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OTUZ YEDİNCİ İNİKAT 

18 Temmuz 1336 Pazar 

İkinci Celse 

Açılma Saati : 3.10 (Z. S.) 

REİS : Celâlettin Arif Beyefendi 

KÂTİPLER : Haydar B. (Kütahya) 

1. — ZAPTİ SABIK HULASASI 

REİS — Celsei hafiyeyi açıyorum. 
Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

Yirmisekizinci İn'ikat 

5 Temmuz 1336 Cumartesi 

İkinci Celse 
Celâlettin Arif Beyefendinin Riyasetlerinde in'i

kat ederek; bazı zabitanla ilgili sui istimaller ve as-

1. — Büyük Millet Meclisine iştirak eden rnebu-
sanın harcırah ve tahsisatları hakkında takrirler. 

REİS — Müzakerata başlıyoruz. 
Takrirleri okutuyorum. Yirmi imzalı bir, birçok 

imzayı ihtiva eden bir, Gümüşhane mebusları tarafın
dan verilmiş bir, Mardin mebuslarının verdiği ve bir
çok imzayı muhtevi bir, Bitlis Mebusu ve rüfekasmın 
verdikleri bir takrir ile Muş'tan gelen bir telgraf var, 
okutuyorum. 

(1) (Takrirler ve telgraf okundu) 
REİS — Şimdi efendim bu mesele hakkında söz 

ister misiniz? Söz istiyenler buyursunlar. 

LÛTFİ B. (Malatya) — Efendim; Heyeti muh 
teremeniz hem teşriî hem de icra kuvvetini haizdir. 
Şu halde Meclisi Ayan vazifesini de uhdesinde cemet-
miş olmasına nazaran Meclisi Âliniz ne Meclisi Me 
busan ve ne de Meclisi müessesandır. Hepsinin fev
kinde bir Meclistir. Ancak şimdiye kadar Meclisi bir 
vasfı âli ile tavsif edemedik. Bundan dolayı Meclise 
müteallik ahvalin etrafında teferrü eden bir takım 
mevat var ki bunlar hiçbir suretle bir neticeye iktiran 
edemiyor. Meselâ âzahkla memurluğun bir zat uh
desinde cemi... Bunun cemi caiz mi, değil mi?.. Ne
ticeye intizar ediniz. Misal olarak arzediyorum. Son
ra bu gibi daha bir çok mesail var ki Meclisin vazi-

keri firariler mevzularında cereyan eden müzakerat-
tan sonra celsei hafiyeye son verildi. 

Reis Kâtip Kâtip 
Celâlettin Arif 

REİS — Zaptı sabık hulâsasını kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

yeti esasiyesi tayin edilmedikçe bunlar tespit edilemi
yor. Evvelâ bu Meclisi Âli kaç senelik bir devrei iç
timaiye için intihap edilmiştir. Yani devrei intihabi-
yesi ne kadar imtidat edecektir? Meclisi Mebusan 
gibi dört senede bir devrei intihabiye mi addedilecek
tir? Vatan kurtarılıncaya kadar isterseniz (bu hususta 
bir karar almak mümkündür. Ama arkadaşlar, mut
laka) (2) bunu tespit edecek sizsiniz efendim... 

BİR MEBUS — Vatan kurtulduğu zaman Meclis 
hitam bulur. 

LÛTFİ B. (Devamla) — Olmaz efendim olmaz, 
bir karar ita etmek mecburiyetindeyiz. Evvelâ kaç 
sene imtidat edecek; devrei intihabiyemiz bir sene 
mi imtidat edecek, dört sene mi? Evvel emirde bu ta
yin ve tespit edilmelidir. Derecei saniye de efendim, 
beher senenin müddeti içtimaiyesi kaç mah olacak
tır? Sonra icap ederse yine Meclisin karariyle tem
dit edilebilir. Herhalde bir müddeti içtima tayini lâ
zımdır. Bu müddeti içtima tayin edilmeksizin Mec
lisin tahsisatı da tayin edilemez. Sonra harcırahı da 
tespit edemiyoruz. Bunlar için bir usul ittihaz edil-

(1) Takrirler dosyada ve arşivde bulunamamıştır. 
(2, 3) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan ek

lendi. M. Ünver 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

92 — 
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mek lâzım gelir. Böyle gerek tahsisatı için, gerek har
cırahı için, gerek -devrei içtimaiyesi için müddetler 
tayin, ve tespit olunmadığı gibi esasen Meclisin ni-
zamnamei dahilisi de yapılmamıştı. Bundan dolayı 
Meclis mecbur oldu ve geçenki celsede Meclisi Me-
busanm nizamnamei dahilisini kabul etti. Halbuki 
Meclisi Mebusanın nizamnamei dahilisi tamamı tama
mına bu Meclise tatbik edilemez. Evet Meclisi Me-
busan nizamnamei dahilisinin şayanı tatbik olanlarını 
alalım. İcap ettikçe tadil ederek kabul edelim, dedik. 
Rica ederim en evvel Meclis kendi ahengi harekâtı
nı tanzim etmek icap eder. Böyle ahenksiz, ahengi 
harekâtı bir usulü sabiteye merbut olmayan (bir Mec
lisin çalışmalarında birtakım aksaklıklar meydana ge
lebilir.) (3) işte nitekim memurlukla âzalık mesele
sini hâlâ tespit edemedik. Bir noktada cem olunur 
mu, olunmaz mı? Sonra, mebus iken memur olmuş, 
memur iken âza olmuş, âza iken memur olmuş ve 
müddeti içtimaiyemiz de beş altı aydan ibaretse artık 
onların memuriyetlerine nihayet vermek; zira mağdu
riyetlerini müstelzim olur. 

REİS — Bunların hepsi doğrudur, fakat sadetten 
hariç. 

LÛTFl B. (Devamla) — Şimdi harcırah ve tahsi
sat meselelerine gelince; âza iken mebus olmuş, bun
lar ne olacak?.. Harcırah için şimdi, efendim âza iken 
iki vazifeyi birden deruhte edenler olabilir, ki de
vam; bu Meclisin hali inikadı lâyetenahi devam eder
se... (Sadede geliniz sesleri) Sadede geliyorum. Ola
bilir ki bu Meclisin hali inikadı devam etti. Böyle 
muattal şunun bunun elinde idaresiz bir şekilde kal
mak da muvafık değildir. Binaenaleyh bu meselele
rin tespiti lâzım geldiği gibi harcırah ve tahsisatımı
zın da tespiti lâzımdır. Sonra bu tahsisatımızın bir 
kısmı tesviye edildi, işitiyoruz ki bu tesviye edilen 
aksam eşhas ile mütenasip bir halde taksim ve tevzi 
edilmiştir. Bazılarına sülüsan verilmiş, bazılarına ta
mamı verilmiş, bazılarına sülüs verilmiş. Biz tevzii 
adalete memuruz. Biz harekât ve icraatımızda böyle 
yolsuzluklar gösterirsek, rica ederim... Eğer bu me
sele hakikat ise bunun âmil, müsebbip ve mütecasir
lerini bugün teşkil edilecek bir Divanı Âliye tev
dii lâzımdır. Yoksa böyle kendi kendimize işittiğimiz 
gibi bir kısmına tamam verelim, diğerlerine böyle 
yapmayalım, bu doğru olamaz. Diğer tarafa sesini çı
karmıyor diye vermeyelim. Böyle tevzii adalete me
mur bir Meclis olamaz. Bunun için Heyeti Muhte-
remeye teklifim, her şubeden ikişer âza tefrik edersi
niz. idare memurlarının harekâtını, defatirini tetkik 
eder. 

EMİN B. (Bursa) — Hacet yok ona. 
LÛTFl B. (Devamla) — Bugünden itibaren Di

vanı Âli teşkil edip bunları Divanı Âliye tevdi ediniz. 
Olmaz başka türlü! 

Dr. SUAT B. (Kastamonu) — Efendim verilmiş 
olan takrirlerin hulâsası evvelâ tahsisat... Bu tahsisat 
tamamen mi verilmiş, noksan mı verilmiş mesele 
budur. Hakikaten şahsen bir müsavatsızlık yapmak 
hatıra gelmiş bir şey değildir. Çünkü müsavi hukuka 
malik efendilerin bazılarına sebepsiz bir garazkârlık 
olur. Yalnız nazarı dikkati âlinize arzederim ki, Is-
tanbulda da üç buçuk ay idare memuru olduğum za
man yapılan muamele şudur : Meclisi Mebusanın 
bütçesi tanzim ediliyor ve Meclisi Mebusan bütçesi
ne tefrik edilen tahsisatın yekûnu Maliye Nezaretin
den celbedilir. Meclisi Mebusanın kasasına konur, 
dört aya münhasır olan müddet zarfında taksit ayı 
zamanı geldiğinde mütesaviyen herkese verilir. Pa
rasını alır, çıkar gider, çünkü para mevcuttur. Def
teri yapılmış, bordro tanzim edilmiş herkes imza 
eder, tahsisatını alır, çıkar gider. Fakat efendiler bu
rada böyle değildir. Evvelâ bu Meclis yeni açıldığı 
gibi Maliye Vekâleti de yeni işe başlamıştır. Meclis 
açıldıktan sonra Maliye Vekâleti yeni teessüs etmiş 
idi. Fakat maatteessüf burada Meclisin ne bütçesi, 
ne parası, ne de muhasebe dairesi, ne memurları var 
idi, ne bir şeysi var idi. Bendeniz diğer arkadaşlardan 
çok sonra buraya geldim ve çok sonra idare memur
luğuna intihap edildim. O zaman dahi Meclisin hiç 
bir şeysi yoktu ve buraya geldiğimizde Istanbuldaki 
teşkilâtı aynen yapmaya çalıştık. Evvelâ muhasebe 
müdürünü bulduk. Sonra muhasebe kâtibi bulduk. 
Sonra kasa aradık. Bütün bunlar zamana taallûk edi
yordu. O zaman içinde ise buraya gelmiş olan ze
vatın bir çokları Maliyeden bir çok para almışlardı. 
Maliyeden Meclis bütçesine badehu ithal edilmek üze
re alelhesap suretiyle para alınmıştır. Ne miktar ol
duğu ve ne kadar olduğu bizce meçhul. Ve ben bu
rada bulunduğum zaman herkese mütesaviyen taksim 
ettim. Sonra elimize külliyetli bir para geçti. On se
kiz bin lira idi. On sekiz bin lirayı mütesaviyen üç 
yüz lira olarak taksim ettik. Onu üç yüz lira taksim 
edeceğimize yüzer lira taksim etseydik - fakat biz bu
rada kaç âza vardır diye hesap ettik, yeter diyerek 
üç yüz lira taksim ettik. Buna göre burada paranın 
kuvvei iştiraiyesi yoktur. Binaenaleyh üçer yüz lira 
vermek münasip görüldü ve mevcut azaya kifayet ede
cek diye tevzi etmiştik. Arkadaşlar başladılar gelme
ye. Maliyeye müracaat ettik. Verdiği kadarını idare 
ettik. Verdiği kadarını tevzi ettik. Yoksa kasten ya-
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pılmış bu* garazkârlık olmadığını temin ederim. Bu 
bir defa böyle hâsıl olduktan sonra tabiî üç kişi pa
ra almayınca söz söylemeye başladılar. Biz de Ma
liyeye müracaat ediyoruz. Meselâ beş bin lira veri
yor. Bu muamele böyle olmuştur. Efendim yani tah 
sisatta böyle usulsüzlük olmuş ise, gayri müsavi ola
rak bir tevziat olmuş ise bu bizim kusurumuz değil
dir. Meselâ arkadaşlardan birisi ve şimdi temin ede
rim ki bu Mecliste mevcut olanların hepsi mütesavi
yen dört yüz lira almıştır. Fazla alanlar da vardır. 
Meselâ son hafta zarfında Ali Sait Bey memuren 
Musula gidiyor. Alaşehirden çoluğunu, çocuğunu top
lamış, kaçmış, elinde para kalmamış. Bir kaşık unu 
dahi yok. Dört yüz lira almış, yine tahsisat istiyor. 
Bunun için dört yüz liraya ilâveten bizden tahsisat 
almaya gelen arkadaşlara dediğimiz söz budur. Biz 
burada eğer ihtiyacatı kendimiz takdir, kendi içtiha
dımıza tevzi ederseniz kilü kali mucip olur. Onun 
için doğrudan doğruya Paşa Hazretlerine müracaat 
edersiniz. 

