun o ruhu haiz değildir. İşte noksaniyet bu
radadır. Encümende bulunan arkadaşlarım 
buna şahittir ki ilk bu nam ile gidiyor. Ya 
maazallah yarın bir mkılâbolursa, maazallah 

Büyük Millet Meclisi yarın kavurursa, o he
yula eski salâhiyetle ve o zihniyetle, bütün mu-
sibetiyle yine mi milletin başına, konsun, bay-
'kug gibi milletin üzerinde biraz daha mı ötsün? 
Efendiler eğer millete mefkûrevi ruh vermezse
niz olacağı budur. Bugün niye ezildiğinin mânası
nı biçare bilmiyor. Eğer bilse bundan daha ziyade 
arzu edecektir. O beni bir şahıs mahkûm edecek 
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diye korkuyor. O ruhu verecek bu kanun değil- I 
dir. Bunu halk bilmeli. 

ALÎ RİZA Ef. (Amasya) — Bir mersiyedir 
okuyorsunuz. Hangi şahsın arkasından gidiyo
ruz? Onu söyleyin. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Devamla) — «Men çi 
gûyem tanburem çizened» affedersin efendi, ben 
bunları göstermek için ve bir salısın arkasın
dan gitmemek için soyuyorum. Yoksa haddi mi 
vardır? Efendiler haddi var mıdır ki, bizi 
arkasında sürükliyen kimse çıksın? Önde ben. 
Kaleler, ordular, her ne belâ gelirse işte ben? 
Ne soyuyorsunuz? Kimse çıkamaz. Ben imanım
la söyliyorum. 

ALİ RIZA El'. (Amasya) — Maksat nedir? 
Biz onu anlamıyoruz. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — O göze, ka
faya göre değişir. Hoca efendi. 

HÜSEYİN AVNİ Ef. (Devamla) — Pekâlâ 
anlaşılıyor, anlamıyorsan dışarda söyler, anla
tırım. 

HAMDİ B. (Gene) —• Anlıyan varsa buyur
sun. 

HÜSEYİN AVNİ 1$. (Devamla) — Rica ede
rim reis bey, tereddüt hâsıl oldu. Ekseriyet 
dinliyorsa söyüyeyim. (Devam sesleri) eğer ek
seriyet dinliyorsa söyliyeceğim, yoksa söylemi-
yeceğim. Belki kanaatlerine hürmet etmiyorum. 
Rica ederim. (Dinliyoruz sadalan) teşekkür 
ederim. Ben de bu fikir hâsıl olmamak için söy
liyorum. Efendiler, millet bizi buraya fikre in-
kilâp vermek için gönderdi. Yapacaksınız dedi. 

HAMDİ B. (Gene) — Anlamıyoruz? Kimin 
arkasından gidiyoruz? (Söyleyiniz sadalan) 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Haindi 
Bey kardeşim istirham ederim, ben de sizin ka
dar bii' mebusum. Benim de sizin kadar salâhi
yetim var. Zatıâliniz kadar alâkam var. Ben size 
hürmet ediyorum. Siz de lütfen beni dinleyiniz. 
Kimin arkasından gidip gittiğinizi bana değil 
kendinize sorun. 

REİS — Haindi Bey, rica.ederim kesmeyiniz 
sonra size de söz vereyim. (Devanı sesleri) 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — İşte efe il
diler, biz bu zihniyetle yürüyeceğiz ve emin 
olunuz ki, millet bizden memnun olacaktır. Ona 
tarihin gösterdiği musibetler, ta gırtlağına gel
miştir. Arkadaşlarını işte bu tehlikeye karşı, 
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evet yarın ihalkımız anlamaz, Halifenin elinden 
salâhiyet almıyor 'gibi, şey mi oluyor gibi... Fa
kat onlar da bu hususu tasdik ediyordu. Zanne
diyorum ki, o vukuatın tasdiki zamanları geç
miştir. Fenalık 'gelen yerleri kavramıştır. Bun
ların tasrihini gayet faydalı görmekteyim. Fikrî 
inkılâbın mânası budur. Yoksa biz burada misa
fir gibi kalırız. Esasen bu kanunun sebebi vaz'ı 
şu idi. ıSekizinci maddede Meclisin vazifesi ta-
dadedikniştir. Bendeniz 'Meclisin vazife ve salâ
hiyetinin tadat kauul etmiyecek mutlakıyet içe
risinde olduğunu ve arkadaşlarımızdan birisi, 
şeriat ile mukayyedolduğumuzu dernıeyan bu
yurarak.... ((Gürültüler) 

DURAK B. '('Erzurum) — Rica ederim! Gü
rültü yapmayınız. Dinliyelim. Hatibin sözlerini 
anlamıyoruz, ne telâş gösteriyorsunuz? Mühim 
bir kanun müzakere ediliyor. Çok söz söylenme
ye lüzum yoktur. 'Biraz sükût ediniz. 

REFİK ŞEVKET B. '(iSarUhan) — Reis Bey 
Makamı Riyaseti zatıâliniz işjgal ediyorsunuz. 
Durak Bey kim oluyor da bize ihtar ediyor? 

DURAK B. (Erzurum) — Ben bu milletin 
vekiliyim. Sen kim oluyorsun? 

REFİK ŞEVKET B. (ISanıhan) — Ben de 
bu milletin vekiliyim. Efendim söz söyliyeceğim. 

ESAD Ef. (Aydın) — Maşallah maşallah.. 
Gidin düşmanla kavga edin. (Giirültüler) 

HÜSEYİN AVNll B. (Devamla) — Türk 
Milleti artık, fertlerin, emir ve fermanların hiç
bir zaman, hiçbir suretle esiri olnııyacaktır ve 
işte o zihniyeti yıkmış ve bugün şu kanunu vü
cuda getirmeye çalışmıştır. Bugün hu hususta 
arkadaşlarla gaye itibariyle mutabıkız, muhale
fetimiz yoktur. Onlar zamanın nezaketini düşü
nüyordu. Bendeniz ise hu ihtiyacın 'günden gü
ne arttığına k a a nüm. ve onun için buradan bu
nu arz ediyorum. (Bunu ikmal etmek arzusunda
yız. Efendiler dikkat buyurun; bu camianın mu
hafazası ve fikrî inkılâbın yer tutması için ibttn-
dan sonra, şahısların velev ki Halifenin olsun, 
huzuzatı ne'fsaniyesine hadim 'olacak değiliz. 
Milletimiz bundan münezzehtir. Binaenaleyh; ar
kadaşlar maalesef şimdiye kadar esaret bizi bu 
vadide yürüttü. Artık millet kendi hakkına sa-
hibolmuştur. Esir mahiyetinden çıktı ve bundan 
sonra bunun imkânı yoktur. Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun noksan olan şu cihetini ikmal ede
lim. Arkadaşlarımızın buyurduğu vadide bu ka-

— 403 — 



î : 74 15. 7 
ıranu ikmal edelim. Maddelere gelindiği za
man daha vazıh bir surette arz ederim. 

