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Sayfa Sayla 

Dahiliye Vekili Ali Fethi Beyin avdetine 
kadar, Maarif Vekili Vehbi Beyin müşarün
ileyhe vekâlet edeceğine dair İcra Vekilleri 
Heyeti Riyaseti tezkeresi 183:188 

2. — Dahiliye Vekâletinin 1338 senesi 
bütçesi. 188:192.192:196 

BÎRÎNOÎ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 2,00 

REÎS — Birüıci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KATİPLER : Enver Bey (izmir), Hakkı Bey (Van) 

REÎS — Meclis küşadedildi. 
lâsası okunacak. 

Zaptı sabık hu-

I. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
• Birinci Reisvekili Hasaaı Fehmi Beyefendinin 

tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hulâsa
sı kıraat ve aynen kabul olundu. Ziraat Banka
sında hükümet namına bir hesabı cari açılması
na dair Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanu
niye İktisat ve Muvazenei Maliye encümenlerine 
Karahisarı Şarki Mebusu Mustafa Beyin, Eda-
yideynedenlerin emlâki merhuneleri hakkında
ki 29 Eylül 1336 tarihli Kanunun temdidine dair 
teklifi Lâyiha Encümenine, Bayezid Mebusu 
Şevket Beyin, Bayezid livası zahire ihtiyacına 
dair teklifi müstaceliyet kararı ile Lâyiha Encü
menine, Karahisarı Şarki Mebusu Mustafa. Be
yin, Kars Jandarma Kumandanı Şükrü Efendiye 
dair sual takriri Adliye Vekâletine, Van Mebu
su Haydar Beyle rüfekasınm, süvari zâbitanmdan 
Ferid Efendiye ikramiye itasına dair takriri 
Müdafaai Milliye Encümenine, Siverek Mebusu 
Mustafa Lûtfi Beyin, vasaiti nakliye metruke 
hakkındaki.sual takriri Nafıa Vekâletine, Kütah
ya Mebusu Ragıb Beyin, ziynet eşyasının men'i 
ithaline dair Kanunun tatbikatı hakkındaki suali 
Maliye Vekâletine, Erzurum Mebusu Salih Efen
dinin, tekâlifi milliye cetvellerinin sureti celbine 

dair takriri Maliye Vekâletine tebliğ kılındı. Niğ
de Mebusu Vehbi Beyle Muş Mebusu Hacı Ah-
med Beyin, Bütçede tevazün husulünü temineıı 
bâzı tedabir ittihazına ınütaallik teklifleriyle 
Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Tahsisatı mestu
reye dair teklifinin bütçe -müzakeresine tehir
leri tensibedildi. İsparta'ya berayi tahkikat 
gidecek olan heyetten Siird Mebusu Kadri Be
yin istifasına mlebııi mezkûr vazifenin iki kigi ta
rafından rüyet edilmesi muvafık görüldü. Mura
kabe Heyeti için geçen içtnmada yapılan intihap
ta Sivas Mebusu Vâsıf Beyin 145, Erzurum Me
busu Hüseyin Avni Beyin 118, Kayseri Mebusu 
Rifad Beyin 115, Elâziz Mebusu Naci Beyin 107, 
Mersin Mebusu Salâh.addiıı Bteyin 95, Bursa Me
busu Osman Nuri Beyin 95, Trabzon Mebusu Ali 
Şükrü Beyin 94, İsparta Mebusu Cemal Paşanın 
91 reyle ihrazı ekseriyet eylemiş oldukları, mü
tebaki âzalık için yeniden intihap icra kılınacağı 
tebliğ edildi. Malta''dan avdet 'etmiş olan izmir 
Mebusu Tahsin Bey Meclisi Aliye takdim edil
di. Seferberlik ve cephe zammı maaş Kanununu 
muaddil lâyihai kanuniye müzakere edilertek 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 ıı-cu maddeleri aynen 7, 9 ncu 
maddeleri tadiîen ve heyeti uınumiyesi ekseriyetle 
kabul olunarak teneffüs için celse tatil olundu. 

îkinci celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı Riyasetlerin

de bilinikat Karahisarı Salıib Mebusu Ali Beyin 

— 180 — 
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Dersaadet'ten teşrif eden Çürüksulu Mehm'ed 
Paşaya beyanı lıoşamedi edilmesine dair teklifi 
alkışlarla karşılandı. 

Bil âhara, Makam maaşatiyle ınakaın mütefer
rikasına dair Kanun müzakere edilerek 1, 2, 4, 
6. 7 nci maddeleri aynen 3 neü madde tadilen, 
Ali Kıza Beyin teklifi beşine i madde olarak ve 
heyeti um.ilmiyesi ekseriyette, Emirber ve seyis 
neferleri hakkına'ki Kanunun 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 
nen maddeleri aynen, Sivas Mebusu Vâsıf Beyin 
teklifi 6 neı madde, Kayseri Mebusu Ahmed Bte-
yin teklifi 7 nci madde olarak heyeti ımmıniyesi 
ekseriyetle, Seferberlikte zatî binek hayvanatının 
iadesine dair Kanunun 1, 4, 5, 6 neı maddeleri 
aynen 2 nci maddesi tadilen, Vâsıf Beyin teklifi 
3 neü madde olarak ve heyeti um ilmiyesi ekseri
yetle ve müstaceliyet kararı ille kabul edildi. 

Pazartesi ruznamesinc Vesaiti- nakliye mükel
lefiyeti hakkındaki Kanun ithal ve tekmil büt
çelere takdimen Dahiliye bütçesinin müzakeresi 
karargir olarak içtimaa nihayet yerildi. 

irinei Reisvekili 
Hasan Fehmi 

Kâtip 
Van 

Hakkı 

Kâtip 
İzmir 
Enver 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var 
mı? (Hayır sesleri) Zaptı sabık hulâsası aynen 
kabul fedildi. 

2. — LÂYİHALAR 

1. — Adana'da evvelce Basadministratör ta
rafından kuyudu tasarruf iyede vukua getirilen 
muamelâtın keenlemyekûn ad di hakkında kanun 
lâyihası 

REİS — Adana vilâyetindeki kuyudu tasar-
rufiyenin şekli sabıkına ireama dair Heyeti Ve-
kiledlen mevrut lâyihai kanuniyeyi Defteri ITa-
kani Encümenine havale ediyoruz. 

2. — Düşman tarafından tahribedilen karye 
ve kasabalar ahalisinin tarik bedellerinin affı 
hakkında kanun lâyihası 

REİS -— Düşman tarafından tahribedilen ma
haller ahalisinin tarik bedelinden atlarına dair 
Heyeti Vtekileden mevrut lâyihai kanuniye; idarei 
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hususiyeye taallûk ettiği için Dahiliye ve Nafıa 
encümenlerine veriyoruz. 

3. — TEKLİFLER 

1. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Harcırah 
itası için gözetilecek nikat halikında kanun tek
lifi (2/487) 

RElS — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Har
cırahlara dair teklifi kanunisi; Lâyiha Encüme
nine. 

2. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Matbuat 
ve İstihbarat Müdiriyetinin lağvı hakkında kanun 

- teklifi (2/488) 

REÎS — Kütahya Mebusu Cemil Beyin Mat
buat ve İstihbarat Müdiriyeti Umumiyesinin 
lağvına dair teklifi kanunisi; Lâyiha Encümenine. 

4. — TEZKERELER 

1. — Söğüt karyesinden Demirci Osman oğlu 
Mehmed Ali'nin Mahkemei Temyizce tasdik edi
len idam hükmü hakkındaki evrakın gönderildi
ğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi 

REÎS — Mehmed Ali'nin idamına dair ev
rakı hükmiye; Adliye Encümenine. 

2. — Tedrisatı İptidaiye Yergisi hakkındaki 
Kanunun 15 nci maddesinin tefsirine dair Da
hiliye Vekâleti tezkeresi 

REİS — Tedrisatı iptidaiye Kanununun 15 
nci maddesinin tefsiri lüzumuna dair Dahiliye 
Vekâleti tezkeresini; Maarif Encümenine havale 
ediyoruz. 

6. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Malatya Mebusu Reşit Ağa'dan, üçüncü 
içtima senesinin açılması münasebetiyle mevrut 
tebrik telgrafı 

REİS — Malatya Mebusu Reşid Ağa'dan 
mevrut bir tebrik telgrafı var; okunmasını arzu 
ediyor musunuz? (Cevap yazılsın, sesleri*) 

Divanı Riyasetçe münasip bir cevap yazılır. 

5. — TAKRİRLER 

1. — Erzincan Mebusu Osman Fevzi Efendi
nin, kuduz köpeklerden maadasının itlaf edilme-
mesine diar takriri 
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REÎS — Kuduz köpeklerden, maadasının it- | 

lâf edilmemesine dair Erzincan Mebusu Osman 
Fevzi Efendinin takririni tensip buyurursanız 
Dahiliye Vekâletine havale edelim... (Sıhhiyeye, 
sesleri) 

REÎS — Efendim?.. 
HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Sıhhi

yeye. 
REÎS — Sıhhiye Vekâletine mi? (Sıhhiyeye, 

sadaları) 
Efendim, sahibi takrir izahat vermek istemi

yor. Eğer bu meseleyi ruznameye alacaksanız 
izahat versin. 

HÜSEYÎN AVNÎ B. (Erzurum) — Meclisi 
Âli bunun müzakeresini kabul etse bile bir tek
liftir, aidolduğu encümene 'gitmeHdir. Yok tak
rir temenni mahiyetinde ise aidolduğu vekâlete 
gider. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Takrir bir 
kere okunsun da anlıyalım. 

REÎS — Takriri okutuyoruz : 

Riyaseti Celileye 
Ankara Vilâyeti köpeklerin iki yüz kadarını 

itlaf etmiş ve mütebakisini itlaf için kâfi mik
tarda mevaddı semmiye sipariş etmiş olup vüru-
dunda kamilen itlaf olunacağı Yeni Gün Gazete
sinin Cuma günkü nüshasında görüldü, böyle 
alelûmum bir taifei mahlûku zarureti daiyesi bu
lunmadığı halde mahvu itlafa mesağı şer'i ol
madığı ve islâmiyetle kabilitelif olamıyacağı gi
bi mukaddema bu muamele her hangi bir bel-. 
dede icra ve tatbik olunduysa cezayı mânevisi 
maddeten süratle zuhur eylediği cihetle bunun 
bervefki seri şerif yalnız aktır kelp illetine tutul
muş olanlarına hasır ve mütebakisinden men'i 
için bir karar ittihazı ve vilâyeti müşarünileyha-
ya evamiri ekide tebliği için Dahiliye Vekâleti 
Celilesine havale olunmasını rica ve teklif ederim. 

