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BİRİNCİ CBLSE 
Açılma saati ı 2,15 Sonra 

REİS — Birinci Reiisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİPLER : Rağıb Bey (Kütahya), Atıf Bey (Kayseri) 

REÎS — Meclis küşadedildi. Zaptı sabık hu
lâsası okunacak. 

(Zabtı sabık okundu.) 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendinin 
tahtı Riyasetlerinde büinikat zaptı sabık hulâ
sası kıraat ve eynen kabul olundu. 

Karahisarı Şarki Mebusu Ali Süruri Efendi
nin mazeretine binaen kırk gün mezun eddedil-
mesine dair Divanı Riyaset kararı kabul olun
du. Koçgiri Heyeti Tahkikiyesi için yapılan in
tihapta- ekseriyeti mutlaka hâsıl olamadığından 
en ziyade rey kazanan on kişi meyanmdan ol
mak üzere ve ekseriyeti izafiye ile üçüncü de
fa intihap icra edilerek âra tasnif edilinceye 
kadar Gelse tatil olundu. 

İkinci Celse 

Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı Riyasetle
rinde büinikat Şûrayı Devlet Makamına kaim 
olan Tetkik Encümeniyle heyetinde münhal 
bulunan altı âzalık için rey toplanarak teneffüs 
için Celse tatil olundu. 

(Üçüncü Celse hafidir 

Reis 
Hasan Fehmi 

Kâtip 
M. Ragıb 

Kâtip 
Atıf 

REÎS — Zabtı sabık hakkında mütalâa var 
mı? (Hayır sadaları) Zaptı sabık aynen kabul 
edildi. 

2. — LÂYİHALAR 

1. — Düşmandan istirdadedilcn ve edilecek 
olan mahaU4r ahâlisine muavenet hakkında ka
nun lâyihası 

REİS — Düşmandan istirdadolunan mahaller 
ahalisine muavenet hakkında Heyeti Vekileden 
mevrut lâyihai kanuniye var. Heyeti Vekile 
bu lâyihada müstaceliyet kararı teklif ediyor. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Rica 
ederim bir defa- okunsun. 

REİS — Müsaade buyurun efendim, encü
mene göndereceğiz. Müstaceliyet kararını reyi 
âlinize arz ediyorum. Müstaceliyet kararını ka
bul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Müstaceli
yet kararı kabul edilmiştir. Muvazenei Maliye 
Encümenine gönderelim, - ondan sonra Ruzna-
memize ithal edelim. 

3. — SUALLER, CEVAPLAR 

1. —- Kütahya Mebusu Cemil Beyin, öğle ta
tilleri hakkındaki s-uali ve Dahiliye Vekili Fethi 
Beyin tahrirî cevabı 

13 Teşrinievvel 1337 

Riyaseti Celileye 
Verilen bir takrir üzerine ve Heyeti Umumi

ye tarafından vukubulan temenniye atfen geçen 
sene Heyeti Vekile karariyle -her sene Eylül 
iptidasından Şubat gayesine kadar muteber ol
mak üzere bütün devairi resmiyei hükümette 
öğle yemek tatilleri ref 'edildiği ve işbu karar 
bütün vüâyat ve elviyeye tamimen tebliğ olu
narak ahkâm tatbik ettirildiği halde ve elyevm 
Teşrinievvel ayı içinde bulunurken günlerin kı
salığı hasebiyle sırf kur 'a ashabı mesalihinin 
teshili umuruna matuf olan Heyeti Vekilenin şu 
musip kararı bu sene gerek burada gerek bü
tün vilâyat ve elviyede neden tatbik ve icra et
tirilmiyor? Dahiliye Vekâletinden tahriren sua
lini teklif eylerim. 

Kütanya 
Cemil 
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Kütahya Mebusu Cemil Beyin, öğle tatilleri

ne dair olan sual takririne Dahiliye Vekâletin
den mevrut tezkerei cevabiye : 

, Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
14 Teşrinievvel 1337 tarihli ve 995, 1786 nu

maralı tezkerei aliyei Riyasetpenahileri cevabı
dır. Mevsimi şitanın hululü münasebetiyle öğle 
tatillerinin ilgası yalnız Dahiliye Vekâletince 
karar verilebilecek bir mesele olmayıp umum 
devaire şâmil bir keyfiyet olduğundan Kütahya 
Mebusu Cemil Bey tarafından bu bapta verilip 
tevdi buyurulan sual takriri sureti İcra Vekil
leri Heyeti Riyaseti Celilesine takdim kılınmış 
olduğunu arz eylerim efendim. 

17 Teşrinievvel 1337 
Dahiliye Vekili 

Fethi 

REİS — Efendini Dahiliye Vekâleti sual 
edilen meselenin Heyeti Ve'kileye aidolduğunu 
ve sual takririnin de Heyeti Ve'kileye havale 
edildiğini bildiriyor. Sahibi takrir arzu «ederse 
Heyeti Vekile Riyasetinden sual eder; arzu 

ederse bunu *kâfi görür. 
CEMİL B. (Kütahya) — Müsaade buyurun 

efendim. 
REİS — Müsaade buyurun Cemil Bey. Sö

zünüz yo'k. 
ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 

— Sual sahibi efendim. 
REİS — Sual sahibi, fakat Dahiliye Vekâ

leti bana ait değildir. Heyeti Vekile Riyasetine 
aittir diyor. 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
—- Kendisi söz söylemesin mi? 

REİS — Heyeti Vekile Riyasetine yeni bir 
takrir vermek veyahut vermemek keıvdi yed - i 
ihtiyarındadır. Efendim. Suale tahriri cevap is
tedi. Dahiliye Vekâleti mecbur -değildir ki, şi
fahi cevap versin. Cevap tahrirî okluğundan 
izahata mahal yoktur. Efendim Heyeti Vekile 
Riyaestine yeni bir sual takriri verirseniz ve şi
fahi cevap isterseniz o vakiit zatâlinız de, Vekil 
Bey de söylersiniz. 

CEMİL B. (Kütahya) — Buna ait Heyeti 
Ve'kilenin kararı vardır. Yani her sene bunun 
tatbiki için Heyeti Vekilenin kararı vardır. He
yeti Vekile bunu niçin icra etmiyor? 

REÎS — Müsaade buyurunuz efendim. Söz 
vermiyorum. Sualinizi kime 'karşı soruyorsu-
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nuz? Eğer zatâliniz sualinizde musir iseniz şi
fahi cevap isterseniz. Şunu da Heyeti Celilenize 
arz edeyim ki, tahriri cevaplar müzakere edil
mez. Şifahi cevaplar üzerine sahibi sual izahat 
verir. 

5. — MAZBATALAR 

/. — Sinob Mebusu Şevket Beyin, Sulh 
mahkemeleri Kanununun tadiline dair kanun 
teklifi ve Adliye Encümeni mazbatası (2/240) 

REİS — Sulh hâkimleri Kanununun 4 neü 
maddesinin tadiline dair Adliye Encümeni maz
batası var : 

Adliye Encümeni 'mazbatası 
Adliye Vekilinin huzuru ile maddei mezkû-

re te'krar tetkik edilerek kararı salbık veçhile 
maddei kanuniye merbutun Meclisi Âliye şev
kine karar verildi. 

26 Teşrinievvel 1337 
Reis Âza Âza 

Eskişehir Kırşehir Sinob 
Abdullah Azmi Müfid Hakkı Hami 

Âza. Âza 
Niğde 

Musa fa Hilmi Halil İbrahim 
Sulh hâkimleri Kanununun 4 neü maddesi 

berveçhi âti tadil edilmiştir. 

Madde 4. — Sulh hâkimi mahiyet ve kıy
meti nazarı itibara alınmıyarak bilcümle deavii 
nıütekabileyi dahi rüyet eder. Müddeinin şahsı 
vahit zimmetinde cihat ı muhtelif eden müt.aad-
dit matlubatı bir dâvada cemolunduğu takdirde 
matlubatı mezkûreden her biri elli bin kuruştan 
dün olsa bile mecmuu dâva «111 bin kuruşu mü
tecaviz olursa sulh hâkimi rüyete haizi salâhi
yet değildir. Ancak dâvayı asliyeye nıüteferri 
faiz ve masraf ve zarar ve ziyan ve menafi 
miktarı her neye baliğ olursa olsun rüyet ve 
hükmedeceği gibi muhasıran dâvayı asliyeden 
mütehaddis zarar ve ziyan dâvayı mütekabilesi 
dahi her ne mJi'ktarda olursa olsun rüyet ve hük
meder. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. («Sa-
ruhan) — Efendim evvelce de Adliye Encüme
ninden rica etmiştim. Mesele bîr kelime teb
dilinden ibarettir. Dördüncü madde ayn'en 'ka
lıyor, yalnız dördüncü maddede 'beş bin, elli bin 
derimdk suretiyle tashih edüliyor, 

- 180 — 



î : 97 20. 
REJİS — Başka söz istiyen var mı? 
MUSTAFA KEMÂL B. (Ertuğrul) — Ta

dili loabeden maddei kanuniye neyse onu da 
anlıy allan. 

REİS —- Efendim beş bin kuruş elli bin ku
ruşa iblâğ olunuyor. Başka söz istiyen var mı? 
(Yok »adaları) Maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Adliye Encümeninin- teklifi veçhile muad
del maddeyi kabul edenler, lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. Müstaceliyet kararı olmadığı 
için 'beş gün sonra yine reyinize arz edeceğim. 

•2. — Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, Sulh 
hâkimleri Kanununa bir zeyil ilâvesi hakkında 
kanun teklifi ve Adliye Encümeni mazbatası 
(2/178) 

REİS — Yine bu meseleye mütaaUik Kışehir 
Mebusu Sadık Beyin bir teklifi kanunisi 
vardır. Adliye Encümeni maddeyi bu şekilde 
tadil ettikten sonra bunun artık tedvinine ve 
lüzumu müzakeresine mahal görmüyor. Fakat ; 
bir teklifi kanuni olduğu için reyinize arz edi
yorum Adliye Encümeninin mazbatası veçhile 
Kırşehir Mebusu Sadık Beyin bu teklifi kanu
nisinin müzakeresine mahal kalmadığım kabul 
edenler lütfen el kaldırsın (Gürültüler) Efendim 
teklif ile mazbatayı okuyalım, sonra Adliye En
cümeni, izahat versin. 

Sadık Beyin teklifi 
Sulh hâkimleri ve derecei salâhiyeti kazai-

yelerinin elli bin kuruşluk deaviye teşmilen tev-
siini mutazammm iktisabı kanuniyet eden mad
de, bidayet mahkemelerine mukaddema gelmiş 
olup da kanunun meddei meriyetinde derdesti 
rüyet deavinin sulh hâkimlerine devrolup olun-
mıyacağı hakkında sâkit ve sâmit kalmıştır. 
İstiklâl Mahakimi Kanunu birinci maddesi zey
linde tasrih 'edilmiş olduğundan şe-bihen bu 
maddeye zeyil olmak üzere berveçhi âti fıkrai 
muvazzahanm vaz'mı temini ittirat noktasından 
Heyeti Celilei Umumiyeye teklif ediyorum. 

Zeyil : 
İşbu kanun, tarihi neşrinde bidayet maha-

kimindc derdesti rüyet deaviye şâmil değildir. 
18 Kânunevvel 1336 

Kırşehir Mebusu 
Sadık 

Adliye Encümeni mazbatası 
Bu defa Adliye Vekili Refik Şevket Beyin 
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huzuru ile tetkikat icra edilerek tanzim kılınan 
inevaddı kanuniyenin hâsılı tahsil kabilinden 
bulunduğu görülmüş olmakla teklifi vâkım red
di hususunda Heyeti Umumiyeye şevkine karar 
verildi. 

16 Teşrinievvel 1337 

Reis Âza 
Müfid 

Âza Âza 
Hakkı Hâini Mustafa Hilmi 

Âza Âza 
Halil İbrahim —• — 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Efendim, Sadık 
Bey biraderimizin teklif etmiş olduğu bu mad
de! kanuniye zâten hâsılı tahsil kabilinden olup 
reddi lâzımgeldiğin© encümenimiz karar verdiği 
için bunu Heyeti Umumiyeye arz ediyor. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) — Efendim, yine bu teklifi kanuni ben
denizin haberim olmadığı bir zamanda müzake
reye konulduğu için mütalâa etmemiştim. Sa
dık B-ey biraderimizin teklifini Sulh Hâkimleri 
Kanununun üçüncü maddesi mucibince elli bin 
kuruşa kadar şümulü tevessü etmesine binaen 
elde bulunan ve evvelce bidayet mahkemesi sı-
fatiyle bakılan dâvaların da sulh hâkimleri tara
fından bakılması idi. Efendim, Yani beş bin 
bir kuruşluk gibi bir meblâğı havi olmak dola-
yısiyle evvelce rubu, sülüs gibi birtakım masarifi 
zaruriye vardı. Onların verilmesi mecburiyeti 
başgostermesin diye, intihaen diye ashabı 
mesalih najtnıııa bir teklif idi. Halbuki 
malûmuâliniz usul bahsinde daima ashabı 
mesalihin müstefidolması lâzım gelir ve za
ten bu şekilde muamele görmekte olduğun
dan ve bu şekilde olması da asıl olduğundan 
dolayı böyle bir teklifi Adliye Encümeni muva
fık görmediler. Binaenaleyh; madde tertibine 
lüzum görmediler, hâsılı tahsildir diye karar 
verdiler. Heyeti Celilenize arz ediyorum. Kema-
fissabık efendim. Şimdi meselâ farz ediniz ki; 
on bin kuruşluk bir dâva kanun tadil edilmezden 
evvel ikame edilmişse tabiî onun harcı filân var 
dır. Tabiî ondan istifade edemez. Fakat bundan 
sonra verilecek hükümde bidayet mahkemesi sı-
fatiyle değil Sulh Mahkemesi sıfatiyle alacaktır, 
ilâmı (Gürültü). 

ALLŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Anlaşıldı efen
dim, reye koyunuz. 

— 190 
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MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) *--Asıl 

teklifi kanuni o değildir, Teklifi kanuni elyevnı 
bidayet mahkemelerinde derdesti rüyet bulunan 
dâvalarn sulh hâkimlerine devredilip edilmiye-
ceğine dairdir. 

MÜFÎD Bf. (Kırşehir) — Mesele buyurduğu 
gibidir. Fakat; Heyeti Celilenin bundan evvel 
kabul ettiği maddei kanuniye ile bunun reddi ik
tiza eder. Onun için usule riayeten yapıyoruz. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Sadık Beyin 
teklifinden anlaşıldığına nazaran Sadık Efendi 
teklifinde bir noktada tereddütten dolayı bu 
maddei kanuniyeyi vermiş zannediyoruz. Demek 
istiyor ki: Sulh Kanununda beş bin kuruş elli 
bin kuruşa iblâğ edilmeden evvel mahakimi huku-
kiyeye ikame edilen elli bin kuruşluk deavi kab-
lelintaç Sulh mahkemelerine devredilecek mi, edi]-
miyecek mi? Burada kanun sâkittir. Ve bu sâkit 
olunca mahkemece tereddüdedilir mi, edilmez ini? 
Ve sahibi teklif tereddüdedilir, diyerek bu mad
dei kanuniyeyi teklif etmiş zannediyorum. Ad
liye Encümeni bu teklifi reddeder, bir kayıt ilâ
ve etmemiş ve filhakika öyle bir kayıt ilâvesine 
lüzum yoktu. Çünkü malûmuâlileri olduğu üzere 
elli bin kuruşa iblâğından evvel beş bin kuruş 
salâhiyet dâhilinde iblâğ edilmiştir ve rubu hare 
ve saire gibi birtakım şeylere de müddei taham
mül etmiştir. Bu dâvayı sen sulh mahkemesine 
götür diye intacı takarrübettiği ' bir zamanda 
sulh mahkemesine götürmek lâzımgelmez. Bina
enaleyh, zaten bu kanun neşet ettiği zamanda 
da bidayet mahkemelerinde mevcudolan velev-
se bin kuruş, iki bin kuruşluk dâaviyi intaç, ve 
ilâma rapteder. Yeni gelen deaviyi kabul et
mez. Salâhiyeti haricine çıkmıyan, yâni derdes
ti rüyet bulunan dâvalan sulh mahkemesine 
göndermemiştir. Bidayet mahkemesinde intace-
dilir. Binaenaleyh; bu maddei kanuniyeye lü
zum yoktur. Ancak zapta geçmelidir k i : Maha-
kim bunda tereddüdetmesin. Mahakim onları, 
elli bin kuruşluk dâvaları intacetsin. 

CEMİL B. (Kütahya) — Sahibi takrir gitti, 
burada yoktur. 