İSMAİL ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Efendim bu kanun için bendenizden evvel söz 
söyliyen rüfekanm kelâmlarım dikkatle takib-
ettim. Bir kısmı bu Vazife ve mesuliyet Kanu
nunun esasatı şer'iyeden muktabes olduğunu 
ve bunun lâzım ve iyi bir kanun olduğunu id
dia etmişlerdir ki, o da Edirne Mebusu Muh
terem Şeref Bey arkadaşımızdır. Diğer bir kı
sım rüfekamız da, bu kanunun istinadettiği ve 
encümen mazbatasında sarahaten beyan edildi
ği veçhile Teşkilâtı Esasiyenin birtakım me-
vaddında buldukları noksaniyet itibariyle bu 
kanuna noksaniyet isnadettiler. Bendenizin ka
naat ve muhakememe göre her iki taraf bazan 
yekdiğerini sinirlendirme derecesine kadar va
rıyor. Maahaza bendeniz her iki tarafa kısmen 
hak vermekle' beraber her ikisinin de hak ve 
hakikatin tecelligâhı olan noktai itidale henüz 
yanaşamadığını arz edeceğim. Bir kere Ali Şük
rü Bey, Hüseyin Avni Bey arkadaşlarımızın 
iddiası ceçhile bu kanunun istinadettiği Teşki
lâtı Esasiye Kanununun birinci, ikinci, bilmem 
sekizinci maddeleri ona istinadediyor. Müsne-

• dünileyhi olan mevadda - çünkü Teşkilâtı Esa
siye Kanunu gökten inmamiştir tabiî - çürük 
bir taş varsa - ki arkadaşların bâzı beyanatm-

» dan olduğu anlaşılıyor - ebniye kurarken te
meline her nasılsa sehiv neticesi olarak atılmış 
çürük taşı çıkarıp atmak mı, yoksa bir kere 
temel kondu diye onun üzerine bina kurmak 
mı lâzımdır? Bendeniz kısmen muarazayı bura
da görüyorum. Evet doğrudur. Teşkilâtı Esa
siye Kanunu her nasılsa yanlışlıkla şurada ya
pılırken bâzı çürük taşlar konmuş, bâzı madde
ler vardır ki, o maddenin fıkaratmm yekdiğe
riyle imtizacı yoktur. Bunu ispat edeceğim. Bir 
taşın ki, eczası yekdiğerine temas, irtibat et
memiş, o taş temelde bulunursa o taşın üzeri
ne temel atılmaz. Teşkilâtı Esasiye Kanununa, 
arkadaşlarımın itirazlarını fikrimce, mantıkça 
muhakeme ettim. Hâkimiyet bilâkaydüşart mil
letindir. Bir taraftan bu olamaz. Diğer taraf
tan da olur, diyorlar. Bir sinirlenmedir gidi
yor. Her iki taraf da bunda haklıdır. Haki
miyet bilâkaydüşart milletindir ve bu doğru
dur, meşrudur ama nasıl doğrudur? Hürriyetin 
mânasını yanlış anladığımız gibi birtakım arka-
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daşlarımız da bu hâkimiyet bilâkaydüşart 
(Hâkimiyet milletindir) kaidesini de yanlış te
lâkki ediyorlar. Hani birtakım adamlar hürriyet 
deyince, serbestîi kelâm deyince mukaddesata 
hücuma başlamışlardı. Onun için korkarım ki ar
kadaşlar hâkimiyet bilâkaydüşart milletindir 
tâbiri yanlış anlaşılmasın. Hâkimiyet bilâkaydü-
şart milletindir, nerede? Esas hâkimiyette, yani 
o hâkimiyetin istimalinde değildir. O hâkimiyeti 
istimal için millet vasıtaya muhtaçtır. Halk de
yince bütün milleti teşkil eder umum halk de
mek çıkar. Umum fert, umumu da hâkim de
mektir. Bilâkaydüşart deyince, umum millet bilâ
kaydüşart hâkim demektir ki bu olamaz. Eğer 
hâkim olurlarsa mahkûm kimdir? Esas hâkimi
yet bilâkaydüşart umum milletindir. Eğer umum 
millet bir ferde sureti mutlakada biyat ederse 
hâkimiyetin hakkı istimalini ona vermiş demek
tir. İkinci sureti meşruada biyat eder. Şu surette 
onun hâkimiyetini meşrut bir hükümdar istimal 
eder. Şu halde hâkimiyet bilâkaydüşart değil
dir. Hâkimiyetin istimali; burada esas itibariyle 
bilâkaydüşart milletin olunca, millet başına is
ter bir hâkimi mutlak getirir, isterse bir hâki
mi meşrut getirir, isterse dünyadaki bâzı mil
letler gibi başlarına bir reisicumhur, getirir. 
Müntahap bir reisicumhurla hakkı hâkimiyetini 
idaro 'ettirir. Dünyada bu üç şekilde hükümet 
tecelli etmiş, millet bunlardan istediği bir şekli 
hükümeti kabul eder demek mânasına mıdır? 
Yoksa millet bilâkaydüşart hâkimdir deniyor da 
bunun tecellisini Büyük Millet Meclisine icrai 
ve teşriî salâhiyet vermekle milletin bilâkaüdü-
şart hâkim olduğu mu denmek istiyor? Bu mad
denin mazrufunileyhi nedir? Yani ne murad-
ediliyor? Zannedersem Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunu yaparken bu madde ile ne muradedjldiğini 
heyet tamamiyle düşünmemiş, bendeniz burası
nın adamakıllı müzakere edilmemiş olduğunu 
zannediyorum. Sonra bu itibarla da hâkimiyet 
yine milletin olamaz. Bakın milletler istediği 
şekli hükümeti yapmakta, yani bilâkaydüşart 
yapmakta serbest değillerdir. Her milletin an-
anei içtimaiyeleri, tarihleri vardır. Meşrutiyeti 
kabul eden milletler, kendi şekli içtimaisine göre 
bir meşrutiyet kabul etmiştir. Çünkü halkın ken
disi mahkûmdur. Niçin? Bir şeriata, bir dine, 
mahkûm olan millet hâkim olduğu vakit o mil
let hâkimdir demek mücazdır. Hakikatte hâkim 
o millete hâkim olan dindir. 
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Şu halde esas itibariyle de bilâkaydüşart mil

let hâkim olamıyor. Yok, bundan hâkimiyet bi
lâkaydüşart milletindir kelâmı esas itibariyle ise 
bundan sonraki tâbir idare usulü halkın mukad
deratını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müs
tenittir diye ikinci fıkraya hiç lüzum yok ve mâ
nası kalmaz. Çünkü şu maddenin fıkaratı ara
sında bir lıüsnüimtizaç yok. Şu halde bu esas 
üzerine, bu temel üzerine bir bina kurulamaz, j 
Encümen diyor ki, biz Teşkilâtı Esasiyejnin ru- ' 
huna tamamiyle riayet etmeye dikkat ettik. Ha
kikaten dikkat etmişler, bendeniz de takdir-; 
ederim; encümende bu hususta kabahat yoktur. 
Encümen demek istiyor ki - Vekiller İntihap Ka-