O Maliyeye vezneye havale eder. Bu suretle tev
ziat yapıyoruz ve almış oldukları tahsisatın ademi ki-
fayesi münasebetiyle büyük bir zaruret karşısında bu
lunanlara müracaatlarında yine veririz. Bu 23 tem
muza kadardır. Bundan sonra mütesaviyen üçer yüz 
lira (verilmesi mümkün olacaktır.) (1) Dört beş gün 
denberi cereyan eden müzakere ile nihayet (noktai na
zarımızı) (2) Maliyeye kabul ettirdik. 23 temmuzdan 
itibaren buraya getirecek, yani 23 temmuzda üçer yüz 
lira daha, bundan hariç olarak, istanbul mebusları 
tahsisatı vardır. Bendeniz buraya idare memuru ola
rak geldiğim zaman îstanbuldan gelen bir kısım ar
kadaşların tahsisatlarının verilmiş olduğunu biliyor
duk ve verilmeye başlanmıştı. Bunun başlamasının 
sebep ve hikmeti de tstanbulda tahsisatlarını tabii 
sarfetmişlerdir ve buraya geldikleri zaman ailelerini 
orada kimsesiz bırakmışlardı. Üç buçuk ay müddet 
devam etti. Fakat dört ay için bir devrei intihabiye 
addiyle oradan aldıkları tahsisatı, yani dört aylık bir 
devre için gitmiş oldukları için tamamen mahalline 
sarfetmekte beis görmediler ve sarfettiler. 

BİR MEBUS — Efendim heyeti idare bunu söy
lemeye salâhiyettar" değildir. 

Dr. SUAT B. (Devamla) — Ben olan vakayii 
söylüyorum efendim. Böyle üzerlerine birer kat çama
şır alarak gelmişlerdir. Alamadıkları bakiyei tahsisat-

(/, 2) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan ek
lendi. M. Ünver 

larını burada vermeye başlamış idiler. Yaptığım İşin 
hesabını veriyorum. îstanbuldan gelen zevat şurada 
ancak yirmi otuz kişiden ibarettir. Sonra son zaman
larda Îstanbuldan buraya gelmiş olanlardan bir çok
ları tstanbulda tahsisatlarını fesihten evvel badelahz 
yola çıkmış gelmişler, tstanbulda tahsisatını tamam 
alamamış olan zevattır. Mesele bundan ibarettir. 

Harcırah meselesine gelince; hariçten harcırah 
alamayıp da gelen zevattan hiç kimse harcırah alama
mıştır ve harcırah için yapılacak muamele bizim için 
meçhuldür. Buraya gelip harcırah istedikleri zaman 
Maliye Nezaretine müracaat ettik. Maliye Nazırı Bey 
bize cevap verdi ki, Büyük Millet Meclisine âza ola
rak intihap olunan zevat mevzubahs olunca bu heyet 
tarafından mahallerine verilmiş olan her dairei intiha-
biyeden beş kişi intihap edilsin ve her mebusun ma
sarifi zaruriyeleri mahallerince takdir edilerek itası 
zarurî olduğuna binaen oradan gelmiş olanlar orada 
almak lâzım gelir. Ziyadesini biz burada veremeyiz 
dedi. Tabiî biz kendi kanaatimizi, içtihadımızı istimal 
edemezdik. Bana müracaat eden arkadaşlara; binaen
aleyh bu harcırah meselesi Heyeti Umumiyenin ka-
rariyle burada halledilir. Olmazsa Maliye Nezareti 
parayı ita eder, herkes imza eder, parasını alır. Me
sele bundan ibaretti rr 

ŞEVKET B. (Burdur) — Efendim, meseleyi iki 
noktadan mütalâa etmek lâzım gelir, ki asıl mevzu
bahs olan mesele harcırah iken, Suat Bey biraderimiz 
aynı zamanda İstanbul mebuslarının tahsisatını da 
mevzubahs etti. Mademki Heyeti Âliyeniz tarafından 
bu mesele dinlendi, şu halde her iki noktadan bir 
halle iktiran etmek icap eder. Bendeniz her iki nok
tadan bahsedeceğim. Harcırah meselesi, harcırah ka
nununun şurasını söyleyim ki efendim, bendeniz bir 
çok arkadaşlarla harcırah kanununun tamamiyle aley-
hindeyim. O kanun masarifi zaruriyeyi teminden ziya
de, tesviye etmedikten başka, cep dolduran bir ka
nundur. Fakat kanun olmak itibariyle mutlaka tatbik 
olunmak lâzım gelen bir meseledir. Şimdi bizim bu
raya gelmezden evvel harcırahlarımızın mahallinden 
temini kaydı, evvel vaki olan tebligatta harcırahla
rının mahallinde tesviyesi kaydı, sonra efendim masa
rifi zaruriyesi (nin mahallinde tediyesi kaydı vardı.) 
(1) Bu tabir bir defa çok yerlerde hüsnü kabul gör
meyecek bir tabir idi. Çünkü hiçbir makam maddesi, 
faslı gösterilmeyen bir meblâğı bir tahsisattan açıktan 

(1) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan ek
lendi. M. Ünver 
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sarfetmek salâhiyetini haiz değildir. Maliye Nazırı 
bile bizzat emir edemezdi. Onun için bir çok arkadaş
larımız bulundukları yerden para alamadılar. 

Sonra ikinci bir nokta masarifi zaruriye keyfiyeti 
takdiri bir keyfiyettir. Zaten efendim harcırah kanu
nunda o kadar bol keseden atmasının sebebi masarifi 
zaruriyeden... Bir bayrak altında bir memlekette ya
şadığımız halde harcırahlarda o kadar tefavüt var 
ki, ben de dahil olduğum halde vicdan azabı içinde 
eziliyoruz. En ufak bir misalini söyleyeyim. Bendeniz 
Alaşehirden geldim. Bana verdiler yüz lira. Bir ar
kadaşımız intihap edildi Kütahyadan zannederim ki 
yüz lira\aldı. Bir arkadaşım Afyon Karahisardan gel
di. On dokuz lira aldı. Halbuki Afyon Karahisar 
ile Uşak arasındaki mesafe ya yedi veya beş saat ka
dardır. Trenle arada tamam seksen bir lira fark edi
yor. Uşak ile Alaşehir arasındaki mesafe yine beş sa
at ikimizin arasındaki... Adalet namına iş görecek 
bizlerin kendi kendimize mahdut vaziyete girmesi 
muvafık değildir. O halde ne usul ve esası vazedelim 
ki harcırahlar mantıkî ve adalet dairesinde verilmiş 
olsun? Bunun için Kanunu Esaside kendimizi mebus 
gibi telâkki ettik. Kanunu Esasî Meclise iştirak eden 
ztfvata dört bin kuruş üzerinden harcırah verir. Eğer 
hakkalinsaf düşünürsek bugünkü züğürtlüğümüzle 
gayri mütenasip... Zâtıâlilerine ufak bir misal söyleye
yim : Buradan heyeti temyiziyeye âza olarak tayin 
edilen zevatın, malûmu âlileri, maaşları yedi bin beş-
yüz kuruştur. Sivasa kadar harcırahı tesadüfen gör
düm. 650 lira, maaşı (7 500) kuruş olan bir adamın 
harcırahı 671 liradır. Gidersek Oltiye, Batuma, Ba-
yazıta, bilmem dünyanın öbür ucuna değil harcıran 
bize hayvan araba parası olursa zannederim ki biraz 
ceplerimizi kabartacak bir para girecek. Bundan dola
yı vicdan azabı duyacağız. O halde bendeniz ikinci bir 
nokta arzedeceğim : Harcırahı hak ve adalet daire
sinde; ancak istihkak nispetinde verelim. Öyle arka
daşlarımız var ki Ankarada bulunuyorken mahallerin
den gelmiş gibi harcırah alıyorlar. (Gürültü, alan kim 
ise tayin edilsin sesleri) Almıştır demiyorum, alması 
lâzımdır. Kanunen... (Gürültüler) 

BlR MEBUS — Her kim dairei intihabiyesinden 
geldi ise ona verildi. 

ŞEVKET B. (Devamla) — O halde bendeniz bu 
meseleyi yanlış işitmişim, tashih ediyorum. Yokmuş 
demek, tashihi fikir ediyorum. 