BÎR MEBUS BEY — Artık Heyeti Umumi-
yenin malıdır. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Malûmu-
âliniz kaza mekânen tegayyür eder. Bu madde 
tadil edildiği zaman bidayet mahkemeleri uhde
sinde ve salâhiyeti dairesinde olan bu beş bin 
bir kuruşluk dâva nezedilmiştir, demektedir. 
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Bu nezedilen salâhiyeti tekrar iade etmekteki 
muhassenat nedir? Binaenaleyh bidayet mahke
melerinde derdesti rüyet olan ve neticelenmiyen 
dâvalar neticelensin, demektir. O zavallı üç gün 
evvel müracaat etti ise bunun için bidayet mah
kemelerinden hâlâ müşkülât mı görsün? Hâlâ 
tas'ibat mı görsün? Binaenaleyh; sulh mahke
mesine göndermek lâzımdır. Çünkü; kaza za
man ve mekânla tegayyür ettiği Mecellei Ah
kâmı Adliyenin Kavanini iktizasındandır. Ka-
vanini milliyemizin maddei mahsusasınm ikti
zasındandır. Binaenaleyh sulh mahkemesine dev
ri iktiza eder. 

REÎS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen 
el kaldırsın. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) - Mü
saade buyurunuz efendim. Bu teklifin zamanı 
geçmiştir. Sulh mahkemelerinin derecei salâhi
yeti, beş bin kuruştan elli bin kuruşa çıkarıl
dığı zaman yapılacak bir kanundur. Madem ki, 
o kanun yapılmış ve aradan aylar geçmiştir. 
Bidayet mahkemeleri beş bin ile elli bin arasın
da o zaman kendisinde bulunan dâaviyi ya rü
yet etmiştir veyahut sulh sifatiyle bakmıştır. 
Eğer şimdi bir maddei kanuniye yapılacak 
olursa abes üzerine yapılacaktır. Çünkü mua
mele bitmiştir. Ve bu teklifin yeri kalmamış
tı i'. (Kalmadı, sadaları) 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Efendim, encü
men namına meseleyi tamamiyle izah ede
rek Heyeti Celilenize arz etmek isterim. Ma
lûmuâlileri bidayet mahkemesinden alınıp bir 
dâvanın sulh mahkemesine verilmesinde bir 
hikmet var. Bu hikmet ashabı mesalihin elde mev
cut bulunan eski usul mahkemei hukuka tâbi 
olarak itirazında, istinafında, temyizinde uzun 
zamanlav geçirilmesi ihtimâli vardır. Bu uzun 
zamanlar geçmemek ve hakları olan bir şeyi 
bir an evvel almak için dâvanın elli bin ku
ruşa kadar olanı da sulh mahkemesinde rüyet 
edilsin, denilmiş ve bu kanun yapılmıştır. Bu 
kanun yapılmakla elli bin kuruştan dün olan 
evvelce beş bin kuruştan fazla olan ve bida
yet mahkemesinde rüyet edilen dâva, ahiren 
kabul buyurulan kanunla o dâvanın müddet
lerini tenkis etmek ve • birtakım usullerden 
kurtarmak için sulh mahkemesinde bakılma
sı muhakak mıdır, değil midir? Muhalif olan 
bir kanun makabline şıâmil olur mu, olmaz 
mit 
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BİB MEBUS BEY — Olur. ı 
MÜFÎD Ef. (Devamla) — Binaenaleyh en

cümen, ayrıca bir kanun teklifine lüzum yok
tur. Hâsılı tahsil kabîlindendir. Usul icabın
dan ibarettir, dedi, onu reddetti. Mesele bun
dan ibarettir. 

ALİ SÜRURİ B. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim, bir şey sual edeceğim, encümenden. 
Zatıâlinizin buyurduğunuz nazariye bu bapta I 
mabihittatbik olamaz. Fakat; usulü muhake
meye taallûk eden ahkâm zaten makabline 
şâmil olmak kavaidi nazariye icabatından ol
mak itibariyle işte o nazariye itibariyle za- ı 
ten sulh sıf atiyle bakılmak eğer hususi sulh 
mahakimi varsa ona devredilmek lâzımdır. 
Onun için mesele kapanmıştır. Yalnız muhaf-
fif değildir. Muhaffif olursa ceza olmak lâ-
zımgeli*. , 

MÜPÎD Ef. (Kırşehir) — Suali âliniz usul 
noktasından makabline şümulünü gösterdikten 
sonra bendeniz de esbab ve illetini gösterdi
ğimi için arada tearuz yoktur. 

REİS — Efendim, söz alaıı başka zat kal
madı. Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kal
dırsın. Müzakere kâfi görüldü. 

Adliye Encümeni mazbatasını reyinize arz 
ediyorum ki, Sadık Beyin teklifinin reddini mu-
tazammındır. Adliye Encümeni mazbatasını ka- I 
bul edenler lütfen el kaldırsın. Adliye Encü
meninin mazbatası kabul ve teklifi kanuni red
dedildi. 

3. — Bayburt'ta zuhuur eden Şeyh Eşref me
selesinden dolayı mahkûm olan an bir şahsın ba-
kıyei müddeti cezaiyelerinin affına- dair kanun 
lâyihası ve Adliye ve Dahiliye encümenleri maz
bataları ve Sürmene kazasının Vizan karyesin
den Yakuboğlu Ali ve arkadaşlarının afliarına 
dair arzuhallenyle istida ve Dahiliye Encümen
leri mazbataları. 

REÎS — Şeyh Eşref meselesinde methaldar 
olanların atfı hakkındaki lâyihai kanuniye : 

26 . IV . 1337 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti 

Celilesine 
Bayburt'un Hart karyesinde tahaddüs eden 

Şeyh Eşref meselesinden dolayı onar seneye mah
kûm ve elyevm Erzurum hapishanesinde mah
pus bulunan on üç şahsın hukuku şahsiyesi baki j 
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kalmak üzere aflarma dair İcra Vekilleri Heye
tinin 26 . IV . 1337 tarihindeki içtimaında ka
bul edilen lâyihai kanuniye ve merbutu esami 
cetveli ve esbabı mucibeyi havi Adliye Vekâleti
nin 7 Mart 1337 tarihli ve Umuru Cezaiye Mü
düriyeti 1813/444 No. lu tezkeresi ve melfufu 
Erzurum Vilâyetinin 29 . I . 1337 tarihli ve 
9895/72 numaralı tahriratı sureti musaddakala-
rı rapten takdim kılınmıştır. İfayı muktazasiyle 
neticesinin işarına müsaade buyurulmasmı rica 
ederim efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve 
Müdafaai Milliye Vekili 

Fevzi 

Esami Cetveli 
Bayburt'la Eba Müslim oğlu Şükürü, 
Sürmene'nin Gurgur karyesinden Ahmedoğ-

lu Eyüb, 
Sürmene'nin Kahora karyesinden Hasanoğlu 

Ali Rıza, 
Bayburt'un Osdık karyesinden Mehmedoğlu 

Safer, 
^ Bayburt'un Sendeni karyesinden Dursunoğ-
lu Hafız Rıdvan, 

Aşuri karyesinden îbrahimoğlu Receb, 
Bayburt'un Tuzcuzade mahallesinden Yusuf-

oğlu Mehmed, 
Bayburt'un Han nahiyesinden Hasanoğlu 

Hacı Osman, 
Of kazasının Fedalıor karyesinden Mehmed

oğlu Yakub, 
Gümüşane'nin örenler karyesinden Hacıoğlu 

Yusuf, 
Gümüşane'nin örenler karyesinden Hacıoğlu 

Hüseyin, 
Bayburt'un Osdık karyesinden Alioğiu Şükrü, 
Han nahiyesinden İdrisoğlu Ali Çavuş. 

Erzurum vilâyetinin tahriratı 
Umuru Adliye Vekâleti Celilesine 

Leffen takdim kılman cetvelde esamisi mu
harrer on üç şahıs mahkûmiyetlerinin âdil ve ka
nuna tevfik edilmediğinden ve masumiyetlerin
den bahsile sebillerinin tahliyesi esbabının istik-
malini istida etmiş ve tahkikatı âcizaneme naza
ran bunlar şerir olmayıp erbabı diyanetten bu
lundukları ve hapisanedeki hayatları namuskâ-
rane olduğu anlaşılmıştır. Esasen kendileri ge
çen sene Bayburt'un Hart karyesinde tahaddüs 
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eden Şeyh Eşref meselesinden dolayı maznunu -
aleyh olup haklarında usulen muktazi takibatın 
icrası lâzımgelirken zâtı devletlerince de malûm 
olduğu üzere nasılsa meseleye ciheti askeriye vazı-
yed ile hilafı kanun Bayezid'e nakil ve ora 
Divanı Harbi örfisince onar seneye mahkûm edil
mişlerdir. Bu işte alâkadar bulunan merkum 
Şeyh Eşref maktul olduğu gibi avenesinden bir 
kaçı da idama mahkûm edilerek haklarında hü
küm ve karar infaz olunmuş ve asıl mücamiinden 
birçokları da affedilmiştir. Bu itibarla mevzii 
bir vaka mahiyetini haiz olan meselenin halledil
miş olmasına nazaran müstedilerin temadii mev-
kufiyetleri muvafıkı mâdelet olamıyacağmdan 
hukuku şahsiye ciheti baki kalmak üzere hukuku 
umumiye cihetinden afları hususuna delâleti 
aliyei vekâletpenahilerinin şayan buyurulniası 
mâruzdur. 29 . I . 1337 

Erzurum Valisi 
Hamid 

icra Vekilleri Heyeti Riyaseti Celilesine 
Erzurum Valiliğinden bilvürut lef fen takdim 

kılman 29 Kânunusai 1337 tarih ve 9895/72 nu
maralı tahriratlarda geqen sene Bayburt'un Hart 
karyesinde mütehaddis Şeyh Eşref meselesinden 
dolayı maznunualeyh olan merbut cetvelde mu
harrer on üç şahsın her nasılsa işe vazıyed eden 
Bayezid Divanı Harbi örfisince onar seneye mah
kûm olup halbuki Şeyh Eşrefin maktulen vefat 
ettği gibi avenesinden birkaç kişinin hükmen 
idam olundukları ve esasen hâdisei vakıa mevzii 
bir mahiyeti haiz olmakla beraber eşhası mah-
kûmei merkuma erbabı şer ve fesattan olmayıp . 
hapishanede dahi hayatlarını namuskârane inir 
rar -eylediği cihetle haklarındaki hukuku şah
siye baki kalmak üzere hukuku umumiye cihe
tinden mazharı affolmaları hususuna delâlet 
olunması ifade ve işar kılınmış ve sureti işara. 
nazaran hukuku şahsiye baki kalmak üzere 
affı âliye mazhariyetleri muvafık mütalâa gö
rülmüş olmakla iktizası mütevakkıfı reyi âlii 
Riyasetpenahileridir, olbabta. 

7 Mart 1337 
Adliye Vekili 

Mehmed 

Maddei kanuniye sureti 

MADDE 1. — Geçen sene Bayburt'un Hart 
karyesinde tehaddüs eden Şeyh Eşref meselesin-
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den dolayı onar seneye mahkûm olup elyevm 
Erzurum Hapishanesinde mahpus bulunan esa
misi merbut cetvelde muharrer on üç şahsın 
hukuku şahsiye baki kalmak üzere müddeti ba-
kiyei mahkûmiyetleri affedilmiştir. 

MADDE 2. — işbu Kanunun icrasına adli
ye Vekili memurdur. 

26 Nisan 1337 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
ve Mlilî Müdafaa Vekili 

Fevzi 
Adliye Vekâleti V. 

Mehmed 
Hariciye Vekili 

Bekir Sami 
Nafıa Vekili Namına 

Mahmud Celâl 

Seriye Vekili 
Fehmi 

Dahiliye Vekili 
Mehmed Ata 
Maliye Vekili 

Ferid 
İktisat Vekili 

Mahmud Celâl 
Sıhhiye ve Muaveneti 

Maarif Vekili içtimaiye Vekili 
Hamdullah Subhi Dr. Refik 

Erkânı Harbiyei Umumiye Vekâleti Vekli 
Fevzi 

Adliye Encümeni mazbatası 
Adliye Vekâletinin 26 . IV . 1337 tarihli 

819/458 numaralı müzakeresiyle Heyeti Umu-
miyeye takdim kılınıp berayi tetkik encümene 
tevdi buyurulan Bayburt'un Hart karyesinde 
tehaddüs eden Şeyh Eşref meselesinden dolayı 
Divanı Harbce onar seneye mahkûm Erzurum 
hapishanesinde müddeti cezaiyelerini ikmal et
mekte bulunan ve merbut puslada esamisi mu
harrer bulunan bayburt'lu Eba Müslimoğlu 
Şükrü ile on iki refikinin bakıyei müddeti mah-
kûmelerinin hukuku şahsiye ciheti baki kalmak 
üzere aflarına mütedair icra Vekilleri Heyeti Celi-
lesince iki maddeden ibaret olarak tanzim kılman 
affı hususi kanunu ile esbabı mucibesi mütalâa 
ve tetkik olundu. Mahkûm olan üç şahıs Baye
zid Divanı Harbi örfisinde mahkûm edilmiş, 
halbuki bu maddede âmil ve müessir olan Şeyh 
Eşref takipte maktul düşmüş ve avenesinden 
birkaç kişi dahi hükmen idam olunup hâdise 
mevzii bir mahiyeti haiz olmakla beraber eşhası 
merkumenin erbabı şer ve fesattan olmayıp ha-
pisanede hayatları dahi namuskârane geçmekte 
olduğu Erzurum vilâyeti tarafından tasdik edil
miş bulunmasına nazaran affı mezkûr hakkın
daki maddei kanuniye eneümenimizce de tensib-
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edilmiş olmakla tetkik ve tasdiki hususu Heyeti 
Umumiyeye arz ve teklif olunur. 

16 Teşrinievvel 1337 

Adliye Encümeni Reisi Âza 
Eskişehir Okunamadı 

Abdullah Azmi 
Âza Âza Âza 

Sinob Niğde Maraş 
Hakkı Hami Mustafa Hilmi Okunamadı 

Dahiliye Encümeni mazbatası 
İşbu istidaname ve Adliye Encümeninin ol-

baptaki mazbatası Dahiliye Encümeninde mü
zakere ve tetkik olundu. Encümeni mezkûrca 
münasip görülen af meselesi encümenimizce de 
muvafık görülmüş sahibi istida Yusuf oğlu ve 
Yakuboğlu Ali'ye de bu affın şümulü tabiî bu
lunmuş olmakla Heyeti Umumiyeye arz edilmek 
üzere Riyaseti Celileye takdim kılındı. 

18 Teşrinievvel 1337 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Haydar 
Kâtip Âza Âza 

Ahmed Hilmi Kayseri Yozgad 
Atıf Süleyman Sırrı 
Âza 

Behçet 

CAVİD B. (Kars) — Meclisi Âliyi bu husus
ta tenvir etmek vazifesi bendenize düştü bu 
mahkeme Bayezid'de olurken bendeniz orada 
fırka kumandanı idim. 

Efendim vakayı bâzı arkadaşlarım hattâ ek
serisi biliyor. Bendeniz aleyhinde söyliyeceğim 
efendim. Bu mesele kumandanın işi vaktiyle 
idare edememesi yüzünden tevessü etti. Bunlar 
etraf köylerden toplandılar. Bayburt ve civarın
da askeri esir ettiler. Zabitleri tevkif ettiler. 
Askeri döğdüler, tüfeklerini aldılar. îşi sulhan 
halletmek için teşebbüs eden kumandanlara ce
vabı ret verdiler. Sizin nesliniz bozuktur, dedi
ler. Dininiz yoktur, dediler. Hattâ fırka kuman
danı o kadar hakaretli mektuplara karşı yine 
işi tatlılıkla halletmek için - Fırka kumandanı 
Riişdü Paşadır - Rüşdü Paşa bir mektup yazdı, 
o mektuba karşı sen İslâm neslinden değilsin, 
diye cevap verdiler. Neticede işi sulhan kapat
mak imkânı olmadığı tezahür etti. Nihayet âsi
lerin ellerinde esir bulunan askerle zabitleri kur
taralım diye daha büyük mikyasta kuvvet sevk 

. 1337 0 : 1 
etmek mecburiyeti hâsıl oldu. O kuvvet gitti. 
Affı kendilerinin ve Hükümetin teklif ettiği ka
nun dairesinde halletmek istediler. Yine kabul 
etmediler. Onun üzerine asker köyü uzaktan 
sardı, havadan birkaç top mermisi attı. Yine ka
bul etmediler. Bilfiil ateşle askere karşı muka
bele ettiler. Bizim mermiler o Şeyh Eşref deni
len mehdinin bulunduğu yere isabet etti. Kendisi 
öldü, yakında bulunan akrabasından kızı, çoğu 
ğu varmış onlar da öldüler. Ondan sonra,. 