. nunu müzakere edilirken hâkimiyet bilâkaydü- , 
şart jnilletin olamaz demişti. Bunu kibarca He- j 
yeti Muhteremeye söyliyor. Bunu açıkça söy- ! 

leye idi daha iyi olurdu. Sizin böyle bir müte- . 
nakız kanununuz var. Evvelâ bunu düzeltiniz 
demeli idi. I 

YUNUS NÂDl B. (İzmir) — Hayır, encü
men öyle bir şey söylemiyor. 

İSMAİL ^ÜKRÜ Ef. (Karahisan Sahib) — 
Bendeniz öyle anladım. İşte bu noktadan bu 
maddenin ikinci fıkrasiyle birinci fıkrası ara
sında tenakuz vardır, bir suiimtizaç vardır. ; 
Hâkimiyet, esas itibariyle milletin olsa bile, yi
ne bilâkaydüşart olamaz. Bundan başka istik
bâlde büyük bir fenalık tevellüdeder. Meselâ 
Büyük Millet Meclisi Hükümetinin mahiv ve in
kırazına sebebiyet verir eliyazübillâh. Meselâ 
ne gibi bu? Biz ahalinin dinen mecbur olduğu 
avamiri ilâhiyeden birisini kaldırırsak farz ve 
vücup iktiza etmez ya... (Gürültüler) 

REİS — Rica ederim susunuz lütfen hatibin 
sözünü dinleyiniz. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisan Sahib) — 
Birisinin gayrimeriyetine bir rey fazla verirsek ne 
olmuş olur? Caiz mi olmuş olur? Biz bunda ısrar 
edersek millet bizi buradan kovup çıkarmazı mı? 
Bu söylediklerim gerçi bu günkü Meclisin zih
niyetinden çok uzaktır. Fakat yarm bir meclis 
gelir de maazallah bundan istifade etmez mi? 
Siz de diyeceksiniz ki bizim bir maddemiz var
dır. O maddeniz de lastiklidir. Halka evfak di
ye mi yapılmıştır? Sonra Teşkilâtı Esasiyenin 
dokuzuncu maddesi midir, nedir? O da lastik
lidir. Madde yapılırken farkına vanlmıyarak 
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lastikli yapılmıştır. Sonra yalnız Ali Şükrü Bey 
arkadaşımızın veçhe tâyini meselesi var. Yani 
bu kanunun istinadettiği şeyde bozukluk var. 
Bu kanun Heyeti Vekileye vazife ve mesuliyet 
gösteriyor, veçhe tâyin ediyor. Heyeti Vekile 
mesul olmasın mı? Ben bunu kabul etmem diye
mem, çünkü Heyeti Vekileye veçhe göstereceğim. 
Mesul edeceğim, diyor. Esas itibariyle de bunu 
kabul ederim. Fakat keyfiyet itibariyle de bu
raya itiraz edeceğim noktalar vardır. Yalnız Ali 
Şükrü Bey biraderimiz veçhe tâyinini Meclis ya
pamaz, demiştir. Sözünün öbür tarafında ifrat 
etmiştir. Şeref Bey arkadaşımız da Meclisin pira-
menini hatadan tenzih etmek gibi tâbirler kul
lanmıştır. Meclis hatalardan münezzeh de değil
dir. Meclis hatalar da yapar. Hatalarını itiraf 
etmek Meclisin bir kemalidir. 

Yalnız bir nokta unutuluyor. Teşkilâtı esasi
ye Kanununun ruhuna muvafık tanzim olunan 
şu kanunun Büyük Millet Meclisinin ruhuna te
vafuk etmemekte olduğunu maalesef görüyorum. 
Arkadaşlar, şurasını size hatırlatırım ki. 23 Ni
san 1336 da burada toplandığımız vakit bizde ne 
ruh vardı? Ne için buraya toplandık? Ne için bu 
esası kabul etmiştik? Bunu düşünecek olursak 
şu iki nokta arasındaki gerginlik kalkar. Bu ka
nun esasatı şer'iyeden alınmıştır. Edirne Mebu
su Şeref Bey arkadaşımızın dediği gibi şeriat, 
zaruret zamanında mahzurlu olan şeyleri mubah 
kılar. Halbuki biz bir zarar, bir tehlike, bir inkı
raz, bir mahıv karşısında başsız kalmamak için 
bir müddeti muvakkate ile şu şekli hükümeti ka
bul ettik. Büyük Millet Meclisi hiçbir zaman de
mez ki.... 

YUNUS NÂDÎ B. (İzmir) — Hayır, hayır.. 

SALÂHADDİN B (Mersin) — Evet evet öy
ledir. (Bravo, sadaları) 

İSMAİL ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Rica ede
rim, biz bu esas kabul edilirken burada idik. 
Büyük Millet Meclisi şu şekli en iyi bir şekli 
hükümettir, demiyor. Eğer öyle olsaydı, bu ka
nunu muvakkat olmasaydı söyliyeceğim sözler 
pek çok idi. Fakat bu kanun dikkat ederseniz 
zaruretten neşet etmiş bir kanundur. Büyük Mil
let Meclisi gayesine varasıya kadar. Yani gaye
sine vâsıl oluncaya kadar takibedeceği esas, şekli 
idare budur. Ve bence mesele halledilmiştir, niza, 
nizaı lâfzidir. Niza yoktur. Gayeye vâsıl olduk
tan sonra şekil elbette ve elbette başka olacaktır. 
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Çünkü, arkadaşlar, eğer bunu daimî bir kamın 
olarak kabul ediyorsanız bakınız bizim burada 
ilk yeminimiz vardır. Size hatırlatıyorum : Ma
kamı hilâfet ve saltanatın istihlâsı üzerine yemin 
ettik. Şahıs değildir.O makamı saltanat ve hilâ
fet istihlâs edildikten sonra onun Vazifesi nedir? 
Hakkı nedir? Tabiî onu tâyin etmek lâzımgelir. 
Şimdi ise hiç lüzumu yoktur. Çünkü, bizim teş
kilâtımızda biz bu esası kurduk, gayeye vâsıl ola
sıya- kadar. Gayeye vusulden sonra mesele deği
şir. Biz bunun için... 

