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BİRİNCİ CELSE 

Kuşat Saati : 2.40 

REİS : Birioci Reisvekili Mehmet Fevzi Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Feyzi Bey (Diyarbekir), Hasan Ferhat Bey (Karesi) 

REİS — Ekseriyetimiz mevcuttur etendim. 
Müzakereye başlıyoruz. 

Zaptı Sabık hulâsası okunacak. 

I. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

OTUZBEŞİNCÎ İNİKAD 

4 Temmuz 1328 Çarşamba 

Birinci Reisvekili Mehmet Fevzi Paşanın Taht-ı 
Riyasetinde içtima saat 2'yi 5 geçe vuku buldu. 

Zaptı sabık hulâsası Kâtip Müfit Bey tarafından 
okunarak kabul olundu. 

San*a Mebusluğuna intihab edilip, harp münase
betiyle Meclise gelememiş olan Seyyit Ali ve Seyyit 
Hüseyin A'bdülkadir Efendilerin mezuniyyet talebini 
havi Meclis-i Mebusan Riyasetine göndermiş olduk
ları tahrirat kıraat olunarak mezun addedilmeleri ka-
rargir oldu. 

Romatizmadan muztarip olduğundan bahisle kesb-i 
sıhhat edinceye kadar mezuniyyet talep eden, Basra 
Mebusu Naim Beyin istidası Mezuniyyet Encümenine 
havale edildi. 

Encümen-İ mahsusunca tetkik edilmiş olan, Cebe-
ligarbi Mebusu Feyzuîlah Zübeyir Efendinin mazba-
ta-i intihabiyyesi okunarak müşarun-ileyhin mebuslu
ğu kabul ve tasdik olundu. 

Jandarma ile Memurîn-i Mülkiyyenin vezaif-i mü-
tekâbilesi hakkında encümen-i aidinde der-dest-i tet
kik olan lâyiha-i kanuniyyenin bir an evvel Heyet-i 
Umumiyyeye şevki teklifini mutazammın, Kozan Me
busu İlmi Efendinin takriri encümen-i aidine havale 
edildi. 

Bütçenin fasıllarının esnayi müzakeresinde Heyet-i 
Umumiyye hakkında söz söylenmemesine dair Nizam-
name-i Dahiliyye bir madde ilâvesi teklifini mübey-
yin, İsparta Mebusu Hakkı Beyin takriri, Nizamna-
me-i Dahili Encümenine havale olundu. 

Taraf-ı Riyasetten Kabinenin vuku-u istifasına bi
naen Adliye Nâzın gelmediği cihetle bütçenin müza
keresi kaab'il olamayacağından encümenlerde çalışıl
mak üzere içtimaa nihayet verildiği ve perşembe günü 
Erzak ve Tarik müteahhitlerinin Temettü Vergisiyle 
mükellefiyyeti hakkındaki lâyiha-ı kanuniyye üzerine 
Kavanin-i Maliye Encümeni mazbatası ve Adliye ve 
Nâfıa ve Sadaret bütçeleri dahil bulunduğu bittevhim, 
saat ikiyi otuzbeş geçe içtima nihayet buldu. 

5 Temmuz sene 1328 
Birinci Reisvekili 

Mehmet Fevzi 

Kâtip 
Diyarbekir 

Feyzi 

Kâtip 
Prizren 

Tevfik Latif 

REİS — Zabıtname hakkında bir sözünüz var 
mı? 

SERVET BEY (Trabzon) — Zabtı sabıkın kabul 
edildiği kıraat edildi. Halbuki, zabtı sabık tashihen ka
bul edilmişti. Zöhrap Efendinin teklifi üzerine tashi
hen kabul edildi. 

REİS — Efendim, zabtın aslına bakddı, muhtaç-ı 
tashih bir şey görülmemiş. 

SERVET BEY (Trabzon) — Eğer zabtın aslı izah 
ettiğim veçhile ise tashihe hacet yoktur. 

FEYZİ BEY (Diyarbekir) 
ledir. 

İzah ettiğiniz veçhi-

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) Er
zak müteahhitlerinin Temettü Vergisi hakkında bir 
madde var idi. O müzakere olunacaktı. 
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II. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

Tahlifat 
1. — Abdullah Safi Efendi (Kerkük), Nuri Efendi 

(Kerbelâ), Bahaeddin Efendi (Kerbelâ), Mithat Bey 
(Van), Hıfzı Bey (Hudeyde), Cemil Efendi (Müntefek) 
in tahlifleri. 

REİS — Efendim, tahlif olunacak Mebuslar var. 
(Kanun-u Esasinin 46 ncı maddesi mucibince atî

deki Mebusların tahlifleri icra edildi) : 

Abdullah Safi Efendi 
Kerkük 

Bahaeddin Efendi 
Kerkük 

Hıfzı Bey 
Hudeyde 

Nuri Efendi 
Kerbelâ 

Doktor Mithat Bey 
Van 

Cemil Efendi 
Müntefek 

III. — EVRAKI VARİDE 

Tezkireler 
/. — Hükümetten vürud eden tezkireler hulâsa

larının kıraati. 

REİS — Hükümetten gönderilen evrakın hulâsa
larını okutuyorum. 

1. Adana'da bîkes, bîvâye kalan eytam ve erâ-
mil için vücuda getirilecek müessesat masrafı olarak 
Dahiliyye Bütçesine bir milyon kuruşun tahsisat-ı 
rnunzamme suretinde ilâvesi hakkındaki madde-i ka-
nuniyyenin gönderildiğine dair tezkere-i Sâmiye. 

2. Orman ve Mer'a Lâyiha-i Kanuniyyesinden 

ihraç olunan müstacel dört madde-i kanuniyyenin gön

derildiğine dair te/kere-i Sâmiye, 

3. Sene-i hâliyye Hariclyye Bütçesine Tahsisat-ı 
Mesture namiyle onbeşbin Liranın zam ve ilâvesi 
hakkında tezkere-i Sâmiye, 

ESAT PAŞA (Draç) — Ben bir takrir vermiştim, 
o ne oldu? 

REİS — Takririnizi Reis Beye hitaben vermişti
niz, o gelsin okutsun ve cevap versin. 

ESAT PAŞA (Draç) — Şimdi okunsun, sonra mü
zakere edilir. 

PAVLİ KAROLİDİ EFENDİ (İzmir) — Siz Reis 
oldukça, başka reisten bahsedemezsiniz. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — Te
mettü Kanununa bir zeyl vardı, ne oldu? 

FEYZİ BEY (Diyarbekir) — Maviye Nazır Vekili 
burada, Ayandadır, gelsin o zeyli müzakere edeüm. 

IV. — MÜZAKERE 

/. — Nizamname-i Dahilinin bâzı maddeleri hak
kındaki Encümen mazbatası. 

REİS — Bütçeyi müdafaa edecek kimse bulunma
dığı için onu müzakere etmeyeceğiz. Şimdi elde bir 
Nizamname-i Dahilî var. Eğer münasip görürseniz 
müzakere edelim. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Reis 
Beyefendi Hazretleri, Nizamname-i Dahilî zaten rıız-
namede demektir. Çünkü, Encümene gitmiş idi, şim
di tâdil olunmuştur, müzakere olunabilir. 

DİMİTRAKt SAVA EFENDİ (Midilli) — Paşa 
Hazretleri, bunun müzakeresi caiz değildir. Zaten ev
rak elimizde yoktur. 

MEHMET CESRİ EFENDİ (Trablusşam) — Tet
kik etmeden evvel nasıl müzakere edeceğiz? (Gürültü) 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — Şu 
erzak müteahhitlerinin Temettü meselesi müzakere 
edilse. 

EDİLEN MEVAD 

FEYZİ BEY (Diyarbekir) — Evet, erzak müteah
hitlerinin Temettü Vergisi hakkındaki zeyl-i Kanunî
yi müzakere etsek iyi olur. 

SEYYİT BEY (İzmir) — Dün, Meclis karar ver
mişti. 

MEHMET CESRİ EFENDİ (Trablusşam) — Ka
rarı yoktur, zabta bakınız. 

SEYYİT BEY (İzmir) — Meclis, gazeteye tabi 
değildir. Burada verilen karara tâbidir. 

MEHMET CESRİ EFENDİ (Trablusşam) — İşte 
zabıt burada, böyle bir karar yoktur. 

SEYYİT BEY (İzmir) — O da sehvetmiştir. Bu 
Mecliste şu âza bilir ki böyledir, karar verilmiştir. 
Mazbata Muharriri bulunamadığından dolayı tehir 
edilmiştir. (Gürültü) 

REİS — Reye koyuyorum efendim. 
SEYYİT BEY (İzmir) — Reye konulmaz efen

dim. Dün, karar vardı. 
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MEHMET CESRİ EFENDİ (Trablusşam) — Reis 
Paşa Hazretleri! Zabıt okunsun efendim. 

MEHMET TALAT BEY (Ankara) — Bir rnüşki-
lât da bu hususta mı çıkaracağız Allah aşkına? 

İSMAİL CANPOLAT BEY (İzmit) — Resmî fez-
leke-i müzakeratın nihayetinde dün zat-ı âliniz tara
fından tebliğ edilen ruzname-i müzakeratta bu var
dır, böyle karar verdik. Mazbata Muharriri buluna
madığından dolayı müzakeresini tehir ettik. Dün" ma
demki burada karar verildiği zat-ı âlilerince malûm
dur. O kararın icrası lâzımdır. 

SÜLEYMAN SUDÎ EFENDİ (Beyazıt) — Bun
dan birer tane tevzi edilsin. Ne suretle tâdil olunmuş 
bilelim? 

FEYZİ BEY (Diyarbekir) — Efendim, bir aydır 
tevzi olundu alaydınız. Dünkü ruznameye devam ede
ceğiz diye dün bir karar verilmişti. Hükümetin tekli
fiyle Encümenin tadilâtı arasında ellibin Lira kadar 
fark-ı azîm var. 

ESAT PAŞA (Draç) — Hükümet olmadıkça mü
zakere cereyan edemez. Bugün Nâzır-ı mesul yoktur. 

İSMAİL CANPOLAT BEY (İzmir) — Meclis-i 
Umumî Bütçesini müzakere edelim. 

REİS — O Ayan bütçesiyle beraber müzakere edi
lecektir. («O, ayrı ayrı müzakere edilir» sadaları) 

Şimdi, Nizamname-i Dahili müzakeresine başlaya
cağız. 

MEHMET CESRİ EFENDİ (Trablusşam) — Ca
nım Reis Paşa, ruznameye dahil olmayan şey nasıl 
müzakere edilebilir? Bu, Nizamnameye muhaliftir. 
(Gürültüler) 

ALİ CENANİ BEY (Halep) — Zaten ruznameye 
dahildir, tâdil için Encümene gitmişti. Halbuki, mü
zakeresi icra edilip de Encümene bâzı cihatının tâdili 
için gönderilen mevad, daime ruznamededir. Bizim 
şimdiye kadar teamülümüz de böyledir, daima böyle 
yaparız, gerek bu ve gerek askerin siyasetle iştigali 
hakkındaki kanun vesaire bu gibi encümenlere ufak 
tefek tadilât için gönderilmiş kavanin varsa, onları 
müzakere edebiliriz. 

AHMET PAŞA (Lazistan) — Reye koyunuz. 
SÜREYYA BEY (Berat) — Ruzname bir gün ev

vel yapılır da o suretle müzakere cereyan eder. 
HULUSİ BEY (Siroz) ----- Meseleyi uzatmayalım, 

işe başlayalım. 
YUSUF ZİYA BEY (Lazistan) — Bendeniz, fazla 

mâruzâtta bulunmayacağım. Esasen Meclis, kendi 
ruznamesini tâyine selâhiyyattardır, şimdi tâyin eder, 
müzakere ederiz. 

ZEYNELÂBİDİN EFENDİ (Konya) — Reis 
Beyefendi! Bendeniz dün de arz etmiştim, ruznameye 
bir şey konmazsa boş kalırız demiştim. Nazar-ı itibara 
alınmadı. Halbuki ruznameye konulmayan şey bugün 
müzakere edilemez. Hem hiçbirimiz Nizamname-i Da
hiliyi yanımıza almadık. 

SEYYİT BEY (İzmir) — Efendim, dünkü müza
keremizde esasen Nizamname-i Dahilî müzakere edi
lecekti. Sonra Mazbata Muharriri arandı, bulunamadı. 
Ondan dolayı tatil-i müzakerat edildi. Binaenaleyh 
bugünkü ruznamede Nizamname-i Dahilî, esasen da
hil olmuştur ve bugün Nizamname-i Dahilinin müza
keresi için dün karar verilmişti ve fakat Mazbata Mu
harriri bulunamadığından dolayı bugüne tehir edildi. 
Esasen bunda hiç tereddüde mahal yoktur. Binaena
leyh müzakeremize devam edelim. 

MEHMET CESRİ EFENDİ (Trablusşam) — 
Halbuki bu, ilân edilen ruznameye dahil değildir. Bu 
nasıl olur? Böyle şey olmaz. (Gürültü) 

REİS — Nizamname-i Dahiliyi müzakere ediyo
ruz. Mazbata Muharriri söyleyecek efendim. 