11 Mart 1338 
Erzincan 

Osman Fevzi I 

(Ret sesleri, Dahiliyeye, Sıhhiyeye sadaları) 
REÎS — Efendim, Sıhhiye veya Dahiliye 

vekâletlerine havalesini teklif ediyorlar. Dahili- I 
ye Vekâletine havalesini tensibedenler ellerini I 
kaldırsınlar. Ellerinizi lütfen indiriniz. Müza
kere edilmesini tensip buyuranlar ellerini kaldır
sınlar. Müzakere edilmesi hususunda da ekseri
yet yok. O halde takrir reddedildi. I 

. 1338 G : 1 
| OSMAN FEVZÎ Ef. (Erzincan) — Bunun 

için de ahkâmı şer'iye vardır. Bu kadar manevi
yattan tecerrüdetmiyelim. Bende günâh kalmadı; 
ötesi size ait. 

7. — MAZBATALAR 

/. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Bütçe 
açığım kapatmaya medar olacak tekâlife dair ka
nun teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/482) 

REÎS — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, bâzı 
vergilere mütaallik teklifinin şayanı müzakere 
olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatasını, 
Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye Encüme
nine gönderiyoruz. 

2. — Tokad Mebusu Rıfat Beyin, Encümen
lerin yirmi beşer kişiden mih'ekkebolmasına dair 
kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/483) 

REÎS — Tokad Mebusu Rifat Beyin, Encü
men âzalarının tezyidine dair teklifinin şayanı 
müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni maz
batasını Nizamnamei Dahilî Encümenine havale 
ediyoruz . 

3. — Dört arzuhal hakkında İstida Encüme
ni mazbataları 

REÎS — Eefndim, İstida, Encümeninden çık
mış dört tane istida var. İstida Encümeni, maz
batalarında, bu istidaların Adliye Encümenine 

I havalelini teklif ediyor. Tensip buyurursanız bu 
dört istidayı Adliye Encümenine havale edelim. 
(Muvafık sesleri) Bu dört arzuhali de Adliye En
cümenine havale ediyoruz. 

•i. — Ankara'da akit ve imza edilmiş olan Tür
kiye -Ukrayna Muhadenet ve Uhuvvet Ahitna
mesinin tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hari
ciye Encümeni mazbatası 

I 5. — Kars'ta akit ve imza olunan Türkiye - Er
menistan, Azerbaycan ve Gürcistan Muahed&na-

I meşinin tasdiki hakkında kanun lâyilıası ve Ha
riciye Encümeni mazbatası 

I REÎS — Ruznamei müzakerata geçiyoruz. 
HARİCÎYE VEKÂLETİ VEKİLİ MAH-

MUD CELÂL B. (Saruhan) — Reis Bey, Heyeti 
I Muhteremeden bir istirhamda bulunacağım. 
I (Kürsüye sesleri) 

- 1 8 3 -
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— Ukranya ile akdettiğimiz Muahede, Hari- | 

ciye Encümenimizce kabul edilerek Heyeti Umu-
miyeye sevk edilmiştir. Hariciye Encümeni âliniz 
Kars Muahedenamesini de Heyeti Celilenize arz 
etmek üzeredir. Binaenaleyh her ikisinin önümüz
deki Perşembe ruznamesine kabul edilerek müza
kere edilmesini istirham ediyorum. 

REİS — Hariciye Vekâleti Vekili Celâl Bey, 
Ukrayna ve Kars muahedenamelerinin Perşem
be günkü ruznameye ithalini teklif ediyorlar. Bu 
teklifi kabul edenler ellerini kaldırsınlar. Kabul 
edilmiştir efendim. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Tabı ile 
müzakeresinden daha evvel tevziini teklif ederiz. 

RElS — Tabiî efendim, daha evvel tabeder 
ve müzakeresine yetiştiririz. 

Efendim ruznamemizde birinci numarada 
murakabe heyetinin ikmali intihabatı vardır.' 
İntihap reyleriniz hazır değilse puslalarınızı ha
zırlayınız. Bir aralık intihabı yaparız. 

& — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
RE IS — Şimdi Dahiliye bütçesinin müzake

resine başlıyoruz. Dahiliye bütçesi hakkında söz 
istiyen zevat isimlerini kaydettirsinler. 

HACI AHMED Ef. (Muş) — Bendenizin 
bütçeye mütaallik bir takririm vardır. 

REÎS — Efendim, müzakere esnasında söz 
alır, takririnizi izah edersiniz. 

O zaman Heyeti Celileye arz ederim. 

Efendim, mülkiye müfettişlerinin yeniden 
teşkili hakkında Heyeti Celilenizden bir lâyiha 
vardır; Dahiliye bütçesinin hini müzakeresinde 
Heyeti Cehle nazarı dikkate alırsa Dahiliye 
bütçesinde 145 nei faslın dördüncü maddesine 
aidolduğundan bu tahsisatı oraya vaz'ederiz ve 
ayrıca kanun teklifine haeet kalmaz. 

Söz söyliyecek arkadaşlarımız, Dahiliye büt
çesinin müzakeresi esnasında mülkiye müfet
tişliklerinin lüzum ve ademi lüzumu hakkında
ki kanaatlerini izhar buyursunlar. 

1. — Muvakkaten Sanısun'a gitmiş olan Da
hiliye Vekili Ali Fethi Beyin avdetine kadar, Ma
arif Vekili Vehbi Beyin müşarünileyhe vekâlet 
edeceğine dair tcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi. 

1338 0 : 1 
HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendi

ler bütçe müzakeresine geçmezden evvel Meclisin 
salâhiyetine dair bir mesele mevzuubahsedece-
ğim ve bu meseleye dair bir karar verilmezden 
evvel bütçenin heyeti umumiyesi hakkında söz 
söyleyemiyeceğiz. 

Malûmuâlileridir ki; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi icrai ve teşriî salâhiyeti nefsinde cemet-
miş olup icra salâhiyetini de meşru ve müntehap 
vekilleri marifetiyle icra ettirmektedir. 

YUSUF ZIYA B. (Bitlis) — Bu kabul edi
len bir nazariye. 

HÜSEYİN AVNI B. (Devamla) — Dahiliye 
Vekili Fethi Beyefendi bir vazife ile makamları
nı muvakkaten terk ederken Maarif Vekili Veh
bi Beyefendiye hotbehot ve hiçbir kanuna müs-
tenidolmaksızın ve salâhiyeti kanuniye hilâfın
da hareket ederek vekâlet verdiğine dair, o 
zaman icra Vekilleri Heyeti Reisi bulunan Feh
mi Efendi Hazretlerinin bir tezkeresini okuyo
rum. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Büyükler emredi
yor. 

HÜSEYİN AVNI B. (Devamla) — Bizim 
büyüğümüz yok efendim. Büyüğümüz Allah'tır. 
öyle kimseyi tanımıyorum. Bizden ancak Allah 
büyüktür. Başka kimse değildir. Fehmi Efen
di Hazretlerinin tezkeresini okuyorum. 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Samsun ve havalisinde ittihaz olunan teda-

biri inzıbatiyeye yakından temas ve nezaret et
mek üzere mahalli mezkûre azimet eden Dahi
liye Vekili Fethi Beyefendinin gaybubeti müd-
detince vekâlet umurunun Maarif Vekili Vehbi 
Beyefendi tarafından rüyet ve temşiyeti hususu 
Dahiliye Vekâletinin 26 . I . 1338 tarihli ve 298 
numaralı tezkeresinde bildirilmiş ve keyfiyet 
olsuretle müşarünileyh Vehbi Beyefendiye teb
liğ edilmiş olduğu mâruzdur efendim. 

icra Vekilleri Heyeti Reisvekili 
ve Şer'iye Vekili 

Fehmi 

Ben şimdi Şer'iye Vekili Efendi Hazretlerine -
soruyorum; kendileri böyle bir tezkere aldıkları 
zaman, Vehbi Beyefendiye hangi bir kanunun-
sarahatine binaen bunu havale etmişler? Nasıl 
müsaade etmişlerdir?.(Meclisin teamülüne bina
en sesleri) müsaade buyurunuz efendim. 

— İfâ — 
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TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Meclisin tea

mülüdür efendim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Hilmi 
Bey herkesin müşkülünü halledecek kadar edil-
leye malikim. Efendiler teamül; kanunu feslıü-
nez etmez, elinizde bir kanun vardır. Kanun 
olmıyan yerlerde teamülden bahsedilir. Sonra 
böyle bir teamül yoktur, efendiler, inayet bu-
yurulursa size Vehbi Beyefendinin kendi ifade
lerini okuyacağım. 

Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyefendi İne
bolu'ya geldikleri zaman; Fevzi Paşa Hazretle
rini Hariciye Vekâleti Vekilliğine Vekil mi ? Tâ
yin mi, nasıp mı diyeyim, intihap mı? Her ne ise 
yapmışlardı ve Heyeti Umumiyeye gelmişti. 
Bendeniz o vakit itiraz ettim. Efendiler Meclisin 
şerefine salâhiyetine ufak dokunanlara karşı bü
yük husumetim de olabilir. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Zekâi Beyi 
unutma. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Büyük 
hasmımdır, efendiler : Babam da olsa yine böy
ledir : İnayet buyurulursa söyleyim efendim. 
Efendiler Vehbi Beyin ifadesi : (Gürültüler) 
Ben de mebusum dinleyiniz, efendiler; Fevzi 
Paşa hakkındaki tezkereye karşı Vehbi Bey 
(Karesi) buyuruyorlar ki : Müzakerenin tarzı 
cereyanından olarak (evvelce olduğu gibi bir iki 
gün için bize bildirmeksizin bu işi geçiştirselerdi, 
doğru olurdu. Bize bildirdikten sonra bir emri
vaki olacak ve ilerde yol olacak. Biz bunu ka
bul etmiyoruz, şimdi o yoldan kendileri geçiyor, 
bir; yine Maarif Vekili Vehbi Beyefendi onun
cu cilt, 37 nci İçtima, zabıt sayfa numarası (321) 
da buyuruyorlar ki, (Arkadaşlar; - diyor, bize 
hitabediyor - eğer Yusuf Kemal Beyefendi bir 
telgraf verseydi, İnebolu'dan ben yerime filânı' 
tevkil ettim, o baksın) deseydi, kabul ederdik ve 
yahut Heyeti Vekile kendi aralarından bir ar
kadaşa, o gelinceye kadar sen bakıver deselerdi, 
biz de duymasaydık bir şey olmazdı. Fakat He
yeti Vekile ferden ferda intihabedilmişlerdir. 
Nitekim istifa ettikleri zamanda istifa etmiyen-
ler yerlerinde kalmışlardır. Kabine usulü değil
dir ki, bunlar müştereken mesul olsunlar ve 
bildiklerine göre birini tevkilde bulunsunlar. Bu 
hatadır, (merduttur) işte ifadesi, aynen.. He
yeti Celilenin şerefini; mebus iken değil, efen
diler, vekil iken daha ziyade muhafazaya çalış-
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malıdırlar. Vehbi Bey; Heyeti Vekile kendile
rini «Vekil intihabettik» dediği zaman kendi
leri Maarif Vekâletinde çalışıyorlardı, nasıl 
kendi kanaat ve ifadatı hilâfında dahiliye umu
runa da vazıyed ederek hilafı kanun olduğuna 
muttali olduğu halde bu vazifeyi deruhde etti
ler. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Şayanı nazar
dır efendim... 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Şu halde vekil yok demektir, Dahiliye bütçesini 
müzakere edemiyeceğiz. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Devamla) — Büyük 
Millet Meclisi her şeyin fevkmdedir. Büyük Mil
let Meclisi; kendi fevkinde kudret tanımıyor. 
Efendiler içimizden seçtiğimiz vekiller, zanne
diyorum ki, daha ziyade umura vâkıf kimseler
dir. Büyük Millet Meclisinin haricen ve dâhi
leri hukukunu muhafaza ile mükelleftir, ve işit
mediği şeyler için gözü ve kulağıdır. Böyle bi
zini gözümüzü kendileri kör ederlerse bilmem 
nasıl olur? Bu ımsıl haksız bir tecavüzdür? Bu 
dâva ; - Basri Beyefendiye cevap veriyorum - bu
rada hallolunmamıştır. Yalnız bu İcra Vekilleri 
Heyeti Reisi Efendi. Hazretlerinin hilafı kanun 
bir jurnalidir, bize gönderdiği... 