OSMAN B. (Kayseri) — 1336 senesinin bi
rinci aylık zabıtları bunları gösterir, buyurdu
ğunuz tamamiyle doğrudur. 

İSMAİL ŞÜKRÜ E l (Devamla) — Şeref 
Bey arkadaşımız «Halka doğru yürüyoruz» bu
yurdular. Maalesef biz bu zihniyetle «Halka doğ
ru yürüyoruz» dedikçe halktan uzaklaşıyoruz. 
Halka doğru yürümek, arz ettiğim esasatı göz 
önünde tutmakla kabildir. Fazla bir şey söylemi-
yeceğim. Sonra bendenizce bu şartla tâyini mu
vakkat olmak şartiyle Vazife ve Mesuliyet Ka
nunu, veçhe, yani esası olan kanun pek doğru
dur. Zannedersem Ali Şükrü Beyin bu Meclis 
veçhe veremez, demekten maksadı nedir? Bende
niz burasını birsz tetkik ettim. Meclis her vekâ
lete intihabettiği vekillerini daima mütehassıs
larından o ilimde, o fende ihtisası olanlarından 
întihabeder. Meselâ; Erkânı Harbiyei Umumîye 
Riyasetine iki yüz reyle intihabettiği Fevzi Paşa 
Hazretleri o ilimde en mütehassısımızdır. Efen
dim, Meclis Heyeti Umumiyesi itibariyle o fende 
eahildir, umumu. Fakat, belki o kadar veyahut 
ona yakın Erkânı Harbiyei Uınumiyeye lâzım 
olan ilmi, fenni bilenler vardır. Fakat Meclisin 
Heyeti Umumiyesi ki,o makama veçhe tâyin ede
cek bir heyet, o makamın muamelâtı noktai na
zarından cahildir. Cahilin âlime ise veçhe tâyin 
etmesi abestir. Meelisin veçhe tâyini abestir, de
mek istiyorsa Ali Şükrü Beyin dikkat edemediği 
bir nokta vardır. Sair vekâletleri alırsak, vekâ
leti idare eden o bir şahsa nispetle Meclis He
yeti Umumiyesi o vekâlete ait, müteferri işlerde 
ondan cahildir. Cahil âlime nasıl olur' da veçhe 
tayin eder. 

YUNUS NADÎ B. (İzmir) — İcra Vekilleri
nin huzuriyle tâyin eder. 

ÎSMAÎl ŞÜKRÜ Ef. (Devamla) — Şimdi 
şu.esasa ilcayi zaruretle teşebbüs edilmiş, j.lcayi 
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zaruretle sülük edilmiş bir yol olarak kabul edil
miş. "tleayi zarın etle tiilûk edilmiş bir yol oldu
ğunu kabul ettiğimiz takdirde bunun içinden 
çıkmak çok kolaydır. Bakınız bir Mşi iki yüz 
bin kişilik bir orduyu kontrol ediyor. Bunun 
gibi üç yüz kişi de bir adamı 'kontrol eder. Böy
le yollar da vardır. '(Gürültüler) Müsaade bu
yurun, 'maruzatımı arz edeyim. Bir kumandan 
üç yüz bin kişilik, beş yüz bin kişilik bir orduyu 
nasıl•'(kontrol ediyor? Yanibaişında bir erkânı 
harbiyesi var. Bir anüdafaai milliyesi var. Son
ra umuru sıhhiye ve baytariyesini daima nazarı 
tetkikte bulunduran heyetler vardır. O heyet
ler o kumandanın gözü, kulağı, bütün meşhuda-
tını alıyor. Bir dimağa biriktiriyor. O bir dimağ
dan kumandayı veriyor. Bir adam üç yüz bin 
kişilik bir orduya kumanda için ıgÖz, kulak me
sabesinde olan mütaaddit makamattan nasıl is
tifade ediyorsa Meclisi de umumi bir dimağ farz 
ederseniz o dimağı tenvir edebilecek heyetler 
bulabilir. Encümen bunu böyle düşünmüş, diyor 
ki : Umumi ve nususi veçhesini encümenler va-
sıtasiyle verir, çünkü encümenler de Meclisin 
gözü, kulağıdır. Yalnız şurada bir hata vardır 
ki, Meclis tamamen işlerin heyeti umumiyeshıi 
yuğurup bir dimağ vaziyetine getirinceye kadar 
encümenler vasıtasiyle her makama ait malûma
tı bel'âğan mabelâğ edinir. Sonra da o suretle 
veçhe verir. Bu suretle caizdir. Bu da zarure
tin devam ettiği müddetçe devanı eder. Ha, za
ruret kalktı mı bu da kalkmalıdır. 

SADİH Ef. (Erzurum) — Zaruret nedir? 
İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. __ Gayeye vusule ka

dar şu şekildir. 
SALİH E l — O gaye nedir? 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. — Şu kürsüde sen ye
min ederken tahattur ettiğin gayedir. Zabıtlar
da münderiçtir. Ben 'hiç unutmadım. O, gözü
mün önünde duruyor. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Yarısinm da 
yemini yoktur. 

İSMAİL ŞÜKRÜ E l (Devamla) — İşte bu
rada yalnız bir noksan cihet var. Encümenlerden 
doğrudan doğruya bâzı hususatta Heyeti Vekiie-
nin veçhe alması doğru değildir. Mademki Mec
liste hâkimiyeti,' icrai ve teşriî salâhiyeti tecem
mu ettiriyorsun, niçin ondan bir parçasını encü
mene tevdi edip de encümenden veçhe lalsın di
yorsun efendim? Meclisin Heyeti Umumiyesi 
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doğrudan doğruya makamı aidine o veçheyi ve
rir, o makamı aidi vasıtasiyle işi yürütebilir ve 
olsa b'öyle olur. Bu mâkuldür, caizdir. Yalnız 
söylenen lâkırdılar içinde meşveret Meclisidir, 
meşverettir ve meşvereti şer'î deniyor. Eğer bu 
esasat üzerine olarak bu kanun yapılmak lâ-
zimgelirse her halde bundan başka kanunlar 
yapmak lâzımgelir. 