BEDROS HALLAÇYAN EFENDİ (İstanbul) — 
Efendiler, mâlûm-u âlileridir. Nizamname-i Dahilinin 
rnuhtac-ı tâdil olan bâzı mevadd-ı müstâcelesi hak
kında bundan akdem bâzı refiklerimiz tarafından te
kâlifte bulunulmuştur. Bu tekâlif de 5 maddeyi ihtiva 
etmektedir. Tekâlif-i mezkûre, encümen-i aidine ha
vale olunmuştu. Ve geçenlerde bâzı tadilât, Meclis-i 
Muhtereminize arz olunmuştur. Neticesinde nazar-ı 
tasvib ınıze arz olunan 5 maddeden bazıları hakkın
da birtakım takrirler, Meclis-i Muhteremenizce ka
bul buyurulmuştu. İşte bu takrirlerin tetkiki, encü
men-i âidince icra olundu ve encümen netice-i teş
kilatını Meclis-i Muhteremenize arz etmektedir. 

Teklif olunan mevadd-ı cedidenin birisi, Divan-ı 
Riyasetin teşkilatına ve hudut ve salahiyyetine ait 
idi. Bu maddenin birinci kısmına itiraz vaki olma
mıştı. Yalnız ikinci maddenin tadili zımnında bazı 
tekâlif dermeyan edilmişti. 

Encümenin teklifi mucibince memurinin azl ve 
nasbi ve tecziyesi ve icra-yı mükâfatı Reise ait ola
caktı. Ancak Başkâtibin azl ve nasbi, Divan-ı Riya
set kararıyla icra olunması karargir olmuştu. Hal
buki Meclis-i Muhtereminizin ekseriyetle nazar-ı dik
kate aldığı bir takrir, memurinin azl ve nasbi, bazı 
kuyud dairesinde yalnız Reise bırakılmayıp, Divan-ı 
Riyasetin kararına tabi tutulması siyakında idi. 

Encümenimiz, taraf-ı alilerinden nazarı dikka
te alman takrir üzerine, tetkikat-ı arnikada bulun-
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du. Bir taraftan Meclis-i Muhteremenizde tezahür 
eden temayülü tatmin ve diğer taraftan da Divan-ı 
Riyaset işlerinin hüsn-ü temşiyetini temin maksadìy
la encümen, Meclis-i Muhtereminize tekâlifi cecli-
dede bulunmaktadır ve tekâlif de şunlardan ibaret
tir. 

Heyet-i tahririyyeden bulunan memurinin, tali
mat dairesinde azl ve nasbi ve emr-i terakki ve ta-
yin-i mücazatlan hakkı, Riyaset Başkâtibinin inhası 
üzerine, Divan-ı Riyasetle badelistişare Reise ve me-
murin-i saire ile müstahdeminin trlimat dairesinde 
azl ve nasbi ve mücazatlan hakkı, İdare Memurla
rının inhası üzerine, kezalik Divan-ı Riyasetle bilis-
tişare Makam-ı Riyasete aittir. 

Yalnız Riyaset Başkâtibinin azli Reis tarafından 
ve Divan-1 Riyaset kararıyla icra olunur. İşte memu
rinin azil ve nasbi hakkında encümeninizin tekâlif-i 
cedidesi bunlardan ibarettir. Yani hulâsası, memuri
nin azil nasbi ve terakki ve mücazatlan hakkı Reise 
ait olacak, fakat şimdi Reis, bu hakkı miistakillen 
icra etmeyecek. 

Eğer azil ve nasb olunacak memur, Heyet-i Tah
ririyyeden ise, o zaman, teklif ve inha Başkâtip ta
rafından icra olunacak ve Reis, ita olunacak kararı 
Divan-ı Riyasetle badelistişare ittihaz edecek. Eğer 
azil ve nasbolunacak memur, Heyet-i Tahririyyeye 
mensup olmazsa, o zaman vaki olacak inha, Meclis-i 
Mebusan idare memurları tarafından icra olunacak 
ve onlar hakkında da ittihazı lâzım olan karar, Reis 
tarafından, fakat Divan-ı Riyasetle badel'istişare ita 
olunacaktır. 

ARİF FAZIL EFENDİ (Amasya) - - Bu sizin 
teklifiniz, Meclis-i hal-i in'ikadda iken doğrudur, fa
kat hal-i in'ikadda olmadığı zaman, Meclis kapan
dıktan sonra Heyet-i İdareyi, Divan-ı Riyaseti ne
rede bulacaksınız. 

BEDROS HALLAÇ YAN EFENDİ (İstanbul) — 
Bu gayet varitir, encümenimiz bunu da düşündü ve 
encümeniniz fikrince, istişare keyfiyeti Meclis-i Me-
busanın münakid bulunduğu zamana münhasırdır. 
Tabiîdir ki, Meclis-i Mebusan münakid olmadığı va
kit, Meclis-i Muhteremenize karşı mesuliyeti demli
de ederek, Reis bunu re'sen icra eder. Eğer bu esas, 
Meclisçe kabul olunmazsa, Meclisi Mebusan umuru 
idarenin, umuru tahririyyesinin hüsn-ü temşiyeti gay
ri kabil olur. 

Çünkü ister karar olsun, ister karar olmasın. 
Eğer bunlar bütün suret-i kat'iyyede mecburî ad

dolunursa, o vakit Meclis-i Mebusanın münakid bu
lunmadığı 6 ay zarfında umur-u Meclisin intizam 
tahtında bulunacağını temin etmek ga}'r-i kabil olur. 
Pek âlâ takdir buyurursunuz ki, Meclis umurunun 
hüsn-ü idaresi, Meclis memurları beyninde intizam 
ve inzibatın muhafazasına manuttur. İnzibatın mu
hafazası ise, memurlara bir amir-i mutlak göster
mek, o amir kendi mesuliyeti tahtında olmak şar
tıyla inzibatın muhafazası için lâzım gelen tedabir 
ittihaz olunması labüttür. 

Zannederim Meclis-i Muhteremeniz, bunu elbet
te tasdik eder. Çünkü, bu arz ettiğim şeyler, Mecli
sin intizam ve inzibatının muhafazasına müteallik 
şeylerdir. Meclis-i Muhteremenizin bir takriri vardı. 
Bu takrirde her meselede Divan-ı Riyasetin kararı 
taleb olunmakta idi, fakat biraz evvel arz etmiş ol
duğum üzere, bu karar ancak takrir muhteviyatının 
nazar-ı dikkate alınacağına dairdir. Bu bapta Nizam
name-i Dahilî gayet sarihtir. Bugün Meclis-i Muh
tereminizin aynı suretle kabul buyurduğu takarrir-i 
adide, encümen-i aidine gitmitşir; fakat o encümen 
de kendi fikrini dermeyanla, Meclis-i Muhteremi
nizi ikaaz etmişlerdir. 

Meclis-i Muhtereminiz, suret-i kat'iyyede ver
miş olduğu kararda, eskiden vermiş olduğu kararı, 
lüzumu halinde tadil etmiştir. (Gürültü) Biz de bu
rada lüzum-u kafiden bahsediyoruz. Ve eminiz ki, 
Meclis-i Muhterem, bu lüzuma karşı yalnız hak ve 
hakikata hizmet eder. Elbette yine kendi kiyaset ve 
feraseti mucibince ittihazı karar eyleyecektir. 

Şimdi görüyorsunuz ki, encümeninizin ahiren ka
bul ettiği şık, eskiden kabul ettiği esastan farklı
dır. 

Yani encümen, mümkün mertebe umur-u idare-i 
Mecliste muhafaza-i intizamı temin etmek şartıyla 
Meclis-i Muhteremenizde tazahur eden efkâr-ı na
zar-ı dikkate almaya çalışmıştır. Bunu elbette müşa
hede buyurursunuz. Eskiden Reise bir hakk-ı mut

lak verilmişti. Halbuki şimdi Reis, badel'istişare bu 
kararlan ittihaz edebilecektir. Ancak bu Meclis, 
mün'akid olmadığı zaman elbette Divan-ı Riyaset 
yok. O zaman Divan-ı Riyaset âzasından birisi Bağ-
dat'da, diğeri İşkodra'da, diğeri Şam'da bulunur, 
bunları toplamak gayr-i kabildir, fakat bunlar olma
dığı zaman, altı ay Meclis-i inzibat tahtında muha
faza etmek de kat'iyyen labüddür. 
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Böyle zamanlarda Reis, meşguliyeti der'uhde ede
rek ittihaz-ı karar eyler. İşte efendiler, birinci mad
denin üçüncü fıkrası hakkında encümenin tekâlifi 
şu arz ettiğim şeylerden ibarettir. 

Eğer arzu buyurulursa, fıkra fıkra müzakere bu-
yurulsun. Meclis tarafından bir karar verilsin. 

TRAYAN NALI EFENDİ (Manastır) — Bu maz
bata ne için üç kişi tarafından imza edilmiştir? Bu 
encümen üç kişiden mi ibarettir? Diğerleri kabul et
memiş mi? 

HALLAÇYAN EFENDİ (İstanbul) - - Cevap 
vereyim. Efendiler, bu mazbatada yalnız Reis ve 
Mazbata Muharriri ve Kâtibin imzası görülmekte
dir, fakat bu imzalar, bütün encümen namınadır. 
İmzalar aslında mevcuttur. Defterimizde ekseriyyet-i 
mutlaka mevcuttur. 

EMANUEL EMANUEL İD İ EFENDİ (İzmir) — 
Aslına imza edenler kimlerdir? 

HALLAÇYAN EFENDİ (İstanbul) — Tabiî siz 
yoksunuz, muhalif idiniz. 

EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (İzmir) — 
Vaz'ı imza edenler kimler ise isimleri okunsun. 

HALLAÇYAN EFENDİ (istanbul) — Reis Be
yefendi Hazretleri, şunu arz edeceğim ki. şu sual 
ilk defa olarak vuku bulmaktadır. 

YUSUF ZİYA EFENDİ (Lâzistan) — Bu doğ
ru bir sual değildir. Biz, itimat ederek bir encümen 
tayin ettik. Şimdi bu iddia, encümenin diğerlerinin 
reyini almadan, ekalliyetle tasni-i karar etti, Meclise 
getirdiği gibi bir şey oluyor. Bu, doğru değildir. 

EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (İzmir) — 
Söyleyenler de encümen âzasıdır. Bizim imzamız 
yoktur diyorlar. Bu doğru olmaz da hangisi doğru 
olur? 

HALLAÇYAN EFENDİ (İstanbul) — Eğer Ema-
nuelidi Efendinin bir itirazı varsa, encümene teşrif 
ederler istizah buyururlar. 

ARTAS YORGA,Kİ EFENDİ (İstanbul) — Mec-
lis-i Mebusan memurlarının azil ve nasbi hakkında 
evvelce icra edilen müzakere üzerine, keyfiyet yeni
den encümene havale olunmuştu. Encümen, maddeyi, 
bu memurların Divan-ı Riyaset ile badei'istişare 
Reis tarafından azil ve nasb olunacağı şekil ve tar
zına ifrağ eylemiştir. Bu madel'istişare kaydı kâfi 
midir, değil midir? Bu bapta ita-yı mütalaadan ev
vel, bu istişare hususunda Encümen Mazbata Muhar
ririnden bir şey soracağım. Reis, Divan-ı Riyasetle is
tişare eder. 

Divan-ı Riyaset, şikâyet olunan memurun azil ve
yahut terfii talep olunan memurun terfii hakkında 
Reisin fikrine muvafık olmayarak bir rey verir. Reis, 
o Divan-ı Riyasetin istişaresini kabul etmeye mec
bur mudur, değil midir? Yani bu istişareden ne ne
tice çıkabilir? Eğer o istişare, Reisi kabule mecbur 
kılarsa, hükmü vardır. Eğer mecbur kılmazsa, hük
mü yoktur. Bu istişareden maksat nedir? 

HALLAÇYAN EFENDİ (İstanbul) — Cevap 
vereyim efendim. Zaten karar kelimesi yerine isti
şare tabirin kullanmakla, Reisin, Divan-ı Riyaset ta
rafından verilecek karara mutavaata mecbur olma
dığım ihtar etmek demektir. 

Biz düşündük ki, eğer Reis, Divan-ı Riyasetin ka
rarına her zaman tabi olmak lâzım gelirse, Reis, me
murlara karşı malik olması lâzım gelen nüfuz ve 
kuvve-i maneviyyeden mahrum olur. Halbuki birçok 
memleketlerde kabul olunan usule göre, Reis, Mec-
lis-i Mebusanın bir Nazır-ı İdaresidir. Malûm-u âli
leridir, Nazırlar, kendi Daire-i Nezaretlerinde umur-u 
Nezareten mesuldürler. Reis dahi Meclis-i Mebu
sanın umur-u idariyyesinin hüsn-ü temşiyetinden me
suldür. 