REİS — Hüseyin Avni Bey rica ederim, .jur
nal değil, Meclisi Âliye gelmiş bir tezkeredir. 

HÜSEYİN AVNI B. (Devamla) — Efendim 
jurnal haber vermek mahiyetindedir. Başka bir 
şey kasdetmiyorum. Makamı Riyasete jurnal 
veriyor, başka ne yapıyor?. Büyük Millet Mec
lisi, uyuma.. Dahiliye Vekili giderken, Maarif 
Vekilini kendi babasının ocağı gibi, vekil ediyor. 
Evet; Fethi Bey bir zatı umuru şahsiyesine ve
kil edebilir. Fakat biz Hükümet işleri için Fethi 
beye böyle bir salâhiyet vermedik. Fethi Bey; 
hilafı kanun olarak bu tezkereyi yazmış; Seriye 
Vekili Efendi Hazretleri de bilerek havale 
etmiş. Dahiliye Vekâleti vekilliğinde bulunan 
Maarif Vekili Vehbi Beyefendinin böyle bir 
usulün hilafı kanun, olduğuna dair sözleri şu 
tarihe, şu zapta geçiyor. Efendiler, bu ifade 
mazbuttur. Bu vekâleti kabul etmeleri doğru 
bir şey değildir. Böyle Meclisin salâhiyetine te
cavüz eden vekiller icrayı vekâlet edemezler, 
her ikisinin de affını istirham ederim. Bu 
cihet taayyün ettikten sonra. Dahiliye büt
çesi hakkında söz söyliyeceğim. Teamül 
yoktur. Bunlar efendim iki tezkere : Birisi 
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Şer'iye Vekili Efendi Hazretlerinin bize vâki 
olan hilafı kanun ihbarı, diğeri de Fethi Beyin 
vekâlete dair olan tezkeresi... Teamül yoktur. 
Teamülü burada kimse iddia edemez. Celâled-
diıı Arif Bey Samsun'da iken yerine burada 
Zekâi Bey intihabolunmuştu. Sonra Vehbi Bey 
iddia ettikleri zamanda Hariciye Vekili Yusuf 
Kemal Beyefendi İnebolu'da idiler, efendim, 
böyle dahilî haricî mesail için Meclisin muhte
lif kanunu yok, Meclisin ancak bir kanunu var. 
Büyük Millet Meclisinin re'sen bir vekili var
dır. Umuru dâhiliyesini Dahiliye Vekiline yap
tırır, umuru* hariciyesini Hariciye Vekiline, 
umuru sıhhiyesini, Sıhhiye Vekiline... Yoksa 
bunlar, böyle bir şirket halinde değildir. Efen
diler, yalnız bütçe hakkındaki hakkı kelâmım 
mahfuz kalsın. Evvel beevvel bu mesele hallo-
lunsun, karşımıza meşru ve makbul ve mesul 
bir vekil, bir Dahiliye Vekili görürsem o zaman 
dahiliye bütçesi hakkında söz söylerim. 

MAARİF VEKİLİ VE DAHİLİYE VEKÂ
LETİ VEKİLİ VEHBİ B. (Karesi) — Zannediyo
rum ki; Hüseyin Avni Bey biraderimiz beyanatı 
arasında beni müdafaa etti ve benim ifadatımı 
burada tekrar etmekle hakikati izhar etmiş ol
dular. Bendeniz evvel ve ahir arz ettim ki; ve
killeri Meclis tevkil eder. Bunda hiçbir ibtilâ-
fımız yoktur. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Kanaatiniz doğ
rudur, teşekkür ederim. 

MAARİF VEKİLİ VEHBİ B. (Devamla) — 
Biz Meclisten intihabediliyoruz. Vekiller mem
leket haricine ' çıktığı vakitte nitekim Yusuf 
Kemal Bey burada Hariciye Vekâletine inti-
habedilmiş idi. Ve henüz kendisi buraya gelme
mişti. Burada olmadığı sırada yerine Heyeti 
Vekilece diğer bir zat tevkil edilmiş, yani o zat 
ne Yusuf Kemal Bey tarafından tevkil edilmiş 
ve ne de Meclis tarafından tevkil edilmişti. Biz, ^ 
bunun aleyhinde bulunmuştuk ve Heyeti Vekile 
doğrudan doğruya bir vekil tevkil edemez. 
Eğer Yusuf Kemal Bey kendisi telgraf verme
seydi ki, - Hüseyin Avni Bey okudu - filânı tev
kil ettim, diye. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Biz de 
işitmeseydik. 

MAARİF VEKİLİ VEHBİ B. (Devamla) — 
Rica ederim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — İfadenizi 
şimdi getireceğim, bu dâva büyüktür. 
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MAARİF VEKİLİ VEHBİ B. (Devamla) — 

Getiriniz eefndim. Arz edeceğim. Eğer Yusuf 
Kemal Bey vekili doğrudan doğruya kendileri 
tevkil etselerdi, yani işitmeseydik, tâbiri Yusuf 
Kemal Bey tarafından tevkil edilmeksizin He
yeti Vekilenin tevkil ettiğini biz işitmeseydik; 
o zaman iki üç gün için olurdu. Fakat Yusuf Ke
mal Bey tevkil ettikten sonra vekil, vekili olur 
ve nitekim şimdiye kadar bunun 15 defa misali 
olmuştur. Hattâ yakında daha... Rıza Nur Bey
efendi, Sıhhiye Vekâletine intihabedilmişti. Ken
dileri Sinob'da bulunuyorlardı ve yerine Celâl 
Beyi tevkil ettiler. (Meclis kabul etmemiştir, 
sesleri, maksadınız anlaşılmadı, sadaları) 

Rıza Nur Bey, Celâl Beyi tevkil etti. Celâl 
Beyin vekâleti Heyeti Vekilede bulunduğu 
müddetçe devam etti. Vakta ki, Celâl Beyefendi 
İktisat Vekâletinden istifa etti, Heyeti Umumi
ye Sıhhiye Vekâletine vekil olarak yine deva
mına karar verdi. Meseleyi karıştırmıyalım. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Vehbi Beyefen
di, bir sual sormama müsaade buyurun. Celâ-
leddin Arif Bey Erzurum'dan hareket buyur
muş ve inebolu'ya çıkmıştı. Burada Zekâi Bey 
yerlerine vekil olarak mtihabedilmişlerdi. Al
dıkları rey de hâtırımdadır. Ya 62 veya 65 tir. 
Bu noktayı hatırı âlinize getiriyorum; yani Ce-
lâleddin Arif Bey harice çıkmamış, dâhilde idi. 
En büyük teamül budur. Meclisi Ali zabıtların
da da mevcuttur. 

VEHBÎ B. (Devamla) — Evvelden beri 
Meclisi Âlice kabul edilmiş bir tarz olmasaydı, 
bendeniz katiyen kabul etmezdim. Vekili mesul, 
memleket içinde gerek hastalık dolayısiyle ve
yahut sair suretle bulundukça vekâleti kabul 
buyurulur. Nitekim Refet Paşa Hazretleri Da
hiliye Vekili iken aylarca Adnan Beyefendi 
kendilerine vekâlet etmiştir. Ve Meclisi Âli de 
bunu muvakkaten kabul etmişti. Şimdi kaldı 
ki, vekili mesul olarak intihabettiğiniz bende
niz orada vekili mesul olarak bulunuyorum. 
Meclisin teamülü de hariçten bir adamın vekâ
leti deruhde etmesi değildir. Bunu benim de-
ruhde etmem, vekili mesul olmam sıfatiyle, 
zannederim daha büyüktür. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — îfadenin 
tekrar okunmasını teklif ediyorum. 

REÎS — Efendim bu azayı kiramın malû
mudur. 
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HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Efen

dim tereddüt hâsıl oldu. 
VEHBİ B. (Karesi) — Okunsun efendim, 

bendeniz tekrar ediyorum. Aynı kanaatteyim 
ve o zaman dedim ki; - eğer Yusuf Kemal Bey 
İnebolu'dan bir telgraf çekse ve burada Fevzi 
Pa§a hazretlerini tevkil etseydi veyahut Heyeti 
Vekile kendi aralarından bir zat intihabetmiş 
olsaydılar ve bizim haberimiz olmasaydı - ki bi
zim haberimiz olmamak mümkün değildir.... 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Haberimiz olmamak ne demek? Biz niçin bu
rada duruyoruz? Meclis daima münakit bulun
duğu zaman haberimiz olmamak mümkün mü? 
Biz neciyiz burada? (Hakka hürmet edin, isti
fa edin sesleri) 

MAARİF VEKİLİ VEHBİ B. (Karesi) — 
Hakka hürmet ederim ve istifa ederim. Ben bu
nu hak diye kabul ettim, ben makam âşıkı de
ğilim. Hakkı müdafaa ediyorum ve Meelis ade-
miitimat beyan ederse çekilirim. Hiçbir zaman 
sandalyeye düşkün bir adam değilim. Lanet ol
sun sandalye meraklılarına. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar meselenin lüzumundan fazla izam 
edildiğini zannediyorum. Heyeti Vekileyi Mec
lisi Âliniz fert, fert intihabeder. Fakat Heyeti 
Vekileden biri bir vazife ile bir tarafa gittiğin
de o vekilin diğer birini tevkil etmesi salâhiyeti 
meselesi tasrih ve tesbit edilmiş değildir, müp
hemdir efendiler. Asıl Heyeti Vekilenin intiha
bı doğrudan doğruya Heyeti Aliyenize aittir. 
Ve bu hususta kanun sarihtir. Fakat vekili ha
zır mevcut iken, hasbelvazife makamından ay
rıldığı zaman, yerine bir vekil intihabının mün
hasıran Heyeti Celileniz tarafından yapılması 
veya vekili asli tarafından intihabı kanunla 
tesbit edilmiştir. 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — On defa 
vukuu var. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) Müsaade buyu
run. Veya vekili asilin, diğer bir vekili tevkil 
etmek salâhiyeti mevcudolup olmadığına dair 
ve doğrudan doğruya Meclisi Âlinizin intihabı 
zaruri olduğuna dair kayıt ve sarahat yoktur. 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Tefsir 
bize ait. 