NÜSRAT E l (Erzurum) — Efendim b u l 
dan bâzı dinî sözler cereyan etti. Bendeniz yal
nız bu sözleri iema edeceğim? Malûmuâliniz ta
biatım zaten kısa söylemektir ve şu âyeti oku
yacağım. (Lâyüs'elü amma yef'al ve hüm yes'elûn) 
bu kâinatta hâkimi mutlak olan Allah'tan baş
ka kâffei mevcudat mesul ve muateptir. Şimdi 
biz bunu düsturu içtimai olmak üz-ere kabul et
tikten sonra bütün insanlar ve bütün müslüman-
lar Allaha karşı mesuldür. Mesuliyet iki türlü
dür. Birisi mânevi diğeri ise maddidir. Yani va
zifei dünyeviye ve maddiye itibariyle mesuliyet 
ve vazifei diniye ve mâneviye itibariyle mesuli
yet... Şimdi bu kanunda bahsolunan mesuliyet, 
ve vazifei maddiye ve dünyeviye itibariyle me
suliyettir. Bu kanundaki mesuliyet, hem kullara 
karşı mesulilyettir, yani millete karşı bir mesu
liyettir, hem de Allaha karşı bir mesuliyettir. 
Malûmuâlileridir ki, vazaifi u'hreviyeden müte
vellit fenalıklar yani efali cezaiye; cezayı müş
tekim olan fiiller uhrevidir, yani dünevi değil
dir. ©ir de vazifei düneviye vardır ki, efali' 
mütaaddiye, yani mütaaddi olan fiiller dolayı-
siyledir. Bunların cezalan da dünyada tâyin ve 
tesbit olunur. Binaenaleyh, bu kanun bizim için 
lâzımdır. Şer'an da lâzımdır, hikmeten de lâzım
dır, aklen de lâzımdır. Fakat teessüf ederim ki, 
iki seneden beri bu kanun henüz bu kürsüye ge
lip çıkamadı. Eğer iki sene evvel biz bu kanunu 
yapmış olsaydık, siyaseti dâhiliye ve hariciye
mizde pek büyük faydalar iktitaf edecek idik. 
Bu sureti katiyede şüphesizdir. Fakat tehir olun
muştur. 

Şimdi mesuliyet cihetine gidelim : Cenabı 
Hak-fürkanı azîmüşşanmın diğer bir âyeti keri
mesinde (Eyahsebül insane enyütreke südâ) bu
yuruyor. Ey insanlar! Ben sizi böyle başıboş 
mu yarattım? Yani siz hürriyeti mutlakanıza sa
hip değilsiniz. Her insan bir vazife ile, bir ka
nunla mukayyet ve mesuldür. Şu suretle Halife 
de mesııldür, Meclis de. Heyeti Vekile de mesul-
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dür ve herkes de mesuldür. Bendeniz bu kanu
nun iki cihetinde noksan görüyorum. Birisi yal
nız mesuliyeti biz Heyeti Vekileye tahmil ediyo
ruz. Kâffei efali harekâtında yalnız Heyeti Ve
kile mi mesuldür? Hayır Meclis de mesuldür. 

RAGIB B. (Kütahya) — Fakat kanunun 
metni yalnız Heyeti Vekile mesuldür diyor, Mec
lis mesul değildir. 

NUSRAT Ef. (Devamla) — Mademki kuvvei 
icraiyeyi ve teşriiyeyi bu Meclis nefsinde cemet-
miştir ve Heyeti Vekileye veçhe tâyin ediyor. 
Binaenaleyh, Meclis de mesuldür. Meclis mesul 
olduğu gibi Heyeti Vekile de mesuldür. Şimdi 
bu iki mesuliyeti cem ve tefrik etmek lâzımdır. 
Onların mesuliyeti ne cihetle ve kime karşı?.. Bi
zim mesuliyetimiz ne suretle ve kime karşı?.. Bu
nu tâyin ve tesbit etmek lâzımdır. Malûmuâlile-
ridir ki, bugün desatiri ulâ sırasına geçen eski 
Kanuni Esasimizde bir madde vardır; o maddede 
«Nefsi nefisi hümayun mukaddes ve gayrimesul-
dür.» diyor. Bu söz tâbiri sarih ile âlemi nasra-
niyetten mülhem bir fikirdir. (Bravo sadaları) 
Halife mesuldür. Eğer Halife mesul olmasaydı 
Hazreti Ömer'in başında bulunan müsteşarları 
Hazreti Ömer'e karşı kılmç. çekmezlerdi. Madem
ki bugün Halife bir şahsı hükmidir, ve Meclis 
onun yerine kaimdir, binaenaleyh bu Meclis me
suldür. Meclisin tâyin ettiği Başkumandan da 
mesuldür. Başkumandanın mesuliyetine ait de 
bir kanun yapmak lâzımdır. Çünkü bugün bu 
Heyeti Vekile de bir hak kabinesi demektir ve 
bu hak kabinesi bir başkumandanın idare ve em
ri altındadır. Gayrimesul olan bir şahıs mesul 
olan bir heyete nasıl emir verebilir? Başkuman
danın mesuliyetine dair de bir kanun yapmak 
lâzımgelir fikrindeyim. Efendiler bundan kırk 
üç sene evvel Galatasaray'ında eski Kanunu Esa
siyi kaleme alan Midhat Paşa merhum Allah rah
met eylesin, Galatasaray'ında Süruri Hocanın 
teşkil etmiş olduğu mahkemenin huzuruna gitti
ği zaman lisanı Arapla şu sözleri söylemiştir: 

(işte ben bir Veziriazam olduğum halde sizin 
huzurunuzda mahkûm olarak ve mesuliyet san
dalyesine gelip otumıaklığım hürriyet yolunda 
bir hatvei azîmedir.) îşte biz kırk üç sene sonra 
ikinci hatveyi atmış bulunuyoruz. İnşallah bu 
hatvede muvaffakiyet elde edersek millet de selâ
met bulacak, Meclis de selâmet bulacak ve bütün 
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âlemi islâm da selâmet bulacak. Allah cümle Müs- I 
limine selâmet ihsan etsin. 

HASlB B. (Maraş) — Reis Bey müzakere 
kâfidir. 