O halde efendim bu meselede harcırahın ita olun
maması keyfiyeti haksızlıktır. Fakat bu meseleyi de 
eldeki kanuna göre yapmak mecburidir. Yalnız esas 

— 95 

olarak tutacağımız miktarı tespit edelim. Heyeti Muh-
teremei Mebusana diyelim ki içimizden muhasipler 
üç bin kuruş üzerinden ... kilometre üzerine bir za
ta kaç kuruş, faraza üç bin kuruş veya dört bin ku
ruş en mutedil hangisi ise... (Gürültüler, harcırah ka
nunu vardır sesleri) Beyim harcırah kanunu maaşa 
göre verir, bendeniz eshabı maaştan değilim. Eğer bi
zim harcırahımız aldığımız tahsisata göre meselâ yüz 
lira, Kanunu Esaside maaşımız 4 000 veya 5 000 ku
ruş diyor. 5 000 üzerinden o esası tutturarak herkes 
harcırahını almalı, fazla alanlar iade etmeli... O esa
sı tutturarak bendeniz teklif ediyorum. 

Sonra İstanbul Mebusanı arkadaşlarımızın tahsi
satı meselesi... Şimdi zannederim ki bu meseleyi mev
kii müzakereye koymak tstanbuldan gelen arkadaşlar
dan ziyade bize taallûk eder. Onun içindir ki bu şah
sımıza ait olduğundan hafi celse aktettik. Efendim 
dünyada her şeyin ölçüsü ihtiyaçtır. Istanbuldan gel
mekle bin iki yüz elli lira almakla o arkadaşlarımı
zın ihtiyaçlarını istihfaf etmek biraz insafsızlıktır. 
Sonra onları yeniden bir devrei içtimaiyeye iştirak 
etmişler gibi telâkki etmek bu da fazladır. Şimdi ci
heti mantıkiyesi, biz dört ay devam edersek alacağı
mız bin iki yüz elli lira şimdi onlar beş ay bulunur
sa yine bin iki yüz elli lira alacaklar. Onlar eğer bin 
iki yüz elli lirayı almışlarsa dört ay verecek olursak 
bizim sekiz aya mukabil aldığımızı onlar dört ay 
için almış olacaklardır. Yani bir hakikat meydana 
gelecek. Onun için bendeniz Heyeti muhteremeden 
rica ederim; o gibi zevata verilecek... Efendim katî 
olarak muayye.ı bir miktar olmasın o kadar olmaz 
yalnız onların geldiği zamandan itibaren, ki za
ten pek azdır, yirmi beş otuz kişidir. Beher ay için 
sabit bir miktar tayin edelim. (Gürültü, olmaz öyle 
şey sesleri) İhtiyacını söylememek insaf lığını göste-. 
renlere karşı insafsızlık doğru değildir. Her birisinin 
cebinde para farzetmekte biraz insafsızlıktır. Muhtaç
tırlar ve muhtacız. Cebimizde para yok iken zengin
lik satmayalım. Fakat yağımızla kavrulmaya çalışa
lım. Bütün İstanbuldan gelenlerin aileleri oradadır. 
Bugün tstanbuldan gelmenin kaç kuruşa malolduğü-
nu gelenler bilir. Binaenaleyh aileyi getirtme, ailene 
para gönderme demek hiçbirimizin hakkı değildir. 
Yalnız dört ay için, nihayet beş ay için verilmiştir. 
O para ile bir sene bizimle beraber havayı geçininiz 
demek fazla insafsızlıktır. Onun için bendeniz tespit 
edilsin taraftarıyım ve fikrimde sabit kademim. O gi
bi zevata ilk devreye ait olmak üzere ayda sabit bir 
miktar verilmelidir. O sabit miktarı bendeniz teklif 
ediyorum. Vaziyete nazaran yüz lira verilsin. Herhal-



t :37 İS . 7 . 1334 C : 2 

de yüz lira... Fakat yüz elli lira olabilir, o başkadır. 
BÎR MEBUS — Mebuslar aüesini getirecek olur

sa onlar da aile harcırahı alacak mıdır? 

HAKKI HAMI B. — Efendim, takrirlerin münde-
recatında iki mesele var. Bu en ziyade nazarı dikkate 
alınacak olan Istanbuldan gelen rüfekayi kirama ait
tir. Bendeniz uzun uzadıya münakaşata meydan ve
rildiğini fazla buluyorum. Ortada bir kanun var, bir 
Meclisi Müessesan ve Mebusan; ne olursak yine Mil
let Meclisiyiz. Millet Meclisinin de harcırah ve tah
sisatı İstanbul Meclisi Mebusanımn kabul ettiği tah
sisattır. Onlar öteden beri ne şekilde alıyorlarsa d 
şekilde almaklığımız lâzımdır. Ancak rüfekayi kira
mın almış olduğu harcırah arasında (tefavüt bulundu
ğunda) (1) hiç şüpheye mahal yok. Bunun ikmali ise 
Maliye Vekâletine ait bir şeydir. Rüfekayi kiramdan 
tahkik eder, kaç kuruş almış ise tayin eder, ona gö
re muamele yapılır. Fazla alınmış ise istirdat edilir. 

Diğerine; Istanbuldan gelen rüfekayi kirama gelin
ce : Bunlara ikinci bir tahsisat vermek doğru ola
maz. Fakat yalnız düşününüz ki bu zevatı kîram bu
raya niçin gelmiştir? Ve buraya niçin geldik? Neden 
harcırah istiyoruz? Eğer biz buraya geldiğimizden 
dolayı ve hatta noksan verildiğinden dolayı ikmalini 
istiyorsak herhalde rüfekayi kiramın da her türlü 
masarifi zaruriyeyi kabul eylemesi lâzımdır. Belki 
bunların içinde ne suretle kaçmıştır bu ... ve şüphesiz 
hiçbir arkadaş fazla sarf ettim demiyecektir. Doğ
rusunu söyleyecektir. Masarifi zaruriye gibi biz alı
yoruz. Çünkü îstanbuldan buraya gelmiştir. Bu efen
diler de bizden harcırah istemeye ve biz de harcıraa 
vermeye Îstanbuldan buraya kadar sarfettiği masa
rifi... (Gürültüler) Efendim., rica ederim, Istanbula 
kadar harcırah aldı amma gelinceye kadar harcırah 
almadı. Fakat Îstanbuldan tekrar Ankaraya geldiği 
için.. Bir hakikati tespit edeceksek filhakika Istan-
bulda bin iki yüz elli lira bir tahsisat aldılar. Amma 
bu tahsisat ihtiyacına ve sonra buraya gelmek için 
sarfeylediği miktara tekabül eyledi mi?,. Emin olu
nuz bendenizin kanaatine göre sülüsünü bile tutma
mışta*. Şu halde bin müşkülât içinde buraya böyle 
fevkalâde bir zamanda hayatını feda ederek buraya 
gelen bir efendiyi açlığa mahkûm mu edelim? Eğer 
adalette öyle bir şey varsa, yemeksizin, içmeksizin 
yaşamak imkânı mevcut ise böyle bir karar verelim. 
Bir sene yemeyeceksiniz, kendileri buraya çıkmıyor 
diye, -bir şey söylemiyor diye haksızlık etmeyelim. Rü
fekayi kiramı açlığa mahkûm etmekten başka bir şey 
vapmaz. Parası olan vardır, olmayan vardır. İçlerin

de öyle efendiler var ki maskatıresi istilâya uğra
mış, bütün serveti yağma edilmiş. Bu yağmaya ma
ruz kalan kimsenin karnını doyurmaz, biz para ver
mez, memleketten bir şey getiremez ise, bu ne yer, 
ne içer? İnsaf mı bu? Ya intihar eder* ya vazifeyi 
bırakır gider. Yani bunu munsifâne tetkik etmeli. Bu, 
harcırahtan daha mühimdir. 

DOKTOR MAZHAR B. (Aydın) — Bendeniz 
harcırah meselesinde arkadaşlarımızın düşündüğü gi
bi (düşünmüyorum.) (2) Bü millet heyeti temsiliye-
nin cemini ilân eylediği zaman masarifi zaruriye ta
birini sarahaten beyan etmiştir. Denizli ve Aydın li
vaları tamamen bunu böylece kabul etmiş, belediye 
heyeti ve heyeti müfettişelerden mürekkep bir he
yet takrir etmişti. Aydın namına 75 lira vermiştir. 
Taviz değil esasen... Harcırah nizamnamesinin olduk
ça kabarık bir şekil aldığı zaman benim de iştiham 
kabarabilir. Fakat onu, harcırah nizamnamesini bu
rada mevzubahs etmektense Vandan yahut Muştan 
gelenlerin hakları ne ise tetkik ederek yani masarifi 
zaruriye itibariyle hakikî ihtiyaçları ne ise (tesviye et
mek iktiza eder. Ancak bu şekilde madelete muva
fık bir) (3) hareketi yapmış oluruz. Her dakika Mec
lisimiz eski meclis gibi olmadı. Bazan nizamnameye 
tabi ve bazan gayri tabi olduk. Bazan eski kanunlarla 
bağlı olmadığını söylerken bu para meselesinde har
cırah kanununa, nizamnamesine istinat etmek istiyo
ruz. Efradı tahsisat meselesinde bendeniz Îstanbul
dan teşrif eden arkadaşlarımızı ikiye ayırıyorlar gibi 
görüyorum. Vakıa Divanı Riyaset bunlar hakkında 
sarahaten bir şey söylemiyor. Öyle hissediyorum ki 
ikiye ayrılıyor. Badelfesih, kablelfesih... Evvelâ ba-
delfesih, kablelfesih halini kabul etmek feshi kabul 
etmek gibi olur. Biz zannediyorum ki İstanbul Me
busanımn feshi doğru değildir. Biz esasen feshi kabul 
etmiyoruz. Onun için badelfesih gelenlere o kada 
kıymet vermiyoruz. Onları takdir etmek istiyorsak, 
onların fedakârlıkları nakit ile ölçülecek gibi değil
dir. Esasen Meclisi Mebusan feshedilmezden evvel 
Mustafa Kemal Paşa tarafından Ankaraya davet 
edilmiş idi. Bu davete icabet ederek vaktinde kaçabi
lecekler geldiler. Müddetini ikmal edemeden buraya 
gelmiş oldukları için ikinci bir devre (intihap edilmiş 
değillerdir.) (4) Fakat tamamen bunları ikinci bir tah
sisat vermeksizin sene nihayetine kadar tahsisatsız bı
rakmanın pek de doğru olmayacağını görüyorum. 
İkisinin ortasını bulmak lâzım. Bendeniz öyle zanne-

(/, 2, 3, 4) Parantez-içindeki kelimeler tarafım
dan eklendi. M. Ünver 
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diyorum ki lüzum, ehemmiyet ve rflübremiyetine bi
naen tstanbuldaki Meclisin ayrıca daha bir müddet 
müddeti temdit edilmiş gibi kabul edilerek Kanunu 
Esasinin kabul eylediği veçhile mahiye dört bin ku
ruş zannederim bir şey veriyorlardı, bu şekilde bir pa
ra vermek doğrudur. Yoksa gelecek kânunusanide bu 
şekilde bir tahsisat vermek kabildir. Fakat hakikaten 
yeniden 1 250 lira vermek müsavatsızlık olur. 