ARTAS YORGAKİ EFENDİ (Devamla) — Hal-
laçyan Efendinin verdiği cevaba göre, Reis, Divan-ı 
Riyasetin rey ve fikrine mutavaat etmeye mecbur 
değildir, ancak Reisin mevkiini muhafazaten, bende
niz kalırsa, ya suret-i mutlakada Reise bu hakkı ver
meliyiz, veyahut Divan-ı Riyasetin kararına bırak
malıyız. Bu istişareden bir fayda hâsıl olamayaca
ğından, Reisin mevkii pek müşkilâta maruz kalır. 
Başkâtip, bir memurun azlini inha eder. Reis, azli 
lâzım gelip gelmediği hakkında Divan-ı Riyasetle 
istişare eyler. 

Divan-ı Riyaset azaları derki, bu Kâtibin azli 
i lâzım gelmez. Reis, Divan-ı Riyaset azasının fikir 
| ve mütalaasına muhalif surette o Kâtibin azli cihe-
j tine gidecek olursa, hem ihkak-ı hak edilmiş olmaz, 
i hem de Reis müşkil bir mevkide kalmış olur ve bu 
I istişarede ben de bir mana bulamam. Bendenizce 

Reis, bilistişare nasihat almaya mecbur değildir. 
İstişare, bir karar için olur, yoksa Divan-ı Riya

set, bir heyet-i istişare değildir. Çünkü, haddizatın
da kendileri rey esbabındandır. Şu halde bu hakkı 
ya Riyasete hasretmeli ve istişareyi büsbütün kaldır
malı veyahut geçenlerde Meclisimizin kabul ettiği 
bir tarzda Divan-ı Riyasetin kararma tabi tutma
dır. 

İSMAİL HAKKI BEY (Bağdat) - Siz hangisi-
i nin taraftarısınız? 
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ARTAS YORGAKİ EFENDİ (Devamla) — Ben
deniz Divan-ı Riyasetin kararı alınması taraftarıyım. 
O zaman reisi her bir taarruzattan muhafaza etmiş 
oluruz ve tezahür-ü hakikat için ve her halde meş
veret lâzımdır. Yalnız meşveret ile iktifa eder ve is
tişareyi tesirsiz bırakacak olursak iyi bir netice hâsıl 
olmaz. Daha iyi, suret-i mahsusada olmak üzere Re
isin kararına kalsın. Şu halde Memurin-i Takririy-
yenin azil ve terakkisi ya Divan-ı Riyasetin karariyle 
icra olunmasını kabul etmeliyiz veyahut istişareye lü
zum bırakmaksızın bu hakkı Reise vermeliyiz. Za
ten karar verilmiş idi. Rahmi Bey ve rüfekasının ver
miş oldukları takrir, bu muamelatın Divan-ı Riyaset 
kararı ile icra edilmesi mealinde idi ve Meclisimiz
ce de kabul edilmişti. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — 
Kabul değil, nazar-ı dikkate alındı. 

ARTAS YORGAKİ EFENDİ (Devamla) — Na-
zar-ı dikkat denmiyor. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — 
O demektir. 

ARTAS YORGAKİ EFENDİ (Devamla) — Mec
lisin kararına muhalif olarak takriri nazar-ı dikkate 
almadınız. 

AHMET MÜFİT BEY (İzmit) — Bizde, efen
dim, Heyet-i Tahririyye iki kısma ayrılmış oluyor. 
Bir kısmı doğrudan doğruya Aklam-ı Tahririyye, 
diğer bir kısmı da İdare Memurlarının maiyetinde 
bulunan Heyet-i Tahririyyedir. 

Birinci maddenin üçüncü fıkrasında Heyet-i Tah-
ririyyeden bulunan memurinin talimat dairesinde 
azil ve nasbi ve terakki ve tayin-i mücazatları hak
kı, Makam- Riyasete veriliyor, fakat bu hususatın 
inhası Riyaset Başkâtibine tevdi ediliyor, ona bıra
kılıyor. Bendeniz diyorum ki Meclisin dört tane 
müntehap Kâtibi vardır. Malûm-u âliniz asıl Mec
lis-i Mebusan Kâtipleri Heyetçe intihap olunan Kâ
tiplerdir, bunların zaptın tertip ve tanzimine ait va-
zaif-i mahsusaları vardır ki bu vazifeleri Nizamna-
me-i Dahilimiz ile dahi tayin edilmiştir. Binaenaleyh 
bu Meclisin müntehap Kâtipleri, bu zapta ait vaza-
if ile, muvazzaf olduktan mâdâ Akîam-i Tahririyye 
ile suret-i daimede münasebatta bulunurlar. Bina
enaleyh mademki umum Aklam-ı Tahririyye ile ve 
o Kalemlerde bulunan memurin-i tahririyye ile dai
ma haiz-i alâka ve münasebettirler. 

Yani şunu arz etmek istiyorum ki bu aklamda 
bulunan Ketebenin tayinleri, azilleri ve terfi ve terak
kileri Makam-ı Riyasetçe yalnız Riyaset Başkâtibi

nin inhası ile değil, Meclis Kâtipleri ile Riyaset Baş
kâtiplerinin müşterek inhaları üzerine icra olunsun. 
Binaenaleyh Meclis Kâtiplerinin de bu hakkı bura
ya ilâve edilsin ve takriri de takdim ediyorum. 

NİŞİM MAZELYAH EFENDİ (İzmir) — İnha 
bir kişi tarafından olur, seksen kişi tarafından ol
maz. 

AHMET MÜFİT BEY (İzmit) — Seksenbir ki
şi tarafından da olur. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) - - Hallaçyan 
Efendi hazretleri buyuruyorlar ki, istediğiniz kara
rı ittihaz edebilirsiniz; bendeniz cevaben derim ki 
hükmü olmayan kararlan ittihaz etmekten ise, Encü
men ne yaparsa onu kabul etmek, daha doğrusu 
ve hayırlıdır. Biz memurinin azil ve nasbi, Divan-ı 
Riyasetin karan ile icra edilmesi için burada bir 
takrir kabul ettik ve bu takrirde yetmiş, seksen im
za vardı. 

Takrir okunursa, sırf nazar-ı dikkate almak için 
değildi, o takrir sırf kabul etmek için idi. Meclis-i 
Cehlin böyle kat'i olarak verdiği kararlar Encümen
ce tağyir edilecekse, Meclisin hiç hükmü yok de
mektir. Bizim kabul ettiğimiz suret üzere Encümen 
tadil eder. Halbuki burada böyle yapılmadı. Şu hal
de son söz encümenin olmak lâzım gelir. Nizamna-
me-i Dahilide bir sarahat var dediler, rica ederim 
o sarahati göstersinler. 

HALLAÇYAN EFENDİ (İstanbul) Şimdi 
okuyacağım. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Devamla) - Lütfen 
sarahati okusunlar. Takriri de okusunlar. Mecîıs-i 
millide kabul edilmiş kararların hükmü nasıl olur? 
Binaenaleyh evvelce verilen karar kat'îdir. Encümen 
bunu tağyir ederek bizce göndermiştir. 

Binaenaleyh, kanunî olmayarak gelen bir şeyi na
sıl müzakere edebiliriz? Eğer kanunî ise, lütfen onu 
izah buyursunlar. Biz de 'bilelim ve kaani olalım. İş
te bendeniz, bunun cevabını istiyorum. Bendeniz di
yorum ki Meclis, tayini esami ile bir takrir kabul etti 
ve o takrir tadile ve katiyyen kabule dair idi, nazarı 
dikkate dair değil idi. Hatta bütçede burada emsali 
sebketti. 

Bütçenin tenzili için de böyle bir takrir verilmiş 
idi, «bu takrir nazarı dikkate alınmak için verilmiş
tir» efediler; hatta Varteks Efendi, «bu, âti için böyle 
olabilir, Nizamname-i Dahilî hakkında da bir takrir 
vardı o da kabul edilmiştir. Bu nazarı dikkate almak 
meselesinin bunlara şümulü olamaz» dedi. 

— 383 — 
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Şu halde, bundan sonra başka bir şey yapamazsı
nız, o karar katidir. Onun için bu mesele hiç müza
kere edilemez. Böyle olmadığını ispat etsinler, 'biz de 
kabul edelim. Encümen itiraz eder, verilen kararı tağ
yir eder, Meclis itiraz eder, ilelebet teselsül cereyan 
eder. O halde Meclisin mukarreratının hiçbir hükmü 
kalmaz. 

ALİ CENANİ BEY (Halep) — Efendim, esasa 
girmezden evvel, Şahin Beyefendinin ifadesi netice
sinde zuhur eden meseleden bahsedeceğim. Encümen, 
Meclisi Âlinin evvelce tasvibine iktiran etmiş olan 
bir takririn hilafında bir tayin icra etmiş denildi. 

Kabul edilmiş olan bir takririn hilafında icra edi
len bir tadil müzakere edilebilir mi, edilemez mi biz 
bunun emsaline, geçen devre-i içtimaiyyede bazı ka
nunların müzakeresi sırasında tesadüf ettik. Mecliste 
nazarı dikkate alınmış olan bir takrir Encümende ka
bul edilmedi, tadil olarak buraya geldi, yahut tadile 
uğrayarak geldi. 

Fakat bendeniz bu meseleyi ona da kıyas etmiyo
rum. Bizim şimdi müzakere ettiğimiz Nizamname-i 
Dahilidir. Nizamname-i Dahilide «Meclis her zaman 
isterse kendi karan ile Nizamname-i Dahilisini tadil 
eder» diye bir esas kabul ettik. 

Geçen müzakeremizde kabul edilen takrir olmasa 
da, katiyyen kabul edilmiş olsa, onun üzerine bir tek
lif vâki olsa, yine bunun müzakere ve tadili kaabildir. 
Nitekim bu Nizamname-i Dahilinin tadilatını yine öy
le bir teklif üzerine kabul ettik; hatta bunu bir karar 
değil, Nizamname-i Dahilinin bir madde-i mahsusa-
sı diye teklif etsek, yine burada müzakeresi mümkün
dür. Bunun için şimdi müzakere edilemez demeğe ma
hal yoktur. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Bizim ka
rar ne oluyor beyefendi? 

ALİ CENANİ BEY (Devamla) — Tadil teklifi 
üzerine yine müzakere edilebilir. Ben bu içtihatta bu
lunuyorum. Esasa gelince; bendeniz zaten Reisin, Di
vanı Riyaset karan ile hareket etmesine muhalifim, 
encümenin bu istişare kaydını da kabul etmiyorum 
çünkü mantıki bulmuyorum. 

Böyle olursa, Meclisin tatilinden soma Reis ta
biî burada bir inzibat temin edemeyecektir. Reisin 
Memurin ve Müstahdemin üzerinde bir kuvveti iktiza 
eder. Reis eğer buradaki Müstahdemin ve Kefebeden 
istediğini azil ve nasba iktidarı olmazsa, mevki-i Ri
yasette hiçbir kuvveti kalmamış olur. Meclisin müna-
kit olduğu zamanda Divanı Riyasete kabul ettireme

yeceği bir azil fikrini, Reis, Meclisin tatilinden sonra 
mevki-i fiile koyar. O halde mevki-i Riyasetin ehem
miyeti kalmamış olur. Geçen defa müzakere esnasın
da Ketebe ve Müstahdeminin bir gadre uğramaması 
için bunlar biraz tetkik ile azil ve nasbi yapılsın den
di. 

Bendeniz bu fikirde isabet görmedim, çünkü bu
gün Devletin bütün umurunu idare eden şu Heyeti 
Aliyyenin müzakeresini küşad etmek, ruznamesini tet
kik etmek, ekseriyyatin vücud Ve ademi vücudunu 
takdir etmek; hülâsa, bugün bu Heyeti Aliyyenin her 
bir umurunu tanzim etmek hakkını verdiğimiz bir 
Reisin, eğer Ketebeden birisinin azil ve nasbmda gadr 
edeceğini tasavvur edecek olursak hata etmiş oluruz. 

Eğer intibah ettiğimiz Mecliste biz o adaleti, o ik
tidarı görmüyorsak bir Kâtibin azlinden bir fert için 
bir zarar gelebilir, fakat eğer böyle hüsnüniyetinden 
emin olmadığı bir zatı intibah edecek olursak, Dev
letin umuruna büyük büyük sekteler gelir. Binaena
leyh bendeniz bunda katiyyen isabet yoktur diyorum. 

Sonra, Müfit Beyin bir teklifi var, ona geliyorum. 
Müfit Bey, yalnız Başkâtibin inhası ile Reis kimseyi 
azil ve nasbetmesin, Meclisin Kâtipleri tarafından o 
inhaya iştirak edilsin, fikrinde bulundular. Bendeniz 
Meclis Kâtiplerinin idare işlerine karışmasını musib 
görmüyorum. Meclisin Kâtipleri, Mecliste okunacak 
evrakı tanzime ve onu Heyeti Aliyyeye takdime me
murdurlar. 

Yani burada Meclisin işlerini, hariçte Ketebeden 
birisi tertip edemeyeceği için, Meclis içinden dört ar
kadaşını memur ediyor. Bendeniz zannetmiyorum ki 
\/fAi>İ!oin Î ÂHnlfMii r i ı c a n r l a lamın itflwri i l » AF> v a . 

zifedâr olacaklardır. Çünkü kendilerinin mevkiini, on
dan çok yüksek görüyorum. 