MUSA KÂZIM Ef. (Devamla) — Kanun bu 
hususta sâkittir. Binaenaleyh teamül ise, ba-
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zan pek uzun müddet ayrılması lâzımgelen ve 

; memaliki osmaniye haricinde ifayı vazife eden 
' vekillerin birisinin yerine vekil intihabetmek 
' hakkı Meclisi Alinizindir. Memaliki Osmaniye 
ı dâhilinde ifayı vazife edecek vekiller hakkında 
j Heyeti Vekilenin içlerinden birisini intihabet-
| tiği vâkıdır. Şu halde kanun gayrisarihtir, ka-
| nun müphemdir. Binaenaleyh Heyeti Vekilenin 
I bu hususta diğer birini tevkil etmek hakkı var-
I dır, veya yoktur. Bu cihetler sâkittir. Şu hal-
] de Heyeti Celileniz tarafından da intihabı, He

yeti Vekile tarafından da intihabı vâkıdır. Bu 
vâki olduğu halde bugün Maarif Vekilini, hi-

I lâfı usul ve hilafı kanun bir vazifeyi kabul et
mekle itham etmek doğru değildir. Kanuna ve 
kanunun sükûtuna... 

LÛTFl B. (Malatya) — Teamül yoktur. 
RElS — Kesmeyin sözünü Lûtfi Bey. 
MUSA KÂZIM Ef (Devamla) — Kanunun 

bu husustaki sükûtuna ve Meclisi Alinin bunu 
kiraren kabul etmiş olmasına «hayır sesleri, 
gürültüler» ve muamelenin aylarca devam et
miş bulunmasına nazaran vekili hazin bu husus
ta ittiham etmek nâbemahaldir, haksızlıktır. 
Ancak vekili hazırı gerek Maarif Vekâletine ve 
gerek Dahiliye Vekâletine aidolan işlerinde tet
kik ve tenkidetmek murakabe ve hak şinaslık 
noktasından lâzım ve lâbüttür. Fakat her gün 
vâki olan; birçok vekillerde olmuş olan bir şey
den dolayı yalnız Maarif Vekiline taarruz et
mek doğru bir şey değildir. 

SALlH Ef. (Erzurum) — Taarruz vekilin 
şahsına değildir. Taarruz kanunadır. Kanun sâ
kittir, Meclis münakittir. Rica ederim, konfe
rans mı veriyoruz? Meelis vâzıı kanundur. 

RElS — Salih Efendi sükûta davet ediyo
rum. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendiler, 
I kanunda asil vekilinin sarahaten Heyeti Celile

niz tarafından tevkili sarih olsaydı, bu sarahat 
karşısında hiçbir vakit sükût edemezdiniz. De
mek ki, sarahat olmadığı için bâdii şüphe idi 
ki, vâki olan şeylere, emrivakilere izharı sükût 
ettiniz. Hatâ ettiniz demiyorum. 

SALlH Ef. (Erzurum) — Henüz o ruhtan 
teeerrüdetmiş olan insanlarız biz. 

RElS — Saİih Efendi size söz vermiyorum. 
MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Bu salâhiyet 

I meçhul mü kalmıştır, müphem mi kalmış? iler 
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ne ise, bu emrivaki halinde kalmıştır. Bu doğru 
mu? Değil mi? Doğru veya eğri meselesine ge
lince, bu ayrı, ilmî bir meseledir. Ona dair söz 
söylemek lâzımgelirse söyliyebiliriz. Fakat ben
denizin Heyeti Celilenize arz etmek istediğim 
bu mesele, bugünün meselesi değildir. Mevzuu 
müzakeremiz Dahiliye Vekilinin tevkili meselesi 
değildir. Binaenaleyh bütçenin diğer cihetine 
dair mütalâaya geçilmesini teklif ediyorum. 

HACI İLYAS SÂMÎ E l (Muş) — Reis Bey 
usulü müzakereye dair söyliyeceğim. 

Efendim, bu ikinci seferdir ki; bu mesele 
Meclisi Âlinin vaktini işgal ediyor. Bu mesele 
ruznamei mesaisi dâhiline giriyor. Bu bapta 
müzakere devam ederse bu; her halde çok söz 
söylenecek bir mesele ve bir mevzudur. Düştürül '-
amel olacak olan kanun bu meselede meskûtun-
anhtır zannederim. Bu gibi bisut münakaşata 
müsaade veren Meclisi Âlinizdir. Her vesileden 
bilistifade ediyoruz ki, «Hakimiyeti milliyenin 
yegâne ve hakiki mümessili Meclisi Âlidir. Mec
lisi Âlinin ekseriyeti her neye karar verirse o ka
nundur» Binaenaleyh bunun münakaşası ne ka
dar devam etse bir neticeye vâsıl olunamaz. Mü
saadenizle arz ediyorum ki; koca namus ve mu
kadderatı memleketi kendisine itimadettiğiniz bir 
vekile, kendi yerine diğerini tevkil hakkını ver
memek katiyen doğru değildir, Esasen reye vaze
dilecek bir mesele değildir. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Usul ha
ricidir, efendim. 

ILYAS SÂMl E l (Devamla) — Sözümü kes
meyin efendim, rica ederim. Ben herkesin sözünü 
kemali intizamla dinliyorum. Mesele nedir? Şim
diki vekil, asilin ayrıldığı zaman kendi tarafın
dan intihabettiği vekildir. Evet mesele bu değil 
mi? Böyle vekillerin şimdiye kadar intihabedil-
diği var. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Kanun 
meskût değildir. 

ILYAS SAMI B. (Devamla) — Ben meskût 
diye telâkki ediyorum. Vekilin kendisinin yap
tığı da vâkıdır. Meclisin yaptığı da vâkıdır. 
Binaenaleyh demek istiyorum ki; usulü müzake
reye aidolduğunu tesbit için mesele reye vaz'edil
miştir. Beyhude müzakere edilmesi doğru değil
dir. (Reye sesleri). 

RElS — Efendim, mevzuu müzakere Dahiliye 
bütçesidir. Ruznamemizde Vekü vekilinin sureti 
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intihabına dair bir mesele mevcut değildir. Hüse
yin Avni Bey bu meseleye temas ettiler. Dahiliye 
bütçesi (Gürültüler) eğer bu meseleyi esaslı ve 
karar tarzında katiyet ifade edecek şekil ve ma
hiyette halletmek isterseniz bunun için geniş bir 
müzakere lâzımdır. Ruznameye alalım, başka 
bir vakitte müzakere edelim. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Bu me
sele mukaddimedir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Ruzna
meye hacet yok, evvelce halledildi. 

REÎS — Yalnız reyinize arz ettiğim şu nok
tadır. Bütçe meselesine geçilmesini kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Ekseriyeti âzîme ile 
kabul edildi. • 

Bütçe müzakeresine devam edilecektir. (Gü
rültüler, ekseriyet yok sadaları) 

HAKKI HAMI B, (Sinob) — Mebusların 
hakkı kelâmı yok mu? (Gürültüler) 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Efendim; neye reye koyuyorsunuz? Söz söylet
miyorsunuz. Usulü müzakereye dair söyliyece
ğim. (Gürültüler) 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
dim; müzakereye devam edebilmek için vekilin 
meşruiyeti lâzımdır. Bunu hallettiniz mi efendi
ler? Dahiliye Vekili var mı? (Var, yok sesleri) 
Kimin huzuriyle müzakere yapıyorsunuz? Dahi
liye Vekili var mı? 

TAHSİN B. (Aydın) — Bütçenin müzakere
si Dahiliye Vekilinin vücuduna vabestedir, reye 
koyunuz. 

RElS — Efendim; ekseriyetin iktiranı üze
rine bütçe müzakeresine devam edilecek. 

Yusuf Ziya Bey bütçe müzakeresi hakkında 
söz zatiâlinizin, buyurunuz. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Vekil 
yok, Vekilin huzuru şart. 

REŞAD B. (Sanmam) — Efendim; ruzna-
memizde dahiliye bütçesi vardır. (Dahiliye Ve
kili yok sesleri) Dahiliye bütçesini tetkik edebil
mek için karşımızda bir Dahiliye Vekili var mı? 
Yok mu? Meselesi var. Binaenaleyh bütçeyi mü
zakere edebilmek için evvelemirde bu meselenin 
halli lâzımdır. (Bravo sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis 
Beyefendi bu mesele üç beş gün evvel burada 
mevzuubahsoldu ve kabul ettiler. Eğer Dahiliye 
Vekili olmasaydı o zaman olmazdı. Şimdiye ka
dar neye sükût ettiniz? 
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REİS — Efendim; reyinize arz ettim. Bir 

meselei müstahiredir diye.. Ekseriyet bütçe mü
zakeresinin devamına kara'ır verdi. Ekseriyetin 
kararı hilâfına hareket etmek.. (Tok sesleri) Mü
saade buyurun. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) -— Makamı 
Riyaset yanlış reye koymuştur. Evvelâ benim 
teklifimi reye koyacak iken çevirme hareketiyle 
ruznameden bahsettiler. Ben gidiyorum, çevir
me hareketi yapıyorsunuz.. (Gürültüler) 

TAHSİN B. (Aydın) — Bu cesaretiniz varsa 
tâyini esami ile yapın. 

REİS — Efendim, bütçe müzakeresini bıra
karak Dahiliye Vekâleti meselesini halletmek 
istiyor musunuz? Halletmek istiyenler lütfen el
lerini kaldırsın. (Ekseriyet yoktur, ekalliyet 
var, sesleri)) O halde bütçe müzakeresine de
vam edeceğiz. 