ÎSMAjL SUPHt B. (Burdur) — Efendim benim 
fikrimce mesele üç şekildedir. Birisi vilâyatı şarkiye 
mebuslarına ait husus; en evvel düşünülecek. İdare 
memurlarından Suat Beyefendi arkadaşımız söylediler 
ki vilâyatı şarkiye mebuslarından bir kısmı tahsisat
larını alamadılar, harcırahlarını alamadılar. Çünkü 
sebep meydandadır. Kimisi iki ay, kimisi üç ay son
ra geldiler ve o müddet zarfında da burada tahsisat 
kısmen verilmeye başlanmıştır. Binaenaleyh Heyeti 
İdareden rica ederiz ki aradaki müsavatsızlığı izale 
etsinler ve vilâyatı şarkiyeden gelen arkadaşlarımızın 
istihkaklarını diğerlerine verildiği miktara iblâğ et
sinler. Bu bir vecibedir şüphesiz. 

İkinci cihet, harcırah meselesi, bu sarihtir. An
cak tstanbuldan gelen mebuslar için de harcırah iki... 
Meclisin feshinden sonra tstanbuldan hareket edenler 
bir kısmı kablelfesıh yola çıkanlar ... Birinci kısım 
kablelfesih gelenler harcırahlarını alacaklardır. Eğer 
almamışlar ise diğerleri almışlarsa ki aldıklarını fe
sihten evvel almışlardır. Gazetede gördük, bu da ga
yet basittir. Bunu Divanı Riyaset pek güzel hallede
bilir. Ancak burada İstanbul mebuslarından olup da 
bizim Meclisimize gelen zevat burada bizim Meclisi
mize iltihak eden arkadaşlarımıza ... Çünkü kendileri 
üç buçuk dört ay kadar Istanbulda kalmışlar ve esa
sen haklarını orada almışlar, müddeti içtimaiyelerini 
orada ikmal etmişler... Şimdi on iki ay da burada o 
para ile çalışmalarını ... tstanbuldan gelenlerin mu
haceret görmüş oldukları... daha fazlası, ne kadar 
ağır bir şeydir. Alelhusus teeddüp ediyoruz ki., he
pimiz biliyoruz ki burada alman tahsisatla hiç kim 
se geçinemez. Böyle fakir bir milletin vekilleri daha 
fazlasını istemeyi muvafık görmezler. İstanbul me
buslarının hakkım teslim ederiz. Ayrı bir şeydir, ay
rı bir meclistir. Burada paralarını almalıdırlar. 

HAMDULLAH SUPHİ B. (Antalya) — Arka
daşlar, bahsi namahdut bir surette uzatmaktan bilmi
yorum ki (ne faide memuldur.) (1) Dr. Suat Bey, 
kendileri esbabım izah ettikleri veçhile müsavatsızlık 
olmuştur. Fakat bu müsavatsızlık mültezem değildir. 
Doğrudan doğruya tediyatın ceste ceste olması bir 

I neticedir. Demek Meclisi Âlinin mütalaasıyla arkada
şımızın mütalâası arasında Heyeti İdare namına söz 

I söyleyen arkadaşımız tediyatta bir tefavüt hâsıl ol-
I muş ve bu tefavütün (izalesi elzemdir, matluptur. O 
I halde ne yapalım? Bendenizin düşündüğüm mevzuu 
I iyice müteşettit bir şekil almıştır. Arada bir de harcı-
I rah meselesi vardır. Bunları hal için (mevzuu teşettüt-

ten kurtarmak, bunları ayrı ayrı karara bağlamak lâ-
I zımdır.) (2) İstihkaklar ayrı ayrı alınmış, bazan hiç 
I alınmamış, bazıları hiç almamış. Aramızdan tefrik 
I edelim iki üç kişi, bütün bu işi on beş gün zarfında 
I bitirip on beş gün sonra kim fazla almıştır, kim eksik 
I almıştır, kim ne almıştır; bunu halletsin, Meclise ar-
I zetsin. Bu suretle mesele halledilsin. Bir de Istanbul-
I dan gelen mebuslar hakkında bendenizin küçük bir 
I mütalâamı ilâve edeceğim. Zannederim, tstanbuldan 
I gelen arkadaşlar yeniden bir devrei içtimaa dahil ol-
I muş gibi yeniden tahsisat isterlerse fahiş bir haksızlık 

etmiş olurlar. Ümit ediyorum burada içtimadan üç 
I dört ay evvel içtimaa başlamış arkadaşlarınız eğer bu-
I radaki zevat ile beraber aynı para ile on iki ay üze

rine para verilmiş olacaktır. Yalnız sene üzerinden 
I taksim ettikten sonra bunlara dört yüz lira vermek 
I kâfidir. On altı ay ve on iki ayın farkını gözettiğiniz 
I gibi zannedersem harcırah kararnamesini tatbik etmek 
I bütçe meselesini esasından sarsacaktır. 

I REİS — Efendim; Divanı Riyaset bu mesele hak-
I kında izahatta bulunacak. 

Divanı Riyaset bu harcırah meselesini tetkik et-
I ti. Neticei müzakeratın arzına da bendenizi tevkil 
I etti. Refik Şevket Bey biraderimizin dediği gibi, har-
I cırah (mevzuu, tatbikatta zuhur eden birtakım hadi-
I satın ilcasiyle;) (3) esbabı mucibede vardır, müsaade 
I buyurulursa arzedeyim; bir mesele oluverdi. Binaen-
I aleyh Divanı Riyaset harcırah nizamnamesinin tat-
I bik edilmemesi lüzumuna kani oldu. Buna da lüzum 
I vardır. Herhalde masarifi zaruriyeyi bu Meclisten da-
I ha (daha iyi bir şekilde mahallî takdir eder.) (4) Ar

kadaşlardan birinin; Mazhar Beyefendinin buyurduk-
I lan veçhile telgrafnamede bir kayıt var, masarifi za-
I ruriye ve harcırahları mahallerince takdir ve ita edi-
I lecektir. Binaenaleyh her yer masarifi zaruriyeyi bu 
I Meclisten daha ziyade takdir salâhiyetini haizdir. 

I BİR MEBUS — Etmemişlerdir efendim. 
I REİS — Etmemişler ise müsaade buyurunuz ar-
I zedeyim. Böyle bir masarifi zaruriye takdir edilmiş de 
I tamamen tesviye edilmiş ise ortada münazaa ve müna-
I kaşa yok. Eğer takdir edilmiş de tesviye edilmemiş ise 
j uıvaıu Riyaset bunu ita edecektir. Eğer tesviye edil-
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memişse veyahut böyle alelhesap suretiyle (tediyede 
bulunulmuş ise) (5) bunun takdiri lâzımdır. Takdiri 
ya Riyasete havale edersiniz yahut bir heyet intihap 
buyurursunuz. O her vilâyet için... (Gürültüler) Har
cırahla masarifi zaruriyeyi takdir eder. Biz mebus
luğu kabul etmekle takdir edilmiş olan masarifi zaru
riyeyi kabul eylemişiz, demektir. (Kim dedi sesleri) 
Kimse demedi. Bize dediler ki, mahallerince masari
fi zaruriye tayin eyleyecek ve ita kılınacak. Bina
enaleyh isterseniz bu takdiri masarif keyfiyetini Di
vanı Riyasete havale buyurursunuz, o tetkik eder. 
Bundan başka rüfekayi kiramdan bazıları mahalle
rince takdir edilen masarifi zaruriyeyi heyeti idare
ye bildirmek icap ederken idareye gelip söylememiş
tir. Ne kadar almışlardır, ne kadar para alınmıştır. 
İdare memuru bey gelir, şimdi kimlerin bildirmediği
ni söyler. Bunu da idareye söylemelerini rüfekayi 
muhteremeden rica ediyoruz. 

Müracaat etmeyen zevat müracaat ederek ne ka
dar para almışlardır, ne kadar karar verilmiştir ve 
ne kadar alacakları vardır. Bunu idareye bildirsinler. 

Sonra İstanbuldan gelen mebusini kiramın harcı
rahlarına mahsuben iki yüz lira verilmiştir. Tensip 
buyurursa heyeti muhteremeniz bu iki yüz lirayı tes
viye ederiz, bu iş biter. (Gürültüler) Bundan başka 
bendeniz.. (Gürültüler) 

BİR MEBUS — Vandan gelen almasın, İstanbul
dan gelen iki yüz alsın... 

REÎS — Bendeniz şahsen teklif ediyorum. Divanı 
Riyaset namına değil tabiî.. (Gürültüler, olamaz ses
leri) 

BİR MEBUS — Reis Bey bunu bir şubeye havale 
ediniz, bitsin efendim. (Gürültü) 

KÂTİP — Efendim müzakerenin kifayetine dair 
bir takrir var. Gümüşhane Mebusu Hasan Beyin tak
riri... 

HAMDİ B. (İzmit) — Bendeniz bu etrafında mü
nakaşa ettiğimiz meseleyi dörde taksim ediyorum. Bi
rincisi Meclisin devrei intihabiyesi kaç ay olacak? 
Meclisin küşadında bir kararımız vardı. Bu Meclis 
sulhun aktine kadar devam edecekti. Fakat sulh ne 
zaman olacak tabiî bunu tayin etmek mümkün değil
dir. Sulhun aktine ve vatanın tahliskıe kadar bu müd
det devam edeceğini kabul ettikten sonra biz esasen 
Kanunu Esasî mucibince dört sene olması lâzım ge
len (devrei intihabiyeyi ikmal edecek değiliz. Mua
hedenin;) (1) dört ayda değil, belki dört haftada akte-
dileceğine kaniiz, belki biz memleketi dört haftada 
kurtaracağız. Bu Meclis kendi kendine inhilâl ve in-
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hidam mı edecektir? Yani milletin ve memleketin bu 
Meclise ihtiyacı kalmayacak mıdır? Muhterem bir ar
kadaşımızın da buyurduğu gibi, devrei içtimaiyenin 
tespiti lâzım gelir. 