BİR MEBUS BEY — Bir köye mi inhisar et
mişti ? 

CAVİD B. (Devamla) — Bir iki köye efen
dim. Binaenaleyh; hepsi toplandılar, neticede o 
adam öldükten sonra avenesinden bâzıları, biz 
hata ettik, dediler. Kimi kaçtı, kimi dağlarda 
dolaştı. Nihayet bunlardan bir yüz kişi kadar 
mı seksen kişi kadar mı Bayezid'e gönderdiler. 
Bendeniz de van'da idim, bunların oraya gelme
si gücüme gitti. Canım sıkıldı. Belki bu adam
ları haksız olarak buraya getirmişler, zulüm 
yapıyoruz diye kendi kendime müteessir oldum. 
İlkbahar geldi, harekât sebebiyle Bayezid'e gel
dim, içlerinde genç adamlar olmakla beraber 
kadm da vardı. Ben onlara muavenet, müzahe
ret ettim ve kalben bunların hepsini affedelim 
dedim. Evrak geldi o evrakı okudum, levnim 
değişti. Divanı harbe verdim, divanı harb hiç
bir tesirden mütehassis ve müteessir olmamış. Di
vanı harb kararını verdi. Divanı harb kararı kar
şısında bendeniz de mephut kaldım. Bendeniz 
bunları kurtarmak istiyordum. Fakat; hakikati 
mesele bunların mücrimiyetinde tebarüz etti. 
Bunların içinden kaçanlar oldu. Kaçanlar gider 
gitmez köylerinde yine aynı şekilde Hükümetin 
basma belâ oldular. Hükümet önünü almak ve 
bunları tutmak için birtakım müfrezeler sevk 
ederek orada dolaştırmak mecburiyetinde kal
dı. Binaenaleyh bunların içinde ihtimâl ki, o 
vakitki şeyleri anlamıyarak bir tecahül ile ya
pan ve yanlış yola gidenler olmuştur. Fakat; bü
tün Anadolu içinde Müslümen olan yalnız bir 
(Hart) ile Hart'in başında bulunan dört köy 
müdür ki, diğerlerini tekfir ederek ilânı cihada 
kalkıyorlar? Binaenaleyh mâruzâtım budur ki : 
Bu adamlar çıktıktan sonra yarın başka bir şe
kilde cereyana kapılabilirler ve bunlar işe ka
rışmış kimseler olduğu için ihtimal ki, o hava
lide yeni bir isyana, yeni bir şeye sebebolabilir-
ler. Mâruzâtım bu meseleyi iyi tetkik etmelidir. 
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Ceffelkalem saikai merhamet ve hamiyet ile 
beraet veya tahliye kararı verirsek ihtimal ki, 
yanlış'hüküm vermiş oluruz. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Divanı harb kararım zikretmediniz?. 

CAVÎD B. (Devamla) — Divanı harb kara
rını vermiştir. Münderecatı orada malûmdur, 
efendim. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) ~- Efendim! 
Cavid Bey biraderimiz meseleyi askerlik nokta
sından güzelce tetkik buyurdular. Bendeniz de 
hak ve hakikat noktasından biraz arzı malû
mat edeceğim. 

Şeyh. Eşref oldukça ilmîyle, fazliyle temayüz 
etmiş bir insandır. Bu zat Hükümetin bâzı hu-
susatta icraaatmdan müteessirdir. Köyde bir 
gün düğün oluyor. Nahiye müdürünün veya
hut akrabasının düğünü. Camiin kilimlerim çı
karırlar, üzerinde kadın oynatmak, rakı içmek 
gibi harekette bulunuyorlar. Bu hal şehin ta
assubuna dokunur ve bâzı lisandırazlıkta bulu
nur*, belki kâfi diye söyler. Bu hikâye menkul. 
Bu mesele büyür, mesele mahallî birtakım dedi
kodulardan başlayıp uzar; yoksa o adam Meh
diyim diyecek kadar budala bir insan değildir, 
bilâhara o şekli ona verdiler, binaenaleyh; 
maiyetindeki insanlar da bizim Anadolu halkı 
gibi dindar kimselerdir. Beş, on, yirmi sene-
denberi kendisine hizmet ederl-er Onlar da Pey
gamber nedir, din nedir, Peygamber kimdir? 
Benini kadar ve benden ziyade bilirler. O kadar 
budala dünyada insan kalmamıştır ki ona ve
yahut bir adama Peygamber desin, Allah desin. 
Bu kadar sersem adam bugün dünyada yoktur. 
Daha doğrusu Hükümet kendi icraatmdaki ade-
miisabeti bastırmak için bu şekli vermiştir. Ca-
vit Bey Efendi Van'da idiler. Tabiîdir ki bu 
mesele oraya kadar mevcelerle gitmiştir. Yani 
dalgalanarak oraya kadar vâsıl olmuştur. Fa
kat biz vaka mahalline giderek orada buna mut
tali olduk. Her tarafta hergün şikâyet edilen 
mesailden başka bir şey değildir. Nasihat için 
bu Şeyh Eşrefi bilâhara Bayburt merkezine 
çağırıyorlar. Bu zat gelmiyor. Bilâhara ora-. 
mn kadısı ile müftüsü* geliyorlar. Anlaşmak 
üzere, bunlara diyor ki, mademki mugayiri din 
mugayiri ahlâk harekâtı kabul ediyorsunuz bi
naenaleyh siz de onlardansınız. Bu alelade her
kesin söyliyeceği sözdür. Ha kendisi yapmış, 
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ha yapanlara göz yummuş. Bu nazarla müta
lâasını yürütmüş. Bilâflıara meseleye bir siyasi 
şekil verilir. Asker gönderilir. Askerin kuman
danına git, bu adamı getir, diyorlar. Alay ku
mandanı Nuri Bey isminde bir adam vardır. O 
alaya gider, Şeyh ile görüşür. Şeyh buna da 
der ki, Hükümetin bu gibi işlerine ruhum isyan 
ediyor, v?e Hükümetin şu icraatsızlıklarım be
ğenmiyorum. • 

Ben Hükümete silâh istimal etmek için de
ğil ruhum isyan ediyor, der ve vaziyetten şüp
heleniyor ; askerlerin böyle topla, tüfekle köyüne 
gelmesinden müteessir oluyor, bilâhara içlerin
den birisi bir kurşun atar, Nuri Beyi maalesef 
şehideder. Nuri Bey şehidolur olmaz iş değişir, 
o zaman tabiî tarihi bilmeli ki, İstanbul Hükü
meti zamanında idi. Kendilerine artık büsbü
tün korku gelir müdiram başına toplanır. Bu
nun üzerine Hükümet cebrî tedabire tevessül 
eder. Ya teslim ol veyahut tedibat yapacağız, 
der, Erzurum Kadısını gönderdiller. Kadıyı mi
safir etti. Vaziyeti ona da anlattı ve dedi ki: 
Biz Hükümeti böyle görmek isteriz. Ahkâmı ka
nuniye böyledir. Bunu söylemek tabiî her yerde 
cinayettir. (Neden, sadaları) Söyletmezler ben 
de söylemem. Bilâhara kaymakam filân gönde
rirler, hiçbirisine teslim olmam, bu benim için 
ölümdür. Götürüp beni öldüreceksiniz der. Bilâ
hara harekâtı askeriye yaptılar. Bir fırka gön
derildi. Bunun başına taburlar gönderiliyor. 
İçerisinden bir adam gidiyor. Tabura diyor ki: 
Arkadaş, siz bizden ne istiyorsunuz? Biz bunu 
istiyoruz. Siz ne istiyorsunuz? Gümüşane'den 
üç tabur gidiyor. Bu üç taburu esir ediyorlar. 
Biz bunu istiyoruz. Şu idaresizlik var. Bize şu
nu isnadediyorlar, diyerek bu üç taburu bir avuç 
insan esir etti. Gümüşane'den bir tabur daha gel
di. Bir miralay geldi. Onları da esir ettiler. Za
bitleri, neferleri beslediler, kimseye bir tokat vur
madılar. Bilâhara askerleri de bıraktılar - yani 
nizamiye askeri gidinceye kadar - bu Şeyh aske
rin bu hareketini görür görmez taarruz ediyor. 
Mühim bir şey yapıyor efendim. Bir adam başın
da 50 - 60 müridi var. Buna harekâtı askeriye 
yapıldığı, halde orada maalesef askerden epeyce 
bir miktar ölüyor. Bir iki zabit 70 - 80 kadar as
ker şehidediliyor. İşin başlangıcı bir idaresizlik 
ve sonra Şeyh efendi müridaniyle harbederken 
iki top atılıyor birisi Şeyhe isabet ediyor. Mesele 
bitiyor. Allah ötekilere acıyor, 



BİR MEBUS Bey — Şeyh kalkınca mesele de 
ortadan kalkıyor. 

HÜSEYİN AVNÎ (Devamla) — Sonra, efen
dim, şimdi burada ne yapılıyor? Adliyeciler bu
nu iyi bilir ki, cürüm mahallîdir. Çünkü yanında 
elli, altmış kişi vardı. Orada îdarei örfiye ilân 
etmek mümkün olmuyor mu, yokmuy muş? Neyse 
sonra yolda gelirken gördüm, bu 30 - 80 kişiyi 
kaldırıyorlar, Bayezid'e gönderiyorlar. Bayezid'-
de İdarei örfiye varmış, Bayburt'da cürüm vu-
kubuluyor. Bu adamlar bilâhara Bayezid'e Diva
nı Harbe gönderiliyor. Altı gün kalkıp gidiyor
lar. Orada tahkikat yapılıyor. Ve Divanı Harb 
bu âsilere idam hükümleri veriyor. İdam hüküm
lerini kim tasdik etmiştir? Efendiler bunu tarih 
soracaktır. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Tarihin sormasın
dan bir şey çıkmıyor ki. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Çıkar 
efendim! Biz tarih için yapıyoruz. Onlar başka 
mesele. 

Sonra efendim, bunlar bilâtasdik idam edidi-
ler. Bu zavallılar 50 - 60 kişi iken 19 kişiye ini
yor. Kimisi ölüyor. Diğer kısmı da Erzurum'da 
mahkûm olarak yatıyorlar. Biz niçin mahkûmuz, 
bizi hangi mahkeme mahkûm etti? Hangi İdarei 
örfiye vardı? Bizi oradan kaldırdılar. Bayczid'-
de mahkûm ettiler. Bunun için Şeyhe vâki olan 
hürmeti kapatmak için Hükümetin idaresinden 
müşteki imişler diyerek Mehdi, Peygamber diye 
ona bu şekil verilmiş. Maalesef din şimdiye ka
dar birçok hususta alet olmuştur. Bundan da 
bu yapılmıştır. Orada bir zabit gelmiş demiş ki; 
Onların arasında birisi geliyor, benim kalbimi 
dinliyor. Diyor ki; Senin kalbin, ben JSbubekir'-
im diyor, bu gibi şekiller vermiş - çocukça şekil
ler - neyse bunun aslı esası yoktur. Sonra efen
dim divanı harb bu zavallılara karar veriyor, 
yanıyorlar. İşin aslı fasit; verilen hüküm, mah
kemenin salâhiyeti harici, kavanini umumiye-
ye mugayir, binaenaleyh bu meseleye ait evrak 
bugün gelmiştir. Nazarı dikkatinizi celbediyorum. 
Bu zavallılar artık fazla yatarsa zannediyorum 
ki, büyük bir vebal içerisinde kalırız. Ben bunla
rın hükümlerinin zaten keenlemyekün olduğunu id
dia ediyorum, çünkü salâhiyettar mahkeme hüküm 
vermiştir. O zavallılar bugün yatıyor. Yalnız bura
dan soracağınız bir şey varsa bu zavallılar şim
diye kadar nasıl yatmıştır? O adamlar hangi hü-

kümlerle idam edilmişlerdir? Bunu sorun. Büyük 
Millet Meclisine terettübeden vazifenin birincisi 
budur. Bir defa, yatırmaya hiç hakkınız yoktur. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Encümen namına 
söyliyeceğim efendim. Cavid Bey biraderimizin 
ve Hüseyin Avııi Bey biraderimizin mütalâatı 
birisi Şarka, birisi Garba müteveccih olmak üze
re ayrı ayrı geçti. Malûmuâliniz bir af mesele
sinden dolayı Encümeni Adliyemizce Hüküme
tin vukubulan teklifi üzerine bir madde geldi. 
Cavid Bey biraderimizin mütalâatı bu affın aley
hinde olduğunu işrap suretiyle vakanın sureti 
cereyanını ve bu adamın adeta mehdilik iddia
sında bulunarak, nübüvvet iddiasında bulun
mak gibi birtakım şeylerden bahsetti, Hüseyin 
Avııi Bey biraderimiz de affın lehinde oldu
ğunu en son söylemek suretiyle bidayette veril
miş olan hükmün, yolsuzluğundan ve tâyini mer
ci noktai nazarından muhakemesi, icabederken 
yapılmadığından, hükmün refi lâzımgeldiğinden 
bahsettiler. Şimdi her ne suretle olursa olsun 
Hükümet tarafından bu adamlar hakkında ya
pılan muamelenin ve verilen hükmün ve hapis
hanede geçirdikleri hayat ve kendilerinin şimdi
ye kadar gösterdikleri doğruluk noktai nazarın
dan haklarında muamelei affıyeyi reva gördük
lerinden ve bunu da Heyeti Celilenizden tasdiki 
mutazammın bir madde verdiklerini haber ve
riyorlar. Şimdi Hükümet bu adamların bakıyei 
müddeti cezaiyelerinin affı hususunu hukuku 
şahsiye ciheti baki kalmak üzere teklif ediyor, 
bunda zulüm olmuş, zulüm olmamış demeye lü
zum yoktur. Bunlar şöyle olmak lâzımgelir. 
Zannederim lüzum yoktur. Bu ayrıca izah ve 
istizah olunacak bir meseledir. Bu adamlar hak
kındaki Hükümetin vermiş olduğu karar da 
âdil ve hakka muvafıktır. Heyeti Celileniz de 
daima âdil ve haktan ayrılmaz, binaenaleyh af
larını kabul buyurmanızı rica ederim. 

REİS — Efendim, üç zat söz almış, müzake
reyi kâfi görenler lütfen el kaldırsın. (Kâfi sa-
daları) Müzakere kâfi görüldü. 

MADDE 1. — Geçen sene Bayburt'un Hart 
karyesinde tahaddüs eden Şeyh Eşref meselesin
den dolayı onar seneye mahkûm olup elyevm Er
zurum hapishanesinde ınahpus bulunan, esamisi 
merbut cetvelde muharrer on üç şahsın hukuku 
şahsiye baki kalmak şartiyle müddeti bakıyei 
mahkûmiyetleri affedilmiştir, 
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seneden beri muhtefi bulunuyoruz. Reis Paşa 
Hazretleri! tövbemizi kabul buyararak arzı is-
timan ve. dehalet ediyoruz. îradei devletlerini 
istirham ve ebedi olaralş- Büyük Millet Meclisi 
ve Hükümetinin ve hassaten zatı devletlerinin 
her emrine köleler gibi muti ve münkat olaca
ğımızı namusumuzla temin ederiz. Arz eylediği
miz namus ve vicdan teminatımızın sebatkâr 
kaili olup olamıyacağımızı da tahkik buyuru
nuz. Uluyvü cenabınızdan istimanımızm kabulü
nü bekliyoruz. Saniyen hizmet ve sadakatimize 
de emniyet buyurulnıasını istirham eyleriz efen
dim hazretleri. 

15 Ağustos 1337 
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REÎS — Birinci maddeyi kabul edenler lüt

fen el kaldırsın. Birinci madde kabul edilmiştir. 

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

REÎS — İkinci maddeyi kabul edenler, lüt
fen el kaldırsın. (Kabul, sadaları) ikinci madde 
kabul edilmiştir. 

Efendim, malûmuâliniz kanunun meriyeti 
için de bir madde lâzımdır. (İşbu kanun tarihi 
neşrinden itibaren meriyülicradır.) şeklinde 
üçüncü madde olarak ve ikinci maddenin üçün
cü ' madde ve bu maddenin de ikinci madde 
olarak kanuna ilâvesini kabul buyuranlar lüt
fen el kaldırsın. (Kabul sadaları.) Kabul edil-
mitşir. İkinci madde üçüncü olacağından bu 
yolda tashih edeceğiz. 

Efendim, heyeti umumiyesini reyinizo arz 
ediyorum. Malûmuâliniz af meselesi olduğu 
için (müstaceliyetle, sadaları) 

Eefndim, müstaceliyet teklif ediyorlar. Kabul 
edenler, lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir 
efendim. : 

Kanunun heyeti umumiyesini katiyetle ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Heyeti umumi-
yesi kabul edilmiştir. 