YASÎN B. (Gazianteb) — Beis Bey bende
niz usulü müzakere hakkında söz istemiştim. Bu
radan söyliyeceğim. Bu kanunun heyeti umumi-
yesine Heyeti Umumiye taraftardır. Şimdi bütün 
yürütülmüş mütalâat maddelere taallûk ediyor. 
Eğer efendiler maddelere geçmiş olsaydık Belki 
şimdiye kadar birinci maddeyi çıkarırdık. (Ha
yır sesleri) 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim, ilk söz 
alan Karahisarı Şarki Mebusu Mustafa Efendi 
yalnız dördüncü maddenin fıkrai ahiresine aido-
larak buyurdular ki: Buna aidolan cevabımız bit
tabi madde geldiği zaman olacaktır. Sonra yine 
Mustafa. Bey vükelâ hakkında şikâyetlerden ba
his buyurdular yani Vekiller aleyhindeki şikâ-
yattan bahsettiler. Filhakika bu mesele encümen
de mevzuubahsoldu. Fakat Encümen bu şikâyet 
bahsinin her halde değişmesi zaruri bulunan, 
tadili zaruri bulunan Nizamnamei Dahilîye ait 
bir mesele olduğu kanaatini izhar ederek müza
keresini oraya talik etti. Nizamnamei Dahilînin 
müzakeresi esnasında bu vükelâ aleyhindeki vu-
kubulan şikâyat ahkâmı dahi konulacaktır. Ali 
Şükrü Bey arkadaşımız uzun mütalâatiyle Vazi
fe ve mesuliyet Kanununa değil, doğrudan doğ
ruya Teşkilâtı Esasiye Kanununa hücum ettiler. 
Onun için Encümenin, Ali Şükrü Beyin sözlerinde
ki müdafaasında bulunduğu kanun lâyihasiyle 
zerre kadar alâkası yoktur. Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun bilhassa birinci maddesiyle diğer bâzı 
ahkâmına taallûk eder. Encümen bu hususta mü
dafaayı kendisince varit görmüyor. Ancak Ali 
Şükrü Beyin kullandığı silâh bu kanunun dahi 
aslı olan Teşkilât: Esasiye Kanunu aleyhinde 
gayrivâridolan bir silâh olduğundan dolayı en
cümen bu noktayı büsbütün sükût ile, müsama
ha ile de geçiştiremez. Çünkü Ali Şükrü Bey 
buyurdular ki : Jean Jacques Rousseau'ların, 
filânların icadettiği, yazdığı şeylerin bize lü
zumu yoktıu\ Bizim için 1300 sene evvel vaz'-
olunmuş desatiri şer'iye vardır, biz bunları al
malıyız. yani Teşkilâtı Esasiye Kanunu şeriata 
muhaliftir, demek istediler. (Hayır, sadaları) 
Efendiler, müsaade buyurunuz, aynen notları 
vardır. Jean Jacques Rousseau'yıı da yüz kere 
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tekrar buyurdular. Teşkilâtı Esasiye Kanunu 
da Jean Jacques Rousseau'nun yazısıdır. Efen
diler, yalnız bir şey arz edeceğim, Teşkilâtı Esa
siye Kanununu Meclisi Âli kabul etmiştir. Bir 
kere bu hususta söz yok, ama yalnız şunu ilâ
ve edeyim ki, Teşkilâtı Esasiye Kanununu Je
an Jacques Rousseau yazmamıştır. Kendileri de 
dâhil bulundukları halde Meclisin bütün âzası, 
dini bütün nüslümandan mürekkebolan Türki
ye Büyük Millet Meclisi ahkâmı şer'iyeden 
dâhi istinbat etmek suretiyle kabul etmiştir. 
Binaenaleyh, ahkâmı şer'iyeye muhalif değil
dir. Bu husustaki, mütaalâlarmı başka suretle 
izah etmiş olsalardı belki encümen başka su
retle müdafaa ederdi. Mamafih encümen bu ci
heti bu noktada bırakıyor. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Reis Bey bu sö
ze karşı bir şey soracağım. Müsaade buyuru-
lur mu? 

REÎS — Efendim, ikmal etsin de ondan 
sonra. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Reis Bey 
bendeniz de söz istiyorum. Bir şey soracağım. 

RAGIB B. (Devamla) — Sonra efendim, 
Meclis veçhe veremez, dediler. O veçheyi baş
ka kimse veremez. Ancak Meclis'te kabul edil
melidir de ancak Meclis vermelidir. Zaten 
maddede kayıt vardır. Maddede; (İcra Vekil
leri huzuriyle encümen veçheyi tâyin ederek 
Heyeti Umumiyeye bildirecek) tir. Binaenaleyh 
veçhenin kesbi katiyet etmesi Heyeti Umumiye-
den geçtikten sonra oluyor ve veçheyi Meclis 
veriyor, demektir. Fakat bunun müsveddeleri
ni icra Vekilleri hazırlar, İcra Vekillerinin da
iresindeki müdiran hazırlar. Yahut doğrudan 
doğruya encümen hazırlar. Kim hazırlarsa ha
zırlasın, veçheyi doğrudan doğruya Meclis ve
recektir. Binaenaleyh bu madde muhkemdir. 
Encümenin noktai nazarmca bu madde doğru
dur. Hüseyin Avni Bey biraderimiz hakikaten 
şekli hüküm ot hakkında encümende daha di
ğer bir iki arkadaşiyle uzunuzadıya tekâlif 
dermeyan ettiler. Fakat Efendiler doğrudan 
doğruya müddeaları Teşkilâtı Esasiye Kanu
nuna ait idi. Malûmuâliniz Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun yedinci maddesiyle bu kanun 
Teşkilâtı Ksasiye Kanununa ınüteferri bir ka
nundur. Bahsettikleri şeyler şekli devlet, ma
kamı hilâfet ve saltanat doğrudan doğruya 
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Teşkilâtı Esasiye Kanununa ait bir bahistir. 
Hatırıâlilerindedir ki, evvelki Encümeni Mah
sus kabine tarzındaki bir maddesini buraya 
getirdiği zaman ve o mazbatayı müzakere eder
ken Meclisi Âli Teşkilâtı Esasiye Kanununa 
dokunmamak şartiyle tadilini encümene hava
le etmiştir. Ve başka şey yapmıyarak yalnız 
Vazife ve mesuliyet Kanununu tanzime memur 
etmiştir, işte bunun için encümende cereyan 
eden müzakere esnasında ekseriyet demiştir 
ki; «Teşkilâtı Esasiye Kanununu tadile salâ-
hiyettar değiliz. Bize verilen Teşkilâtı Esasiye 
Kanununa miiteferri olan Vazife ve mesuliyet 
Kanunudur. Ancak onu yapabileceğiz.» eğer 
hakikaten encümenin ekseriyeti kendisinde 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun tadili salâhiyeti
ni görseydi belki teklifleri üzerinde uzunuza-
dıya müzakere cereyan ederdi. Ve ona göre bir 
şekil tesbit olunabilirdi. Ancak encümen Vazi
fe ve mesuliyet Kanunu münasebetiyle şekli 
devlete aidolan hususatı vazifesi harici addet
miştir. Karahisar Mebusu Şükrü Bey halka 
doğru gitmek lâzımdır, dediler. Çok doğrudur, 
hakikaten gitmek lâzımdır. Encümen de bu ka
naattedir. Veçhe meselesi çok iyidir ve çok 
doğrudur, dediler. Hakikaten encümen de çok 
doğru ve iyi gördüğünden dolayı bu mühim 
maddeleri ve ahkâmı kanuna koymuştur. 