REİS — Bugün tahsisat ve harcırah meselesidir 
efendim. 

HAMDİ B. (Devamla) — Harcırah meselesi... 
Meselâ dört ay itibariyle âzayi muhtereme 1 250 li
ra mı alacaktır. Sekiz ay serbest kalan âzayi muhtere
me serbest kalarak çalışır, vekâlet yapar, bilmem ne 
yapar. Kendi maişetini temin eder. Dört aydan fazla 
devam ettiği takdirde 1 250 lira kifayet edecek mi et
meyecek mi? Sonra harcırah meselesi için - efendiler 
âzayi kiramın intihabı hakkında vaktiyle heyeti tem-
siliyeden vilâyata vukubulan tebligatta azanın muhas-
sasatı Meclisçe takdir edilecek, (harcırah ve masari
fi zaruriye) (2) mahallî hükümetlerince takdir ve tes
viye edilecektir, deniyor. Hatta bazı yerlerde hükü
met, bazı yerlerde müdafaai hukuk, bazı yerlerde be
lediyelerden deniyor. Bu tabirden maksat nedir? 
Bunun için bazı yerlerden maliyeden, bazılarından 
belediyeden... Öyledir. Efendim müsaade buyurun, 
hatta meclisi beledî ve idarenin ve müdafaai milli
ye heyetlerinin müçtemi bir halde verdikleri kararda 
yüz elli lira takdir etmişlerdi. Almadım, istiksâr et
tim, yüz lira aldım. Şimdi harcırah kararnamesine tev
fikan verilebilir mi, verilemez? Çünkü harcırah ka
rarnamesinin bir iki maddesine deniliyor ki; Askerî 
harcırah kanununun dairei şümulü dahilinde kalan 
memurin... Binaenaleyh burada mebuslar mezkûr de
ğildir. Eğer harcırah kararnamesine tevfikan vermek 
istiyorsak yeni bir zeyil yapmak lâzımdır. Bendeniz 
diyorum ki, ayrıca bir maddei müzeyyele yapmak lâ
zım gelir. 

Memur isek pekâlâ.. (Kanunu Esaside var sesleri) 
Sonra yine harcırah kararnamesinin ikinci maddesi 
diyor ki; mahakim ve (müddei umumilik) (3) kara-
riyle izam edilenlere mezkûr harcırah kararnamesi (ah
kâmınca harcırah ödenir.) (4) Bir maddei müzeyyele 
yapmadıkça bu fasıldan da ödenemez. 

SİVEREK MEBUSU — Meclisin sıfatı Büyük 
Millet Meclisi. 

HAMDİ B. (Devamla) — Bir maddei müzeyyele 
yapmak lâzım gelir. Değilse mahallerinden ne suretle 
(ödeneceğinin karara bağlanması icap eder.) (5) Hü
kümet esasen maaş olmadığı için azanın matlubatı-

(7, 2, 3, 4, 5, 6) Parantez içindeki kelimeler ta
rafımdan eklendi. M. Ünver 
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nı defaten vermeye mecburdur. Bunların hiçbirisi 
mevzubahs edilmez. Şimdi son söz olarak vaziyeti ma
liyemiz itibariyle defaten vermek mümkün değirdir ve 
müddeti ıçtimaiyemizi tayin etmeden biz ne tahsisat 
ve ne de harcırah meselesini halledemeyiz. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim, evvelâ 
arkadaşlarımdan bir* ricam var : Bizimle eski arka
daşlar arasına fit sokmayınız. Demin söylenildiği üze
re Meclisin sed ve bent olunmasından sonra kaçtım. 
Rica ederim, bu sözlere dikkat edilsin, iyi değildir. 
Heyeti idareyi Divanı Âliye bile sevk ettiler. Fakat 
zavallı ... Kâtip beylerin ellerinden sorarsa. Bizler 
bile tetkik ve tetebbüe muhtaç bulunuyoruz. Bir sa
atten beri zil çalıyor da şurada şubelerden buraya ge
len yok. Harcırahlarına veyahut tahsisatlarına dair 
bir şey söylemeyeceğim. Çünkü ben o taraftan bulu
nuyorum, biraz da züğürtlüğüm var. İhtimal kendi
me göre bir teklifte bulunacağım. Devrei intihabiye 
yok. Meclisin son günü hangi gündür, onu -bilen de 
yok."Eğer biz ve yeni arkadaşlarımız 1 250 lirayı alır
lar da yarın sulh olursa o 1 250 lira pek fazla ola
cak. Eğer iki sene devam edecek olursa o vakit o 
müddet üzerinden yapacağız. 

Binaenaleyh teklifim efendiler bin iki yüz elli ye
rine yüz lira alırsınız, ahrız demiyor. Bu şartla ki 
vazife başında (vazifede kalacağımız müddete göre) (6) 
kıstelyevm icra edilecektir. Bunu, vicdanımın en de
rin köşesinden samimane bir teklif olmak üzere ar-
zediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Demin Suat 
Beyefendi buyurdular ki, Meclisi teşrif eden âzayi 
kiramdan bir kısmı Divanı Riyaset henüz tahsisat 
meselesiyle uğraşmazdan evvel Maliyeden para almış
lar... Bundan malûmatım yoktur. Divanı Riyaset va
zifeyi deruhte etmeden evvel ve âhır heyeti kirama, 
azayı kirama dört yüz lira verildi. Hazır bulunan aza
yı kirama ve 23 temmuzda tekrar üçer yüz lira da
ha verilecektir. Madem Divanı Riyasetin vazifeye 
başlamazdan evvel evvelce verilen paradan malûmat
ları yokmuş, dört yüz lira verilmiş üçer yüz lira daha 
alınacak. Yedi yüzer lira demek oluyor ki, nesap edi
lirse hemen hemen muhassasatlarını kamilen almış 
olacaklardır. Bendenizin maruzatım evvel emirde Dî
vanı Riyaset Maliyeden para alan arkadaşların bir 
defterini istesin. Sonra Divanı Riyasetten para alan
lar, alessiyan, verilmek üzere tespit edilsin. 

Harcırah meselesine gelince; Heyeti Temsiliye ev
velce her sancaktan beşer kişi intihabına dair verdiği 
telgrafta Müdafaai Hukuk Cemiyeti, müntehibi sâ-

niler, belediye ve idare meclisleri birleşerek bunla
rın harcırahı ve masarifi zaruriyesi de bu heyet ta
rafından takdir edilecektir deniyordu. Bu heyet hem 
intihap icra etti ve aynı zamanda masarifi de takdir 
etti. Her sancaktan intihap olunan ve Ankaraya 
izam edilecek zevatın harcırahları kanunun maddei 
müzeyyelesinin fıkrai ahiresi mucibince verilsin den
di. Hatırımda böyle kaldı. Kararnamenin o fıkrasına 
bakıldı. Harcırahı bir memurine ve bir de maaşa gö
re meselâ biz dairei intihabiyemizden altı bin kuruş 
aldık. Hesabıma nazaran yüz lirayı geçiyordu. Şu 
halde verilen harcırah avans suretiyle oluyordu. Ma-
haza alınan harcırahlarla buraya pek güzel surette 
geldik. Bendenizin rüfekayı kiramdan istirhamım, eğer 
mahalli intihaptan para almayarak buraya gelmiş 
olanlar varsa bunların harcırahı verilmeli. Yoksa daha 
fazla masraf etmişler varsa daha fazla harcırah iste
mek suretiyle hazineyi izrar etmemelidir. 

HAKKI HAMİ B. (Sinop) — Efendim ikinci de
fa Heyeti Celilenizi tasdia bendenizi sevkeden keyfi
yet, malûmu âlileri, Heyeti Temsiliyenin vermiş ol
duğu emir üzerine mahallince masarifi zaruriyenin 
verilmesi yolunda bir kayıt konulmuş ve o tarzda mu
amele yapılmıştır. Binaenaleyh kanuna tevfiki mua
mele doğru değildir. Muvafık değildir, buyurdular. 
Bendenizin bunu telif etmek üzere bir kanaatim var, 
onu arzetmek istiyorum. Eğer Heyeti Temsiliyenin 
bu tebligatını karar mahiyetinde telâkki ediyorsa Mec
lisi Âli bunu tasdik eder. Ve onun tarihi tasdikinden 
itibaren harcırah kararnamesine bir zeyil yapar. O 
vakit ortada milleti temsil eden diğer resmî bir hü
kümet bulunmadığı cihetle, Heyeti Temsiliyenin bu 
emrini bir karar veya emir tarzında telâkki etmek 
muvafık olur. Çünkü Meclisi Âlinin tasdiki ile bu 
ihraz eder.) (1) Kanun mahiyetini haizdir. Meclisin 
küşadında kanun olarak veyahut alelade bildiğimiz 
bir emir âdeta bir sultan tarzında farzedeceğiz. 

Harcırah kararnamesine bir zeyl yapar bütün me
murine de teşmil edilir. Yoksa mebusan için bitta
bi bu bir defa nazara çarpıyor. Üç yüz kişiye birden 
harcırah nizamnamesine tevfikan (harcırah verilemez.) 
(2) Eğer kanunu keyfe göre tefsir edersek o kanun 
değildir. Eğer biz her türlü teşebbüslerimizde muvaf
fak'olmak istersek kanunu emri ilâhi gibi telâkki ve 
ona şiddetle merbut olalım. Yoksa hoşumuza giden 
ciheti şöyle kabul edelim, gitmeyenleri şöyle... Bu, 
felâkettir. Bir jnilletin mirâtı, kavaninine olan, hür 
metidir. Eğer kanun keyfe göre tefsir edilecek olursa 
başka bir mana vermek lâzım gelir. «Eğer bu harcırah 
kanunu mucibince yapılacaksa, cidden harcırah ka-
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rarnamesine tevfikan harcırah vermek (isteniyorsa bir 
zeyl çıkarmak mecburiyetindeyiz. Bahusus) (3) bu
günkü müzayakai maliye malûmunuzdur. O kanun 
mevcut iken kanun haricinde muamele edemez. Yok
sa emre tevfikan tadil edelim o tarihten itibaren bü
tün memurlara teşmil edelim. (Doğru sesleri) 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim bendeniz 
lstanbuldan gelen mebusların tahsisatından bahset
mek istiyorum. Buna ait arkadaşlarımız bir takım 
mütalâat dermeyan ettiler. En nihayet rüfekamızdan 
Hamdullah Suphi Bey bir sureti hal teklif ettiler. 
Bendenizce Meclisi Mebusanca veyahut Meclisi Mil
lice her şey kanunî olmalıdır. îstanbuldan gelen me
busların harcırah almalarına kanunen mesağ varsa 
o başka. Ama bankada olduğu gibi idarei maslahat 
yollu idare ediverelim, (demek olmaz.) (4) Binaen
aleyh evvel emirde Heyeti Muhtereme lstanbuldan 
buraya gelen mebusların tahsisat almaya hakkı ka
nunileri var mı, yok mu? Bunu tayin buyurmalıdır. 
Bunlar mevzubahs değildir. Hakları yoksa bir para 
almazlar. Şimdi mebusların hakkı var mı, yok mu? 
Bu mesele aynı cihetten düşünülmüyor. Bendeniz ken
di noktai nazarımı söyleyeceğim, musip olabilir, yan
lış olabilir. 