AHMET MÜFİT BEY (İzmit) — Meclis Kâtip
lerinin, intihabına azil ve nasplarına müdahalesi Ak
lana efendilerinin hukukunu muhafaza içindir. 

ALİ CENANİ BEY (Devamla) — Bendeniz, Me
busan Kâtiplerinin, Aklâm efendilerinin azil ve nas
bin a müdahale etmelerini musîb görmüyorum. Bina
enaleyh, burada istişare kaydının kaldırılmasını isti
yorum. Başkâtibin inhası musiptir fikrindeyim. . 

MEHMET MÜNİR BEY (Çorum) — Hallacyan 
Efendi hazretlerinin mütalaasının kısm-ı küllisi, birin
ci maddenin birinci fıkrasına taalluk ettiği gibi, ben
denizin maruzatım da o fıkraya inhisar edecektir. 
Nizamnarae-i Dahilinin tadili teklif olunan şu mad
delerinden fıkra-i mezkûre, bidayeten Meclis memur
larından Başkâtibin azil ve nasbi Divan-ı Riyasetin 
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kararı ile olacağı ve Ketebenin azil ve nasbi ve te
rakki ve tayin-i mücazatları hususunun Başkâtibin 
inhası üzerine Meclis-i Mebusan Kâtipleri ile bilişti-
şare Makam-ı Riyasetçe yapılacağı ve diğer memur
ların azil ve nasbi ve terakki ve tayin-i mücazatları 
keyfiyyatının da alelıtlak taraf-ı Riyasetten icra olu
nacağı şekil ve suretinde tertip ve tanzim edilmişti. 
Buna Mecliste itiraz edildi ve birçok rüfeka, o fık
raya ait itirazlarım şifahen arz ettikleri gibi, onbeş 
imzalı takrir ile de denildi ki, madem Başkâtibin azil 
ve nasbi, Divan-1 Riyaset kararı ile icra olunuyor 
ve mademki buna itina edilmiştir, Başkâtibin hakkı 
haktır da, diğer Ketebe ve Memurinin hukuk hak de
ğil midir? Diğer Ketebe ve Memurinden olan efendi
ler de, tahsil-i âli görmüş ve bulundukları hizmette 
bilimtihan kabul olunmuşlardır. Azl ve nasb-ı me
murin için daha ziyade itina edilmiş ve ayni derece
de muhafaza-i hukuk olunmuş olmak için cümlesi 
hakkında bir kaide ittihaz olunmalıdır. Bu itiraz ve 
mütalaata karşı Hallacyan Efendi ve Encümen-i mah
susunda bulunan zevat, mütalaalarını dermeyan ve 
mevzubahis olan fıkranın tertip eyledikleri şekilde ka
bul edilmesi için ısrar ettiler. Hatta, Hallacyan Efen
di, bugün dermeyan ettiği esbab ve mütalaattan bir 
kısmını o vakit de beyan ve izah eyledi. Hey'et-i Muh
tereme ise, dermeyan olunan itiraz ve mütalaalar!, 
müdafaaları dinledikten ve müzakereler cereyan et
tikten sonra Başkâtip hakkındaki kaidenin Ketebe ve 
cümle Memurine teşmiline dair olan takriri 28 rey-i 
muhalife karşı 124 veyahut 134 rey ile kabul etti. 
Deniliyor ki, o karar, takririn nazar-ı dikkate alın
masına dairdir, bir karar-ı kat'i değildir, Encümeni 
takyit edemez. 

Bendeniz, Nizamname-i Dahili hakkında böyle dü
şünmüyorum. Çünkü, Nizamname-i Dahiliyi yapmak, 
doğrudan doğruya Meclisin hakkıdır. Bunu tanzim 
etmek, tamamen Mecliste aittir. Rüfeka-yı kiram, o 
takriri, suret-i katiyyede ve fıkra, o teklif-i tahrirî dai
resinde yazılmak üzere kabul etmişlerdir. Binaenaleyh, 
Nizamname-i Dahilî, başka bir kanun lâyihasına ben-
zetilemez. Encümen şimdi kanaat-ı sabıkasından fera
gat ve fıkrayı diğer bir şekilde tanzim ve güya tak
riri nazar-ı itibara aldığını irae etmekle beraber, had
dizatında, kendi fikrinde ısrar ediyor. Fikrini esas 
itibariyle mutlaka Meclise kabul ettirmek istiyor. Çün
kü, evvelce Ketebenin azil ve nasbi, Başkâtibin inha
sı üzerine Meclis-i Mebusan Kâtipleriyle badelistişare, 
Riyaset tarafından icra olunacağı kabul olunmuşken, 
şimdi, bu İstişare dairesi biraz tevsi edilmekle be

raber, o istişare, Ketebeden gayrı memurine de teş
mil olunuyor. Halbuki, o gün de arz edildiği veçhile, 
Divan-ı Riyaset ve Meclis-i Mebusan Kâtipleriyle 
vukubulan istişare ve Makam-ı Riyaseti takyit ve 
azıl ve nasp hususunda rey-i istişarî dairesinde hareke
te mecbur etmediği için, bu tadil maksut olan mu
hafaza-i hukuka esas olamaz. Nasıl ki, şimdi dahi 
Divan-ı Riyasetin vereceği reyler, rey-i istişariden 
ibarettir, Reisi takyit edecek bir şey değildir diyor
lar. Bendeniz, evvelce de arz ettiğim veçhile bunu 
doğru görmüyorum. Madem ki, bilcümle memurin 
için Divan-ı Riyasete müracaat olunacak, Divan-ı Ri
yasetin istişarî bir surette rey-i alınacak, şu halde öy
le yapılmaktan ise, azil ve nasbin terakki ve tayin-i 
mücazatın Divan-ı Riyaset kararıyla yapılması, daha 
muvafık ve daha salim olur. Encümenin bu baptaki 
ısrarını zait buluyorum .Arz ettiğimiz suret, Makam-ı 
Riyasete bir hürmetsizlik de değildir. Burası bir Mec
lis-i meşverettir. Buraya ait olan işler, her halde ka-
rar-ı katiye iktiran edecek istişarelerle icra edilmeli
dir. Devair-i sairedeki Nazırların azil ve nasp husu
sundaki salâhiyetlerinden babsolunuyor ve bazı mü
talaalar dermeyan olunuyor. Bendeniz, bunların da 
teklifimizin reddini mucip olacak mahiyeti haiz göre-
mem. Zaten biz, Devair-i saire memurini hakkındaki 
nizamname ve usullerin pek de salim olmadığını, 
bunların muhtac-ı tâdil olduğunu söyleyip duruyo
ruz. Meclis-i Mebusan Ketebe ve Memurini hakkın
da temin-i hukuk ve ihsas-ı emniyyet eyleyecek bir 
kaide vaz ve kabul olunmalıdır. Tayin-i esami ile reye 
konmak ve kabul olunmak suretiyle hey'et-i muhtere-
menin kararı katisine iktiran etmiş olan bir teklife 
karşı, encümenin ısrarı doğru ve muvafık olmamak
la beraber, Hallacyan Efendinin diğer bir meseledeki 
mütalaalarına da tevafuk edemez. 

Hülâsa; fıkranın teklif ve karar-ı sabık dairesinde 
yazılması iktiza eder. 

BEDROS HALLACYAN EFENDİ (İstanbul) — 
Efendim, müsaade-i aliyyeleriyle gerek Münir Beyin 
ve gerek Şahin Beyin ve gerek Artas Efendinin vesair 
arkadaşlarımızın vaki olan suallerine cevap verece
ğim. 

Evvelemirde bir mesele-i müstahara var ki, onun 
etrafında birçok sözler söylendi. O da, Encümen, 
geçenlerde, Hey'et-i Muhteremenizce tayin-i esamî 
suretiyle kabul olunan bir takririn hilafına bir mü
talaada bulunabilir mi, bulunamaz mı meselesidir. 
Bu meselenin evvela suret-i katiyyede halli lazım ge
lir. Encümeninizin kanaatına göre, geçenlerde Mec-
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lis-i rnuhteremenizin kabul ettiği takrir, ancak o tak
ririn nazar-ı mütalaaya alınmasına dairdi, yoksa, tak
ririn esasına dair değildi. («Esasa dair» sedaları.) Ve 
bunu Encümeniniz, bilâ delil söylemiyor. Nizamna
me-i Dahilinin elyevm mer'î olan 38 inci maddesini 
mütalaa buyurursanız, o maddede Meclise takdim 
olunan takrirler hakkında, takririn verildiği gün, tak
ririn esası hakkında karar verilmeyeceği musarrahtır. 
Ve bu da pek mantıkîdir efendiler. Çünkü, Meclis-i 
Muhteremenize bir takrir takdim olunuyor. Meclis-i 
muhteremeniz, bunun hakkında hemen karar verme
melidir. Çünkü onun hakkında lazım gelen istihzarat 
vaki olmamıştır. Meclis-i Mebusan, ancak müstahzar 
işler hakkında karar verebilir. Meclis-i Mebusan encü
menlerinin marifetiyle, yani bu istihzarata memur olan 
encümenlerin marifetiyle ihzar olunan mevadd üzerine 
karar vermelidir. Ve bu bapta Nizamnamenin madde-i 
mahsusası gayet sarihtir. Bendenizin bu söylediğim 
sözler, Meclisin menfaat-ı umumiyesine taalluk eder. 
Bu sözlerim, ahkâm-ı umumiyyeye taalluk eden şey
lerdir. Yine siz bilirsiniz. 

ESAT PAŞA (Draç) — Fakat maddeyi okuyu
nuz. 

BEDROS HALLACYAN EFENDİ (Devamla) — 
Yeni 38 inci maddeyi okuyorum : 

İkinci müzakerenin cereyanı esnasında teklif olu
nan tadilatın esbabı tarafından esbab-ı mucibesi müc
mel en beyan olunur. Buna yalnız encümen azası ce
vap verebilir. Onun üzerine istenilen tadilatın nazar-ı 
mütalaaya alınıp alınmamasına heyetçe karar verilir 
ve verilen karar, nazar-ı mütalaaya alınmasını müntiç 
ise, encümenin tetkikine havale olunur. Her halde, bun
ların kabul veya reddi hakkında ekseriyyet-i araya 

müracaat olunması Hey'ete teklif olunduğu gün, ic
ra olunamaz. 

(Hallacyan Efendi, Nizamname-i Dahilinin 38 in
ci maddesini okur): 

Nizamnamemiz, gayet ferasetle, kiyasetle bunu 
düşünmüş. Çünkü, Meclis-i Mebusan Encümen-i mah-
susunca müstahzar olanlarına karar verilmesi, Mec
lisin menfaat-ı umumiyyesi dairesindedir. Bu, intizam-ı 
umumiye aittir. Çünkü, bir mesele hakkında farz bu
yurunuz ki, Meclis-i Muhteremeniz, pek musip ola
rak karar verdi. Fakat olabilir ki, Meclis-i Muhtere
menize son derece de hürmetim ve bu ihtiramım ta
biî olmakla beraber, diyebilirim ki, Meclis-i Aliniz 
veya başka bir Meclis tesirat-ı atiyeye tabi olabilir. 
Fakat, bir Meclisin tesirat-ı âtiyeye tabi olmamasını 
temin içindir ki bu madde, Nizamnameye konmuş

tur. Burada Nizamname diyor ki; bir takrir verildiği 
gün, o takririn esası hakkında karar verilmez, diyor 
ve karar vermemelidir. Fakat o iş encümene gitsin, 
tetkikat icra olunsun ve encümen tetkikatını icradan 
sonra başka bir karar verir ve yine Meclis isterse 
eski kararında sabit olur. Fakat, arz ettiğim veçhile, 
müstahzar tekalif üzerine Meclisin karar vermesi la
zım gelir. Bendeniz diyorum ki, Nizamname-i Da
hiliyi tatbik etmek lazım gelir. Hatta, Nizamname-i 
Dahilde sarahat olmasaydı bile, yine Mecliste bu esas 
pek çok defa tatbik edilmiştir. 

Geçenlerde Adliye Encümeninde yahut Dahiliye 
Encümeninde İçtimaat Kanununda. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — 
Evet, Adliye Encümeninde, mal-i merkuku bilerek 
alanlar hakkındaki madde için olmuştu. 

BEDROS HALLACYAN EFENDİ (Devamla) — 
Evet, Adliye Encümeni, Meclis tarafından kabul olu
nan takriri tadil etti ve esbab-ı tadili Meclis-i Muhte
remenize arz etti ve Meclis-i muhterem de kabul etti. 
Yani biz bu işte, katiyyen icat da etmiyoruz. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — 
Nokta-i nazarlarını, Hey'et-i Umumiyeye arz eder. 