Hoca, Nusret Efendi Allahdan gayri herkes 
mesuldür buyurdular, encümen tabiî bunu bu 
suretle telâkki ettiğinden dolayıdır ki, doğru
dan doğruya Vazife ve mesuliyet Kanunu di
ye bir isim koymuştur. Ancak buyurdular ki ; 
Meclis dahi mesul olmalıdır. Meclisin mesul 
olup olmaması hakkındaki kanaati yoktur. 
Çünkü yapılan kanun Meclise ait değildir. 
Ancak İcra Vekillerine ait bir kanundur. Hat
tâ kanunun semam esinde (İcra Vekillerinin 
vazife ve mesuliyeti) diyor. Binaenaleyh Mec-
lsi Âli, Meclisin dâhi şekli mesuliyetini arzu 
ederse ve lüzum görürse bir teklif yapar ve 
Encümeni Mahsusa havale eder. O cihet de ha
kikaten halledilmelidir. Hulâsai mütalâatmuz : 
Serd olunan mütalâatın kısmı mühimmi Teş
kilâtı Esasiye Kanununa taallûk ettiğinden do
layı encümen bunlara cevap vermeye lüzum 
görmüyor. Ancak bu 'kanunu müdafaaya lüzum 
gördü ve cevap vermeye mecbur oldu. Çün
kü bu kanun Vazife ve Mesuliyet Kanunudur. 
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Vazife ve mesuliyetin aleyhinde ise hiçbir ar
kadaşımız serdi mütalâa etmemişlerdir. Yal
nız bâzı arkadaşlarımız bunu noksan olduğun
dan bahsetmişlerdir. Encümen de bu kanunun 
-Vazife ve Mesuliyet Kanununun - en mükem
mel bir kanun olduğu kanaatinde değildir Ez
cümle bu Vazife ve Mesuliyet Kanunu yapıl
dığı vakitte bunun usulü muhakemesi yoktur, 
usulü mu'hakematı yazılmamıştır ve bu zaman 
meselesidir. (Geri alın öyle ise sadaları) Geri 
alınmaz efendim... 

SALİH EF. (Erzurum) —* Neden yazıla
maz"?.. Onu izah buyurun.. 

RAGIB B. (Devamla) — Hayır efendim, 
başka suretle defaten yazılamaz. Bir Usulü 
Muhakeme Kanunu var, şekli muhakemeyi 
ehemmiyetli bir surette, yani en mütekâmil 
bir surette, encümen çıkarmaya girişseydi bu
nu bir iki senede çıkaramazdı Halbuki encü
men, Meclisin bu kanuna bugün şiddetle lüzum 
ve ihtiyacı olduğu kanaatindedir, müstacel en 
çıkması ica'beder. Onun için bir iki noksan yer
leri vardır. Şekli Devlete aidolan kavanin de
faten tekemmül etmez. Zaman zaman tekâmül 
eder. Kanunu tekâmül ve tedricî ahkâmına 
tâbi olmak şartiyle tekemmül eder. Binaena
leyh; encümen bunun en mükemmel bir kanun 
olduğunu kabul etmemekle beraber tekâmüle 
doğru bir hat ve atılmış ve kâfi esasları muh
tevi olduğu kanaatindedir. Daha ziyade müna
kaşaya lüzum yoktur. Hakikaten bunun mad
delerinde bâzı tadilât icrası için Heyeti Aliye-
nin izhar edeceği temayülât üzerine encümen 
de muvafakat eder. Fakat heyeti 'imumiyesi 
mutlaka Meclisi Âlinin heyeti umumiyesinin 
müttefikan kabulüne lâyik bir kanundur Va
zife ve mesuliyetin aleyhinde bulunan ve bu
lunacak zannederim, hiçbir arkadaşımız yok
tur. Bugünkü şekli Hükümetimize bu kanun 
tamamiyle mutabıktır. Binaenaleyh; maddelere 
geçilerek bir an evvel müzakeresinin ikmdini 
encümeniniz rica eder. 

SALİH Ef. (Erzurum) — îyi hatırlayınız!.. 
Heyeti Vekileye veçhe veren Meclisi Âli min
veçhin fail ve minveçhin kabil olu
yor. Meclisi Âliden veçhe alan Heyeti 
Vekile ise minveçhin kabil ve minveç
hin fail oluyor. Şimdi gerek Meclisi Âli, gerek 
Heyeti Vekile aldığı veçheyi ilk önce yanlış 
tatbik ederse tabiî mesuliyet kendisine teret-
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tübediyor. Fakat Meclisi Âli minveçhin fail 
olduğu için ve minveçhin kabil, Heyeti Vekile-
nin yapmış olduğu işi duyarak kabul ettiği 
için, Meclisi Âli yanlış bir veçhe verirse nasıl 
olacaktır? 

RAGIB B. (Kütahya) — Arz ediyorum 
efendim; Meclisi Âlinin mesuliyet kanunu de
ğildir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin me
suliyetini mutazzamm bir kanundur diye biz 
buraya öyle bir kanun lâyihasiyle gelmiyoruz. 
Yalnız Heyeti Vekilenin Vazife ve mesuliye
tine dair bir Kİnundur. Eğer Meclisin mesu
liyeti esası kabul byurulacaksa onu ayrıca em
redersiniz. Ve Kanunu Esasi encümeni yapar, 
getirir. Buradaki kanun Heyeti Vekilenin Va
zife ve mesuliyetine dair kanundur. Binaenaleyh 
Heyeti Vekile mesuldür. Meclis emredecek, İc
ra Vekilleri yapacak, yapmadıkları takdirde 
Meclisi Âliye karşı mesuldürler. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Encümen Reisi 
buna bir cevap versin.. 

SALÂHADDIN B. (Mersin) — Efendim tek
lif buyurulan • kanunla istidadı edilen maksat 
şurada (Meclis Heyeti Umumiyesinden mün '̂ 
tahap bir reis ile vazaifi müştereke ashabından 
mürekkep İcra Vekillerinden ibarettir.) Ve 
tekmil bu kanunun ruhu bunda hulâsa edil
miştir. Sorarım zatı âlinizden sabık encümenin 
teklifi bu tekliften ne kadar farkediyor? Orada 
yalnız Meclis Heyeti Umumiyesinden umum 
âza ve vekillerin münferiden tâyin edilmesi me
selesi mevzuubahsedilmemiş, burada yalnr.z bu 
cihet mevzuubahsedilmişti. Binaenaleyh; esas 
üzerinde bir ihtilâf görmüyorum bendeniz. 
Oradaki heyet ne düşündü ise bu heyet de ay
nı şeyi düşünmüştür, ufak bir şekilde fark 
olmuştur. Binaenaleyh eski esas ile bu esas üze
re itilâf gösteriyor mu?.. Eski kanun lâyiha
sının nakzını icabettirecek sebep, yalnız bunu 
mu buldunuz? 