Bir defa biliyorsunuz ki fstanbulda içtima eden 
Meclisi Mebusan teşrinisanide başlayan devreye mah
sustur. Fakat memleketimizin hali malûm. Kış ol
mak itibariyle bir çok mebuslar gelememiş haddi ni
zamı olmadığından Mecliste içtima (aktedilememiştir.) 
(5) Meclisin sed ve bendine göre de Kanunu Esasi
deki tahsisat ne aylıktır, ne seneliktir. Fakat doğru
dan doğruya bir devrei içtimaiye vardır ki, dört ay 
zarfında vazifesini ifa edemezse bir veyahut iki ay 
temdit edilebilir. Şimdi bu Meclis öbür Meclisin 
devrei mütemmimesini ikmale memur mudur, değil 
midir? Bunu anlamak lâzımdır. Ne üç gün kalmış
tır, ne bir ay kalmıştır. Memur bir Meclis midir, 
değil midir. Bence bu Meclis bir Meclisi Mebusan 
değil, yeni bir devrei içtimaiye kuşat ediyor. Bida
yette bu Meclisin bir kararı vardır. Bunu anlatmak 
istiyorum, lstanbuldan gelen mebuslar Meclisin âza-
sıdır ve buna karar verilmiştir. Âzalıkta müşterek 
olunca hukuk ve vazaifte de müşterek olması lâzım 
gelir. Hakkı kanuniyi tespit etmek lâzımdır, kendim 
de dahil olduğum" halde söylüyorum. Hamdullah Sup
hi Beyin teklifi gibi bunlar mevzubahs değildir. Eğer 
ihtiyaçları varsa tahsisattan verilsin, bana kalırsa dev
rei içtimaiyesini ikmâl etmiştir ve ona ait tahsisatını 
almıştır. Bunda bir de ^nantıkî düşünmek lâzım ge

lirse, kendi hesabıma söylüyorum, benim kendimin ve 
ailemin buraya nakli bin lirayı mütecavizdir. Onun 
için rica ederim, verilen ve verilecek para istiksar 
edilmesin. Eğer verilecek para az olsa idi düşünül
mezdi. 1 250 lira olunca... Onun için tekrar ediyo
rum, Dersaadetten gelen mebusların para almaya hak
kı kanunisi var mıdır, yok mudur? Velevki yüz lira 
velev ki bir lira; evvelâ tespit edilsin. 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarkî) — Rüfekayı ki
ramdan bazıları; mahallince mebusların masarifi ve
rilmiştir, daha fazla verilmeye lüzum yoktur, buyur
dular. Bendeniz zannederim ki bu gibi harcırahlar el
bette bir kanuna istinaden veriliyor. Her yerde bir gû-
na takdir doğru değildir. Bahusus bütün memurine 
mahsus olmak üzere harcırah kararnamesi var. Bü
tün memurine verilen paralar onlara münasip görü-
lüyorda mebuslar daha mı küçük görülüyor ki bun
dan daha dûn derece harcırah verilmesi tasavvur edi
liyor? Başka bir takdir aranıyor? 

EMİN B. (Bursa) — Mebuslar memur değildir. 

MUSTAFA B. (Devamla) — Memur kadar hay
siyet ve ailesi yok mudur? Bu cihetten memurlardan 
daha fazla olduklarına binaen (evleviyetle mebuslara 
da harcırah itası iktiza eder.) (6) Biz memurlara te
fevvuk daiyesinde bulunmuyoruz. Kendimiz hakkın
da da onlara verdiğimiz surette harcırah kararname
sinin tatbikini istiyoruz. Buna da muvafakat etmeme
ye başka bir sebep yok. Evet bazıları yakın yerler
den çok harcırah aldıkları için doğruca harcırahı 
vermekten çekiniyorlar. Bu husus bir kaç defa kilü-
kali mucip oldu. Hatta ben muhasebe memuru Ata 
Beyden işittim ki, uzak yerden gelenler ziyan etti
ler, yakından gelenler kazandılar. Az harcırah alan
lar ziyan ettiler diyordu alenen. Bunu inkâr mı ede
cekler? Binaenaleyh memurlardan daha dûn bir sevi
yede tutulmamak için, bununla beraber mebusini ki
ramın ihtiyaçları da olacağı için harcırah kararna
mesine tevfikan verilmesini teklif ediyorum. 

İkinci; bazı rüfekayı kiramın tahsisatlan tamam 
verilmiş, bazısı az verilmiş. Bunlar rivayet olunuyor
sa da bizzat malûmumuz değildir. Buna dair bir şey 
söylemek (için tetkikatı lâzimenin icrası icap eder.) 
0) 

Mebusların tahsisatı esasına gelince : Efendiler, 
böyle alelamya çalışmak olmaz. Biz buraya müddeti 
içtimain ve tahsisatın ne olduğunu bilerek gelmedik. 

(7, 2, 3, 4, 5, 6) Parantez içindeki kelimeler ta
rafımdan eklendi. Af. Ünver 
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Müddeti içtimaimizi da bilerek gelmedik. Gelip de 
Mecliste bir karar verecektik. Bugüne kadar geldiği
miz gündenberi bir karar ittihaz edilmedi. Mebus 
olarak gelenler eğer mebus addolunuyorsa mebus 
olanlara zaten kanun var. 
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ni fakir düşünenlerdenim. Fakat biz buraya ne mak
satla toplanmış isek onu selâmetle ifa edelim ve Ce
nabı Hakkın avnü inayetiyle mülk ve milleti matlup 
ve maksut olan noktai istiklâle isal edelim, muvaf
fakiyetle, hatta kanla olsun isal edelim. Millet bit 
parayı bize çok görmez. Efendiler görmez. Yoksa 
biz şimdiye kadar yaptığımız gibi böyle kilü kal ile 
millete hoş görünmek için öyle lâfzen muhabbet sat
makla milletin teveccühünü kazanamayız. Böyledir. 
Yüz elli lira bir Millet Meclisi azasına çok değildir. 
Yoksa taş mı yiyor efendim. Öyledir efendim öyle. 
Beyhude sahte vekârlık yapmayalım efendiler. 

Bir de efendim harcırah meselesi; bunu kısaca ar-
zedeceğim. Sözümde bir şey yok ki efendiler, tabirde 
katiyen bir şey yoktur. Bendeniz dediğimi bilenler
denim. (Devam sesleri) Harcırah meselesine gelince... 
Efendiler bendeniz böyle gürültüler içerisinde söz söy
leyemiyorum. İsterseniz bırakayım. (Devam) Harcı
rah meselesine gelince... Gerçi heyeti temsiliye verdi
ği emrinde mahallerince takdir olunsun masarifi za
ruriye denilmiş idi. Fakat efendiler yapılan takdirler 
arasında bir nispet yok. Ne gibi efendim? Misal 
olarak arzedeyim. Heyeti temsiliyenin emriyle livala
rın emrine verilmişti. Bizim memleketimizde buna ka
tiyen karar verilmedi. Karar verilmek üzere iken vi
lâyetten bir emir geldi ki azalara yüz yirmi beşer li
ra veriniz, bendeniz tekrar ediyorum. Süleyman Sır
rı Beyin sözünü tekrar ediyorum, sahte vekârlık yap
mıyorum. Yüz yirmi beş liranın Ankaraya kadar ida
re etmeyeceği ve servetim kifayet etmediği için mas
rafı temin için nihayet vilâyet heyeti merkeziyesine 
müracaat ettik. Tekrar vali paşa yazdı ki üst tarafı 
burada verilecektir. Hemen hareket etsinler. Yetmiş 
beşer lira da Sıvasta verdiler. Minhayselmecmuu iki 
yüzer liradır. Sivas azaları arkadaşlarımıza da ikişer 
yüz lira verilmiş. Karahisarla Sıvasın arasındaki me
safe nerede kaldı? Misal olarak arzettim. Bu böyle. 
Eğer bu masarifi zaruriye ve mahallerinin takdiri na
zarı itibare alınırsa Kanunu Esasinin okuduğum mad
desinin o fıkrasını mamulünbih tutalım. Harcırah ka
rarnamesine tevfikan ve şehrî dört bin kuruş maaş 
itibariyle harcırah verilmesine karar verelim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Aldığınız pa
ra kâfi gelmedi ise ne kadar sarfettiniz? 

SÜRURİ EF. (Devamla) — İki yüz liranın âdemi 
kifayetini iddia etmiyorum efendim... Siz ne kadar 
sarfettiniz? 

REtS — Şahsî görüşmeyiniz efendim. 

Meselâ bir devrei içtimaiye için tahsisat olarak 
bin ikf yüz elli lira verilmiş nitekim İstanbul me
busları o hesaptan tahsisatlarını almışlardır. Bir de 
bu Meclise fevkaladelik ilâve ediliyor. Mebusluktan 
fazla vazife var. Fakat demiyoruz ki onlardan fazla 
bir tahsisat alınsın. Onlar dört ay ile hizmete me
murdu. Bizimki bilâ müddet. Onun için bu Meclisin 
halini ona kıyas etmek doğru olmaz. Ancak bu Mec
lisin edeceği hizmete göre senelik hesabiyle mi, aylık 
mı yaparsınız... Yoksa tabiî aylık olmayınca doğru 
olmaz. Çünkü müddeti malûm değil. Bu heyetin mu-
hassasatı evvel emirde tayin ve tahsis edilmelidir. 
Yoksa ne söylesek faidesizdir. 