2. — Dahiliye Vekâletinin 1338 bütçesi: 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Efendiler mev-
zuubahis ve müzakere olan Dahiliye bütçesi do-
layısiyle umuru dahiliye, bilhassa siyaseti dahi
liyemiz üzerinde velev sathi olsun, bir tetkikat 
icra etmek lüzumunu arz ediyorum. Bendeniz 
geçen sene mezunen dairei intihabiyeme kadar 
gitmiştim. Dairei intihabiyem müntehai hudut
ta vâkıdır. O baştan bu başa kadar, arada otuz 
günlük bir sahai idare vardır. Otuz günlük sa-
hai idareyi yakından gördüm ve mümkün oldu
ğu derecede yakından tetkik ettim. Nazarı dik
kati âlinize bu vâsi, bu geniş sahai idareyi arz edi
yorum. Bu saha üzerinde icra edilecek tetkikat 
ile hâsıl edilecek kanaat karşısında hayretten 
hayrete düşmemek imkânsızdır. Çünkü her mm-
takanın, her tarafın ayrı ayrı bir şekli idari iz
har ettiği görülür. Birinin idaresi diğerine, 
üçüncüsünün idaresi ise hiçbirisine benzemediği 
anlaşılır. Esbabı tahavvülünü tahkik ettiğimiz 
zaman, bâzı müteferri tahavvülden sarfı nazar, 
(Van) dan buraya kadar üç mmtakai idarenin 
nıevçudoldıığu görülür. (Van) dan (Malatya) 
ya kadar başka, Malatya'dan Kayseri'ye kadar 

* yine başka; Kayserimden buraya kadar büsbütün 
başka bir idare mmtakası olduğu anlaşılır. Efen
diler birincisi teessüfünüzü, ikincisi teessürünü
zü davet ederse mutlaka üçüncüsünün şekli ida
resi de ağlamanızı mucibolur. Kanun hâkim 
olmıyan, şahsi kanaatle idare olunan yerlerin 
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idaresi, bu şekli, bu rengi gösterir. Teşkilâtı ida-
riyesinin arkasında kuvvei teyidiye ve tahdidi-
yesi bulunmayan bir idare az zaman zarfında te
fessüh eder. Bir memur, her hareketinin kendi
sini nereye, hangi âkibete sürükliyeceğini bil
mezse tabiîdir ki, gelişigüzel hareket eder. Geli
şigüzel hareket ve mütefessih idare, şüphe yok
tur ki, mütekessir memur kafileleri doğurur. 
Bu kuvvei âtıla hiçbir vakit müsmir değil, her 
vakit muzır olur. İdare denilen şey, bizde he
nüz mânası anlaşılmayan bir şeydir. İdarenin 
iyiliği, fenalığı eşhasın şahsına göre ölçülür. «Fi
lân iyi idare etti, filân kötü idere etti» diyoruz. 
Çünkü idarenin kendisine mahsus bir şekli, bir 
sistemi yoktur. «Mesuliyet» denilen kelime biz
de mevhumdur. Onu sevk ve idare eden endişe
ler, şahsi düşüncelerdir. Görürsünüz ki, yüzler
ce hanuman sönmüş, yüzlerce kasabalar yanmış, 
tutuşmuş, o yangın önünde bir kumandan şimşi
ri kahrına dayanmış kâinata kahkahalarla gülü
yor. Ne ariyan var, ne soran. Fakat yine görür
sünüz ki, bir vazifeperver, sayı ve gayretiyle va
zifesini hüsnü idare etmiş, ortada günahı yok, 
belki de şayanı takdir bir memur var. Fakat 
azledilmiş, tardedilmiş, ncfyedilmiş, «adalet» di
ye feryadeder, durur. Evvelkinde sükûtu icab-
ettiren hal, himayedir. İkincisini istilzam etti
ren ahval, şahsi garezdir. İdaremizin her han
gi mmtakası üzerinde tevakkuf ederseniz edi
niz; her hangisini tetkik ederseniz ediniz; göre
ceğiniz şey bir boşluk, bir yokluk, bir hiçlikten 
ibarettir. Ruhlar bir kesaleti tabiiye içerisin
de puyandır, kâğıt kümeleri, kâğıt balyeleri, kâ
ğıt dosyaları içinde havassı faalesini çoktan kay
betmiştir. Memurini idare buzdan yapılmış bir 
heykele benzer. Birçok esbap, birçok avamilden 
dolayı çoktan onlar buz gibi vazifelerinden so
ğumuşlardır. 

NEŞET B. (İstanbul) — O memurlar heykel 
değillerdir... 

KADRİ B. (Siird) — Yine başladın, Neşet 
Bey!.. 

YUSUF ZİYA B. (Devamla) — Burada hak
kı kelâmım var. Sözünüz varsa buraya gelir, 
söylersiniz. Memurini idarenin müdafaası hakkı
nı sana vermemişlerdir. Ben memurini idarenin 
hukukunu, hukuku idareyi senden daha iyi bi
lirim. 

Bir vazifeperver vazife sahibine bir vazifeyi 
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emretseniz mutlak sizden bir kâğıt, bir emir ta-
lebeder. O kâğıdı, o emri verseniz bile vazifesi
ni yine bizzat yapamaz. Müphem bir havale ile 
işi maiyetine havale ede ede, tevdi ede ede, o 
kâğıt parçası nisyan denilen bir torbaya vâ
sıl olur. Fakat o kâğıt parçasının arkasında, za
vallı, zulüm görmüş, gadir görmüş, fenalıklar 
görmüş köylü gezer, durur... Ağlar durur? Zan
nedersiniz ki, bu halk yalnız vermeye mahkûm
dur. Onun talep için ne bir hakkı, ne bir huku
ku vardır. Bu seyyiatı, bu fenalığı tevlideden 
hal, mesuliyet kelimesinin boşluğu; yokluğu
dur. Efendiler, «mesuliyet» kelimesi artık isti
mal olunmıyacak bir hale gelmiştir. Kendini bi
len, yaslanan, sığman insanlar, memurlar artık 
ondan korkmuyorlar. Onun varlığından korkan 
yoktur. Belki onunla istihza eden çoktur. Hiç
bir vali hiçbir kumandan, hiçbir mutasarrıf ve 
hiçbir nazır, bir vekil tasavvur ve tahattur bu
yurur musunuz ki, kanunsuz bir hareketinden 
dolayı mesul olmuş, tecziye edilmiş? Yine bun
lardan hiçbirini tasavvur ediyor musunuz ki, 
kanunu kanaatin fevkinde tutmuş, kanaatin hi-
lâfında vazifesini yapmıştır? 

Kanaatine değil, kanuna tevfik hareket et
miştir. Bu suallerime kimsenin müspet bir cevap 
verebileceğine ihtimal veremem. Çünkü bizde bir 
darbı mesel var, derler ki: «Büyüklerin günahı
nı yeşil masalar setreder.» Efendiler günahları 
tartmak için elinde kantarı olmıyan, umuru ida
resine binlerce eller karışan bir idarenin des
tanı bu suretle ilân ediliyor. Bendeniz umuru 
idaremize karışan elleri - taaddüdü, tenevvüü 
hasebiyle - bizde yapılan aşure çorbasına teşbih 
ederim. Aşure çorbası nasıl muhtelif, nasıl mü 
tenevvi mevaddı gıdaiyeyi muhtevi ise umuru 
idaremize karışan eller de o kadar mütenevvi 
ve o kadar muhteliftir. Bu ellerin tenevvüü, ta
addüdü üzerinde tetkikat yaptığınız zaman göz
lerinize ilk defa valilerin, mutasarrıfların elleri 
tesadüf eder. Bunlar eyadii mseuledir. Bunların 
bir az fevkine uzanıp orada tetkikat yapınız. 
Nokta kumandanları, mevki, menzil kumandan
ları, menzil müfettişleri, şube, kalem reisleri 
daha birçok kumandanlar görürsünüz. Bunlar 
eyadii gayrimesuledir. Fakat bunun bir az da
ha fevkine çıkınız. Büyük kumandanların aza
metli ellerini görürsünüz ki; onlar da eyadii 
mütehakkimedir. Umuru idaresine bu kadar 
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muhtelif eller karışan ve onu'biri sağa, diğeri 
sola çeken bir makinadan hiçbir vakit munta
zam bir iş çıkamaz. Umuru idaremize nasıl böy
le muhtelif eller karışmış ve nasıl böyle onu 
aşure çorbasına teşbih etmişsem aynı suretle 
idare meslekimiz de aşure çorbası gibi muhte
lif insanları besliyor. Efendiler, o son bir mel
cedir. Baytarı orada, köy hocası orada, aşiret 
şeyhi orada. Her boydan, her çeşitten, her ka
pıdan - pek azı hakkında olsa bile diyeceğim -
koğulmuş insanlar oradadır, kaymakamları ara
yınız. Onun içerisinde her meslekten gelmiş, 
her şekilde insanlar var. Çünkü o bir meslek 
değil, o her meslekin ilticalıgâhı olarak anlaşıl
mıştır. Çünkü onun kendisine mahsus bir siste
mi, bir şekli yoktur. Ufak bir misal ile bu mâ 
ruzatımı teyidedeceğim. Geçen sene birisi jan
darma yüzbaşılığından kadro haricine çıkarılı
yor. Gelip dairesine iltica ediyor. İstirham edi
yor ve beni tekrar hizmetinize almız diyor. Fa
kat efendiler, bu adam hizmete alınmaz, daire 
kendisine delâlet eder. Bu bir tarafa kayma
kamlığa tâyin edilir, düşününüz meslek ne hal 
dedir? (Uzağa gitme, Ankara valisi sadaları). 

Kaymakamlar böyle olduğu gibi mutasarrıf
lar da böyledir, valiler- de böyledir, vekiller de 
böyledir. 

Efendiler, bu memurların bundan başka id
man ile de daima seyir ve hareketleri tanzim 
edilmiş oluyor. Hiçbir idare memurunun üç ay
dan fazla bir yerde kaldığı görülmüş değildir. 
Bendeniz idare memurlarından biri tarafından 
pek vukufla yazılmış bir mektup gördüm. Kars'
ın Anavatana iltihakından bugüne kadar Kars'a 
tâyin olunan mutasarrıfların isimleriyle müd
deti memuriyetlerini tesbit ediyor. Hesabettim. 
Maalesef bir mutasarrıfa üç ay Kars'ı tasarruf 
nasibolmuyor. Kars'da böyle olduğu gibi Bit
lis'de de böyledir. Diyarbekir'de de böyledir, 
Konya'da da böyledir ve Ankara'da, da böyle
dir. Efendiler, nihayet en fazla memuriyette ka
lan üç aydır. Mahallî memuriyetine yetişmeden 
evvel - yolda iken - azledilenler var. Bunların 
muhiti tanımadan, bilmeden ifayı vazifeleri aca
ba, siyaseti dahiliyemiz icabatmdan mıdır? Bu 
benim anlamadığım siyasettir. Efendiler bunun 
daha mühim sebepleri vardır. Zannadersem Da
hiliye Vekili çok yerlere nüfuzunu yetiştiremi
yor. Nüfuzunu yetiştiremediği münasebetledir 
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ki, birinin gönderdiğini diğeri kabul etmiyor. • 
Bunlar şayanı nazarı teemmül ve şayanı nazan j 
dikkat meselesidir. Binaenaleyh bu bahsi bundan j 
fazla temdidetmiyeceğim. i 

Diğer bir bahse geçelim. Bu vesile ile Da- ! 
hiliye Vekili muhtereminden mühim bir mese
leyi istizah edeceğim. Efendiler, maruzatımın | 
sükûn ve sükûnetle dinlenmesini bilhassa istir- j 
ham ediyorum. Sözlerimi ölçecek, biçecek mah
keme! vicdammzdıı. îyi bir söz söylersem 
mazlıarı tasvibiniz olur. Fena bir söz söylersem I 
tabiî ret buyurursunuz. Efendiler tarih bizi din
liyor, tarihin sayfası bize açıktır. Her söz ora
da bir mâkes buluyor. Bu kubbede yükselen 
her şada, kailinin nam ve hesabına iyi veya fe
na bir kaydı ihtiva ediyor. Yalnız bu mukad
dime ile sadede duhulüme müsaadenizi rica 
ediyorum. 