HALLACYAN EFENDİ (Devamla) — Evet, 
nokta-i nazarımız doğru değildir. Çünkü, Meclisin 
bütün kararlan min-cihetin kanun mahiyetindedir. 
Eğer kanunun salimen kabulü için bir kaide kabul 
olunuyorsa, bu kaide-i kanuniyye, bu aynı kaide Ni
zamname-i Dahilîde bulunmak icap eder. Nizamna
me-i Dahilînin bu kaydı, Meclis i Mebusan tarafın
dan hatâ olunmasına mani olmak içindir. Eğer ka
nunda hatâ var ise, Nizamname-i Dahilî hakkında 
dahi vardır. Binaenaleyh, bu mesele hakkında Mec
lis-i muhtereminiz serbesttir. Dilerse, eski kararında 
sabite olur ve dilerse, bizim verdiğimiz izahatı kabul 
etmez veya onlar kararın doğru olduğuna kani oldu
ğundan dolayı, dilerse verdiğimiz yeni mütâlaat üze
rine, hak ve hakikat namına söylediğimiz mütâlâa 
üzerine fikrini değiştirir. Gerek memlektin menfaati 
namına, gerek Meclis-i Mebusanın menfaati namına 
yeni bir karar ittihaz eder. Her halde, Meclis-i Me
busan, belki müessirât-ı âtiye üzerine verdiği kara
rında sabit olacak denilirse, buna diyeceğim yok. Fa
kat sabit olacağını söylemek, zannederim Meclis-i 
Mebusanın ne haysiyetine ve ne de menfaatına muva
fıktır. 

Efendim, şimdi esâs-ı maddeye geliyorum: Ben
deniz diyorum ki, Devairde nasıl bir Nazır o Daire
nin temsiyet-'i umurundan mes'ûldür, yine o suretle 
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de Meclis-i Mebusanda Reis, Nâzır-ı İdâr-i mâhi
yetini hâizdir, Meclis-i Mebusanın umûr-u idariyye-
sinin hüsn-ü cereyanına memurdur. Mes'ûd ise, kuv
vete malik olmak icap eder. Devâir memurlarını 
azil ve nasbeden Nazırlardır. Meclis-i Mebusanda da 
memurları azil ve nasb eden, Reis olmak icap eder. 

ESAT PAŞA (Draç) — Azil ve nasbettiği için iyi 
diyor. 

BEDROS HALLAÇYAN EFENDİ (Devamla) 
— Reis Beyefendi, sözümü kesmesinler. Bendenizin 
maksadı, Meclis-i Muhtereminizi tenvirdir. Bende
nizi, söylemekten men'etmek, Meclisinizi tenvir et
mekten men'etmektir, benim başka maksadım yok. 

Efendiler, ben bugün ne Reisim ve ne de Reis 
olacağım. 

©ABANZADE İSMAİL HAKKI BEY (Bağdat) 
— Bilakis, Dîvân-ı Riyasette bulunuyorsunuz. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — 
Reis-i Sânı Vekîlisin Hallacyan Efendi, unuttun. 

'NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — 
İstifa mı ettiniz? 

BEDROS HALLAÇYAN EFENDİ (Devamla) 
Reis-i evvel değilim, devam edeceğim. Devâirde 
umûr-u idareden mesul bir Nazır vardır; Meclis-i 
Mebusanda da umûr-u idareden mesul bir Reis var
dır. Nasıl ki Devâirden azil ve nasp hakkı bir Nazı
ra verilmiştir, Meclis-i Mebusanda da azil ve nasp 
hakkı Riyasete verilmiştir. Bu usul yanlıştır Duyuru
luyor. Bendeniz bu usulün doğru olduğunu ispat 
edeceğim. Medlis-i Muhtereminize arz ettiğim veç
hile, hakikaten başka bir şey, tabiî kabul etmez. 

'Binaenaleyh, bendenizin söylediğim hakikat ol
duğuna kaani olursa, tabiî hak verecektir. Devâirde 
azil ve nasp hakkı Nazıra aittir. Ne için Nazıra ait
tir? Çünkü, Nazır mesuldür. Farzediniz ki, Devâir
de azil ve nasp hakkı Nazıra verilmeyip de bir encü
mene verilmiş olsun ve farz buyurunuz ki, bir me
mur hırsızdır, bir memur cahildir, bu memurun ceh
li Nazır indinde sabittir ve Nazır da bu cahil me
muru azletmek istiyor; fakat kendisine azil ve nasp 
hakkı verilmediği için bu keyfiyeti, bu babda selâhi-
yattar Encümene havale etmeye mecbur olacaktır. 

Şimdi, Encümen Nazırın fikrine iştirak etmedi, 
Nazırın, azli lâzım geleceğine kaani olduğu memuru 
azletmedi. Binaenaleyh, o memur Nezârette kaldı 
ve Nezâretin umûr-u fena idare olundu, hüsn-ü 
idare olunmadı. Şimdi bunun mesuliyeti kime ait 
olacaktır, soruyorum? Nazır mesul olamaz. Çünkü, 

Nazır size cevap verecek ki, ben mesul değilim, 
ben bu işi Encümen-i aidine havale etmiştim, Encü
men benim fikrimi tasvip etmedi. Binaeanaleyh, ben 
mesul olamam diyecek. 

MEHMET MÜNİR BEY (Çorum) — Amma 
kıyas bal 

İSMAİL HAKKI BEY (Bağdat) — Doğru, doğru. 
RAHMİ BEY (Selanik) — Hallacyan Efendi! 

Bâbânzade doğru diyor. 
BEDROS HALLAÇYAN EFENDİ (Devamla) 

— Eğer efendiler, siz bu işte Nazırın mesuliyetini 
bertaraf edecekseniz, o vakite bütün teşkilât-ı Dev
leti değiştiriniz ve bir encümeni, bir Nazır makamı
na ikaame ediniz. 

Efendiler, Nazırın mesuliyeti, Devletin menfaati 
iktizasındadır. Mesâill-i İcrâiyyede yalnız bir şahsın 
karar vermesi memleket menfaatındandır. 

Efendiler, istişare ve müzakerenin muhtelif insan
lar beyninde olması lâbüttür ve tabiîdir; fakat karar 
yalnız bir şahıs tarafından verilmek icabeder. Bu, 
öteden beri her yerde kabul olunmuş bir hâldir ve 
Devletimizde de öteden beri kabul edilmiş bir esas
tır. Vâkıâ, Mahkemelerde karar birkaç zâtın inzi
mam- ı reyiyle oluyorsa da, Hâkimler hakkında baş
ka bir mülâhaza vardır. Çünkü, bütün Adliye Nazı
rı bir Hâkimin hareketinden mesul değildir. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — 
İfâdât-ı aliyyenize ilâve buyurunuz ki, Makam-ı Ri
yasette bulunan zât, kendi keyfiyle âmil olmayacak, 
bir talimat dairesinde hareket eyleyecektir. 

BEDROS HALLAÇYAN EFENDİ (Devamla) 
— Evet, Necmettin Beyefendi Hazretleri tarafından 
beyan buyurulduğu veçhile Reis, suret-i müstakilede 
hareket etmeyecek, Reis, indî olarak hareket eyle-
meyecektir. Reis, bazı kuyûd-u muayyene dairesin
de karar verecek ki, nitekim her yerde kabul olunan 
esas da budur; yani memurinin azil ve nasbi ve te
rakki ve mücâzâtı hakkında memurin nizamnamele
ri, yapılır. Ne gibi ahvalde azl olunabileceği, ne gibi 
ahvalde mezun addedilebileceği, ne gibi ahvalde tec
ziye veya terakki olunacağı musarrahtır ve Reis, ma
demki Meclis-i Muhtereminiz huzurunda mesuldür. 
Bu talimat ve kuyudat dairesinde hareket etmeye 
medburdur. Eğer bu talimat ve kuyûd hilâfında ha
reket ederse o zaman Reis, Meclis-i Muhtereminiz 
indinde mesul olduğundan, istihzah olunur. 

ZEYNELÂBİDİN EFENDİ (Konya) — Burada 
bir söz söyleyeceğim. Talimat yapılacak deniliyor 
da, ne için talimat dairesinde hareket olunacaktır 
diye bir kayıt konulmuyor? 
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reye inkıyad etmezse, o vakit müşkii bir mevkide bu
lunacaktır. Bu, doğru değildir. Çünkü, istişare kaydı 
bütün Devairde mevcuttur; yani muntazam surette 
idare olunan Devairde istişare kaydı mevcuttur ve 
hiçbir zaman istişarenin mevcudiyyeti Reisin yahut 
Nazırın haysiyyetini muhil değildir. 

Meselâ, bilirsiniz ki birçok meselelerde Hükümet, 
Şûrayı Devletle istişare ediyor; fakat acaba Hüküme
tin; fakat Rahmi Bey söylemeye müsaade etmiyorlar, 
gürültü ediyorlar. 

RAFIMİ BEY (Selanik) — Ekseriyyet yok Reis 
Bey, yoklama yapılsın. 

BEDROS HALLAÇYAN EFENDİ (Devamla) — 
Efendiler, tekrar ediyorum. Bendenizi tekrara icbar 
ediyorlar. Malûmu âlileridir ki, bazı ahkam mucibin
ce Hükümet bazı mesailde Şûrayı Devletle istişare 
ediyor; fakat acaba Şûrayı Devletin reyyini sorduğu 
halde, bu reye mutavaat etmeye mecbur mudur? Ha
yır. Şûrayı Devletin verdiği reye mutavaat etmez. Hat
ta akalliyyetin reyini kabul eder, hatta, ne ekalliyetin, 
ne ekseriyyetin dermeyan etmediği bir reyi icra eder. 

Yalnız kanun bu mesele hakkında bütün lâzım 
gelenlerin, selâhiyyattar olanların reyi alınmış olmak 
için Şûrayı Devletin reyinin istihsali mecburidir di
yor. Kezalik, bu işde de istiyoruz ki, Reis, lâzım ge
len bütün malûmatı selâhiyyaütar olanlardan aldıktan 
sonra karar versin; yani bu vesaiti tenviriyyeyi isti
mal ettikten sonra Reis bir karar versin ve bu kara
rında müstakil olsun efendim. 

Hulasaten şunu arz edeyim ki, siz şimdiye kadar 
hiçbir karar ile bağlı değilsiniz. Bunu Mecliste Ni
zamnamenin sarahatiyle ispat ettim. Siz şimdi vicda
nınıza muvafık surette Meclisin menfaatini temin" için, 
Reisin haysiyyetini, Reisin vazifesini kabil etmek için 
vereceğiniz kararda müstakilsiniz. 

İSMAİL CANPOLAT BEY (İzmit) — Efendim, 
vakıa Mazbata Muharriri Efendi Hazretleri burada, 
'bizim Meclisimizin Reisini Nazırla müsavi tutarak, 
idare-i kelam etti. Halbuki, buradaki şu maddelere 
nazaran, gerek Encümenin evvel ve gerek şimdiki tek
liflerine nazaran Reisin mevkii, Nazırın değil, belki 
bir Kaymakam, bir Nahiyye Müdürü, bir Kalemin 
ufak bir Mümeyyizi derecesindedir, 

Zannederim ki, memurinin azil ve nasbi ve tayini 
mücazatları hakkında bizim tutacağımız usul, ya biz
de veya Avrupa'da tutulan ve Avrupa memaliki me
murini hakkında Avrupa Parlamentolarında tutulan 
usuldür. İki şeyi nazarı mütalâaya alırız. 

BEDROS HALLAÇYAN EFENDİ (Devamla) 
— Var efendim, sarahaten var, maddeyi. okuyunuz, 
göreceksiniz. 

'ZEYNELÂBiİOİN EFENDİ (Konya) — Mücâ-
zâtı nasıl olacak? 

BEDROS HALLAÇYAN EFENDİ (Devamla) 
— Talimat dairesinde olacak. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — 
Başını vurmayacak ya, nihayet azledecek. 

İSMAİL HAKKI BEY (Divaniye) — Kanunnâ
me-! Ceza mucibince değil. 

BEDROS HALLAÇYAN EFENDİ (Devamla) 
— Cezadan maksat, hadd-i âzamisi azildir. Malû
munuz ki, idareten vâki olan mücâzâtın hadd-i aza
mîsi azildir. Sonra takbih cezası, meselâ, maaşının 
bir kısmının kat'ı cezası ve buna mümasil birtakım 
cezalar vardır. Kezalik, meselâ, bir müddet-i muay
yene zarfında bilâ maaş istihdamı cezası tatbik olu
nur. Yani bunlar Devâir-i muntazamada tatbik olu
nan mücâzât-ı umûmiyyedir ki, bunların hadd-i 
azamîsi de azildir. Maksat budur efendim, ve tali
matta icabeden kayıtlar vaz'olunuyor. Bu kyûd me-
yanında istişare kaydı da birçok memleketlerde mev
cuttur. Muhterem refiklerim, Devâir-.i. mühtelifede 
bugün memurinin azil ve nasbma dair olan usulün 
gayrimuntazam olduğunu söylüyorlar. Bunu söyle
meye hakları var. Çünkü, Devâir-i mühtelifede bu
gün bir tâlîmât-ı ciddi'yye yoktur. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — 
Hepsinde değil, bazısında. 