SÜRURİ EF. (Karahisarı Şarkî) — Bendeniz ilk 
defa Meclisi Âliye iştirak etiğim zaman azayı kira-
ma* mebusan tahsisatı kadar tahsisat verilmesi tahtı 
karara alınmıştı. Mebusanın müddeti içtimai malûmu 
âliniz dört ay. Bendeniz de o manayı vermiştim. Fa
kat ahiren bu fikrimin doğru olmadığı anlaşılıyor. 
Binaenaleyh o kararımızın pek müphem olduğu an
laşılıyor. Çünkü müddeti içtfma taayyün etmezse tah
sisat taayyün edemez. Onun için müsaade buyurur
sanız kanunu esasinin o maddesini okuyacağım. Ta
biî tahsisat hakkındaki maddesini. Verdiğimiz meal 
ve manası ne imiş anlaşılsın. (Kanunu Esasinin 77 
nci maddesi okundu.) Şimdi demek ki Kanunu Esa
sinin bu maddesi, evvelki maddede dört ayı on gün 
tecavüz ederse şehrî beş bin kuruş maaş verileceği 
muharrer idi. O madde tadil edilmiş ve bu şekle ko
nulmuştur. Fakat malûmu âliniz öyle sekiz ay tem
dit olmaz. Bu hiçbir parlamentoda görülmemiştir. 
Temdit bir ay, nihayet iki ay olur. Binaenaleyh me-
busana verilen tahsisat dört ay içindir. Ve nihayet 
altı ay için olabilir. Efendim fevkalâde içtima bu ma
naya gelir... Bendeniz kısa bir tarik arzedeceğim. (Gü
rültüler) Karargir olan 1 250 liranın altı aya mahsus 
olduğuna ve müddeti içtima altı ayı tecavüz ederse 
her^y için iki yüz lira verilmesine... (Gürültüler) Ri
ca ederim sözümü kesiyorsunuz... Nasıl olur?.. Bir 
daha arzedeyim. Evvelce verdiğimiz kararın altı aya 
maksur olduğuna bir karar verilsin. Yani altı ay geç
tikten sonra şehrî yüz elli lira addedilsin. Sonra bu
yuruyorlar ki - müsaade buyurun - Maliyemizin va
ziyeti düşünülmüyor. Efendiler Maliyemizin vaziyeti-
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SÜRURİ EF. (Devamla) — îstanbuldan gelen me
buslara gelince bu baptaki fikrimi de kısacık arzedece- , 
ğim. Orada alman tahsisat burada mevzubahs edil
mezse diğer azayı kiram hakkına ne karar veriliyorsa 
onlar hakkında da aynı karar verilir. Buyurdukları gi
bi on iki ay, on altı ay mevzubahs olmasa... Üç nok
tada fikrimi arzettim. tster fikrimi kabul ediniz, is-' 
terseniz etmeyiniz. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Efendi
ler, harcırah ve muhassasat hakkında dermeyan edi
len Kanunu Esasinin muaddel 76 ncı maddesi göste
rilmektedir. Büyük Millet Meclisini teşkil eden azayı 
kiramın milletçe intihabına karar verildiği zaman ka-
vanini mevcude Kanunu Esasî tatbikinden ve mamu-
lünbih olmaktan, menedilmiş bir halde idi. Meclisi 
Âliniz elde mevcut olan Kanunu Esasiye göre teşkil 
edilmemiştir. Yapılan intihap elde mevcut Kanunu 
Esasî icabından değildir. Binaenaleyh o dakikadaki 
icraatın bütün safahatını, o dakikada kabili icra ol
mayan bu kanuna istinat ettirmek bilmem ne de e-
ceye kadar doğrudur. O zaman intihap olunan azayı 
kiramın sürati mümküne ile içtimaını temin etmek için 
düşünülmüş ve her birinin bulunduğu yerden buraya 
kadar gelebilmeleri için hakikati halde sarfedecekleri 
para ne ise onu kendilerini intihap eden heyetler tak
dir edecekler ve mahallî hükümetler temin edecekler
dir. Hatta tesviye kelimesi bile kullanılmamıştır. Çün
kü o zaman mal sandıklarında her yerde bu parayı 
tesviye (edebilecek malî kuvvet) (1) yok idi efendi
ler. Binaenaleyh her ne suretle olursa olsun temin 
edilmek lâzımdı. Ve zannolundu ve bugün de zanno-
lunur ki, tarafınızdan Bitlisten Ankaraya gelinceye ka
dar icap edecek masarifi zaruriyeyi o zaman, o gün, 
o mevsimde ve o şerait içinde bulunanlar daha iyi 
takdir ederler. Bitlisten Sıvasa bilmem Diyarbekire 
bir araba ne kadara tutulur? Fakat diğer bir tarafta 
yi. Har daha güzel olur. Vesaiti nakliye tedariki daha 
sühuletli ve daha ucuz olabilir. Onu da mahallinde 
takdir ederler. Fakat eldeki harcı/ah kararnamesine 
göre bu şerait; yolların hali, mevsimin hali vesair 
müşkülât nazarı itibare alınmaksızın kilometre hesa
biyle para verilecek, ihtimal ki buna göre yapılarak 
para verilse idi bazı yerlerde fazla bazı yerlerde pek 
noksan para verilebilirdi. Binaenaleyh o zaman yapıl
mış olan tebliğde esasen sarfedilmesi zarurî olan ma
sarifin mahallince takdiri talep edilmişti. Yalnız bazı 
yerlerde bir miktar takdir edilmiş olabilir. Yalnız o 
miktarın tamamını vermek imkânı belki bulunmamış
tır. Belki kısmen alınmış ve kısmen alınmamıştır. Bi
naenaleyh üst tarafını arkadaşlarımızın talebe hakkı 
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vardır. Çünkü istikraz ettim, şu kadar masraf ettim, 
diyor. Üst tarafını istemeye ve ne hükümet, ne Mü-
dafaai Milliye de ve ne diğer bir mahalde, para ol
madığı için ben şahsen bunu tedarik ettim, buraya 
geldim demeye hakkı, salâhiyeti olabilir veyahut bazı 
yerde mahallî hükümetler bu işe ehemmiyet verme
mişler, takdir etmemişler. Eğer böyle takdirsizlikler 
varsa o arkadaşımız Divanı Riyasete takdir ettirir ve 
o parayı kendisine tesviye ettirir. Binaenaleyh o gün 
o günkü şeraite göre tatbik edilmiş bir usul vardır. 
Noksanları telâfi etmek mevzubahs olabilir. Aradan 
üç ay geçtikten sonra mutlaka bütün mebus arkadaş
larımızın bu maddede münderiç olan hususatı Harcı
rah Kararnamesine (bir madde halinde ilâve 
etmek) (2) Meclisi Âlinizin dairei salâhiyetindedir. 
Bunun hilâfında bir şey söylenemez. Eğer böyle bir 
meselenin mevzubahs olması lâzım gelseydi, nitekim 
muhassasat meselesi de böyle muallâk ve muallel kal
mıştı ve Meclisi Âliniz bunu halletmiştir ve denilme-
miştirki, Kanunu Esasinin 76 ncı maddesinde kâfi 
sarahat vardır. Bilâkis müzakere edilmiştir ve azayı 
kiramın tahsisatı seneviyesi ne olmak lâzım gelece
ğine dair karar verilmiştir ve o karar üzerine tahsisa
tın 1 250 lira olacağı tevazzuh etmiştir. Binaenaleyh 
icap ediyor idiyse harcırah meselesini de aynı suretle 
takarrür ettirmek mümkün idi. Tahsisat meselesi ta
karrür ettirildi. Çünkü yapılan tebligatı umumiyede 
Heyeti Temsiliyece ve milletçe bu mesele mevzubahs 
edilmemişti. Mevzubahs edilmediği için mevcut olan 
esası da nazarı dikkate alınmaya lüzum görülmeksi-
zin yeniden bir kararla tespit olunmuştu. Fakat har
cırah meselesi mevzubahs olmuş ve onun üzerinden 
para alınarak buraya gelinmiştir. Birincisinde bu 
maddeye istinat edilmemiştir. İkincisinde yapılmış bir 
meseleyi buraya istinat ettirmek isteniliyor ki, ben-
denizce doğru değildir. Saniyen; diğer bir noktayı 
ehemmiyetle nazarı dikkate almak lâzım gelir. Şüphe 
yok ki bu seyyahatı ihtiyar etmiş olan arkadaşları
mızın mutazarrır olmaları arzu edilmez. Mutlaka za
rarları varsa onları tazmin edecek tedbir ittihaz edi
lir. Yalnız bu harcırah kararnamesine tevfikan ye
mden bütün harcırahlar hesap edilmek lâzım gelirse, 
zannediyorum ki, altmış bin liraya arzıiftikar ede
cektir. Halbuki efendiler şimdi Garp cephesi Baş
kumandanlığından aldığım bir telgraf namede üç gün-
denberidir makine başında bizden para istiyor. Bu 
seksen ve altmış bin lirayı tedarik edip bu adama 
verebilirsek yarın taarruza geçecektir. Binaenaleyh 
para meselesinde bu gibi ihtiyacatı hayatiyeyi nazarı 
dikkatte tutmak lâzımdır. Binaenaleyh harcırah me-
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selesinde teklifim budur efendiler. Harcırah o zama
nın ahval ve şeraitine göre umum milletçe ve münta-
hiplerce tatbik edilmiş bir usul vardır. Yahut o zama
nın icap ettirdiği bir kaide vardır. Bunun tatbikâ-
tındaki hataları, noksanları ve bu noksanlardan hâsıl 
olan zararları derhal telâfi edelim. Yani hiç almı-
yanlara verelim. Fakat yeniden harcırah kararnamesi
ne tevfikan muamele yapmaya kalkışırsak bir çok 
hesabat ve kitabata bakmak icap edecektir ve bundan 
başka da tahakkuk edecek parayı verecek bir halde 
değiliz. Meselâ Çorum Mebusu Haşim Beyefendi dok
san beş lira almıştır. Fakat kararname mucibince alt
mış lira sarfetmemiştir. Meselâ Konyadan buraya ge
len arkadaşlarımız hiç almamıştır... Konyadan gelen 
arkadaşlarımız (ki muhakkak bir masrafları olmuş
tur ve itası muktazidir.) (3) 

Tahsisat meselesine gelince; efendiler sureti umu-
miyede hakikaten mevcut olan esası kanuniye göre 
Jstanbulda mebus olarak ifayı hizmet eden arkadaş
larımızın tahsisati aldıkları para kadardır. Ben zanne
diyorum ki Meclisimizin bugünkü mahiyetine göre 
alınmakta olan para gayri kâfi gelebilir. Muvakkat 
Meclis değildir. Üç ay beş ay değildir. Daimî bir Mec
listir. Icraî ve teşriî salâhiyeti haiz bir Meclistir. Bi
naenaleyh ne kadar devam edecektir? Yalnız bir dev-
rei intihabiye tayin lâzımdır, iki senelik müddetler ta
yın olunabilir. Fakat vazifeten devamı senenin niha
yetine kadar olması lâzım gelir. Halbuki bütün ha
yatını bu yola hars ve sarfetmiş olan bir arkadaşın 
da yüz lira ile temini hayat etmesi kabil değildir. 
Herhalde müşküldür. 