•â. — Süirmene kazasının Vizna karyesinden 
Yakuboğlu Ali ve arkadaşının aflarına dair ar
zuhal ile İstida ve Dahiliye encümenlen mazba
taları 

REÎS — Yine bu meseleye mütaallik bir is
tida vardır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
.Mâl-ıızatı âcizanemdir. 
Oakerk'ri Bayburt'un Hart nahiyesindeki 

Şeyh ismini taşıyan Eşrefe evvelce hasbessa-
lâbo iııtisabeylediğimizden merkum Eşrefin is
yanından haberdar olmadığımız halde umum 
müridanı davet sırasında bizi dahi kazamız
dan celbeylemesindeki sebep ve illeti bilmi-
yerek dâvetine icabet eylemiş ve Hart merke
zine vâsıl olmadan vakai isyaniye hadis ol
duğunu iki saatlik mesafede haber aldık. Si
lâh istimaline fiilen teşebbüs eylediğimiz be-
dihi vo mücerret cehaletimiz saikasiyle hakiki 
mürşit zannederek itaat eylediğimiz Şeyhin iğ-
falâtma kurban olanların heder olan kanla
rına teesüfhan olarak Hükümetin hakkımızda 
tatbik edeceği şiddeti icraattan havf ile iki 

Sürmene kazasının Vizana karyesin
den Yakupoğlu Ali ve ismail Çelebi-

zadelerden Yusufoğlu Ali 

REÎS — İstida Encümeni mazbatası okuna
cak. 

Evvelemirde Şeyh Eşref hâdisei isyaniye-
siyle alâkadar bulunan müstedi Yusufoğlu Ali 
ve Yakuboğlu Ali nam iki şahsın istimanlarını 
kabulde mahzur olup olmadığının tetkikiyle 
iadesi zımnında Dahiliye Encümenine havalesi
ne karar verilmekle encümeni mezkûreye tevdi 
kılındı. 

22 Eylül 1337 
İstida Encümeni Reisi 

Atıf 

REÎS — Dahiliye Encümeni mazbatası : 
îşbu istidaname ve Adliye Encümeninin ol-

baptaki mazbatası Dahiliye Encümeninde mü
zakere ve tetkik olundu. Encümeni mezkûrca 
münasip görülen af meselesi encümenimizce de 
muvafık görülmüş, sahibi istida Yusufoğlu ve 
Yakuboğlu Ali'ye de bu affın şümulü tabiî bu
lunmuş olmakla ve Heyeti Umumiyeye arz edil
mek üzere Riyaseti Celileye takdim kılındı. 

18 Teşrinievvel 1337 
Dahiliye Encümeni Reisi Kâtip 

Haydar Kayseri 
Ahmed Hilmi 

Âza Aza Âza 
Kayseri Yozgad Kângırı 

Atıf Süleyman Sırrı Behçet 

DURAK B. (Erzurum) — Efendim, yalnız 
ona dâir değil bu mesele ile alâkadar daha baş-
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ka kimseler varsa bunların hepsine şâmil olmak 
üzere Meclisi Âliden bir şey yapılmasını riea edi
yoruz. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Bendeniz şunu rica 
edeceğim. O tarafta asayişsizlik edenler alelû-
mum affedilmiştir. Bu istida malûmuâlileri bir 
mazeret olarak kabul edilemez. Fakat o meseleden 
dolayı ötekilerin affı lâzımgelir. Yalnız bir şey 
kalır. O adamlar şimdiye kadar istiman etmemiş 
bir halde dağda geziyorlardı. Ben hiçbir vakit zan
netmem ki, bu ana kadar dağda gezdikleri halde 
hiçbir cürüm.... 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) .—• Dağda değildir. 
OSMAN B. (Devamla) — Gezdikleri halde 

bir cürüm ika etmesinler. Bunlar mademki mev
kuf olmamışlar, mademki onların çektiklerini 
çekmemişler. Bendeniz bunların evrakının bu af
fa ithal edilmemesini ve ciheti adliyeye iadesini 
teklif ederim. 

DURAK B. (Erzurum) — Efendiler; bu Şeyh 
Eşref meselesi hakkında arkadaşını Hüseyin Av-
ni Bey izahat verdi. Bendeniz de söylemiştim, 
zaten lüzum kalmadı. Bayburt'ta Hart karyesin
de vukubulan bu hâdise, yani zannediyorum ki, 
o havalide ilk vukubulmuş bir hâdisedir. Oralar
da şimdiye kadar isyan edilmemiştir. Oranın 
halkı daima Hükümete muti ve münkattırlar. 
Hiçbir vakitte bu insanlar şimdiye kadar Hükü
metin emri hilâfına bir şey yapmamışlardır. Bu 
nasılsa olmuş bir şeydir ve bir gadir olmuştur. 
Binaenaleyh aslında dâhil olanlar affedildiği hal
de, diğerlerinin dağda bağda kalmasında hiçbir 
mâna yoktur. Rica ederim. Bunlar da kalmasın. 
Şimdiye kadar orada ne kimse isyan etmiş ve ne 
de kimse Hükümete karşı gelmiştir. Ve ne de 
bundan sonra olmak ihtimali mevcuttur. Bu me
seleyi kapatalım, efendim. 

BÎR MEBUS BEY — Bu istida nasıl geldi? 
REİS — Arzuhal, Makamı Riyasete posta ile 

geldi. Riyaset encümene verdi. 
ADLÎYE VEKİLÎ REFÎK ŞEVKET B. (Sa-

ruhan) — Efendim, bunların da Meclisi Âliniz 
tarafından mazharı affedilen . bu on üç kişinin 
geçtiği yoldan geçmeleri lâzımdır. Binaenaleyh 
müsaade buyurulursa bunlar hakkında da ma
hallinde ve sair icabeden yerlerde tahkikatı lâ-
zime yapalım. Ondan sonra afları cihetine gide
lim. Bir arzuhalle ceffelkalem af yapmıyalım. 

HAFIZ MEHMED B (Trabzon) — Vakanın 
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sureti cereyanını Hüseyin Avni Bey izah bu
yurdular. Bunlar hakkında Adliye Vekili Bey 
diyor ki; diğerleri hakkında cari usul bunlar 
hakkında da tatbik edilsin, ötekiler zaten mev-
mevkuftu. Mevkuf olduklarına binaen hükümet
çe o muamele yapılabilirdi. Fakat bunlar gayri-
mevkuftur. Bunlar hakkında o muameleyi yapa
maz. Meclisi Âli esası tetkik etti, bunların bir 
kısmı zaten mukaddema effedilmiş, bu sefer de 
bir kısmı affediliyor, şu halde bu bir kısım kal
mış oluyor ki, bunların da artık fer'an zimet-
hal kabilinden cürümleri vardır. Binaenaleyh 
bunların da affı muvafıkı mâdelettir. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Hali 
firarda bulundukları zamanlarda bir cürüm ika 
etmedikleri ne ile malûmdur? Bir kere bu ci
het, Adliye Vekâletince ta*hkik edilmelidir. 

MÜFÎD E l (Kırşehir) — Efendim bütün 
söz söyliyen arkadaşlar esasta müttehit, yalnız 
usulde biraz ayrılıyorlar. Adliye Vekili Bey bi
raderimiz, bunların Meclisi Âlinizin affını ka
bul ettiği eşhas hakkında takibedilen esas daire
sinde affı cihetini iltizam ediyor, Hafız Meh-
mecl Bey de bunun o usule tâbi olmıyacağmdan 
bahsediyor. Şimdi esas mesele bu cürmün si
yasi olmadığı ve bu şakavetin bir cürmü siyasi 
neticesinde vukua gelmediği ve bu adamların 
mağdur edildiğidir. Böyle bir meseleden dola
yı eşhası mütaaddidenin mahkûmiyeti, maznu-
niyeti, mevkufiyeti ortada iken ve bir kısmı 
mukaddema, bir kısmı da bu kere affedilmişken 
bunların hakkında işi uzatmaya lüzum yoktur. 
Heyeti Aliyenizin ittihaz etmiş olduğu bu ka
rarı cümlesine teşmil ederiz, meseleyi bitirmiş 
oluruz. (Doğru sesleri) 

REÎS — Söz alan daha iki arkadaşımız var. 
(Kâfi sesleri) Müzakerenin kifayetini reyinize 
arz ediyorum. Müzakereyi kâfi görenler lütfen 
el kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. 

Şimdi efendim üç takrir var. 
Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin tak

riri : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Bayburt'lu Şeyh Eşref hâdisesinde alâkadar 

oldukları iddia olunan eşhasın cümlesinin affını 
teklif ederim. 

Erzurum Mebusu 
Hüseyin Avni 
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Durak Beyin takriri : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Bayburt'un Hart nahiyesi dâhilinde vuku-

bulan vakada metha'ldar olup da henüz derdest 
edilmiyenler varsa bu affın onlara da teşmilini 
rica ederim. 

Erzurum Mebusu 
Durak 

VEHBİ B. (Karesi) — Bu adamların başka 
cürümleri varsa? 

HÜSEYİN AYNİ B. (Erzurum) — Efendim, 
bir meseleyi arz edeceğim, müsaade buyurulursa. 
Hükümet bunların masum olduğunu iddia edi
yor. Encümen de buna karar vermiş. Şimdi «bu 
mesele ile alâkadar olan bilcümle eşhas hakkında 
takibat yapılmayacaktır» diye o kanuna zeylen 
bir maddei kanuniye ilâve edelim. Bu suretle me
sele olur biter. 

REİS — Efendim, evvelâ Dahiliye Encüme
ninin mazbatasını reyinize arz ediyorum. Dahi
liye Encümeni bu iki müstediye de affın teşmi
lini teklif ediyor. Takrirler ise bu meselede, Şeyh 
Eşref meselesinde alâkadar olanların cümlesinin 
affını istiyor. Evvelâ takrirleri, Hüseyin Avni 
Beyle Durak Beyin takrirlerini - ki, ikisi de aynı 
mealdedir - reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler el kaldırsın. Kabul edilmiştir. Yani bu Şeyh 
Eşref meselesinde alâkadar olanların, mahkûm 
olsun, olmasın hepsi affedilmiştir. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — Kab-
lelhüküm af caiz değildir. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Yalnız Bayburt 
meselesi mi bu? 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Efendim, mad
dei kanuniyenin bu suretle tashihinden sonra 
da reye konulması lâzımgelir. Af Kanununa müs-
tenidolur. (Gürültüler) Rica ederim. Müsaade 
buyurunuz, af mahpus olanlar için olur, dağda 
gezenler için, daha mahkûm olmamış olanlar için 
bir maddei kanuniye ister. Şu halde maddeye 
Şeyh Eşref meselesinden dolayı... 

DURAK B. (Erzurum) — Büyük Millet Mec
lisinin kararı kanunun hükmünden daha kuvvet
lidir. 

HAKKI HAMI B. Sinob) — Kuvvetlidir baş
ka kanun başka. Rica ederim hisse kapılmıyahm, 
bendeniz affedilmesin demiyorum. Fakat yanlış 
kanunlar çıkarmıyalım. Maddei kanuniye henüz 
neşredilmemiştir, buradadır. Şeyh Eşref mesele-
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siyle alâkadar olanlar affedilmiştir, denildi mi 
dağdaki de dâhil olur, mahkemedeki de dâhil 
olur. işte mesele bu, binaenaleyh madde bu yol
da tashih edilmelidir. 

REİS — ikinci muamele; i'stimanın kabulü 
mahiyetinde olduğu için bir karar ile de olabi
lirdi. Fakat mademki Meclisi Âli af şeklinde 
telâkki 'ediyor. Af Kanununun birinci maddesini 
o .şekilde tashih edelim. Tashihini arzu buyu
rur musunuz? 

ADLÎYE VEKİLİ REFÎK ŞEVKET B. (Sa-
rühan) — Encümen tashih etsin. 

REÎS — OBu tashihi encümene mi verelim, 
biz mi yapalım? (Encümene hacet yok sesleri) 

O 'halde biz tashih ediyoruz. Madde şu şekli 
alıyor. 

Şeyh Eşref meselesinde alâkadar olanlann affına 
dair Kanun 

Madde 1. —- Geçen sene Bayburt'un Hart 
karyesinde tahaddüs eden Şeyh Eşref mesele
sinde alâkadar olanların cümlesi - hukuku şah
siye baki kalmak üzere - affedilmişlerdir. 

REÎS — Bu şekilde 'reyinize arz ediyorum, • 
maddenin bu şekilde tedvinini kabul buyuran
lar lütfen el kaldırsi'n. Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umunıiyesini kabul edenler, 
lütfen el kaldırsın. Kanun heyeti umumiyesiyle 
kabul edilmiştir. 

4. — İNTİHAPLAR 
1. — Koçgiri'ye gidecek olan Tahkik Heyeti 

için intihap 
REİS — Efendim iKoçjgiri'ye gidecek Heye

ti Tahkikıye için üçüncü defa olarak icra kılı
nan intihabatta reye iştirak 'eden 172, 22 müs
tenkif vardır. Üçüncü itihabolduğu için malû-
muâliniz ekseriyeti, izafiye ile de caizdir. Tas
nifi âra neticesinde Yusuf İzzet Paşa (Bolu) 
106, Ragıb Bey (Amasya) 99, Hulusi Bey (Ka
rahisarı Sa'hib) 95, Abdülkadir Kemâli Bey 
(Kastamonu) 91, Hakkı Hami Bey (Sinob) 75 
rey kazanmışlardır. Binaenaleyh bu zevat He
yeti Tâhkikiyeye intihabedilmiştir. (Allah mu
vaffak etsin, sadaları) 

2. — Memurin Muhakemat Encümeni ve He
yeti için intihap 

REİS — Şûrayı Devlet Memurin Muhake-
matına ait tetkik encümenlerine altı zatın inti-
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'babı lâzımgeldyordu. İcra kılınan intihap neti
cesinde reye dştirak ©den zevatın adedi 159 dur, 
bir'kaç da müstenkif vardır, şu halde gerçi mua
mele itibariyle tamam addolunabilirce de ekse
riyeti mutlakayı kimse kazanamamıştır. En 
fazla rey kazanan zevatın esamisini okuyorum. 
Malûmuâlileri Nizamname! Dahilîmizin hafi 
intihap hakkında tâyin ve tasrih ettiği intiha
battan madudolmasına göre arzu buyurursanız 
yine o usulü takibederiz, arzu ederseniz fazla 
rey kazananlardan reyi işari ile dahi intjhabe-
deriz. Çünkü bu intihap Nizamnamemizin tas
rih ettiği intihabattan değildir. 

Vehbi Bey (Karesi), Necati Bey (Erzurum), 
Ragi'b Bey (Gazdantb), Vehbi Bey (Konya), 
Müfid Efendi (Kırşehir), Ali Süruri Efendi 
(Karaihisarı Şarki). 

Fakat bu zevattan bâzı arkadaş var ki, üç 
encümende bulunuyorlar, bu encümenlerin faal 
olması lâzımgelir. Binaenaleyh (bu zevatı reyi
nize mi arz edelim, yoksa yeniden intihap mı 

İ K İ N O l 
Açılma sa: 

REtS — Birinci Reisvekili 
KÂTÎP : Haydar 

İ K İ N C İ GELSE 
Açılma saati : 

REtS — Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 
KÂTÎP : Haydar Bey (Kütahya) 

RElS — Celse küşadedildi. 

6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Müfettişi Umumilik hakkında kanun lâ

yihası, Karesi Mebusu Vehbi Beyin, Mülkiye mü
fettişlikleri teşkili hakkında, kanun teklifi ve Da
hiliye Encümeni mazbatası 

REİS — Müfettişi Umumilik Kanununun ba-
kıyei müzakeresine başlıyacağız. Lehte ve aley-
te söz alan zevatın hakkı kelâmları mahfuzdur. 
Geçenki listemiz mucibince söze devam edeceğiz 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahip) — 
Reis Bey usulü müzakere hakkında arz edece
ğim. 

Efendim bundan evvel lehte ve aleyhte söy-

mssr—ura 
i'cra edelim? İkinci derecede Hafız Ahıned Efen
di ,Hafız Mehmed Bey, Zekâi Bey, Sırrı Bey, 
Basri Bey, Haydar Bey, Hilmi Bey. Tensip bu
yurursanız bu iki kısım zevatı namzet şeklinde 
kabul ve bir namzet cetveli terttibedelim. Ekse
riyeti izafiye ile intihabedip bitirelim, veyahut 
kabul buyurduğunuz takdirde... 

VEHBİ Ef. (Konya) — Buyurduğunuz veç
hile ben iki encümende bulunuyorum. Bir üçün
cü encümene de intihabolunursam, her halde 
devam edemem, rüfekayı kiramdan rica ederim. 
Bana rey vermesinler. Şûrayı Devlet şeysinde 
rey verilmiş; rey verilmesin. 