Efendiler; İstihbarat Dairesi; Meclisimizin 
şube rüesasma, encümenler rüesasına, aldığı 
malûmatı hususiyeyi bir varaka üzerinde tes-
bit ederek tevdi ediyor. Bu varakalardan bi
risi birkaç gün evvel müsadifi nazarım olmuş
tu. Birkaç muhterem arkadaşım ile beraber bu 
varakayı alarak Dahiliye Vekili Muhteremine 
müracaat ettim. Varakayı verdim. Ifhtiva et
tiği haberler hakkında kendisinden malûmat al
mak istedik, varakayı mütalâa ettiler. Sureti 
katiyede aslı olmadığını beyan ve temin ettiler. 
Biraz daha meseleyi istiknah etti. Temin etti
ler ki, havaliyi şarkiyede ahvali asayiş geçen 
günlerden daha mükemmel, daha âlâdır. Biz 
tabiîdir ki, bu teminatlarına inandık. Fakat 
kendilerine dedik ki: «Bu teminatınızla hare
ketiniz, yekdiğerine makûstur. Bu ciheti bize 
temin ederken arkadaşlarımızdan bâzılarını I 
havaliyi Şarkiyeye göndermekte olduğumuzu 
duyuyoruz. Bu iki makûsu nasıl tevfik ediyor
sunuz?» Evvelki teminatlarını tekrar teyit ve 
takviye ettiler. Yalnız bir itiyadolmak üzere bu 
tedbirlerinin pek fena, pek muzlim ve muzır akı
bet tevlidedeceğini bütün sevaikıyle izah ve teş
rih ettim. Bunu bu nam ile ve bu suretle gön
dermekten ise arkadaşlarımız mevsim itibariyle 
kamilen gitmek üzere bulunduklarından, bu va
zifeyi hiçbir nam taşımıyarak hepisini ifa edece
ğini söyledik. Bu suretle yapılacak bir muamele
den daha iyisinin yapılacağını vait ve temin et- I 
tim. Vekili muhterem beyanatımıza, kanaatimize 
muvafık bir vazı aldılar. Bittabi ayrıldık Efen- | 
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diler vekili muhteremin teminatiyle harekâtı ara
sındaki fark nazarı dikkatimi celbetti. Binaena
leyh nazarı d:kkati âlinizi celbediyorum. Bir şey 
yoktur, diyor. Fakat gönderiyor, bu bir mesele
dir, tarihî bir meseledir, efendiler. 

Hükümet, yahut İcra Vekilleri Heyeti, ya
hut Dahiliye Vekili nereye olursa olsun, bir he
yet göndermek, bir irşat heyeti, bir tenvir heyeti, 
bir tetkik hejeti, ister müştemi, ister münferit, 
ne suretle olursa olsun; bir heyet göndermek 
onun hakkıdır. Ben ona karışmak istemem. Bu 
lüzuma tevessül etmek isteniliyor. Fakat efendi
ler Hükümetin ittihaz ettiği tedbir, Hükümetin 
tevessül ettiği tedbir, o memleketin evlâtlarında 
o vatanın hakiki evlâtlarında, bu camianın ha
kiki evlâtlarında muzır bir akıbet netayici tevli-
dederse bunu Heyeti Âliyenize söylemekte ve na
zarı dikkatinizi bu nokta üzerine celbetmekte 
acaba haksız mı oluruz? Günahkâr mı oluruz? 
Efendiler, biz insanız, hata da edebiliriz. însan 
vârestei hata olamaz. Fakat bizim gibi insanlar 
böyle olursa, muhiti bilmemekle bizden daha nok
san olan Heyeti Vekile acaba aynı vaziyete düş
mez mi? Tarafeynin hatasını bulmak, sıhhati veç
hile muameleye bir şekil ve renk vermek için ne
reye müracaat edelim? Temyiz edilecek, tetkik 
edilecek merci neresidir? Bizim kanaatimize, bi
zim imanımıza göre Heyeti Celilenizdir. Bu ka
naatle, bu imanla size müracaat ediyoruz. 

Efendiler, îcra Vekilleri Heyeti, heyeti irşa-
diye gönderdiği muhiti ve heyeti içtimaiyedeki 
haleti ruhiyeyi, oranın ahvali ruhiyesini, fikrini, 
kanaatini, meslekini, ananesini iyiden iyiye tanı-
yamıyor ve onu tanıyamadıklarını bize ispat et
tiler. îttihaz ettikleri tedabir ile istihdaf ettik
leri gaye o kadar makûstur ki, bunu hissedemi-
yecek, bunu görmiyecek derecede kasrı basara 
malik olanlara bilmem nasıl olup da teslimi inan 
ettiğimize doğrusu hayret ediyorum. Efendiler, 
korkuyoruz ki; bir Koçgiri vakası, bir Konya va
kası daha ihdas edilsin, icadedilsin. 

ZİYA HURŞÎT B. (Lâzistan) — Bravo Yu
suf Ziya Bey. 

YUSUF ZİYA B. (Devamla) — Efendiler, 
H«yeti Celileniz, vatanın bütün elemiyle, felâ
ketiyle hissedar, bütün mesailiyle alâkadardır. 
Bu meseleyi mühimmeyi niye Heyeti Celilenize, 
niye yekdiğerimizden sakladılar? Niye arkadaş
larımızı göndermek hususunda esrarengiz birçok 
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tedabire tevessül ettiler Heyeti Celilenizin ha- ı 
berdar olmadığı her bir meselenin fena bir netice I 
hâsıl edeceği kanaati bizde tahassul etmiştir. Bu 
kanaatimizi mücerret Heyeti Celilenize arz edi- I 
yorum. I 

MUSTAFA B. (Tokad) — Ne var ki, ne 
oldu ki? I 

YUSUF ZİYA B. (Bitik) — Ben Meclise 
söylüyorum, millete söylüyorum. Sana söylemi- I 
yorum. I 

Efendiler, huzuru âlinizde şunu arz ediyo- I 
rum ki; heyet gönderiyorlar. muhiti tanımıyorlar. I 
Nazarlarım tevcih ettikleri muhit, ne Koçgiri ve I 
ne de Konya'ya benzer. Onunla fazla oynıyan- I 
lan tarih affetmiyecektir. Efendiler, gönderil- I 
nıek istenilen arkadaşlarımızın ahvali şahsiye ve I 
alâkai nıahalliyeleri hakkında söz söylemekten I 
keffilisan ederim. Meseleyi şahsiyat ile lekedar I 
etmek istemem. Keşke Van Mebusu Haydar Bey 
karşımda olsaydı. Kendisine karşı tevcihi hita- I 
betsem... Bu âkibeti tevlideden odur. Mukaddi- I 
meşini de vaz'eden odur. Onunla iddia edeceğim. I 
Onunla karşı karşıya geliyorum. Fakat Maatte
essüf burada bulunmadığı için sükût edeceğim. I 
Efendiler, Dahiliye Vekiline bağırıyorum. ilk I 
defa kurtluk namına istiklâl fikrini fısıldayan I 
Haydar Beydir. Bunu iddia ediyorum. (Yaşa ses
leri) Efendiler, telâş ettiğim, tereddüclettğim, 
üzerinde titrediğim Bitlis mevzuubahsolduğu I 
içindir. Muş ve Van mevzuubahsolduğu içindir. I 
Ben o vatanın ve bu camianın evlâdıyım. Fakat I 
Bugün Işkodra mevzuubahsolsaydı, o benim ka -
dar ve belki benden daha fazla telâş ve heyecan 
gösterirdi. Ben memleketimin elemi, derdi, âki- I 
beti, uğrunda ağlıyorum efendim. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Milliyet
çilerin en aleyhtarı siz idiniz? I 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Ben milliyetçi 
değilim. Kavmiyeti; islâmiyet menetmiştir. Ben | 
yalnız Islâmm, başka bir şey değilim. Daima İs
lâm yaşarım. İslâm kanaatindeyim. Ben kavmiyet 
tanımam. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Ne için 
Arnavutluk meselesini söylüyorsunuz 1 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Ben Arnavut
luk meselesi falan bilmem, hepsi benim kardeşim
dir. Fakat ben ecdadımın kemiklerinin metfeni 
olan bir yer için titresem bunda elbette hakkım 
vardır. Efendiler Bu heyet gönderilecek olursa I 
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pek feci bir âkibet tevlidedeceğini şimdiden 
söylersem zannederim ki, vazifei vataniyemi, 
vazifei diniyemi, vazifei milliyemi ifa etmiş olu
rum. (Bravo sesleri). 

Efendiler, o muhitin ruhu, o muhitin sevi
yesi, karşısında bu şekilde bu kıyafette insan gör
mek istemiyor. Arkadaşlarımın hepsi muhterem
dir. Fakat bu şekil, bu zihin ve bu kıyafette o mu
hit insan görmek istemiyor. Bu şekil ile bu nam 
ile, bu unvan ile karşısına çıkacak olan insanlar 
korkarım ki, pek eski bir hâtırayı ihya ederler. 
Mütehassisi olmadığı bir fikirle onu tahsis etmeye 
sevk etmiş olurlar, efendiler, biraz maziyi... 

FERİD B. (Çorum) — Reis Bey arkadaşımızı 
bu kadar terzil ettirmeye nasıl müsaade ediyor
sunuz? Bu şekilde adam çıkmaz, bu şekilde bir 
adamdır, diye nasıl kendisini tezlil ediyorlar. 

Dr. FİKRET B. (Kozan) — Büyük Millet 
Meclisi âzasından olan bir zat hakkında bu ka
dar fazla söz söylenmez. 

TAHSİN B. (Aydın) — Haydar Bey on beş 
milyon Anadolu Türkünü temsil eden iktidarh. 
istikametli bir zattır. 

YUSUF ZİYA B. (Devamla) — Efendiler. 
pek yakın bir maziyi tetkik ederseniz anlarsı
nız ki maksadım budur, bunun hakkında 
fazla söz söylemiyeceğim mazi hale açılmış 
bir âyinedir. O âyine üzerinde biraz tet-
kikat yapar, biraz tevakkuf eder, biraz elimi
zi vicdanımız üzerine koyarak düşünürsek zan
nederim ki bu meseleye en lâzımlı olan bir şek
lini veririz. Efendiler; çünkü o ayinede gö
receğimiz şey iftırak eden bir milletin hayatı 
güzeştesidir. Ne gibi esvap ve avamilin ne gibi 
icraat, seyyiat ve hatiatın, ne gibi ahvali fe-
cayi doğurduğuna şahidoluruz. O meşhudatı-
mız gününde bir âhı vicdani bir iztırab geçiri
riz. Efendiler; tarih tekerrürden ibarettir. 
Tarihi tekerrüden menedecek mücerret He
yeti Celileniz vardır. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Kürreiarz 
üzerinde yalnız biz miyiz? 