BEDROS HALLAÇYAN EFENDİ (Devamla) — 
Evet, bazısında; fakat emin olunuz ki, talimatı mun-
tazamıa olan bir yerde memurların azil ve nasbi tali
matı kâfiye tahtında bulunur. Meselâ, bu talimatta 
deniliyor ki, bir memur azil olunmazdan evvel doğru
dan doğruya âmiri olan zat tarafından bir rapor veri
lecek, o rapor Memurin Encümeni namiyle teşekkül 
eden bir encümende tetkik edilecek, o Memurin En
cümeni kendi kararını beyan edecek ve bu kararı be
yandan sonra Nâzın aidi tarafından kararı katı veri
lecek. Yoksa, bir Nazırın hodserane, istediği gibi indi 
bir surette karar vermesini kabul etmiyoruz ve hiçbir 
yerde de mevcut değildir ve biz de onu talep etmiyo
ruz. 

Sonra, efendim, Artas Efendi refikimiz tarafın
dan başka bir şey buyuruldu. Artas Efendi buyurdu 
ki, eğer Reis böyle Divanı Riyasetle istişareye mec
bur olursa, diğer taraftan da Divani Riyasetin verdiği 
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Şimdi, gerek bizde ve gerek Avrupa Devletlerinde 
Hükümetlerin, Nezaretlerin memurini hakkındaki ni-
zamatta, saniyen en Meşrutiyyetperver addolunan me
selâ, Fransa'da, Fransa Meclisi Mebusanının umuru 
Dahiliyye hakkındaki Nizamatında görürsünüz ki, de
ğil böyle tayini mücazat hususları gibi vesair ufak te
fek müoazatın icrası salâhiyyeti değil, Başkâtibe, onun 
madununda Mümeyyizlere bile tevdi etmişlerdir ve 
bu gayet tabiîdir. 

Çünkü, iki günlük bir Kâtibin maaşını kat etmek 
için talimat dairesinde olmak şartiyle Divanı Riya
setin istişaresine ihtiyaç var mıdır? Bu, hangi mem
lekette görülmüş şeydir? Bunu tertip eden arkadaş
larımız bize bir misal göstermelidirler. 

Evvelâ bir meselede yalnız, bir veya birkaç zatın 
içtiıhad'ıyle hareket etmeleri doğru değildir zannede
rim. Onun için bir misal gösterilmesini teklif ediyo
rum. 

Sonra efendim, bunun mahzurlarını düşünelim. 
Bir kere memleketimizde Divanı Riyaset, tatil esna
sında mevcut değildir. Tadil teklifine dair olan takrir
de Divanı Riyasetin kararı talep olunuyordu ki, En
cümen o kararı kabul etmiyor. Şimdi, vakıa istişare 
kaydı konulmuş, daha biraz hafifletilmiş ama, yine 
netice birdir. 

Tasavvur ediniz ki, Reis, meselâ, bir hademenin 
yolsuz hareketinden dolayı iki günlük maaşını kat 
edecek. Diyor ki, bir hademe şu işi yaparsa iki gün
lük maaşı kat edilir. Talimatta sarahat olduğu halde, 
Reis ve daha onun madımundaki adamlar bunu icra 
etmeye neden selâhiyyattar olmasınlar, ben bunu bu 
kadar tabiî görüyorum ki, bu babdaki münakaşayı 
beyhude addediyorum. 

Sonra efendim, inha meselesinde bendenizin bir 
mütalâam var. İnha, bir memuru mesul tarafından 
vâki olacak olursa kolaydır. Meclisi Mebusan Reisi, 
Riyaset Başkâtibi Aklamda bir memurda bir kusur 
görürse, o memuru çağırır, onun hakkında bir rapor 
tertip edebilir; fakat diğer hususta deniliyor ki, İdare 
Memurları sizin tarafınızdan intihap edilmiş memur
lardandır. Onlar Reisin emrine tabi değildir. Bir ha
demenin Reise karşı terbiyesiz bir muamelede bulun
duğunu farz edelim. Onun hakkında bir ceza yapmak 
için Başkâtibin inhası lâzımdır. 

Çünkü burada bir kayıt var ki, inhaya muhtaç 
oluyor. İnha etmezlerse ne olacak? Reis, demek, in
haya muhtaçtır. Bendeniz şu mütalâayı bir suretle ka
bul edebilirim. O da, muvakkat olmak şartiyle; yani 

şimdi ikinci fıkra olan, evvelki üçüncü fıkra ki, Di
vanı Riyasete bir talimat tanzimi için saiâhiyyet ver
mektedir. O talimat yapılınca bu tarzda muamele ya
pılmasına rıza gösteririm. 

Çünkü, sırf içtihadı zati ile hareket edilmesini, ta
biî, muvafık görmeyiz; fakat Divanı Riyaset tarafın
dan talimat yapılır, diğer Devletlerin Parlamentoların
da olduğu gibi o talimatta ekser kabahatlar zikrolu-
,nur ve ondan sonra tatbik olunacak cezalar da tayin 
olunur ise, o vakit istişareye lüzum yoktur. Çünkü, 
daha evvelce söylediğim veçhile, bizim memleketimiz
de olduğu gibi, diğer memleketlerde de bu ufak mü-
cazatlar tertip edilmektedir. 

Riyaset Başkâtibi hakkındaki ifadeye gelince : Son 
fıkra, son cümle doğru olabilir. Diğer ufak memur
lar hakkındaki cezanın bir kısmını Başkâtip yapabi
leceği gibi, Kalem Mümeyyizleri veya Müdürleri hak
kında Reis tarafından mücazat tayin edilir; fakat Baş
kâtip hakkında istişare edilmeli. 

Yalnız, bu fıkra da ilik Meclise teklif edildiği su
rette olmalı. Başkâtip hakkındaki muamelede Reis, 
Divanı Riyasetle istişare etmeli; fakat müstakil olma
lıdır. Meselâ, bilmüşavere Divanı Riyasette ekseriy-
yet Reisin fikrinin aleyhinde oldu, Reis akalliyyette 
kaldı ve Reis, doğrudan doğruya, velev manen olsun 
mesul iken, bu takdirde o mesuliyeti pek mânâsız ka
lacak. 

Çünkü, akalliyette kalmış olacaktır ve akaliiyette 
kalmak suretiyle, velevki Başkâtibin yolsuz bir mua
melesi olsa bile, hakkında tayini mücazat edemez. 
Bendenizin fikrimce, bu fıkranın baş tarafı muvak
kat olduğu kabul edilirse, istişare müddeti talimatna
menin tanzimine kadar devam etmeli, ondan sonra 
şu maddenin hükmü kalmaz. Çünkü, talimatname 
mucibince hareket edilecektir. 

MEHMET BAHAEDDİN BEY (Halep) — Ge-
çeriki müzakerede Başkâtip için sormuştum; Meclisi 
Mebusan Başkâtibi midir, yoksa Riyaset Başkâtibi 
midir? Bu sualim o vakit neticelenmedi. Şimdi de bu
rada Riyaset Başkâtibi denildi. Halbuki, Meclisi Ayan
da olduğu gibi burada da Başkitâbet vazifesi ve un
vanı, müteaddit değildir, birdir. 

Binaenaleyh, Meclisi Ayandaki Başkâtibe Meclisi 
Ayan Başkâtibi denildiği gibi, Meclisi Mebusandaki 
Başkâtibe de Meclisi Mebusan Başkâtibi denilmesini 
teklif ederim ve bu hususta verdiğim takririn okun
masını da isterim. 

BEDROS HALLACYAN EFENDİ (Devamla) — 
Mazbata Muharririyim, cevap vereyim. 
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MEHMET BAHAEDDİN BEY (Halep) — Mec
lisin takdirine aittir. Meclis kabul ederse o başka. 

BEDROS HALLAÇYAN EFENDİ (Devamla) — 
Bunun takdiri zatı âlinize ait değildir. Mazbata Mu
harrirliği vazifesi bendenize aittir. Ben, Meclisi ten
vir ederim. Encümen, Meclisi Mebusanca kabul edi
len teamüle göre Başkâtibe Riyaset Başkâtibi unva
nını vermekte bir maksadımız var. 

Çünkü, Mebusan Başkâtibi tabiri kabul olunmuş 
olsaydı, o zaman Meclisi Mebusan Kâtiplerinin âmi
ri olmuş olacaktır. Meclisi Mebusanın Kâtipleri var, 
onlar da müntehaptır. Kanunumuz veçhile dört tane 
Kâtibi var. 

Eğer Meclisi Mebusan Başkâtibi denilse, o vakit 
bir galat hâsıl olmuş olur. Buna mani olmak için 
böyle denildi. Fakat eğer Meclisi Muhtereminiz bu 
kayda hiç lüzum görmez ve bu sureti izahı kabul et
mezse bizim için hiçbir ehemmiyeti haiz değildir, is
ter Riyaset Başkâtibi denilsin, ister Meclisi Mebusan 
başkâtibi denilsin, bizce ehemmiyyeti yoktur. 

MEHMET BAHAEDDİN BEY (Halep) — Reis 
Paşa Hazretleri, bu Başkâtip mansup kâtipler içindir, 
müntehap Kâtipler için değil; dermeyan ettikleri 
mütalâa vârid olamaz. Meclisi Ayanda da müntehap 

Kâtipler var, hem Meclisi Mebusan Kâtipleri azl olu
namaz ki, dermeyan olunan mütalâa vârid- olsun. 

ESAT PAŞA (Draç) — Zaten bu talimat, Mu
vazzaf Kâtipler için yapılmıştır, Müntehaplara ait de
ğildir. 

EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (İzmir) — 
Efendiler, Nizamname-i Dâhilinin birinci müzakere
sinde Mazbata Muharriri Efendi Hazretleri, bendeni
zin de Encümende dahil olduğumu beyan etmişlerdi. 
Şimdi de Rüfekayı Kiramdan bazıları, Encümen şöy
le yaptı, böyle yaptı dediler. Hatta Encümen, Mecli
si Âlinizden verilen bir karara karşı hörmetsizlik etti 
denildi. Onun için bazı izahat vermeye mecburum. 

BEDROS HALLAÇYAN EFENDİ (İstanbul) — 
Bendeniz, hörmetsizlik tabirini protesto ediyorum, 
böyle bir kelime kullanan olmadı. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Ken
disi kullanıyor ya. 

EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (İzmir) — 
Öyle ya, bendeniz Şahin Efendinin ifadelerinden bu
nu anladım. Öyle midir Şahin Beyefendi? 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — EVet. 
EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (İzmir) — 

Öyle ise, Mazbata Muharriri her zaman doğruyu 
söylemiyorlar demektir. (Gürültü). 

Derhal tekzip edilecek şeyleri de dermeyan ediyor
lar. Heyeti Aliyyenin kararına hörmetsizlik edildi de
nildi. Bendeniz de vakıa bu Encümende dahilim. En
cümen âzası bir defa içtima ettiler ise de, bir karar 
da verilmedi, birtakım sözler söylenildi. İkinci defa 
içtima etmemiz karargir oldu. 

Bir gün İçtimai Umumide bulunduğumuz sırada 
Encümene davet olunduk, dedik ki, bizim mazereti
miz var, mazereti meşruamız var, İçtimai Umumide 
bulunduğumuz bir sırada Encümenin içtima etmesi 
caiz değildir. Bunu bendeniz beyan ettim, zannederim 
Yanya Mebusu Muhteremi Kinga Efendi de beyan 
ettiler. 

Şu halde Encümene gidemedik. Ferdası günü sa
bahleyin şu elinizde bulunan matbu fıkralar bize tev
di edildi. Şimdi, Heyeti Aliyelerinin reyine mütevak
kıftır. İçtima olduğu zaman bir Encümenin berayı 
müzakere davet edilmesi ve içtimai umumide olduk
ları cihetle gelemeyeceklerini beyan eden azaların 
gıyabında mukarrerat ittihaz edilmesi caiz midir? Bu 
cayı sualdir, bendeniz kabul etmiyorum. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — De
mek, esasen bu karar batıldır diyorsunuz. 

EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (İzmir) — 
Öyle zannediyorum. 

Bir şey daha var. Şimdi, efendim, yedimizde mat
bu olan şu fıkralarda üç imza gördüm, acaba öbür
leri kimdir diye sordum, mukarrerat defterini bana 
gösterdiler. İki kişi akalliyette kalmışlar ve esbabı 
mucibe de beyan etmişler. 

Şimdiye kadar bu Meclisi Alide okunan ve tevzi 
edilen mazbataların hini imzasında itiyat edilen tarz
da akalliyetin esbabı mucibesi mazbatada beyan edil
mektedir. Yedimizdeki mazbatada bunu görmüyoruz. 
Demek ki, bu, böyle olmamıştır. Zannolunuyor, En
cümen bilittifak bunu bu suretle kabul etmiştir. 

Şimdi beş kişiden üçü yok, ikisi akalliyettedir. He
yeti Aliyeleri, Encümenin bu mazbatasiyle müzakere
ye devam için karar verirse müzakere devam eder. 
Fakat bu karar verilmeden evvel hususatı mezkreyi 
arz etmeyi münasip gördüm. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (istanbul) — O 
halde, akalliyet denilen, ekseriyeti teşkil eder. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — 
Her halde, bu beyanatınızı ciddî bulmadım. 

EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (Devamla) 
— Bendeniz ciddî olarak söyledim. 

BEHRAM HALLAÇYAN EFENDİ (İstanbul) — 
Biz, Encümende elli kere toplandık, efendi hazretleri 
ancak iki kere teşrif ettiler. 
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EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (Devamla) 
— Bendeniz, Nizamnamei Dahiiinin müzakeresinde, 
hatırı alileri geldiği veçhile, memurinin talimat daire
sinde nasp ve azli doğrudan doğruya Makamı Riyase
te ait olması hakkında bir mütalaa beyan etmiştim. 
Buna da sebep, bendeniz zannettim ki, Makamı Riya
set bu Meclisi temsil eder ve Makamı Riyasete böyle 
bir hak verilirse hiçbir suiistimal vaki olamaz. 

Mazbata Muharriri Efendi Hazretleri, evvelce red 
eyledikleri bu mütalaayı bugün kabul ediyorlar. Bun
dan dolayı kendilerine teşekkür ederim ve şimdi de 
bu fikirde daima musırrım. 

Hatta bazıları tarafından müstebidane bir fikir 
denilmiş ise de, bendeniz zannetmem ki, muvakkat 
bir müddet için intihap edilmiş olan bir reise bu hak 
verilse istibdat olsun, çünkü, o halde, en müstebit bir 
hükümet, Amerika düveli mütehabbesi, Amerika Cum
huriyeti Riyaseti olurdu. Mademki Reis, Meclisin in-
tihabiyesiyle oluyor, onun tarafından bu Meclisin in
tizamını muhafaza için istimal edilecek hakkı istib
dadı olamaz. 

Bendeniz zatî olarak bu fikirde musırrım. Ma
mafih bu fikri, bazı Avrupa nizamnamei dahilileri 
kabul etmiş olmalarıyla beraber, diğer iki usul daha 
vardır. 

Mesela. Macaristan Nizamnamei Dahilisinde Reis, 
idare memurlarını, idare memurlarıyla badel istişare 
ve kalem memurlarının Meclisin mebus kâtipleriyle 
badel istişare nasp ve azl eder diyor. Bu da bir usul. 
Üçüncü bir usu! daha var. O da Belçika'da cari. O 
da diyor ki, reis, kaffei memurini Divanı Riyaset ka
rarıyla azl ve nasbeder. 

İSMAİL CANBOLAT BEY (İzmit) — Bu Belçi
ka Nizamnamesini okumak isterdik. 

EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (Devamla) 
—öyle diyor zannederim. 

Bendeniz bu fikrin aleyhinde bulundum. Mama
fih, Heyeti Aliyeleri bu fikri kabul ettiler. Divanı Ri
yasetin kararıyla Meclisi Mebusan, memurin ve müs

tahdemini nasp ve azl olunur mealindeki takrir tayini 
esami ile reye konuldu ve bu takrir kabul edildi. 

Şimdi, Mazbata Muharriri Beyefendi diyor ki, bu, 
doğur değildir. Bendenir zannediyorum ki, bu fikir, 
fikri sabıklarına muhaliftir. Evvelce bendeniz iddia 
etmiştim ki, Nizamnamei Dahilî, kanun layihaları gi
bi müzakere edilmek lazımdır. Binaenaleyh, kanun 
layihalarının müzakeresi ne gibi şeraite tabi ise, Ni
zamnamei Dahilinin de aynı şerait dahilinde müza

keresi iktiza eder; fakat Mazbata Muharriri Efendi 
Hazretleri buna cevap vererek, bu fikri cerh ettiler. 
Heyeti Aliyeleri de Mazbata Muharririnin bu fikrini 
terviç buyurdular. 

Şimdi, gerek Mazbata Muharririnin fikri, gerek 
Heyeti Aliyelerinin kararı mucibince Nizamnamei Da
hilî bir mecmuai mukarrerat oluyor ve binaenaleyh, 
kabul edilmiş olan takrir yalnız, nazarı dikkate alın
mış bir takrir olmuyor, belki, katiyyen kabul edilmiş 
bir takrir oluyor; yani Heyeti Aliyelerinin bir kararı 
oluyor. 

Binaenaleyh, Heyeti Aliyelerinden verilmiş olan 
bir kaarrm hilafında tadilat icra edip de, Meclisi Ali
ye takdim etmek, zannederim ki doğru olamaz. Va
kıa denilebilir ki, bu bir kanun bile olsa tekrar tadili 
teklif edilemez mi? Edilir. Ama sureti teklifi başka 
türlü olur. 

Meclisi Mebusanın teklifi veçhile Encümence tadi
lat icra edildikten sonra, madde tekrar Meclise geti
rilir; fakat Encümen Mecliste tadilat teklif eder; yani 
karşı sabıkının şu ve bu esbaptan dolayı musib ol
madığından, Encümen bu yolda tadilat teklif ediyor 
denilir. Fakat, Meclisin yüzyirmidört rey ile ve ta-
yin-i esami ile vermiş olduğu bir kararın hilafında ta
dilat teklifini bendeniz hiç doğru bulamıyorum. Şim
di burada mecmuan yüzyirmidört kişi bile hazır bu
lunmadığı halde, evvelki kararın hilafında bir karar 
vermek bilemem ki ne derece musib olur? («Doğru» 
sadalan.) 

Bir şey daha var. Meclis-i Mebusan memurin ve 
müstahdeminin arz ettiğim veçhile tayin ve nasp ve az
li hakkında üç tarz, üç sistem vardır. Şimdi bir dör
düncü sistem de Mazbata Muharriri Efendi Hazretle
ri Meclis-i Alinize teklif ve arz ediyorum. Bendeniz 
bu fikr-i icada iştirak edemiyorum. Zira Meclis-i 
Mebusan memurin ve müstahdeminin azil, nasb ve 
terfileri hususunun Riyaset Başkâtibinin inhası ile 
icrasını yalnız bizim Nizamname-i Dahilimizde göre
ceğiz. Çünkü bu usul, başka hiçbir Mecliste yoktur. 
Sebebi de şudur ki, Nizamname-i Dahilde bahs edi
len mevad, Meclis-i Mebusan tarafından idare edile
bilecek hususattan ibarettir. Binaenaleyh bu hususat-
ta Mebus olmayan bazı memurinden bahs etmek ve 
onlara bir hak vermek ve hatta Meclis-i Mebusanı 
temsil eden Reis, Kâtip ve İdare Memurlarına karşı, 
Mebusanda dahil olmayan ve Mebusanın memuru 
olan bir zata böyle bir hakk-ı mahsusu, velevki inha 
tabiri ile vermek kavaid-i umumiyyeye külliyyen mu
gayirdir. 
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İSMAİL CANBOLAT BEY (İzmit) — O memur 
mesuldür. 

EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (İzmir) — 
Bu hak, yalnız doğrudan doğruya Mebusana ve Me
busana nisbetle Mebus olan Reis, Reis Vekilleri ve 
Kâtipleri ve İdare Memurları tarafından istimal olu
nabilir, fakat ücretli ve muvazzaf memurine Meclis-i 
Mebusana karşı bir mevcudiyet vermek ve onun in-, 
hasına lüzum göstermek doğru olamaz, Velevki şi
fahen inha olunacak olsa dahi kanunda ve Nizam
name-i Dahilide bundan bahsetmek katiyyen doğru 
değildir. Bunu kabul edersek, Meclis-i Mebusanımız-
da bir dördüncü sistem teşkil etmiş oluruz. Bendeniz, 
bu dördüncü sistemi Mazbata Muharririnin iktidar ve 
liyakatına hörmetle beraber kabul edemem. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — 
Bendeniz Emanueiidi Efendi Hazretlerinin ilk ifade
lerinin ve Nizamname-i Dahilinin müzakeresine baş
lanıldığı sırada, kezalik oturdukları yerde söyledikleri 
bazı sözlerin gerek şahsıma ve gerek encümende bu
lunan rüfeka-yı muhterememe taalluk ettiğini hisset
tiğim cihetle bir, iki söz söylemek ister. Ve bu He
yeti Muhteremeye Emanueiidi Efendinin sözlerinin 
hilâf-ı hakikat olduğunu anlatmak için şu iki sözüm
le tashih etmek arzu ederim. Müsaade buyurunuz. 
Dediler ki, «Hey'et-i Umumiyye müzakere salonunda 
hal-A içtimada bulunduğu zaman, Nizamname-i Da
hilî Encümeni içtima ederek ifa-yı vazife etti, ondan 
dolayı biz gidemedik. Bu sözleri hilaf-ı hakikattir. 
Nizamname-i Dahilî Encümeniniz, hiç bir vakit içtima 
salonunda bulunulduğu zaman toplanmadı. Daima 
kabîezzuhr toplanıldı. (Meclise hitaben) Böyle mi 
efendim? (Bazı «Evet» sedaları.) 

EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (İzmir) — 
Öyle söylemedim, 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — 
Müsaade buyurun. Ben sağır değilim beyefendi. Böy
le söylediniz ve gülerek söylediniz. Rica ederim, şah
sa taalluk eden mesailde biraz ihtiyatı iltizam ede
lim. Sonra Encümence ittihaz olunan kararın, ge
rek azanm suret-i terekkübü itibariyle ve gerek şu 
matbu varakadaki imzalar itibariyle hükümsüzlüğünü 
mevzubahis ettiler. Ve müzakerâtın kanunen kabul 
olunmayacak mahiyette bir ekseriyetle vukubulmuş 
olduğunu serrişte ittihaz ettiler. Halbuki burada va-
zı-ul imza olan zevat vardır ki, bu sözler onlara 
aittir. Hatta Encümenin zaptı da mevcuttur. 

Bendeniz, ilk ifadeleri üzerine merak ettim. Suret-i 
mahsusada zaptı getirttim, baktım. Encümen azaları
nın ekseriyeti ve ekseriyetin imzaları mevcut olduğu 

halde bu kararlar ittihaz olunmuş, fakat Hey'et-i 
Umumiyye kabul etmezse o başka mesele. Yalnız 
Meclisimizin bazı adatı cümlesinden olmak üzere ve 
zannediyorum ki, Muvazene-i Maliyye Encümenin
den çıkan bazı evrakta da kezalik yalnız Reisin ve 
Zabıt Kâtibinin imzaları vardır. Olabilir ki, bu hüsn-ü 
teeîakki edilmez. Fakat ekseriyeti teşkil eden zevatın 
imzaları zabıtta mevcut bulunuyor. Ve bunu hüsn-ü 
telakki edilmemesini icap edecek sözler ağızdan çı
karken, biraz terazili çıkmak icap eder. Bunda rüfe-
kadan sekiz, dokuz zatın imzası vardır. Ve yalnız 
Müfit Beyle Varteks Efendi bizim reyimize iştirak 
etmemişler. Müfit Bey iştirak etmiş; fakat bir iki 
noktada ayrılıyor. 

Kendisi Meclis-i Mebusanda Azadan bulunmak 
hasebiyle kürsüye çıkar, rey-i mahsusu ne ise, bunun 
müzakeresi esnasında beyan eder. Bu kaabil-i setr 
ve ihfa bir keyfiyet değildir. Bendenizin ifadatım 
bundan ibarettir. Emanueiidi Efendi refikimizin ifa-
datı, arz ettiğim gibi, muvafık değildir. Bu encü
mende azadan bulunduklarından bu tadil müzakere
sinde kendileriyle bir, iki defa uzun boylu münaka-
satta bulunduk ve ben de kısmen kendilerinin reyin
de bulunuyordum. Ve o münakaşatın neticesinde bu 
netice hâsıl oldu. 

EMANUEL EMANUELİDİ EFENDİ (İzmir) — 
Reis Paşa Hazretleri, söz isterim, cevap vereceğim. 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — 
Verebilirsiniz, Yalnız verdiğiniz zaman dikkatli söy
lemenizi rica ederim, biraz ciddi söyleyiniz. 

EMANUEL EMANEULİDİ EFENDİ (İzmir) — 
Her vakit gayet ciddi söylerim. 

İSMAİL HAKKI BEY (Bağdat) — Bahis biraz 
uzadı. Maamafih ben de iki sözle Meclis-i Âliyi tas
di etmek isterim. Evvelemirde, evvelce verilmiş bir 
karar üzerine, tekrar müzakereye Meclisin hakkı 
var mı, yok mu meselesi kemal-i ehemmiyyetle mev-
zuubahs oldu. 

Bendeniz, Nizamname-İ Dahilî ahkâmının buna 
taallûk eden mevaddını tekrar etmeyeceğim. Çünkü 
gerek Ali Cenani Bey, gerek Hallacyan Efendi Haz
retleri, bunu söylediler. Yalnız bir nizamın ruhu ne
ye mütevakkıf olduğunu söyleyeceğim. 