VEHBİ B. (Karesi) — Kezalik bendenize de 
(Yeniden sadaları) 

REİS — Tensip buyurursanız intihabı yeni
den icra edelim. İki misli üzerine fazla rey 
alanların listesini de bırakıyorum, reylerinizi 
ihzar edersiniz. İkinci celsede intihap yaparız. 

(On dakika tenefüs) 

lenilen sözler hulâsa-edilirse hiç birinin aleyhte 
olmadığı anlaşılır. Ancak bir kısım arkadaşlar, 
anket şeklinde müfettişi umumilik istiyorlar. 
Bu ise, kanunu aletıtlak kabul edersek yalnız 
ikinci maddesinin tebdiliyle olacaktır. Şu halde 
uzunboylu kanunun heyeti umumiyesi hakkın
da söz söylemeye hacet kalmaz. Maddelere ge 
celim. Meclisin vaktini zayi etmiyelim, 

DAHİLİYE ENCÜMENİ REİSİ HAYDAR 
B. (Van) — Rüfekayı kiramın geçenki celseler-
deki izahatından anlaşılıyor ki arada bir suite-
fehhüm var. Bâzıları zannediyor veyahut arzu 
buyuruyorlar ki bu kanun Meclis nâmına, Mec
lisi azayı kiramı tarafından yapılacak daimî mu-
rakabei teşriiye; yani anket parlmanter dedik
leri şeydir. Halbuki Hükümetçe teklif edilen 
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vo encümence tetkik edilen bu kanun, Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 22 ve 23 nçü maddelerin
de mevzuubalısolan kanundur. Anket parlmanter 
hakkında kanun değildir. Esasen anket parl
manter için kanuna ihtiyaç yoktur. Birkaç de
fa arz ettiğimiz gibi murakabei teşriye için 
kanuna lüzum yok. Böyle bir'şey Meclisin nü
fuzunu kesreder. 

Çünkü murakabei teşriiye Meclisin en yük
sek ve son kullanabileceği en büyük silâhıdır. 
Ve bunu ancak ahvali fevkalâdede kullanabi
lir. Sonra bu silâh esasen memurine ve Hükü
mete müteveccihtir. Hükümete ve mumurine 
müteveccih olan bir kanun lâyihasının Hükü
met tarafından teklif olunmasını beklemek doğ
ru değildir. Bunun için bir daha tekrar arz 
ediyorum; yapılan kantin, murakabei teşriiye 
değildir. Heyeti Celileniz tarafından müttefi-
kan • kabul edilmiş olan Teşkilâtı Esasiye »Ka
nununun 22 - 23 ncü maddeelrinde mevzuubalıs
olan Müfettişi Umumilik Kanunudur. 

Bu yapılan lâyihai kanuniye Teşkilâtı Esa
siye Kanununun maddelerindeki maale katiyen 
ve katıbeten muhalif de değildir. Çünkü 22 - 23 
ncü maddeler diyorlar ki : «Memleket Müefttişi 
Umumilik mıntakalarma taksim olunacaktır» Hü
kümet, memleketi mıntâkalara taksim etmiş
tir ve bu mıntakalar gayet vâsidir. Geçenlerde 
bütçe mevzuubahsoldu. Evvelce de arz etmiş 
olduğum veçhile bu bir bütçe meselesi değil
dir. Tekrar ederim bir, ihtisas meselesidir. Büt
çeye koyabileceğimiz para ile bu müfettişi umu
milikleri idare edecek zevat yetişsin; ondan 
sonra bu teşkilât daha ziyade tevessü eder 
vo bütçeye daha fazla para koyarız. Ve müte
hassıslar yetişiyor. Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
22 - 23 ncü maddelerinde müfettişi umumiliğin 
ifa edeceği vazaif gösterilmiştir. Hükümetin 
yaptığı bu kanun lâyihasnıda encümenin de 
bittetkik bâzı tadilâttan sonra kabul ettiği 
esastır. Heyeti Celilenin maksadı murakabei 
teşriiye ise, yine tekrar arz edeyim ki, onun 
için kanun yapmaya lüzum yoktur. Meclis iste
diği gibi yapabilir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Mü
fettişi Umumilik Kanununun zeylinde muha
lefete dair şerhim var. Evet umuru dahiliyeyi 
ve Hükümeti murakabe meşruttur. Fakat bu 
Müfettişi Umumilik Kanunu nihayetinde göste-
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rildiği gibi İcra Vekâleti makamının teferruatı 

İ misillû teferruatlı ve şümullü bir teşkilât de-
j ğildiî-. Teşkilâtı Esasiye Kanununun birinci ve 
I ikinci maddelerinde: (Hâkimiyet bilâkaydü-

şart milletindir. idare, halkın mukadderatını 
bizzat ve bilfiil idare etmesine müstenittir), ve 
ikinci maddesinde; «İcra salâhiyeti teşriî kuv-

I vet ve salâhiyet, milletin yegâne ve hakiki mü
messili olan Büyük Millet Meclisinde tecelli 
eder.» demişiz, böyle olmakla beraber şekli ida
reyi başkalaştırmak ve halkı bir hale ifrağ et
mek istediğimiz halde diğer taraftan da eski 
usul ve âdatı ihya etmek istiyoruz. Binaena
leyh bendenizee bu şekilde bir teşkilâtın icrası 
muvafık değildir. Zaten Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun müfettişi umumilik faslında, zannede
rim, Hükümetin tasavvur ettiği müfettişi umu
milik bu şekilde değildir. Yalnız Meclisi Âli 
âzasından, memleketi manatıka taksim suretiy
le milletin umurunu murakabe etmek, muame
lâtı umuru teftiş etmek üzere müfettişler gönder
mek. Bendeniz de bu şekilde icrayı teftiş için şu 
kanun ve teklifin aleyhindeyim. Bugün için bu
na bütçemiz de müsait değildir. Taşrada de
vam eden birtakım yolsuzlukları da alâhalihi 
bırakmak da muvafık değildir. Durak Bey ve 
rüfekasmın evvelce vermiş oldukları takrirleri 
veçhile Meclisi Âliden hususi müfettişler gön
dermek suretiyle mülhakatta murakabe ve tef-
tişat icrası doğrudur. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Efendim bu 
lâyihai kanuniyenin müzakeresine başlanıldı
ğından beri, bir defa kanunun heyeti umumi-
yesinin kabul edilip edilmiyeceği anlaşılmadan, 
müfettişler dâhilden mi olsun, yoksa hariçten 
mi diye münakaşaya başladık. Bu esası kabul 
ettikten sonra... 

Durak B. (Erzurum) — Esas budur zaten.. 
HAKKI HAMI B. (Devamla) — Rica ede

rim esas bu değildir. Bir kere bu kanun mü
fettişi umumilik Kanunu diye geliyor. Müfet
tişi umumiliğe lüzum var mıdır, yok mudur? 
Buna karar verildikten sonra Meclisten mi ol
malı, hariçten mi olmalı... Bu ayrı bir meseledir. 
Heyeti umumiyesinden bahsedilirken mündere
catına girişiliyor. Rica ederim, mesele bu değil
dir. Anlaşılıyor ki : Kanunun heyeti umumiyesi 
Heyeti Celilenizce kabul ediliyor. Bu reye ko-

I nulsun ve sonra maddelere geçilsin... 

— ..201 — 



T7"§7 20.10 
HÜSEYİN ÂVNİ B. (Erzurum) — Efendini-

cereyanı müzakereye göre asıl mesele ile teklif 
olunan kanun arasında azîm fark vardır. Mâlû-
mâlileridir ki, Durak Bey ve rüfekasmm vermiş 
olduğu takrir üzerine, Meclis ısrar etti. Ve Teş
kilâtı Esasiye Kanunundaki müfettişlerin vazi
fesini ifa etmek üzere bu -müfettişlik teşkilâtını 
talebetmişti. işte bir gecelik kanun, esbabı mu-
cibesiz olarak huzurunuzdadır. Şimdi mesele, 
kanun yapacağız, fakat esbabı mucibesi nedir? 
Esbabı mucibesi başlıbaşma Durak Beyin ver
miş olduğu takrirdir. Halbuki Hükümet bu fır
sattan bilistifade bize bir şey arz ediyor. Biz 
vekilleriniz, tevdi ettiğiniz vazifeyi yaparken 
duçar olduğumuz bir müşkülât var. Evvelce on 
vilâyet varken şimdi elli vilâyet oldu. Bizim işi
miz çoğaldı. Vazifemizi böyle mmtakalara tef
rik ediyoruz, onlar yapsın. Biz burada daha fe
rah çalışalımdan ibarettir. Halbuki Meclisi Âli 
bunu istememiştir. Belki ben de bu şekildeki bir 
kanunun taraftarı olabilirim. Fakat bugünkü 
müzakereyi ihtiva edecek kanun bu değildir. 
Bütün arkadaşlarımızın gezip görmüş olduk
ları yerlerde Hükümetin muvaffakiyetsizlikleri 
var. Bunları tashih etmek ve suiistimal edenle
rin cezasını vermek için Meclis hakkı muraka
besini istimal ediyor. Bu hakkı murakabe, geçen 
Koçgiri meselesi gibi tahkikatı teşriiye değildir. 
O; bunu bihakkin doğrudan doğruya tarif ede-
miyecektir. Hükümetin buradaki muvaffakiyet-
sizliğinin sebebini aramak üzere Meclis içinden 
bir heyet intihabetti. işte bu anket dedikleri şu 
şekil zatı meseleye misal olarak gösterilebilir. 
Meclis doğrudan doğruya Hükümetin ve Vekil
lerinin vazifesine müdahale edip çalışacaksa bu
nunla başedemez. Bu bir iş değildir. Yüz iş; bin 
iştir. Bizim ya Hükümetimiz vardır veyahut 
yoktur. Varsa, îera Vekilleri varsa, Hükümetin 
icraatından mesul iseler, evet bugün ben de bili
yorum ki, Hükümet arzu olunan derecede kud
retini sarf edemiyor'. Ve Büyük Millet Meclisi
nin arzusu dâhilinde icrayı hükümet edemiyor. 
Biz bu yarayı tedavi etmek için ne yapacağız? 
Acaba bu işe bu teşkilât suretiyle vaziyed etmiş 
olmakla tedavi etmiş olur muyuz 1 Hayır, Hükü
met teşkilâtını bir nahiyeden merkeze varınca
ya kadar binlerce memur idare ediyor. Buna 
mukabil, Meclisin üç ilâ beş âzası her şeye nü
fuz edip ıslah edemez. Eğer Hükümetin hasta-
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lığı varsa bunun tedavisini başka yerde aramak 
lâzımgelir. Halihazırda âcil bir tedbir lâzımgeli-
yorsa ki, onu da yapmışsınızdır. O da asayişin 
temini, maddi ve mânevi hükümet ve devlet 
kuvvetlerinin muhafazası ve sair vazaifi ihtiva 
eden istiklâi mahkemeleri. İşte Büyük Millet 
Meclisi bu vazifeyi bu suretle yapmaktadır. Bu 
da bizi arzu olunan neticeye götürememiştir. 
Çünkü Büyük Millet Meclisinin arasından inti-
habettiği istiklâl mahkemeleri icrayı faaliyet 
için bir mmtakaya gidiyor. Kendisinin muttali 
olduğu şeyleri alıyor. Halbuki bu suretle Hükü
metin, müddeiumumileri, memurları âdeta istik
lâl mahkemelerine giriyor; Hükümet çarkının 
içinde kayboluyor. Onun vazifesi bu değildir. 
Biz bunu fiilen yapmışız ve fakat hata etmişiz. 
istiklâl mahkemeleri bir yere gider gitmez, 
müddeiumumiler, şube reisleri, kaymakamlar, 
müdürler, valiler ve bahusus kumandanlar bun
ların önüne binlerce evrak yığıyorlar. İstiklâl 
mahkemelerinin icraatını işkâl ve bunları ve su
retle meşgul ediyorlar. Bugün hepimizin muttali 
olduğu ve görüp kalblerimizi sızlatan suiidare 
devam etmektedir. Ve bu suretle de edecektir. 
Eğer Meclisi Âli bu husustaki salâhiyetini isti
mal etmek istiyorsa, mevcudolan istiklâl mah
kemelerine matlubolan hidematı gördürmelidir. 
Nedir bu? İstiklâl mahkemeleri firar işleriyle 
filân meşgul olamaz.. O kuvvei âliye, gördüğü 
şu aczi tashih için gitmiştir. Bir yere gittiği za
man en büyük kumandanı tutacak, en büyük va
liyi tutacak, en büyük memuru tutacak. Bunlar 
vazifesini yapabiliyor mu? Yapamıyor mu? İşte 
istiklâl mahkemelerinin vazifesi budur. Yoksa 
mahakimin vazifesini yapmak için altı yüz tane 
istiklâl mahkemesi ister. 

Bütün hukuku millet, hükkâm elinde iken, 
istiklâl mahkemeleri göndereceğimiz bir noktada 
firar işleriyle meşgul oluyor... İstiklâl mahkeme
leri kumandanların yanında... Maalesef efendi
ler bir kumandan mahkûm oldu diye ihtiyarınız 
haricinde mahkeme feshedildi. Geri getirildi. 
Demek ki: İstiklâl mahkemelerinden matlup fay
da hâsıl olamıyor. Bir kere Hükümetin fikri ya 
doğrudur veya yanlıştır, onu ıslah edelim. 

İkincisi : Emniyet etmediğimiz şeyler nedir? 
Ve kimlerdir? O anlaşılmalı... Anket denilen şey, 
Hükümet icraatta muvaffak olamıyor da biz bu 
işi yapıyoruz demektir. Eğer böyle mmtaka; mın-
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taka müfettişlikler ihdas edecek isek Meclis 
icrai bütün salâhiyeti alıyor demektir. Esasen bu 
salâhiyet üzerinde iken Hükümetin daha mâ
nası nedir? Benim buradan göndereceğim heyeti 
teftişiye, dört vilâyetin, sekiz vilâyetin umuru ile 
iştigal ederse umuru maliyesine, umuru adli
yesine müdahale ederse İcra Vekillerinin ne mâ
nası kalır? Bu tarzın hukukta hiç bir yeri yok
tur. Hükümet icra vazifesinde muvaffak olamı
yor. Bunun hatalarını kapatmak için ve yara
larını tedavi etmek üzere içimizden bir heyet 
gönderilmiştir. O da istiklâl mahkemeleridir. 
Halbuki istiklâl mahkemeleri, Hükümetin arzu 
ettiği şeylerle iştigal etmektedir. Ahzi asker şu
belerinin firar ve saireye dair kucak kucak ev-
rakiyle iştigal eden istiklâl mahkemeleri, Bü
yük Millet Meclisinin arzu ettiği kuvvet ve kud
reti âliye makamından düşmüş ve Hükümetin 
elinde onun bir mahkemesi olmuştur. Onun için 
efendiler, yapacağımız şey müfettişlik değildi]'. 
Hükümeti kontrol etmek, vazifesinde istikamet 
göstermiyenleri arayıp tecziye etmek için yapa
cağımız bir şey vardır. O da; istiklâl mahkeme
leri bugünden itibaren ellerindeki evrakı atarlar. 
Müddeiumumi intihabedersiniz firari efrat için, 
Divanı Harb teşkilâtı varsa onlar bakar, sonra 
hiyaneti vataniye yapan varsa onun için ayrıca 
kanun vardır. Mahkemeler ona bakar. 

istiklâl mahkemeleri kanunun hüsnü tatbikin
den mesul olmalıdır; kanun hüsnü tatbik olunu
yor mu, olunmuyor mu? Suiistimalâtta bulunan 
var mıdır, yok mudur? Bunları tetkik etmeli. 
Gidin hapishanelere binlerce insan inim inim 
inliyor. Mehmed'leri İstiklâl Mahkemesine ver
diniz. Ne o? Kaymakam Bey vermiş, bu adam 
iki okka şeker kaçırmış. Rica ederim, bu, hiya
neti vataniye midir ve İstiklâl Mahkemesi bu
nunla uğraşır mı ? İstiklâl mahkemeleri, bir ka
nun hüsnütatbik olunuyor mu, olunmuyor mu? 
bunu tetkik eder. İstiklâl mahkemelerinden bek
lediğimiz hidemat bu olduğu takdirde müfet
tişi umumilik meselesi hallolmuş olur. 