YUSUF ZÎYA B. (Devamla) — Tarihin bu 
safhasını isterseniz arz edeyim. Efendiler; biz 
alâkadarların samimî ruhundan yükselen bu 
feryadı, bilhassa Dahiliye Vekili duymayıp da 
noktai nazarında ısrar eder ve bir heyet gön
dermeye kail olursa, bizin gibi muhitleri ile 
alâkadar olanları göndermesin. Bu zey ve ki-
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yafetle de göndermesin. Eğer heyet gönder
mek matlup ise, eğer Kürdistan'ı görmek mat
lup ise ve onların ahvali ruhiyelerini görmek 
matlup ise, onların ahvali ruhiyelerini celbet-
mek matlup ise, rüfekamızdan isimlerini tes-
bit edeceğim insanları gönderirisiniz. Efendi
ler, Ömer Vehbi Efendi Konya, Şeyh Servet 
Efendi Bursa, Abdülgafur Efendi Karesi, Âlim 
Efendi Kayseri... 

RESUL B. (Bitlis) — Pekâlâ adamlar in-
tihabedilip gidiyorlar. 

NEClB B. (Ertugrul) — Herkesin keyfine 
göre olmaz. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Efendiler, te
min ederim ki samimî kalbimden yükselen seda 
ile sizi temin ederim ki; ancak bu insanlar 
müsmir olabilirler. Yanlız bu nam ile git
memek şartiyle bunlar o muhitte bulunan 
ulema ile mesaili ilmiyeye girişmeli. Ca
milerde nasihat etmeli, va'zetmeli, yanlış 
telkinleri izale etmeli, bu camiaya onlar o za
man merbutiyet temin ederler. Efendiler; giden 
arkadaşlarımız birçok mekâtibi, pek çok name
leri hâmil bulunuyorlar. O havaliyi gören; onun 
ruhuna vâkıf olan, en aşağı burada seksen ar
kadaşımız vardır ve o arkadaşların imanına il
tica ediyorum; vicdanına soruyorum; Hüküme
ti temenni mevkiine düşürecek olanların o su-
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retle gitmesi muvafık mıdır değil midir? (Asla 
hiçbir vakit sesleri) izharı güç izmarı güç çok 
şeyler vardır. Binaenaleyh son olarak şunu arz 
ediyorum ki, bu heyet gidecek olursa temenni 
ederim ki, zaman ve vakayi ümüdederim ki, b*e-
niıu dediklerimi tekzibetsin. Bunu Cenabıhak-
taıı temenni ederim. Fakat efendiler, huda 
hafız, aksi vâki olacak olursa beni dinleyenler 
sedayı vicdanını ne suretle avutacak ve uyuta-
caktır? Binaenaleyh ben vazifemi ifa ettim. İs
ter gönderiniz, ister göndermeyiniz. Bundan 
sonra vicdanımın sedasını vicdanımın elemini 
avutur unuturum. 

ŞEYH FİKRİ Ef. (Genç) — Efendiler Hay
dar Bey Van Valisi idi. Umum ahali Haydar 
Beyi seviyor, bu adamın Van'a gitmesi muhik-
tir ve musiptir. Zira ki; Haydar Beyi oradaki 
aşair sever. Sevdiği için de sözünü tutarlar. 
Kendisi nafizdir. Haydar Beyin gitmesi ulema
dan da daha efdaldır. Arz edeyim efendim. Bu
raya gidecek ulema bir defa kürtçe bilmez; 
(arapça bilir sesleri) kürtçeyi Haydar Bey 
herkese anlatabilir. Yani Haydar Beyin gitme
si bence musiptir. 

REİS —* On dakika teneffüsten sonra müza
keremize devam edeceğiz. 

(Hitamı celse saat : 3,40) 

REİS 

İKÎNCİ CELSE 
(Bed'i müzakerat saat : 3,55) 

Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 
KÂTİP : Said Bey (Muş) 

REİS — Celseyi küşadediyorum. Söz Meh-
med Şükrü Beyin. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— "Muhterem arkadaşlar : Yusuf Ziya Bey ar
kadaşımız mühim bir meseleye temas ettiler. 
Müşarünileyh buyurdular ki; vilâyatı Şarkiyeden 
tutunuz ta Ankara'ya kadar birtakım mana-
tıkı nüfuz görürsünüz. Oralarda kanunun hük
mü ayrı ayrıdır. Herkes hakkında ayrı ayrı 

tatbik edilmektedir, memlekette kanun yoktur. 
Filhakika bu hepimizin vicdanını sızlatan bir 
vakıadır ve bunu her yerde görüyoruz ve bu 
hepimizin kalbini sızlatıyor. Senebaşı münase
betiyle Paşa Hazretleri kıraat buyurdukları bü
yük nutukta da memlekette kanunu hüküm kıl
mak isteriz ve bu bizim umdemizdedir. demiş
lerdi. Bu söz vaktiyle Talât Paşa tarafından 
söylenmiş bir sözdür. Maalesef o günden bu-
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güne kadar ve maalesef bugün dahi kanunu 
memlekette hâkim göremiyoruz ve her taraf
tan kanun, eşhasın arzusuna tâbi bir emirdir. 
Eşhas istediği gibi kanunu tatbik ediyor. Ka
nun nerededir? Bu memleketin çarei salahı, bu 
memleketin kurtulmasının en büyük saikı, mem
lekette kanunu hâkim kılmaktır. Herkesi malın
dan canından, ırzından namusundan emin kı
labilmek, kanunu memlekette hâkim kılmakla 
olur. Meclisi Âliniz bu hususta nüfuzunu, kud
retini murakabesini ne kadar istimal ederse 
bunda muvaffak olacağına kanaatim vardır. 
Fakat biz bu hususta biraz zaaf gösterirsek, za
yıf düşüncelerle ses çıkarmıyacak olursak bu
nun dairesi genişîiyecektir ve maalesef genişle
mektedir. Bu defa Kayseri'den avdet ederken 
Kırşehir'inde mesmuum olan ve halkın birçok-
larmca mucibi şikâyet olan vekayii muhtasaran 
sÖyliyeeek olursam memlekette kanunun hâkim 
olmadığı ve kanunun câyi tatbik bulmadığı na
zarlarınızda tecelli eder. Malûmuâlinizdir ki, 
ciheti askeriye için lâzım olan bina; kanunu 
mahsusuna tevfikan ciheti mülkiye tarafından 
işgal ve ciheti askeriyeye teslim olunur. Kırşe
hir'inde Hâşim Bey isminde askerî hastaneler 
sertabibi istediği binayı bizzat işgal ediyor, has
tane yapacağım diye işgal ediyor içine doktor
ları koyuyor istediği bir zabite icar ediyor. Yir
mi tane esami yazdım. Halkın şikâyetine müs
tenittir. İsterseniz okuyacağım. (Hayır istemez, 
Ankara'nın bağları kâfi, niçin Kırşehir'ine gi
diyorsunuz? Bu Müdafaai Milliyeye aittir ses
leri)... Hayır bunun Dahiliyeye taallûku vardır. 

Ben sorarım Dahiliye Vekâletine ve oradaki 
mutasarrıfına; niçin salâhiyetini istimal etmi
yor? Niçin kanunun kendisine tahmil ettiği va
zifeyi ifa etmiyor? Bu mesele Müdafaai Milliye 
Vekâletine değil, Dahiliye Vekâletine aittir. 

EMİN B. (Erzincan) — Dahiliye VekâOeti 
izharı aczederse elbette böyle olur. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahih) — 
Efendiler; Bunun içinde evinden atılmış -bir 
polis teessüründen hasta olmuş, ölmüş bir adam 
dahi vardır. 

YAHYA GALÎP B. (Kırşehir) — Biz bunu • 
resmen şikâyet ettik kimse aldırmadı. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Evet resmen şikâyet edilip mutasarrıfın aldır
madığını söylüyorlar. Bizim vazifemiz nedir? 
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j Ordunun kuvveti, memlekette kanunun hâkim 

olmasına mütevakkıftır. Gaye memlekette her-
kesiu ırzından, namusundan, meskeninden emin 
olmasıdır. İstiklâl bununla kainidir. Bu temin 
edilmezse kanun bir lâfzı bimânadan ibaret ka
lır. Mücahedenin esasını bu teşkil eder. İşte 
ben bu kürsüden Dahiliye Vekiline sorarım ve 
O Dahiliye Vekili muhteremi ki, bu kürsüden 
siz bana zahir oldukça ben bu gibi kuvvetlerin, 
böyle nüfuzların önüne geçeceğim, ve muvaffak 
olacağını, demişti. Efendiler, maalesef olama
mıştır ve olamıyacaktır. (Olamıyacaktır, sesle
ri) Bu mesele bence pek mühimdir. Bu mesele 
üzerinde ne kadar söz söylense azdır. Bu hepi
mizin kalbini, vicdanını sızlatan bir vakıadır, 
faciadır. Fakat maalesef bunun önüne geçemi
yoruz, bunun önüne geçmek için hepimizin bir
likte düşünmesi, hepimizin birlikte müessir ol
ması lâzımdır. 

Saniyen Dahiliye bütçesinde en mühim gör
düğüm bir mesele vardır ki ; geçen seneden be
ri ; bir buçuk seneden beri, memleketin taksimat 
ve teşkilâtı mülkiyesi yapılacaktı. İktisadi, coğ
rafi münasebetleri nazarı dikkate alınarak; 
efendiler, biliyor musunuz ki, kırk sekiz hane
den ibaret kaza merkezleri var. Van'da Mah
mudiye kazası, bilmem filânda bilmem ne kazası. 
On iki köyü, on iki evi, kırk sökiz karyesi olan 
bir kaza merkezinde bu kadar teşkilât. Sonra 
bir liva dairesi küçük, kendisini idareten âciz.. 
Ne içtimai, ne iktisadi ve ne de coğrafi münase
betler nazarı itibara alınmamış, birtakım teşki
lât, büyük bir bütçe, orta yerde görülen bir iş 
yok. Zavallı memurlar da aç, açık, çünkü maaş 
alamamakta. Tabiî bu şeraitHe alamaz. Memle
ketin onda sekizi mallesef ilânı Meşrutiyetten 
beri kısala, kısala gitmiştir ve bu teşkilât eski
den beri vâki bir teşkilâttır. Memleketin onda 
sekizi gittiği halde hâlâ eski teşkilâtla bu nıem-

( leketi idare etmek istiyoruz. Hâlâ eski kadro
larla idare etmek istiyoruz. Bu günahtır efen
diler ve bu olamaz. Varidat ve bu milletin is-
tihsalâtı buna katiyen kâfi gelemez ve geleme-
mektedir. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmak 
mecburiyetindeyiz, teşkilâtımızı ona göre yap
mak mecburiyetindeyiz. Ve bu teşkilât, bu kad
ro bir buçuk seneden beri huzuru âlinize gele
ceği halde gelememiştir. Ve şimdi anlıyorum ki, 

I bu Kadro Encümenindedir. Efendiler bunun mü-
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zakeresi bütçeye tekaddüm etmelidir. Kadro- j 
lar tesbit edilmelidir. Bütçe ona göre müzake
re olunmalıdır.. Eğer bu sene de Dahiliye büt
çesini mevcut taksimatı mülkiye dairesinde çı
karacak olursak, o kadro yine huzuru âlinize ge-
lemiyecektir ve yine çıkmıyacaktır. Yine bu 
suretle herkes, birçok memurin... 