RAGIB B. (Kütahya) — Malûmuâliniz es
ki encümenin getirdiği mazbatanın bir mad
desinde diyordu ki; Meclis, İcra Vekillerinin 
Reisini de intihabeder. îcra Vekilleri Reisi de 
diğer ' arkadaşlarını kendisi intihabederek Hü
kümeti teşkil eder. Burada ise îcra Vekillerini 
ayrı ayrı Meclis intihabeder ve îcra Vekilleri 
Reisini dahi ayrıca Meclis intihabeder. Bina-
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f enaleyh kabine sistemi ite şûralara aidolan şıt 

sistemin icra komitesini teşkil eden zevatın 
arasındaki fark çoktur. Ve pek çok büyüktür. 
Kabine sistemi ile bu sistem arasındaki fark 

I daha başka cihetlerde de vardır. Eğer Meclisi 
Âliniz kabine sistemini kabul etmiş olsa idi 
bittabi yalnız o şekilde kalmıyacaktı. O siste-

I min heyeti uımımiyesi ne ise onlar da tamamiy-
I le alınacaktı. Alınacaktı ama o zaman görüle-

çekti, ki bizim esasımızla o şekli Hükümetin 
I imkânı tatbik ve kabiliyeti yoktur. Fakat ben-
I deniz bu cihete başka türlü cevap vereceğim; 

Meclisi Mi o zaman bu şart ile, ki kabine şek
lini, sistemini istemeyiz; katiyen kabine siste
mi olmıyacaktır- Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
ruhuna muvafık olmak üzere Meclisten inti-
habedilece'k azalar vasıtasiyle Hükümet te
şekkül edecek ve fakat katiyen kabine sistemi 
olmıyacaktır diye Meclis emir tarzında gönder-

I mistir. Ve encümen zannediyorum ki Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun dokuzuncu maddesini hiç 

I bozmamak şartiyle bundan evvel îcra Vekilleri 
Kanununu Meclisi Âliye getirmiştir. Meclisi 
Âliniz îcra Vekilleri Kanununu tashihan gön
dermiştir. Buna nazaran yine şu kanun ile Sa-
lâhattin Beyin sordukları sual arasında hiç 
münasebet yoktur. Eğer îcra Vekillerinin su
reti intihabına dair olan Kanunun mevzuunda 
deselerdi ki bu madde ile bizim teklifimizin 
arasındaki fark nedir? îşte o zaman belki fark 
bulunurdu. Çünkü o madde daha üç gün evvel 
bunu tağyire katiyen salâhiyetimiz yoktur. 
Yalnız Salâhattm Beyefendinin itirazları îcra 
Vekilleri Kanununun birinci maddesinedir ve 
o da kabul edilmiştir. 

SALÂHADDIN B. (Mersin) — Maksadım 
I itiraz değildir. Encümen ne zihniyetle bu ka

nunun esbabı mucdbesini yazmıştır? Maksa
dım bunu anlamaktır. Siz vazaifi müşterekeyi 
kabul etmiş ve o vazaifi müşterekenin rüyetini 
Heyeti Vekileye tevcih ettirecek bir madde ile 
bunu kabul etmiştiniz. Evvelkinde ufak bir 
madde farkı vardır. Acaba bu ufak maddenin 
farkı için mi es'ki kanun encümene iade edil
miştir? Mütalâa icabederse izah ederim. 

RAGIB B. (Kütahya) — Meclisi Âli kabine 
usulünü kabul etmiyerek lâyihayı bize, encü-

I mene göndermiştir. 

— «O -
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REİS — Efendini müzakerenin kifayeti hak

kında üç takrir vardır : 

15 Temmuz 1338 
Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir, maddelere geçilmesinin 
reye konulmasını teklif ederim. 

Aydın 
Tahsin 

Riyaseti Celileye 
Heyeti Vekilenin Vazife ve salâhiyetine dair 

olan Kanunun müzakeresi kâfidir. Mad4elere 
geçilmesini teklif eylerim. 

Maraş 
Mehmed Hasib 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir, kanunun heyeti umumiyesi-
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nin kabulüyle maddelerin müzakeresine geçil
mesini teklif eylerim. 

15 Temmuz 1338 
Gene Mebusu 

Hamdı 
REİS — Heyeti Vekilenin Vazife ve mesu

liyetine dair olan Kanunun heyeti umumiyesinin 
müzakeresfini kâfi görenler lütfen el kaldırsın. 
Müzakere kâfi görülmedi. 

Efendim Adliye Vekâleti Vekilliği intihabına 
iştirak eden zevatın adedi 178 dir, 152 rey ile 
Kângın Mebusu Behçet Bey Adliye Vekâleti 
Vekilliğine intihabolunmuştur. (Alkışlar) , 

Efendim vaktimiz kalmadı, Pazartesi günü 
kanunun heyeti umumiyesinin bakıyei müzakera-
tına devam etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitama, müzakerat; Saat 5,80 

İçtimai âti ruznamesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
Levayih ve tekâlifi kanuniye 

1. — lintikal ve Ferağ harçlarının tadiline 
dair Heyeti Vekileden mevcut lâyihai kanuniye 

2. — Orman Resmine dair Heyeti Vekileden 
mevrut lâyihai kanuniye 

Heyeti Vekileden mevrut tezkereler 
1. — Harcırah Kararnamesinin tefsirine dair 

Maliye Vekâleti tezkeresi 
2. — Hiyaneti vataniye ile mahkûm Başralı 

Mustafa Efendi hakkında Adliye Vekâleti tez-
kerei cevabiyesi 

Müteferrik evrak 
1. — Müecceliyeti Askeriye Vergisinin Eski

şehir mmtakasmda tecili tahsiline dair Eskişe
hir Mebusu Emin Beyin temenni takriri 

2, — Müecceliyeti Askeriye Kanununun ta
dili hakkındaki lâyihanın tesrii müzakeresi hak
kında Feyyaz Âli Beyl,e rüfekasmın takriri 

3. — Adliye ve Sıhhiye encümenler intihaba-
tıııa dair mazbatalar 

Sualler 
1. — Tunalı Hilmi Beyin ittihaz edilecek te-

dabire dair İcra Vekilleri Riyasetiyle Başkuman
danlıktan suali 

Encümenlerden mevrut mazbatalar 
1. — Nihad Paşa hakkında Adliye Encümeni 

mazbatası 
2. — Pasaport diplomatik hakkında Hariciye 

Encümeni mazbatası 
Müzakere edilecek mevad 

1. — Müdafaai Milliye bütçesi 
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