Bu kanuna gelince; ne deniyor. Hükümet 
kendi icraatında demin arz ettiğim gibi; bizim 
işimiz çoktur. Bir tabaka istiyor sizden, eski 
vilâyetler makamına kaim olmak üzere bir mü
fettişlik. öyle bir müfettişlik ki efendiler bir 
kral mıdır, yoksa vali midir? Ve bu suretle ma
iyetinde malî müfettiş bulunacak, adlî müfet
tiş bulunacak, sonra mmtaka mıntaka ayrıla-
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cak, müfettiş bey umuru Devletin her hususun
da mütehassıstır. Vereceği karar muta olacak
tır. Bütün vekâletlerin salâhiyetini nefsinde 
cemedecektir. Bu; Hükümetten de, Büyük 
Meclisten de yüksektir. Çünkü bütün vekâlet
lerin hukukunu üzerinde cemediyor. Memur 
azledecek, nasbedecek. Böyle bilûmum hukuku 
deruhde edecek insan göremiyorum. Topu, tü
feği, makinalı tüfeği bulunacaktır. Bunu müza
kere etmek zaittir. Maksadımız bu değildir. Bu 
bir ayrı tekliftir. Bu teklifin bugün zamanı mı
dır, değil midir? Bunu bendeniz mevzuubahset-
miyorum. Meclisin izhar ettiği arzu Hükümeti 
murakabedir. İstiklâl Mahkemesi matlup vazi
fe ile iştigal etmemektedir. Bu kontrol vazife
sini yaptıracak vekiller vardır. İcabında Adli
ye Vekilini çağırırız, şu haksızlık yapıldı; Mü
dafaa! Milliye Vekilini çağırırız, bu haksızlık 
yapıldı, deriz. Bu Devletin çarkı müfettişlikle 
dönmez. Bunun içinde binlerce memur vardır, 
yüzlerce mahkemeler vardır. Bu Meclis bu mes
eleyi üzerine mesuliyeti alıp çıkaramaz. Mü
fettişi umumilik meselesi bugün mevzuubahs-
olmamalıdır. Evvel beevvel Meclisin kararı taay
yün etmelidir. Meclis ne istemiştir ? Bu karar ta
ayyün ettikten sonra müzakereye devam edebiliriz. 
Bendeniz bu bapta tertibettiğim esbabı mucib^li 
ve birkaç maddeyi ihtiva eden Müfettişi Umumi 
Kanununu teklif ediyorum. Zannederim, Mecli
sin bütün fikri tamamiyle bunda temerküz ede
cektir. İstiklâl mahkemelerinin istiklâlini temin 
ediniz. Anket dediğiniz o vazifeyi de, kaza vazi
fesini de onlar yapacaktır. Madem ki, onlar va
zifede devam ediyor, bunda da ne dereceye ka
dar isabet olmuştur. O ayrıca bir meseledir. Ma
demki Hükümetin teşkilâtında hata vardır, bunu 
tashih ettirinceye kadar istiklâl mahkemelerini 
teftiş vazifesinde devam ettirelim. Bir taraftan 
da arzu ettiğimiz Hükümeti meydana getirmeye 
çalışalım. Çare budur. Başka yok. 

TUNALI HİLMİ B . .(Bolu) .— Efendim, 
Hakkı Hami Beyin hissiyatına dokunmasın. Mü
saade ederlerse bir şey arz edeceğim. Geçen gün 
biraz benim hakkıma tecavüz ettiler. Dediler ki; 
bu kanun müttefikan kabul edilmiştir. Müfettişi 
umumilikler o gün müttefikan kabul edildiği 
halde bugün reddedilmesi mânâsız olur. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Hayır, ben 
böyle bir şey söylemedim. 
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TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Evet söy

lediniz, not ettim. Hakkı Hami Bey şuradan söy
lemiştir. Müttefikari'demiştirv 

REÎS — Hilmi Bey, şahsiyattan bahsetmeyi
niz. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Devamla) — Fikir sa
hibinin ismini zikretmezsem zannımca diğer ar
kadaşlara tecavüz etmiş olurum. 

HAKKI'HAMI B. (Sinob) — Mecnun olma
dığıma kaaniim. Ben söylediklerimi bilirim. Bina
enaleyh böyle bir şey katiyen söylemedim. Söy]e-
mediğim sözü kabul etmem. 

TUNALI HlLMÎ B. (Devamla) — Pekâlâ ri
ca ederim, sözümü geri aldım. Arkadaşlar Allah 
zabıttan da o, (müttefikan) kelimesini çizsin. 
(Handeler) 

Efendim, Mazbata Muharriri Bey müdafaa 
sırasında1 eski usulü terk ile yani tahlilî tarzı terk 
ile terkibi cihetine gittik, buyuruyorlar. Binaen
aleyh bu iki tarzı iltizam etmemiş olsaydık biz de 
Meclisin iktisadına muhalif olarak aksi bir cere
yan takibetmezdik. Yani, nahiye kanununu 
bitirmezden evvel buraya müfettişi umumilik 
kanununu getirmeye mecburiyet hissetmezdik. 
Nasıl diyeyim?.. (Nasıl dersen de, sesleri) Efen
dim Haydar Bey böyle buyurdukları gibi bir
kaç; celse evvel Dahiliye Müsteşarı Bey küçük
ten büyüğe doğru gittiğini iddia etti. Sorarım 
beylere. Bu memleketin temel taşı olan, milletin 
temel direği olan köyler bırakılıp da nahiyeye 
gidilirse acaba küçükten büyüğemi gidiliyor-
muşf Neden evvelâ manen en büyük olan köy
den başlanılmadı.? (Sadede sesleri) Müsaade 
buyurun. Bunlar dâhili muterize olarak nasıl 
söylenmiş ise benim de böyle vesilelerden isti
fade ile köylüyü ileri sürmek hakkımdır. 

Şimdi asıl lâyihaya gelelim. Beyler bu lâyi
ha ile iştigal edecek zamanda değiliz. Çünkü 
en esaslı gayeye doğrudan doğruya taallûk eden 
bizim bir gazamız var. Hayatımız vardır. Müm
kün olduğu kadar bütün maddi, mânevi kuvvet
lerimizi ona göre merkezileştirmeliyiz. 

Bunun zamanı değildir. Çünkü bütçenin açı
ğı malûmunuz. Parasızlık malûm. Bugün ordu 
varken, ordu para isterken evvelâ parayı orduya 
badehu diğerine, fakat diğerine verip vermiye-
ceğim henüz tahakkuk etmemiş olduğu için 
bendenizce bu müfettişi umumilik, bu kadar bü
yük masrafa taallûk eden bu müfettişi umumi
likler meselesi kapatılmalıdır. Hatırlıyorum ki 
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Mazbata Muharriri Bey yahut Dahiliye Encü
meni Reisi Bey affederler. Bir noktaya vaki 
itiraza mukabelede bulundular. O da yine para 
meselesidir, öyle bir mıntaka ayırmışız ki her 
biri ayrıca altışar mmtakaya ayrılırsa belki 
teftiş kabil olur. Ve her birinde altı kere altı 
otuz altı tane müfettişi umumilik teşkil edilmek 
lâzımdır. O halde otuz altı müfettişi umumilik 
teşkil edilmeli ki neticei haseneye müncer olabilsin. 
Halbuki bütçe buna müsait değildir. Binaena
leyh bu çare ile Meclisi Âliniz son bir çare 
gibi kabul edemez. Arkadaşlar para olsa bile şu 
mıntaka meselesi karşımızda bu kanunun bugün 
reddedilmesi için en derin ve en esaslı zemin 
hazırlamış olur. Paramız olsa bile dedim. Zira 
müfettişlik onun dairesinde kendisine merbut 
olarak adliye, mülkiye, askeriye gibi müfettiş
likler de bulunacak. Ne kadar olsa üç beş mil
yonluk masraf kapısı açılacak. Halbuki bu pa
rayı biz veremeyiz. Binaenaleyh; katiyen izah 
etmeksizin tekrarı sevmem. Hüseyin Avni Bey 
biraderimiz pek güzel surette izah buyurdular. 
İstiklâl mahkemelerini çoğaltalım; salâhiyetini 
tevsi edelim. Bundan daha mükemmel daha se
ri bir şekil olamaz. 

DURAK B. (Erzurum) — Memleketten is
tiklâl mahkemelerini kamilen kaldıralım, mem- . 
lekete adalet verelim. Adalet için çare istiklâl 

.mahkemesini kaldırmak. Müfettişi Umumilik 
Kanununda toptan tüfekten bahsediliyor. Bu 
milletin üzerine hâlâ top ile, tüfek ile mitral-, 
yözle mi gideceğiz? Efendiler, yalnız adalet 
için kapı arayın. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, Durak Bey 
sözleri arasında zühulen söylemiş olmalı, her 
hailde tashih buyurmaları icabeder. .istiklâl 
mahkemelerini kaldıralım, adalet tevzi edelim 
dediler. Bu iphamlı bir tâbirdir. İstiklâl mah
kemeleri Meclisin müntehabı bir heyettir. Va-
kaa bendenizin reyi yoktur. Mademki Meclisin 
bir mahkemesidir. Onun kaldırılmasiyle mem
lekete adalet gelecek tarzında idarei kelâm et
tiler. Bunu izah buyursunlar. 

DURAK B. (Erzurum) — Ben Heyeti Ali-
yeniz içinden gitmiş olan arkadaşlar için söyle
miyorum. Ben bütün halka her hangi bir ce
zayı tatbik için gönderilmiş ve gönderilecek, 
yani bu hususta tatbik olunmuş vakalar hak
kında söylüyorum, yani demek istiyorum ki 
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(Gürültüler) öyle bir kapı arıyalım ki, ceza ve 
saire kapısı ile halkı korkutmak istemiyelim. 
Halka adalet tevzi edelim. Ne mahkeme kapısı
na gitsin ve ne de mahkeme ona ceza vermek 
tarafını bulabilsin. İşte bunu istiyoruz. Mesele 
buradadır. Bu mühim meseledir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim, 
Durak Bey biraderimiz İstiklâl mahkemelerinin 
yalnız cezai kısmından bahsetmek istiyorlar. 
Ve zannederim ki, İstiklâl mahkemeleri halka 
karşı mânevi bir top ve tüfek gibi kullanılma
mıştır. Eğer İstiklâl mahkemeleri muktedir 
değillerse iktidarını teksir etsinler, kendilerine 
verilmiş olan vazaifi bihakkin ifa etsinler de 
Hükümetin zâlimlerine karşı kendisini göstersin
ler. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Efendim, 
o da, bu da masraftır. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Fakat istik
lâl mahkemeleri bedava gitmez. Fakat bu mah
kemeler bir kuruş masrafa sebebiyet verirlerse 
müfettişi umumilikler yüz binlerce sarfiyat icra 
ederler. 

BİR MEBUS BEY — Reis Bey Sadet hari
cinde bahsediliyor. 

REİS — Müfettişlik Kanunundan bahsedi
niz. İstiklâl mahkemesi Kanunundan bahsetme
yiniz. İstiklâl mahkemeleri müzakeresi yok. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Efendim; 
bendeniz adedlerinin tezyidini talebediyor ve 
teklif ediyorum. İstiklâl mahkemelerinin bu 
mülkte husule getirdikleri tesir o kadar ilâhi o 
kadar rahmanidir ki, siz bunların adedini tez-
yidetmekle siz de bir ilâhi iş görmüş olacaksı
nız. 

HAMİD B. (Dahiliye Vekâleti Müsteşarı) 
— Efendim; bendeniz zannediyorum ki, bura
da müfettişi umumilik lâzım mıdır, değil mi
dir? Bunun münakaşasına salâhiyettar değilim. 
Çünkü; bir Teşkilâtı Esasiye Kanunu yapmış
sınız. O Teşkilâtı Esasiye Kanununda adetâ o 
müfettişliği Hükümetin teşkilâtı ruhiyesi, dere-
cei intihaiyesi olmak üzere kabul etmişsiniz. 
Bugün bu teşkilât sizin arzunuza muvafık ol
muş mu, olmamış mı? Asıl mevzuubahsolacak an
cak bu olabilir. Çünkü;' Teşkilâtı Esasiyede Mü
fettişi Umumilik olacaktır, diyorsunuz. 

Bir de Durak Beye cevap vermek isterim, 
Müfettişi umumiler maiyetine toplar, jandar

malar veriyorsunuz, buyurdular. Efendiler, bi
zim bunu vermekteki maksadımı^, ikide bir ida-
rei örfiye ilân etmek ve idarei askeriyeye mü
racaat ihtiyacı olmamak içindir. Bunu, zuhur 
edecek her hangi bir hâdiseyi doğrudan doğru
ya kendimiz mülkî ve idari bir tarzda teskin 
için koyduk. Yok, bunu arzu etmeyip de yine 
orduyu vazifei asliyesini terk ettirerek memle
ketin her tarafına sokmak istiyorsanız ona di
yecek yok. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Efendim, bendeniz uzun söyliyecek değil jm. 
Görüyorum ki, zemini müzakere mecrasını de
ğiştirdi. Meclisi Âlinin kabul etmiş olduğu 
bir müfettişi umumilik teşkilâtı vardır. Ve son 
zamanlarda orduyu teftiş ve ihtiyacını anlamak 
için cepheye giden, gelen heyet te, bir müfet
tişi umumilik teşkili için bir lâyihai kanuniye 
vermişti. Ve o vakit o teklif müzakere edilirken 
Başkumandanlık teşkili dolayısiyle o geri kal
dı. Son zamanlarda yine müfettişi umumilik 
meselesi mevzuubahsoldu. Meclisi Âli böyle 
bir kanun yapmaya karar verdi. Asıl illet, ma-
kinayı düzeltmek ve bir sistem kabul ederek 
onun başına onu işletecek makinistler getirmek
tir. Hastalık buradadır. Bunu yapmak lâ
zımdır. Hükümet vekili müsteşar geliyor. Ken
dileri de burada tekrar ediyorlar, diyorlar 
ki; memlekette idare yoktur. Bu sistem bozuk
tur. Yerine hiçbir sistem getiren yok- Ve bu 
derdin devasiyle uğraşan hiç kimse yok. Mem
leketin her tarafı idaresizlik yüzünden, zu
lüm yüzünden yıkılmaktadır. Bu hastalık he
pimizin kalbini yaktığı için her hangi bir ve
sileyi bahane ederek çıkıyor, bu kürsüde söy
lüyoruz. Bu mesaili mevzuubahsederken asıl tet
kikle meşgul olduğumuz vazifeyi ihmal edi
yoruz ki : Müfettişi Umumilik lâyihai kanuni-
yesinin lehinde, aleyhinde söyleyip onu müza
kere etmek lâzım iken, zemini müzakere mecra
sını kaybetti, istiklâl mahkemelerine ve saireye 
intikal etti, gitti. Binaenaleyh bizim şimdi mü
zakere edeceğimiz. Müfettişi Umumilik lâyihai 
kanuniyesidir. Bunun lehinde aleyhinde söy-
iiyelim. Bunun tebdil edilecek maddelerini teb
dil edelim, konacak yerlerini koyalım. Eğer 
bugün bu lâzım değilse ki, Vehbi Bey arkada
şımız demiştir, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
birçok mevaddı henüz tatbik edilmemiştir ki, 
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22 nci, 23*ncü maddelerini şimdiden tatbik et
mek istiyelim ve bunu istemiyorsak pekâlâ bu
nun zamanı değildir. Diğer mevad tatbik edi
lince bunu da tatbik edelim diyelim. Bunu ata
lım, çıksın, gitsin. 

HAMÎD B. (DAHÎLlYE VEKÂLETİ MÜS
TEŞARI) — Efendim, yalnız bir maddeye ce
vap vereceğim. Geçenki gün beyanatımdan Hü
kümet yoktur mânası istihracedilmiş. Bendeniz 
geçen gün Hükümetin memlekette geçirdiği 
idarenin safahatından bahsettim ve onu oldu
ğu gibi tasvir etmeye ve hiçbir kimseyi aldat-
mamaya çalıştım. Zannedersem bugün marazı 
teşrih etmemiz; o maraza vukuf peyda etme
miz, âtide yapacağımız ıslahat için, yürüyece
ğimiz, atacağımız, hatveyi takdir ettiğinize delâ
let eder. Bugüne kadar Hükümette birçok usul
süzlüklerden daha doğrusu ilimsizlikten bir
çok fenalıklar olabiliyor. Efendiler, biz onları 
keşfetmişiz. Eğer Meclisiniz kanunu himaye 
eder, burada vaz'olunan kavaninin hüsnü tat
bikinde murakabe vazifesini tamamiyle ifa eder
se biz bu Hükümeti ıslaha kaadir olduğumuzu 
her vakit ispat edeceğiz. İnşallah bir sene son
ra Meclisinize yine her hangi bir vesile ile çık
tığımız zaman yapacağımız ıslahat hakkında 
izahat verebileceğiz. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Bu sözü 
Hükümetin harekâtı için senet ittihaz ederiz. 