Eğer nizamname bilhassa Meclis-i Mebusan gibi 
bir Heyet-i Muhteremenin intizam-ı müzakeratına 
taallûk eden bir madde hakkında yalnız bir defa 
bir karar ittihaz edilmesiyle o madde kat'iyyet kasbe-
decek ise, yalnız bir ekseriyetle o karar artık suret-i 
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kat'iyye ve ebediyyede mer'ijtyül icra olacak ise, iki 
defa müzakere etmek, uzunuzadıya istişare eylemek, 
diğer bazı zevatın fikrinden istifade etmek gibi şey
ler hükmen ehemmiyetsiz manasız, tesirsizdir. 

Mebusun Nizamname-i Dahilisi, diğer kavanin 
gibi, Meclis-i Ayandan geçmeyecek, tasdikat iktiran 
etmeyecek olduğundan, iki defa müzakere olunması, 
büyük bir hikmete müstenittir. Büyük bir hakikati 
ispat eder. Ve o hakikati bir kat daha tebyin etmek 
içindir ki, bunun burada lüzum-u müzakeresine ben
deniz kaail oluyorum. Birinci kıraatta ihtimal ki bir 
hata ettik. Bu ikinci kıraatta reylerimiz tesadüm 
eder. 

Tashih-i zehab ederiz. Onun için bendeniz mü
zakere olunmaz, denilmesini muvafık bulmuyorum. 
Ve bir defa daha müzakeresini, bilakis, hakikata bir 
hizmet addediyorum. 

Esas-ı bahse gelince, bendenize öyle geliyor ki, 
memurinin nasb ve azli, yani Meclis-i Mebusan sil-
sile-i memurinin kâffesinin halinde vukua gelecek 
tebeddülatı münhasıran ve münferiden Divan-ı Ri
yaset kararına talik etmek, Meclis-i Mebusan terti
batına dehşetli bir anarşi sokmaktır. Biz, Meclis-i 
İstişare olduğumuzdan dolayı, her şey istişare tarzın
da olmak lâzım gelir» demek doğru değildir. Her 
şey istişare tarzında olur, fakat icra edilen şey, vah
deti, bir tek dimağı, bir tek eli tazammun eder. İs
tişare, ancak, tahammül edebilen şeylerde olabilir. 

İcra ise, istişare ile kabil-i telif değildir. Nasıl 
tasavvur edebilirsiniz, ki, bir İdare Memuru, bir 
mesuliyyet mevkiinde bulunsun. Ve sonra bir kü
çük Kâtibi azil ve nasba muktedir olamasın? Biz, 
bütün milletin mümessili olmak sıfatiyle, yani bu 
memlekette bütün bir milletin mutemedi olduğumuz 
ve hâkimiyyet-i milliyenin en büyük tezahüratını 
temsil ettiğimiz halde Makam-ı Riyaseti, - Yalnız 
kendimizin demiyorum - ve dolayısıyla bütün milletin 
itimadına mazhar kıldığımız bu zatı, sonra, her ik
tidardan mahrum kılıyoruz; ne yapıyoruz? Divan-ı 
Riyaset denilen, vazifesi sırf istişari olmak lâzım ge
len ve icra umuruna müdahale etmesi bir nevi te-
zebzüb-ü idareyi mucip olacak bir heyete kuvvet ve
riyoruz. 

Sonra o mesul olan zatı tamamen o haktan mah
rum kılıyoruz. Divan-ı Riyaset, farz ediniz ki bir ka
rar ittihaz etti; diğer taraftan, Reis, o karara mu
halif bir harekette bulundu. Son söz kimin olacak? 
Bir Kâtip azlolunacak yahut bir Kâtip nasboluna-

cak veyahut bir memurun iki günlük maaşı kat'olun-
ması için, dedikleri gibi, son söz kimin olacak? De
mek oluyor ki bir ufak memur hakkında ufak bir 
tevehhüme binaen bütün itimadımıza mahzar kıldı
ğımız Riyaseti bile küçültüyoruz. 

Mevki-i Riyaseti sıfır derecesine indiriyoruz. Ben
deniz, bunu hiç makul görmüyorum. Haksızlık ola
cak. Reis, istibdat eder diyorlar. Bendenizin buna 
da aklım ermiyor. Bir Meclis-i Mebusan istibdat 
edecek reisi tayin etmesin. Sonra Meclis-i Mebusan 
istibdat ederse, Divan-ı Riyaset istibdat etmez mi? 
Hatta, daha ziyade. Divan-ı Riyaset, bir Heyet-i mü
teaddide olduğu için orada mesuliyet inkısama uğ
rar ve tabiatiyle, hatirnüvazhk, himaye vesaire ora
ya daha ziyade girer. Reis ise, daha ziyade tesahhus 
etmiş bir zat olduğu için ona mesuliyet daha ziya
de teveccüh eder. 

Binaenaleyh Reisi bu mevkiden ıskat etmeyelim. 
Düşünelim ki, bir taraftan Reisi yükseltiyoruz, diğer 
taraftan da en dûn tabakaya indiriyoruz. İşte tena
kuza düştüğümüz nokta budur. Meclis-i Mebusan, 
mütenakız hareket ediyorsa, zannediyorum ki, bu 
noktada hareket ediyor. Bir taraftan Reise itimat 
ediyor, diğer taraftan Reisi küçültüyoruz. 

Kâtiplere gelince, bendenize kalırsa kâtiplerin 
dahi azil ve nasbi Kâtiplerden rey alınmak suretiy
le icra olunmak, demin arz ettiğim, anarşiyi tabaka, 
tabaka en dûn mertebeye indirmektir. Her şeye anar
şi sokmaktır. Yani Meclis-i Mebusan Heyeti memu
rinini kamilen karıştırmaktır. Bugün Meclis-i Me
busanın bir Başkâtibi vardır; o, amir demektir. Onu 
mevki-i memuriyyette bulundurdukça onun inhasını 
kaale almamak Meclis-i Mebusan gibi bir Heyet-i 
Muhteremenin Başkâtibini de hiçe indirmektir. 

Başkâtip, Riyaset Makamına merbuttur. Me
murinin nik-ü-bedi ondan sorulur. Fakat Meclis-i 
Mebusan Başkâtibinin maiyetinde olan Kâtipler 
beyninde inzibat denilen şey, hâsıl olmak için o 
Meclis-i Mebusan Başkâtibinin emr-ü-nehye hakkı 
olmalıdır. 

Eğer olmazsa, ne zabıtlar muntazam olur, ne tes
hiller muntazam olur, ne muharreret zamaniyle yazı
lır. Hâsılı, hiçbir şey suret-i tabiiyyede cereyan et
mez. Onun için mesul ve muvaffak olan memurları 
salahiyetdar kılalım ki, neticesinde kendilerine me
suliyet, teveccüh edebilsin. Meclis-i Mebusan Reisi
ni de aynı mevkide is'ad edelim de o makama olan 
itimadımızın hakiki ve samimi olduğunu anlatalım. 
Benim ifadem, bundan ibarettir, 
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ALİ İLMİ EFENDİ (Kozan) — Bendeniz tahad-
düs eden mesele-i müstahare hallolunmadan esasa 
girişmeyi ve o hususta mütalaa beyan etmeyi pek 
zaid görüyorum. Mazbata Muharriri beyefendi haz
retleri, Heyet-i Celilenin salahiyyetini tahdit ve En
cümenin selahiyyetini tevsi ettiler. Müzakere-i vakıa 
neticesinde evvelki kararı temdiden Meclis-i Âli tek
rar bir karar vererek Encümene gönderirse ve Encü
men de kararında İsrar ederse mesele ne suretle hal
ledilecek? 

BEDROS HALLAÇYAN EFENDİ (İstanbul) — 
Meclis-i Mebusan, şimdi, bizim teklifimizi kabul et
mezse ve eski kararında sabit olursa mesele hallo-
lunur. 

ALİ İLMİÎ EFENDİ (Kozan) — Karar veriyor 
efendim. 

BEDROS HALLAÇYAN EFENDİ (İstanbul) — 
Bizim yaptığımız bir tekliften ibarettir, Heyet-i Aliy-
ye dilerse kabul eder, dilerse etmez efendim. Şimdi 
iki metin de ayrı ayrı reye konur, hangisi kabul olu
nursa, o, kat'î surette bir karar olmuş olur. 

HULUSİ BEY (Siroz) — Rica ederim kim söy
lüyor, kim işitiyor? Mecliste sözü bir kişi söyler, 
karşılıklı söz söylenmez. 

ALİ İLMİ EFENDİ (Kozan) — Bendenizin Maz
bata Muharriri beyefendiden istizah etmek istediğim 
nokta budur. Meclis-i Âli bu defa tekrar karar ve
rir de Encümene tevdi ederse, mesele nasıl bir şekl-i 
kanunî iktisap edecek? 

BEDROS HALLAÇYAN EFENDİ (İstanbul) — 
Meclis-i Mebusan tarafından verilecek karar, artık 
encümene gitmez. İki metin var; birisi eskiden Mec
lisin kabul ettiği ve nazar-ı dikkate aldığı metin
dir, diğeri Encümenin elyevm teklif ettiği metin. Bun
ların ikisi de reye konur, hangisi kabul edilirse, o, 
suret-i kat'iyyede kabul edilmiş olur. 

İSMAİL CANBOLAT BEY (İzmit) — O teklif
te metin yok. 

BEDROS HALLAÇYAN EFENDİ (İstanbul) — 
Nazar-ı mütalaaya alman esas üzerine bir metin ya
zılır ve o suretle re'ye konulur. 

ZEYNELABİDİN EFENDİ (Konya) — Bu ta
limat hakkında söz söyleyeceğim. Bu talimat bura
dan geçecek mi, geçmeyecek mi? Meclisten geçme
den talimat ile azil ve nasp gibi şeylere nasıl oluyor 

da müsaade ediyoruz? Bu, hiçbir vakitte caiz değil
dir. Bu talimatı kim yapacak, anlayalım? 

BEDROS HALLAÇYAN EFENDİ (İstanbul) — 
Size bir şey sorayım, diğer memurini Devlet hak
kında nasıl hareket olunuyor? 

ZEYNELABİDİN EFENDİ (Devamla) — Kanun 
ile hareket olunuyor. 

BEDROS HALLAÇYAN EFENDİ (İstanbul) — 
Nerede buldunuz o kanunu? 

ZEYNELABİDİN EFENDİ (Devamla) — Bi
zim bildiğimiz kanunun hilafında kimse tecziye olu
namaz. Kanun-u Esasi muktezası öyledir. Onun için, 
her halde, mücazatın bir kanun ile olması lâzımdır. 
Her halde nasp ve azil mutlaka bir kanunla olma
lıdır. 

BEDROS HALLAÇYAN EFENDİ (İstanbul) — 
Hayır, Kanun-u Esaside öyle bir kayıt yoktur. 

ZEYNELABİDİN EFENDİ (Devamla) — Mü
saade buyurunuz, bir merci-i tetkik gösterebiliriz, 
böyle azil ve nasp gibi muamelat kanunsuz ve ni
zamsız nasıl icra olunur? Bu, Divan-ı Riyasetin yapa
cağı bir talimat ile olamaz. Beşyüz, altıyüz kuruş 
ceza-i nakdiyi böyle bir talimat ile nasıl hükmeder
siniz? Bu, kaabil-i tatbik değildir. 

İSMAİL HAKKI BEY (Bağdat) — Bu inzibata 
taallûk eder. 

ZEYNELABİDİN EFENDİ (Devamla) — Ka
nun-u Esaside talimat yapmak için bir sarahat yok
tur. Bu gibi talimatlar yapmak için Kuvve-i İcraiy-
yeye selahiyyet verilmiş değildir. Kanunun suver-ı 
icraiyyesi bir talimat ile olamaz. Herkese talimat ile 
ceza verilemez. Yalnız, olabilir ki, burada bir mer
ci-i tetkik bulabiliriz, yoksa başka türlü olamaz. Bir 
memurun altıyüz kuruş maaşını talimat ile kesmek 
nasıl olur? 

İSMAİL HAKKI BEY (Bağdat) — Canım her 
Nezaret bunu yapar. 

ZEYNELABİDİN EFENDİ (Devamla) — Batıl 
makîsünaleyh olmaz, onlar da doğru yapmıyorlar, ka
nunun hilafında kimse tecziye edilemez diye Ka
nun-u Esaside sarahat var; bu talimat, buna bütün 
bütün zıttır. 

İSMAİL CANBOLAT BEY (İzmit) — Canım 
ileride icabederse iki üç maddelik bir kanun yapa
rız. 
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ZEYNELABİDİN EFENDİ (Konya) — Reis Pa 
şa! Yarınki ruzname nedir? 

REİS — Yine aynı ruznamedir, müzakere bitti 
efendim. 

• 

Hitam-ı İnikatl 
Saat : 5.30 

REİS — Söz isteyen çoktur, ekseriyet de kalma
mıştır, müsaade ederseniz müzakereyi yarına talik 
ediyorum. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Mü
zakere devam eder, karar yarına talik olunur. Çün
kü yarına kalırsa yeniden müzakereye başlamak ica-
bedecek. («Devam» sadaları) 
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