Binaenaleyh muhassasat meselesi için esaslı ola
rak başkaca düşünülmesini teklif ederim ve muhassa
sat meselesini hallederken Meclisin mahiyeti asliye
sini tebdil ve tağyir etmek varidi hatır olamaz. Yal
nız miktarı mevzubahs olur. Fakat daimî olan bu 
Meclisin şekli hakikisini tayin etmek lâzım gelir. Di
ğerleri gibidir. Muayyen bir zamanda içtima eder, ka
lanlar bilâhare gider. Teşkilâtı esasiyeye ait bir me
seledir. Bunun da o arada bahsedilmesini münasip gö
rürüm. 

Ademi müsavat meselesine gelince; buna dair He
yeti idarece izahat verildi. Yalnız bendenizin bildiğim, 
sureti hususiyede bazılarına, hatta benim şahsan ma
lûmatım tahtında, fazla para verilmiştir. Fakat bu 
fazla para mutlaka bir vazifei hususiye veyahut baş
ka bir noktai nazardan verilmiştir. Yoksa burada ay
nı şerait içerisinde çalışan arkadaşlarımdan bazıları
na fazla verilmiş olduğunu bilmiyorum. (Müzakere 
kâfidir sesleri) 

REtS — Müzakere kâfi midir efendim? 
MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Efen

dim, arkadaşlarımızın memuriyetleri bir kaç şekilde 
olur : Bazıları filân yere vali olur. O vazifeyi deruh
te ettiği günden itibaren memuriyetinin muhassasatı-
nı alır. Eğer aldığı âzalık muhassasatı noksan ise ya
ni ikisinin birini alacaktır. İkisini birden alamayacak
tır. Fakat faraza burada bulunmuş, azalığa ait tah
sisatı kamilen hepsini birden aldıktan sonra filân yere 
gitmiş vali olmuş. Bir senelik valilik tahsisatı ne ka
darsa ondan, almış olduğu âzalık muhassasatını terk 
eder, fakat para alamam. Cari olan bir şey varsa, bir 
zat hem âzalığa ve hem de memuriyete ait muhassa-
satın ikisini de alamaz, yalnız birini alabilir. Hangisi 
yüksek ise onu alır. Memuriyet maaş ve muhassasatı 
alabilmek için de vazifesi başında bulunmak lâzımdır. 
Yoksa Mecliste âza olur, filân yerde de memuriyeti 
vardır, bu olmaz. O maaşı alıp burada mebusluk 
edilmez. Maksat bir zaruret ve bir lüzum üzerinedir. 
Lüzumu müprem olmadıktan sonra bittabi burada 
ifayı vazife eder ve muhassasatını alır. Ancak muvak
kat memuriyetler vardır. Onlara bu memuriyetinden 
dolayı para vermeyiz. Olsa olsa bu hususta kendisine 
harcırah verilir. Memuriyet hangi vekâlete ait ise o 
vekâlet kendisine yolda sarfedeceği masarifi zaruri-
yeyi verir. Yoksa ayrıca bir maaş verilmekte değildir. 
Malûmu âlileri Meclisimiz İstanbulda mebus olan ar
kadaşların iştirakiyle vazifesine devam etmektedir. 
Yani İstanbuldaki Mebusan kapandı, burada bir Mec
lis açıldı ve tekrar o mebus arkadaşlarımız yeni bir 
vazife deruhde etmek üzere intihap edildiği için gel
di. Eğer öyle olsa bittabi bu yeni vazife için diğer aza
yı kiram gibi İstanbulda ifayı vazifeye imkân kalma
dı. O vazifeye devam için buraya gelmişlerdir ve 
vazifeleri devam ediyordu. Kanunen musarrah olan 
tahsisatını almıştır, deniyor. Bir defa böyle ikiye 
ayırmak doğru değildir. Yani millet oraya gönderdi
ği vekillerine, mümessillerine ifa edecekleri vazifeye 
mukabil tahsisat vermiştir. O vazifeleri hitam bulmuş
tur. Bize millet yeni vazife tevdi ediyor. Fakat böyle 
bir mesele zannederim ki mevzubahs değildir. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Gelenler daha 
kârlı çıktılar. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Gelme
yenler milletin parasını dolandırıp hamiyetsizlik gös
terdiler. (Alkışlar, doğru sadaları, yasa Paşa Hazret
leri sadaları) Vazifelerini ikmal edebilmek için kanu
nen dört ayın ikmali lâzımdır. Binaenaleyh vazife ta
mam olmamıştır. Eğer tamamiyle devreyi ikmal ettik
lerini kabul ediyorsak ve millet yeni Millet Meclisi-
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ne intihap etmiş ise o vakit o tarzda bir mesele de 
mevzubahs olur* Onun için bir mesele şeklinde gö
rülmesi taraftarı değilim efendim. 

BİR MEBUS — tstanbuldan buraya geldikleri 
için ayrıca harcırah verilmek lâzım mı idi? 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Üç, 
üç buçuk ay yolda geçirmişlerdir. Bunlar İstanbul 
meclisine iştirak edememiş, buraya gelmişlerdir. Bir 
fırka yoktur. Çünkü Büyük Millet Meclisi umum mil
letçe vücude getirilmek kararı verildiği zaman denil-
diki eski müntehap olan arkadaşlar da dahil olmak 
üzere gelebileceklerdir... Bu şekle dahil olacaklardır. 
Onlar da gelmişlerdir, istisnaî muameleye lüzum yok
tur zannediyorum. Tahsisatlarını kamilen almışlar, 
harcırahlarını kamilen almışlardır. Şimdi tstanbuldan 
buraya gelmiş arkadaşlarımız bir kaç zamanda gel
mişlerdir. Meselâ ilk anda hemen lstanbulu terkedip 
yola çıkmış arkadaşlar vardır, ki bunlar bir çok mih
netlere maruz kaldılar ve ihtimal ki çok para sarfet-
meye lüzum gördüler. Tabiî gizli seyahat ettiler. Son
ra diğer bir kısım arkadaşlarımız var, ki kurjtula-
madılaf, bazı yerlerde ihtifa ettiler. Fakat bir müd
det sonra fırsat buldular, seyahat ettiler. Diğer bir 
kısım arkadaşlar var ki İstanbul hükümetinin (aldığı 
tedabir neticesi îstanbulda) (1) kaldılar ve hatta bi
raz daha fazla kaldılar ve hatta Ferit Paşa Ana-
doluya seyahat etmek için kendilerine harcırah da 
verdi. Burada nazarı dikkate almaya mecbur olduğu
muz bir şey varsa o da bu Meclisin vücude getirilme
sine milletçe karar verildiği ve İstanbul Mebusları 
da davet edildiği zaman doğrudan doğruya ge
lemeyenler vardır, bilâhare gelenler vardır. On
ların ifa ettikleri masrafları vermek lâzımdır. Bun
ları Meclisi Âliniz tasvip ederse verilir. Şimdiye ka
dar gelen arkadaşlara iki yüz lira verilmiştir. Gayri 
kâfidir. Vakıa mesafe Bitlisten buraya olan mesafeye 
müsavi değildir. Belki çok kısadır. Fakat Bitlisten 
buraya serbest olarak seyahat etti. Fakat İngilizle
rin arasından bir çok tehlikeli mıntakalardan, yer
lerden gelmiş olanlara lüzumu kadar harcırah veril
meli. Bu hususu nazarı dikkate alarak oradan gelmiş 
olan arkadaşlar verilecek olan harcırahları, Harcırah 

- . . y . 

Kanununa göre veremeyiz. Bir netice bulup tatmin 
edilmeli. Bendenizin kanaatim bu merkezdedir. 

BÎR MEBUS — tstanbulca harcırah verilmiş ar
kadaşlar var buyurdunuz. İçimizde böyle arkadaş 
var mı, içimizde bu suretle para almış arkadaş var 
mı? 

ÖMER LÛTFİ B. (Amasya) — Müsaade buyuru
nuz bendeniz izah edeyim... 

Efendim, Istanbuldan buraya gelen arkadaşlarımız 
buraya gelip milletten para almaktansa orada harcı
rah veriliyordu. Madem para veriyorlar alalım dedi
ler, aldılar. Bu harcırah da kanuna muvafıktı, Mec
lisi Mebusan feshedildikten sonra azalara harcırah 
verilir. Arzetmek istediğim budur. Meclis feshedil
dikten sonra eldeki kanun mucibince harcırah veril
di. Bir zaman oldu ki bize de İstanbul hükümeti dai-
rei intihabiyesine gidebilir dedi. Meclisin idaresine 
müracaat edildi. İdare harcırah verdi. Tavizan dai-
rei intihabiyemize gidince hesabı verilmek üzere bir 
miktar para verildi. Meselâ Konyalılara yirmi beş lira 
verildi, diğerlerine birer miktar... Bendeniz de alan
lar meyanındayım. (Müzakere kâfi sodaları) 

REİS — Müzakere kâfi görülüyor mu?.. Kâfi gö
rüldü efendim... Şimdi efendim bir çok takrirler var
dır. Bunların hepsini okuyacağız efendim. 

(Takrirler okunarak bunlardan İsmail Suphi Be
yin takriri ekseriyetle kabul ve diğerleri reddolundu.) 

REİS — Şimdi efendim bu mesele her şubeden 
intihap edilecek iki zattan mürekkep bir encümene 
havale edilecek ve bu encümen meseleyi hal ve fas-
liyle neticeyi Meclisi Âlinize arzedeceklerdir... Şimdi 
efendim reddolunan teklifi bir daha okuyacağız. 

(Teklif okunur.) 
ÖMER LÛTFİ B. (Amasya) — Müsaade buyurur 

musunuz Tunalı Hilmi Bey takririnde diyordu ki bu 
mesail Maliye Encümeninde tetkik edilsin... 

REİS — Bu reddedildi. Şimdi bir diğer encümen 
teşkil edilecektir. Bu encümen tahsisat ve Dersaadet 
mebuslarının tahsisatı ve alelûmum harcırahlar hak
kında ittihazı karar edecektir. 

Kapanma Saati : 6.45 
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