EMİN B. (Erzincan )—• Efendim, iki gün
den beri cereyan eden müzakâtat ve bunun 
hakkında söz alan rüfeka buraya çıktıkları za
man hiçbir suretle müfettişi umumilik lâzım-
değildir kanaatini izhar etmedi. Hepsi ale-
lûmum müfettişi umumiliğe lüzumu katî oldu
ğunu ve fakat bâzısı Vehbi Bey gibi müdellel 
ve müspet bir surette bizim arzu ettiğimiz bu 
olmadığını ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
tatbikine başlanarak en nihayetinde 22 nci, 
23 ncü maddelerinin tatbikini ileri sürdüler. Bâ
zı rüfeka da anket meselesini ileri sürdüler. 
Bendeniz öyle zannederim ki, anket Meclis için 
kullanılacak en mühim ve en son silâhtır, öyle 
en mühim silâhı her zaman istimal etmek, onu 
körletmekten başka bir netice vermez. 

Sonra dediler ki; müfettişlik meselesi ihtisas 
meselesi değil midir! Ben öyle zannederim ki, mü
fettişlik meselesi, saatçilik kadar ince ve ihtisas 
meselesidir. İhtisası olmıyan hiç bir zaman müf-
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fettiş olamaz. Bunu söylemekle beraber mesele 
şu şekli kanuniye geliyor. Müfettişlik lâzım 
mıdır, değil midir? Bendeniz bunu söylemiyece-
ğim. Hamid Beyefendinin tasrih ettiği veçhile 
Meclisi Âli onu Teşkilâtı Esasiye Kanununda ka
bul etmiştir. Binaenaleyh müfettişlik bu memle
kete lâzımdır. Yalnız bu kanun hakkında söyli-
yeceğim. Bu kanunu bendeniz baştan aşağıya tet
kik ettiğim zaman müfettişi umumilik mânasını 
ifade etmiyecek bir şekilde gördüm. Eğer Hü
kümet bunu bize teklif ettiği zaman, size müfet
tişi umumilik kanunu değil valii umumilik ka
nunu gönderiyorum, demiş olsaydı o suretle 
müzakere cereyan ederdi, öyle zannederim 
ki; müfettişi umumilik namı tahtında şu kanu
nu müzakere edersek vallahi Meclisi Âli darıl
masın, müfettişin mânasını bilmiyorlar diye de 
hariçte tariz edecek pek çok kimseler buluna
caktır. Bunda müfettişin mânasını ifade edecek 
hiç bir şey yoktur. Doğrusu valii umumilik teş
kilâtı vardır. Meclisi Âlinin ise Hükümetten 
istediği bir müfettişlik kanunudur. Bunun 
reddi için bundan daha büyük bir sebebolamaz. 
Binaenaleyh bizim Hükümete söyliyeceğimiz 
söz, şimdi gönderdiğiniz şu kanun bir müfettişlik 
kanunu değildir, bir teşkili idare kanunudur. 
Teşkili vilâyat ise bunu burada kabul etmiyoruz 
ve edemiyeceğiz. Binaenaleyh al kanunu git, de
mekten başka hiç bir şey kalmamıştır. 

OSMAN B. (Lâziztan) — Efendim, mesele 
İdarei Devlete inhisar etmesiyle bendeniz mesele
yi çok mühim görüyorum. Onun için bâzı arka
daşlar demin buyurdular ki; müzakere kâfidir. 
Bendeniz arkadaşlarımızın açıkça fikirlerini söy
lemelerini ve Hükümet ve memleketin de itiraf 
buyurdukları gibi bozuk olan Hükümet makina-
sına bil' intizam vermeyi kararlaştıralım. Haki
katen bu makinanm çok zamandan beri bozuk 
olduğunu herkes iddia eder durur. Fakat; maal
esef bunun İslahına doğru, bendeniz ta uzaklar
dan bahsetmiyeceğim, meşrutiyetten beri, hiçbir 
adım atılmamıştır. Çünkü memleketimizin ihti-
yacatı içtimaiyesi, halkın zihniyeti, arzusu hal
kın birtakım itiyadat ve âdatı nazaıı itibara alın
mamış, şimdiye kadar bilhassa İstanbul'da ka
nunlar yapılırken alelûmum ya İtalya'dan ya
hut Fransa'dan veyahut her hangi yerden tercü
me edilerek ve bu tercüme edenler bir parça zah
met çekmek suretiyle bir Kavanin mecmuası 
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vücuda getirmişler ve bu suretle meydana geti
rilen Kavanin mecmuası memleketimizin ve bil
hassa milletimizin hayatı içtimaiyesiyle kabili telif 
değildir. Ve onun içindir ki, bu makina bu ana 
kadar bozuk gidiyor. Biz buraya toplandığımız 
zaman yeni bir esas vaz'etmek istedik. Ve Mü-
dafaai Milliye meselesini aynı zamanda tedvir 
etmek, düşmanımızı topraklarımızdan atmak 
emelini bütün mevcudiyetimizle beslediğimiz hal
de yanyana yürümek üzere dedik ki; yeni bir 
bina meydana getirelim. Bendeniz meslekim iti
bariyle arz ederim ki; tesis edeceğimiz binanın 
mahiyetini tâyin etmeden o bina için icabeden 
malzemeyi tabiî ihzar edemezsiniz. Bina kagir 
midir? Ahşap mıdır? Ahşap olarak yaptığınız 
bina için çimento sipariş edemezsiniz. Bu gayet 
tabiî bir şeydir. Burada bir Büyük Millet Mec
lisi teessüs etmiştir. Bunun bizim tarihimizde, 
Avrupa tarihinde emsali yoktur. (Var, sesleri) 
Yalnız Şark inkılâbında, Rusya Bolşevik inkı
lâbında, Rusya'da teessüs etmiş Umum Rusya 
Kuvvei îcraiye Komitesi vardır ki - salâhiyeti 
itibariyle diyorum, tarzı intihabı itibariyle söy
lemiyorum - salâhiyet itibarîyle bizimkine ben
zer. Çünkü icrai mahiyeti haizdir. Ve Biz de de
dik ki; bizim Meclisimiz teşriî ve icrai mahiyeti 
haizdir. Yani bu Meclis idarei devlette teşriî ve 
icrai salâhiyetini eline aldı ve memleketi bu su
retle yürüteceğim dedi ve Teşkilâtı Esasiye Ka
nunu olmak üzere bir de kanun meydana getir
di. Şimdi idarei devlet makinasını tanzim et
mek üzere daima nazarı teemmüle alacağımız en 
mühim meseleden birisi bu meseledir. Bunda ya 
isabet etti veya etmedi. Bu ayrı bir meseledir. 
Bunun aksi iddia edilmedikçe muzir telâkki edi
yoruz. Biz bundan sonra buna fer'olarak yapa
cağımız her hangi bir teşkilâtta daima bu bina
nın cins Ve mahiyeti esasiyesini nazarı itibara 
alarak ona göre fer'i olarak kanunlarımızı yap
mak mecburiyetindeyiz. 

Şimdi rüfekayı muhteremeden bîzıları bu
yurdular ki İstiklâl mahkemelerini tevsi edelim. 
Bendeniz istirham ederim, İstiklâl mahkeme
sine revolüsyoner bir mahkeme tarzında bir ma
hiyet veriyorum. Fevkalâde zaman için fevka
lâde ahval karşısında teessüs etmiş fevkalâde 
salâhiyeti haiz mahkemedir. Böyle silâhların 
memlekette daimi surette beka bulmamasını zan 
nedersem. hepimiz temenni ederiz. Onun için 
böyle şekilde teessüs etmiş heyetlerin memle-
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kette aynı sistem üzerine devam etmeleri ve bu
nun murakabei Devvette alet kılınması bende-
nizce bu doğru değildir, yalnız bunu arz etmek 
isterim. 

TEVFİK Ef. (Kângırı) — Onun yerine top
lu tüfekli müfettişler mi gönderelim? 

OSMAN B. (Lâzistan) — Bu suretle bu mu
vafık olmadıktan sonra ve Meclisi Âliniz icrai 
salâhiyeti haiz olduktan sonra, icraatında bu-
lun:üi makinalarm da murakabesi Meclise aittir. 
bu gayet tabiîdir, kabul edildikten sonra hiçbir 
hukukşinas çıkıp aksini iddia edemez. Belki rü
fekayı muhteremeden, uzun müddet idarei Dev
lette bulunmuş olan kimselere benim nazariyem bi
raz garip gelir. Fikir her vakit muhterem ve iç
tihat mukaddestir. Çünkü bir misal getirece
ğim. Bir insan on, on beş sene bir makinada ma
kinist olarak çalışırsa, diğer bir sistem karşı 
smda şaşalar. Tabiî o sisteme alışmadı lâzımdır, 
onu kavrayamaz. Onun için o sisteme de alış
ması lâzımdır. İdarei Devlet bir sistemden di
ğer bir sisteme geçince şüphesis Devlet memur
ları bir acemilik devresi geçireceklerdir. Şüp
hesis, bu tabiîdir. Bu esas değişti, öyle bir esas 
vaz'edildiki bu esası şimdiye kadar böyle vaz'-
eden olmamıştır. Benim içtihadım budur. Yap
mış olanlar vardır. Ben bunu kabul etmiyorum. 
Arkadaşlar arasında ben mukallit olmuş olu
rum, onu kabul etmiyorum. 

Sonra teşkilâtın bütçesinden bahsettiler, 
Bütçe meselesi burada mevzuubahis değildir. 
Biz kanunu vaz'ederken bütçeyi düşünmek fer'i 
bir meseledir. Bütçe meselesi burada mevzuu-
bahsolamaz. Eğer milletin buna ihtiyacı var
sa Devlet makinasmm tanzimi buna vabeste ise 
bütçe meselesi fer'idir, bunu yapmak mecbu
riyetindeyiz. 

TEVFİK Ef. (Kângırı) — Yorganına göre 
ayağını uzatmak da kaidedendir. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Biz de müfettişle
rimizin adedini yorganımızın boyu kadar uzatı
rız. Daha fazla masraf yapmayız. Meclis madem 
ki, icrai salâhiyeti haizdir. Meclis murakıptır ve 
murakabe edecektir. Fakat yalnız şayanı teessür 
bir vaziyet karşısında kaldık. Hükümet bize di
yor ki; vazifenizi yapınız. Biz size adalet tevzi 
edeceğiz. Bendeniz de buna cevap olmak üzere di
yorum ki: Bu Meclis idarei Devlet makinasını 
tedvirle daima münasebette değildir. Hükümetin 
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daha büyük vazifesi var idi ki, onu şimdiye kadar 
hiç yapmamıştır. Şimdiye kadar Hükümet, 
vesait elinde olduğu halde husule gelen 
kanunsuzluk ve yolsuzluğu bu Meclise ih
bar edip bu Meclis bunu izale etmezse 
o vakit söylemeye hakkı vardır. Bu olma
mıştır. Daima kendi aralarından birbirlerinden 
çekinerek bunu söylememişlerdir ve zavallı halk 
kanunsuzluk yüzünden böyle sızlayıp durmuştur. 
Kanunun âdemitatbikı yüzünden, keyfî muame
leler yüzünden, lıotserane muameleler yüzünden 
millet sızlanıp durmuştur; Dahilî umurun maki
nisti olan Dahiliyeden bize hiçbir şikâyet olma
mıştır. Meclise karşı, efendiler, yapamıyorum, 
yed'i iktidarımdan bu çıkıyor, binaenaleyh, ben 
sizin vekilinizim, çünkü nazır değilim, nazır (mi-
nistre) dir. Biz bu Meclisin emirlerini ve kanun
larını tatbik için onun vekiliyiz... Bunu bize de
miş midir? Eğer bir tane demiş ise ve Meclis de 
bunun hakkından gelememişse hakları vardır. 
Bendeniz şimdi aksi olarak diyorum ki; Hükümet 
vazifesini yapmamıştır. Memlekette husule gelen 
kanunsuzluklardan Meclisi haberdar etmemiştir. 
Daima kendi aralarında konuşmuşlardır ve dai
ma Meclis bihaber kalmıştır. Binaenaleyh; bu 
hususta Meclisin üzerine attıkları kabahati ben 
Meclisin üzerinden alarak tamamiyle Hükümetin 
üzerine atıyorum. Ve Meclisi Âlinin bunda da işti
rakini k^bul etmiyorum. (Tabiî, sesleri) 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Fakat biz de vazifemizi aramamışız. 

OSMAN B. (Devamla) — Sonra bugün di
yorlar ki; Dahiliye Vekâleti tarafından müfettiş
ler gönderilsin ve onlar idarei Devleti murakabe 
etsinler. Bendeniz diyorum ki; bugün devam 
eden (İşitmiyoruz, sesleri) bendeniz diyorum ki; 
Dahiliye Vekâletinin bugün tâyin edeceği her 
hangi bir müfettiş bugün arzu ekmediğimiz şek
li idareyi murakabe edecek kudreti haiz olmı-
yacaktır, sözünü ıgeçiremiyecektir. Ve vazife
sini yapamıyaeaktır ve zavallı, maaş aldığı için 
o da oturup, çar nâçar ay nihayetini b'ekliye-
cektir. Çâr mecrur kaidesine binaen ay nihaye
tini 'beklemiyeeek ve raporlarını verecektir. 
Bendeniz diyorum k i : Bu Meclisin şekli teşek
külü ve Teşkilâtı Esasiye Kanunu mucibince 
müfettişler bu Meclisten olacaktır ve bunu Hü-
'kümet bize teklif etmiyecektir. Belki Meclis 
şitetdiyer (kadar bu hususta vazifesini ihmal eıt-
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mistir. Bu, Meclisi Âlinizin vazifesidir, Teşkilâtı 
Esasiye ile mukayyettir. İslediğiniz anda vâki 
olacak yolsuzluğa heyeti tahkikiye gitmesi için 
müfettiş gitmesi için Hükümetten !bir teklife 
hacet yoktur. Duyduğunuz anda haiz olduğu
nuz salâhiyeti icraiye dolayısiyle »gider, tef
tiş edersiniz ve bunu Hükümetin bize ihtar et
mesine lüzum yoktur. Binaenaleyh vazifemizi 
biz kendimiiz ihmal ediyoruz. Teşkilâtı Esasiye 
itibariyle ve vaziyeti hukukiyemiz itibariyle 
vazifemize mübaşeret ederken ve bu suretle mü
fettişlik meselesinin halledilme'sine doğru man
tıki bir usul ile gitmekliğimizi Heyeti Âliyenize 
teklif ediyorum. Ve sözüm de zannedersem kâ
fidir. ('bravo sesleri) 

ZEKÂÎ B. (Adana) — Meclisi Âlinin bu 
müfettişi umumilik kanunu itibariyle gösterdiği 
alâka şayanı takdirdir. Filhakika; bu müfetti
şi umumilik kanunu idaremiz üzerinde en mü
him esasattan birisi olacaktır. Bu hususta bir
çok mütalâalar dermeyan edildi. Bendeniz böy
le anladım. Esas itibariyle Teşkilâtı Esasiye 
Kanununa tevfikan yapılan müfettişi umumilik 
teşkilâtına itiraz edenimiz yoktur zannederim. 
Yalnız .müfettişi umumilerin Meclis âzasından 
mı? Yoksa, Hükümetçe tecrübedide memurin 
meyaııından mı? întihabedilmesi lâzımgeleceği 
mevzuufbahistir. Ve müfettişi umumilerin mut
laka mıntakalara tefrik suretiyle mi, ifayı va
zife etmesi, yoksa daima bir merkeze merbut 
olarak miktarının tahdidedilimesi lâzıgeleceği 
ve müfettişi umumiler birer mıntakada birer 
kişi olarak mı ifayı vazife etsinler yö'ksa bir 
mıntakada birkaç kişilik heyetti tahkikiye ola
rak mı ifayı vazife 'etsinler yoksa valii umumi
lik vazifesinin füruu hasebiyle müfetişi umu
miler vazifesinin bu misullû olup olmadığına 
dairdir. Bütün bunlar bendenizin kanaatince 
maddelerin müzakâratına geçildikten sonra mü
nakaşa edilecek, tesbit edilecek esaslardır. Ma
dem ki, esas itibariyle müfettişi umumiliğin lü
zumu hakkında Meclisi Âliniz müttefiktir ve za
ten bu ittifak ve kanaatindendir ki, vaktiyle ka
bul ettiğiniz Teşkilâtı Esasiye Kanununun 22, 
23 ncü maddesinde tesbit edilmiştir.-Bu madde
leri tekrar münakaşaya Meclisin bendenizce esa
sen salâhiyeti yoktur. Teklif olunan kanun vak
tiyle bizim kabul ettiğimiz Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 22 nci ve 23 ncü maddelerinin ruhuna 
muvafık olup olmadığı cihetine gelince, bu ei-
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het maddelerin müzakeresinde tâyin edileceği 
gibi bendeniz hulasaten Heyeti Celilenize Teşki
lâtı Esasiye Kanununda kabul ettiğiniz madde
nin mealinden mülhem olarak Hükümetin ve en
cümenin bu kanunu yaptığını ve Heyeti Celile-
ce buna kanaat hâsıl olduktan ve doğrudan doğ
ruya maddelerin müzakeresine geçildikten son
ra o maddelerde Heyeti Celilenin kanaatine mu
halif olarak neler varsa tebellür edecektik. Ve 
yine Heyeti Celilenin kanaatine göre o madde
lerin tahvili ve ona göre yeni bir şekle ifrağ edil
mesi çaresini arıyalım. Yoksa heyeti umumiyesi 
hakkında madem ki : Bu kanun Teşkilâtı Esasi
ye Kanununda kabul ettiğimiz o iki maddenin 
fıkaratma aynen mutabıktır ve hattâ Hâmid Be
yin pek muhik olarak dermeyan ettiği gibi bu 
müfettişi umumilik bir valii umumilik demektir. 
Çünkü doğrudan doğruya kuvvei icraiyeye jan
darmaya âmirdir. Ve bu itibarla valilere de âmir 
olduğundan asayiş ve emniyetten mesuldür. O 
halde müfettişlik bu'içrai vazifelere malûmuâli-
niz olduğu üzere murakıplik demektir, icraya 
müdahale etmez. Ancak yapılan ve verilen bu 
vazife yine Teşkilâtı Esasiye,Kanunundaki mad
delere müstenidendir. Binaenaleyh, onda bir ka
bahat varsa Heyeti Celileniz vaktiyle kabul et
tiğiniz Teşkilâtı Esasiye Kanununda bunu tas
hih etmesi icabederdi. Bu suretle kabahati bu 
maddelere atfetmek lâzımgelir. ( G ü r ü l t ü l ü 
Müsaade buyurun, efendim, bakınız Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 23 ncü maddesinde umumi 
müfettişlik mıntakalarının umumi surette asayi
şinin teminini müfettişi umumilere tevdi ediyor. 
Bu vazife ise icraidir. Bu vazifei teftişiye değil
dir. Binaenaleyh bunu Heyeti Celileniz o zaman 
tesb.it etmiş ve memleketin en büyük derdi olan 
inzibat ve asayiş meselesinin hakikaten çok 
esaslı bir surette temini için müfettişi umumi
lere bu mmtakalarda bu vâsi salâhiyeti vermeye 
iüzum görmüş ve kaani olmuştur. 

RASÎH Ef. (Antalya) — Efendim encümen 
namına mı söz söylüyorsunuz? 

ZEKÂÎ B. (Adana) — Evet efendim. 

RASlH Ef. (Antalya) — Efendim kanun 
buyurduğunuza münafi değildir. Fakat madem
ki Meclisin de icra salâhiyeti vardır, bu ona tea
ruz teşkil etmez. 

ZEKÂÎ B. (Adana) — Valii umumilik vazi
fesinin müfettişi umumilik namı tahtında mü-
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fettişi umumilere verilmesini Meclisi Âliniz Teş
kilâtı Esasiye Kanununu yaparken bu suretle 
kabul etmiş ve bittabi bu kanun da elyevm me-
riyülicra olduğundan bu maddelerden mülhem 
olmak lâzımgelen bu müfettişi umumilere de asa
yişi temin etmek üzere hem idarei mahalliyelere 
hem de idarei umumiyeye aidolan devairin tef
tişini ve murakıp vazaifini ifa etmesini onlara 
tevdi etmiştir/Binaenaleyh iş müfettişi umumi
lik namı altında valii umumiliktir. Mmtakalara 
tefrik... 

DURAK B. (Erzurum) — Efendim zatıâlini* 
ze bir şey soracağım. Şimdi buyuruyorsunuz ki, 
müfettişi umumilik müfettişlik değildir ve en
cümenin itirafı veçhile valii umumiliktir. Şu 
halde Meclis ihsas ettiğine göre, valii umumilik 
istemiyor, müfettişlik istiyor. Bu kanunun ona 
göre ıslahı lâzımgelir zannederim. 

ZEKÂÎ B. (Adana) — Efendim isterseniz va
lii umumilik deyiniz, isterseniz müfettişi umu
milik deyiniz, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 22 
nci maddesi bundan ibarettir. Yani müfettişi 
umumilik budur. 22 nci 23 ncü maddesinde di
yor ki ; umumi surette asayişin temini müfettişi 
umumilere aittir. Bu ne vazifesidir? Bunu ister
seniz valii umumiye ait bir vazife anlayınız, is
terseniz bu şekilde anlayınız. Ve yine Heyeti 
Celilenizin kabul -ettiği Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun 22 nci maddesinde diyor ki : «Umumi mü
fettişlik mıntakalarının umumi surette asayişi
nin temini ve umum devair muamelâtının tef
tiş ve umumi müfettişlik mmtakasındaki vilâ
yetlerin müşterek işlerinde ahengin tanzimi va
zifesi umumi müfettişlere mevdudur. Umumi 
müfettişler Devletin umumi va'zaifiyle mahallî 
idarelere ait vazaif ve mukarreratı daimî suret
te murakabe ederler.» 

Teşkilâtı Esasiye Kanunu böyle diyor ve He
yeti Celileniz bunu kabul etmiştir. îşbu kanun
da asayişin temini meselesi 3, 4, 5, 6, 7 nci mad
delerinde mevcuttur. Ve zaten 11 maddelik 
kanundur. Ve esasen Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun bir fıkrası ile bu Müfettişi Umumilik Ka
nunu 4, 3, 6, 7 nci maddelerinde. müfettişliğin 
asayişi nasıl tanzim edeceği mezkûrdur. Sonra 
umum devair muamelâtının teftişi keyfiyeti ke-
zalik bu kanunun 3, 8, 9, 10 ncu maddelerinde 
masturdur. Ondan sonra vilâyatın müşterek 
olan işleri hakkındaki vazifesi de yine bu kanu
nun 10 ncu maddesinde mezkûrdur, 
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Ve yine vilâyetlere aidolan vazifei muraka- I 

be bu kanunun 8 ve 11 nci maddelerinde mas-
turdur. Binaenaleyh bu kanun Teşkilâtı Esasi
ye Kanununun 23 ncü maddesinin her fıkrası
nı birer madde halinde aynen tesbit etmiştir. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun işbu maddesi 
Heyeti Celilelerince kabul edildiğinden bunun 
münakaşasına imkân yoktur. Bâzı arkadaşları
mızın dediği gibi bu kanunun tatbikatı mutlaka 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun birinci maddesin
den başlıyarak 22 nci maddesine kadar tatbik 
edileceğinden bunun hükmü yoktur. Çünkü Teş
kilâtı Esasiye Kanunu meriyülicradır. (Gürül
tüler) 

EMİR Pş. (Sivas) — Efendim, bu kanun 
kabul edildi, fakat fiiliyatta tatbikat yoktur. 

ZEKÂ1 B. (Adana) — İşte bu ka-nun onu 
tatbik için çıkıyor efendim. 

EMİR Pş. (Sivas) — Müfettişlerle neyi tef
tiş ediyorsun? Ortada daha teşkilât 3rok. 

EMİN B. (Erzincan) — Bendeniz öyle zan
nediyorum ki, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
23 ncü maddesinin tesbiti, Teşkilâtı Esasiyeye 
ait mevaddı kanuniyenin birer birer tatbikin
den sonra ancak meriyülicra olacaktır. Çünkü 
Şûralar teşkili üzerine müfettişler şûralarla ifa:-
yı vazife edecektir. Yoksa mmtaka müfettişleri 
böyle alelıtlak prenslikler intihabı değildir. 

TEVFİK Eı . (Kângırı) — Efendim bu tûba 
ağacı teşkilâtı... 

ZEKÂ! B. (Adana) — Efendim şimdi Teş
kilâtı Esasiye Kanunu mevkii meriyete konul 
duğu zaman bu kanun meriyülicradır, dedik
ten sonra ve Heyeti Celileniz bu kanunun her 
maddesini kabul ettikten sonra diğer maddeleri
nin bittabi mer'i olması lâzımdır. Binaenaleyh 
iş bu kanunun 22, 23 ncü maddelerini fiilini 
mevkii tatbika koymak için bir nizamname 
mahiyetinde olan müfettişi umumilik kanuna 
işbu maddelere müsteniden yapıldığı için el
bette meriyülicra olacaktır. Yoksa mutlaka na
hiyeler ve vilâyetler hakkında ki kanunun teş
kilâtı itmam edilsin de ondan sonra bu olur 
demek değildir. Mamafih Heyeti (Mile, mü
fettişi umumilerin, nevahi teşkilâtı ve yeni te
şekkül edecek şûralarla olan münasebetlerini na
zarı itibara alarak işbu vazaifin Meclis âzası 
tarafından ifası bittabi Heyeti Celilenin reyi 
ihtiyarındadır. O da maddelerin müzakeresine 
geçildiğinde mevzuubahşolabilir, îşbu kanun 
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Teşkilâtı Esasiye Kanununun o maddesinden 
doğrudan doğruya aynen nakil mahiyetinde ol
duğuna binaen heyeti umumiyesinin müzake
resi kâfi görülerek maddelerin müzakeresine 
geçilmesi lâzımdır. O zaman aleyhte ve lehte 
söz söyliyebilirsiniz. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Mütalâatınız 
evvelinden tâ nihayetine kadar eidden musiptir. 
Fakat sorarım zatiâlinize : Eğer bir kanun bir 
sene sonra, tatbik edilebilecek olursa o kanunun 
müzakeresine başlamak evlâmıdır değil midir? 
Demek isterim ki, buna ait ve daha sair tefer
ruata mütaallik kanunlar elden çıkıncıya kadar 
bir seneden ziyade müddet lâzımdır. Şu halde 
biz bunu on bir on iki ay sonra müzakere eder
sek daha münasibolur. Binaenaleyh; bu kanunun 
reddi lâzımgelir. 

ZEKÂÎ B. (Adana) — Hilmi Beyin sözleri 
münasebetiyle Heyeti Celilenize arz edeyim ki; 
bu kanunun bir an evvel Hükümetten talebeden 
saik, geçenki Koçgiri hâdisesi üzerine emniyet 
ve asayiş meselesinden dolayı Heyeti Celilede 
hâsıl olan heyecan üzerine doğrudan doğruya 
gösterilen arzu idi. (Gürültüler) Efendim işte o 
münasebetledir ki Hükümet bile... 

EMİR Pş. (Sivas) — Ihtiyacatı inkâr etmi
yoruz. 

ZEKÂÎ B. (Devamla) — Ondan mütevellit 
heyecan münasebetiyle Refet Paşa Hazretlerin
den Müfettişi Umumilik Kanununun bir an evvel 
Meclise getirilmesini ve hattâ müstaceliyetle mü
zakeresini teklif ettik. Ve hattâ Refet Paşa Haz
retleri de lâyihai kanuniyenin esbabı mucibe maz
batasını tanzime vakit bulamaksızın ve encümen
de de bunu bir saat evvel tetkik ettirerek ki: En
cümen işbu kanunun Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun mevaddına muvafık ve ademimuval'ık oldu
ğunu tetkik ederek alelacele Heyeti Celilenize 
sevk etmiştir. Binaenaleyh bunun müzakeresi yi
ne Heyeti Celilenin gösterdiği arzu ve isticale 
binaendir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Heyecan ve * 
telâş baz an böyle bîlüzum kanunlar yaptırır. 

ZEKÂÎ B. (Devamla) — Ancak buna ilâve
ten arz ederim ki; Müfettişi Umumilik Kanunu 
kabul edilir ve tatbik edilirse bu müfettişi umu
milik mmtakalarınm teşekkülü itibariyle gerek 
nahiyeler ve gerek livalar teşkilâtı ve gerek bu hu
sustaki kavaninin tatbikatından Heyeti Celile ga
yet isabetli bir icraata zemin açmış olur. Nahiye-
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ler Kanununun da tatbik edilebilmesi daha evvel
den mıntakalar üzerinde Müfettişlik Kanununun 
tatbikine vabestedir. Emin olunuz bunda hata et
mezsiniz. 

REİS — Efendim, söz alan on altı arkadaşı
mız daha var, isterseniz müzakereyi vakti âhare 
talik edelim... (Gürültüler) Müzakereyi kâfi gö
renler lütfen ellerini kaldırsın. Kâfi görülmedi. 

TAHSİN B. (Aydın) — Efendim, filvaki 
Meclisi Âlinin kararı muta olmasına göre Meclis
te kabul edilen Teşkilâtı Esasiye Kanununun ica-
batından olan bu kanunun lüzum veya ademilü-
zum müzakeresi hakkında yani bunun reddi hak
kında söz söylemek doğru değildir. Esasen Teş
kilâtı Esasiye Kanununda müfettişi umumilikler 
kabul ediliyor. Sonra bu kanunun tanzim edilip 
Meclise verilmesi de Meclisin kararı iktizasından 
olması hasebiyle artık bu kanun lâzimülmüzake-
re midir? Değil midir, sadedinde söz söylemeye 
hacet yok. Fakat bendeniz zannediyorum ki; Mec
lisin Hükümetten beklediği kanunun bu şekilde 
olmaması lâzım gelirdi ve memleketi bu hale ve 
bu vaziyete düşüren Hükümettir. Evvel i gün 
Dahiliye Müsteşarı Bey buyurdular ki, vilâyatta 
cereyan eden vekayii tahkik edemiyoruz, vesaiti
miz yoktur. Binaenaleyh bu kanunun kabulüne 
lüzum ve ihtiyaç vardır. Teşekkül eden bu Hükü
met bize idarei umumiyei vilâyat ve idarei husu-
siyei vilâyat müdürlerini ve saireyi teşkil edece
ğine, vilâyatta cereyan eden ahvali ve memurinin 
seyyiatım ve intizamsızlıkları mahallerinde görüp 
tahkik etmek için ve Vekâletçe bunlara ıttıla hu
sulü için niçin şimdiye kadar bu teşkilâtı yapma
dı? Halbuki Müfettişlikler Kanunu, bizim kabul 
ettiğimiz Teşkilâtı Esasiye Kanununda münde-
riçtir. Hükümet o müdüriyetleri teşkil edeceğine 
kendisinin hakkı olan ve hakkiyle ifayı vazife 
edebilmesi için bu gibi vesait ve alâta ihtiyacı ta-
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biî bulunan Vekâlete neden bu müfettişliklerin 
teşkilinde şimdiye kadar teehhür etti? Vilâyatm 
ahvali bu suretle bu hale geldi. Malûmâliniz bun
dan birkaç ay evvel toplu, tüfekli, mitraliyözlü 
jandarma süvari fırkalarının teşkili gibi kabili 
tatbik olmıyan birtakım kanunlar teklif etti. Se-
mi'nâ ve ata'nâ, dedik. Çünkü memleketin ve va
tanın asayişi buna muhtaçtır, diye kabul ettik ki, 
bu milyonlara baliğdi. Bunları yapacağına, taş
ralarda cereyan eden vakalara muttali olaydı da
ha iyi olurdu ve ona göre lâzım gelen takibatı ic
ra eder ve seyyiatı görülen memurları bu vasıta 
ile tedibeder ve bu suretle diğerlerine nümunei 
imtisal olurdu. Halbuki böyle yapmadılar. Biz
leri de bugün bu vaziyete düşürdüler. 

Binaenaleyh demin Emin Beyin dediği gibi 
vakıa müfettişi umumilik pek ince bir ihtisas me
selesidir. Meselâ bir adam valiliği idare edebilir. 
Fakat müfettişliği idare edemez. Bu, evet bir sa
nattır ve bunda bir ihtisas lâzımdır. Bundan gay
rı bir şey olamaz. Halbuki teşkilâtın lüzumu hiç
birimizce inkâr olunamaz. Bunları niçin şimdiye 
kadar vekâleti aidesi yapmadı? Ve bu kanunu bu
gün Müsteşar Beyden sorarım, niçin şimdiye kadar 
yapmadılar? Bunun her halde yapılması lâzmıge-
lir. Fakat her halde Meclisin istediği kanun bu ka
nun değildir. Biz bu kanunu hiçbir suretle redde
denleyiz. Çünkü biz kanunu tacil ettik ve Hükü
mete teklif ettik ve esasen kabul ettiğimiz Teşki
lâtı Esasiye Kanununda bu vardır. Ve Meclisin 
tezahür eden kanaatine ve burada cereyan eden 
müzakerata göre yapılması için tekrar Hükümete 
tevdi edelim. Badehu müzakeresine başlarız. 

REİS — Efendim, daha çok söz alan arka
daşlarımız vardır. 

Cumartesi günü aynı ruzname ile müzakere
ye devam etmek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

(Hitamı Celse, Saat: 5) 
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