RAGIB B. (Amasya) — Mevhum vilâyat 
teşkilâtım da unutmayın. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Efendiler, vaktiyle vilâyetlerin dört tane san
cağı ve birçok kazaları vardı. Bu suretle idare 
ediliyordu. Bugün yine vilâyet teşkilâtı halin
de aynı suretle idare ediliyor ve bittabi varidat 
kendisine kifayet etmiyor ve etmemektedir. Ne 
mektep ve ne yol, hiçbir şey yapılamamaktadır. 
Taksimat ve teşkilâtı mülkiye meselesi çok mü
himdir. Dahiliye bütçesinin müzakeresi onun 
kadrosunun tesbitine tevakkuf eder. Binaena
leyh takdimen kadroyu tesoit etmek ve bütçeyi 
ona göre yapmak lâzımgeldiği kanaatindeyim. 
Söyliyeceğim bu kadardır. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendiler böy
le bir vaziyette Dahiliye bütçesi hakkında esas
lı tetkikât yapmayı bendeniz zait görüyorum. 
Malûmya biz bir Nevahi Kanunu yapıyoruz, 
eğer biz nevahi kanununu bu sene çıkarabilir-
sek mesele değişecektir zannediyorum ve bugün 
teşkilâtla uğraşmak fuzuli bir iştir. Yalnız ne
vahi kanunu Meclisi Âlinizden geçip kanuniyet 
kesbedinceye kadar vaziyette görülen tezebzüp-
lerin Önüne geçmek lâzımdır, söyliyeceğim söz
leri bu noktai nazardan söylemek istiyorum. 
Gerçi bu tezebzüp öteden beri devam edip du
ruyor. Bunun sebebini de maatteessüf memle
kette iki Hükümetin mevcudiyetidir. Birisi Hü
kümeti askeriye namı altında diğeri Hükümeti 
Mülkiye namı altındadır. Bu mesele hakkında 
öteden beri birçok münakaşat ve müzakerat ce
reyan etmiştir. Fakat müspet olarak hiçbir se
mere elde edilememiştir. Bugün memlekette 
birçok yolsuzluklar yapılıyor, meselâ Mehmet 
Şükrü Bey Kırşehir'de bir askerî tabibinin ken
di kendine bir eve girdiğini ve kanunu mahsu-
sasına tevfikan Hükümetin marifetiyle olmadı
ğım söylüyor. Halbuki bendeniz de biliyorum ki, 
Trabzon'da bir zabit, arkadaşlarımızdan mebus 
Celâl Beyin evine girmiştir. Hattâ rüvelver çek
mek suretiyle, şikâyet edilmişti, hiçbir tesiri olma-
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mıştı. O kadar gariptir ki, bunun hakkında yapı
lan şikâyet evrakı üzerine yapılan derkenarda 
maatteessüf, bu zabit yeni gelmiştir, buranın içti
maiyatına vâkıf değildir.. (Nereli bu zabit ses
leri) nereli olduğunu bilmiyorum. Celâl Beyin 
yanındadır, isterseniz size gösterebilir. Şimdi bu 
tarzda... Fakat bunu söylemekle bendeniz doğru
dan doğruya rüesayi memurini askeriyeyi kasdet-
miyorum. Maatteessüf bu öteden beri gelen bir 
zihniyet meselesidir. 

ZÎYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Bu tezke
reyi yazan fırka kumandanının uhdesine mükâ-
faten vali vekâleti de verilmiştir. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Benim şahıs
larla işim yoktur. Zannedersem şahıslar öteden 
beri almış oldukları zihniyet icabına göre hare
ket ediyorlar. Bence onlar bir dereceye kadar 
mazurdur. Bendenizin istediğim nokta, bu zihni
yetin köküdür, esasıdır, temelidir, bunu yıkmak 
lâzımgelir. Yıkacak bir kuvvet varsa bir kudret 
varsa, o da zannediyorum ki, bu Meclisi Âlidedir. 
Meclisi Âli bunu katiyetle yıkmaya karar vere
cek olursa memurini mülkiye ile memurini aske
riyenin hudut ve vazaifini tamamiyle tahdidede-
cek olursa ve bunu tebliğ eder ve takibederse bel
ki ufak tefek bâzı faideler olabilir. Meselâ; Trab
zon'da yine bir vesika yoklama meselesi var. Her
kes akşam saat 11 de evine gidecek. Fakat saat
lerce bekliyor, vesika yoklanacakmış. (Sebep ne 
sesleri) Sebebini bilmiyorum, meselâ bir eşkiya 
aranıyor veya Hükümetçe aranılan bir zat ara
nıyor. Bunun için Değirmendere yolu kapanıyor. 
Yani Erzurum tarikiâmı kapanıyor. Civardan 
bir kadın şehre tuz almaya gelmiş, o kadın gün
lerce şehir de beklemeye mahkûm kalıyor ve bek
liyor ve bunlar vâkıdır. îsim zikri suretiyle ispat 
edebilirim. Fakat demin söylediğim gibi, mesele 
şahıs meselesi değildir, Hasan gider, Veli gelir, 
Veli gider, Ali gelir. Zihniyet o zihniyet oldukça 
maatteessüf böyle devam edecektir. (İllettir sada-
ları) bu illetin önüne geçmek her halde zannede
rim, bir vazifedir. Her halde Dahiliye bütçesinin 
müzakeresi esnasında Heyeti Âliyenin bu noktai 
nazar hakkında katî bir karar ittihaz etmesini 
rica ediyorum. 

Sonra ikinci mesele, jandarma meselesi, Da
hiliye yani şu tedahül meselesini anlatmak için 
arz ediyorum. Para yoktur deniliyor. Jandarma 
asayişi dahiliyi muhafaza ile muvazzaf fakat 
muntazam teşkilâtı yok. Asayişi muhafaza edemi-

— 194 — 



î : 7 13 .3 . 
yor bir asayişsizlik olursa birçok masraf itiyariyle 
l)iı vazifeyi asker ifa ediyor. Eğer bu vazifeyi as
ker yapacaksa neden jandarma teşkilâtı mevcut? 
Yok askerin vazifesi ayrı ise, neden jandarmaya 
yani asıl muvazzaf olan daireye verilip de asa,\ is
sizliğin önüne geçilmiyor? Para yok-deniliyor. 
Yine parıı sari' ediliyor. Yalnız asıl o işler mu
vazzaf-olan kısım sarf etmiyor, diğer kısım sarf 
ediyor. Bundan ikinci bir zararda talıaddüs edi
yor ki. sırf askerlikle mükellef olan kıtaatı aske
riye eşkıya takibinde istihdam ediliyor. Bu da 
askerlik hesabına bir zarar, diye kaydolunmak lâ-
zımgelir. 

Sonra Emniyeti Umumiye ve jandarma teşki
lâtı namları altında iki teşkilât var. Her ikisi de 
Emniyeti Umumiyeye merbuttur. İkincisi de asa
yiş ile muvazzaf bir vazifeyi ifa etmek için iki 
sınıl' memur istihdam etmek, hiçbir vazife ifa et
memek demektir. (Pek doğru sesleri) binaenaleyh 
yapılacak iş bir ise onu yapmak için yol da birdir. 
İki olamaz. Alât da birdir. Binaenaleyh ayrı ayrı. 
Jandarma, polis, Emniyeti rmumiyc diye birta
kım teşkilâta lüzum yoktur, bunların tevhidi lâ
zımdır ve bu tevhitten biz çok iktisat edebiliriz. 
Sonra bu istiklâlden ikinci bir fenalık daha talıad
düs ediyor ki, meselâ bir mahallin en büyük me
muru mülkisi o mahallin asayişi itibariyle yapa
cak olduğu asayiş ve inzibatı doğrudan doğruya 
re'sen yapamıyor.. Sözü Jandarma Dairesine na
fiz değildir. Çünkü fenalık yapan bir memuru 
leçziye edemiyor, yerinden kaldıramıyor. İmkânı 
yok. Çünkü o doğrudan doğruya müstakim bir 
mevkiye mensup bulunuyor ve o müstakil merke
zin emri olmaksızın hiçbir şey yapamıyor. Hulâsa 
bu yolsuzluklardan müteessir olan memlekettir, 
memleketin asayişidir. .Memleketin yine parasıdır. 
Bunların hepsinin temini için asayiş vazifesiyle 
muvazzaf müttehit bir teşkilât vücuda getirmek 
lâzımdır. Eğer Meclisi Âli bu sene bunu yapacak 
olursa, zannederim ki, memleketin asayişi nokta i 
nazarından ve bütçede tasarruf itibariyle iyi bil
iş görmüş olacaktır. 

Sonra efendiler, biz bütçede tasarruf yapmak 
fikriyle geçen sene biliyorsunuz ki, verdiğimiz 
bir karar ile Muvazenei Maliye Encümeninin 
yaptığı tenkihatı kabul etmiştik. Rica ederim 
şimdi söyliyeeeğiıu sözlerimin evvelki söylediğim 
sözlerimi nakız olmak üzere telâkki buyurmayı
nız. Malûmu âliniz memur, mesalihi ümmeti | 
tedvir içindir. Eğer biz tasarruf yapacağız, diye 
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mesalihi ümmeti tavik ve tehir eder tedabiri it
tihaz edersek zannederim ki, hiç memur kullan
maya lüzum yoktur. Dairei intihabiyemde bâzı 
devairi gezmiştim. Bugün ben biliyorum ki, bir
çok işler yüzüstü kalmıştır. Çünkü, on iki, on üç 
kişinin yaptığı bir iş üç kişiye tevdi edilmiştir. 
Meselâ : Em lâkta biliyorsunuz ki, bir memur 
veya iki memurun sokak, sokak gezip şey et
mesi lâzımdır. Bir kısmı koçan, bir kısmı bil
mem ne yapacak, bunların hiçbirisi yapılma
mıştır. (Maliye meselesidir, sesleri) Memurin 
meselesidir. Bu itibarla biz gerçi bütçede tasar
ruf yapalım. Fakat ümmetin maslahatını işkâl 
edecek bir şekle ifrağ etmiyelim, efendiler : 
Onun için bir idareyi iş görmek imkânı olmıya-
cak bir şekle ifrağ etmiyelim. Bence bugün ya
pılacak şey; iş görmesi imkânı olmıyan birta
kım teşkilâtı ilga etmektir. (Ezcümle nafıa, ses
leri) Nafıa ve saire bunları bilâhara görüşürüz. 
Hulâsa itibariyle en mühim gördüğüm, evvelce 
rica ettiğim bir nokta vardır ki; memlekette 
hükümetteki ikiliği kaldırmak, herkese ihtisası 
dâhilinde vazifesini gördürmektir. Vazifesi ha
ricindeki iş ile iştigal ettirmemektedir. 

Efendler : Bu noktaya biraz daha- rücu et
mek istiyorum, memurini askeriye, hükümeti 
mülkiyenin yalnız bâzı icraatına müdahale etmi
yor. Belki memleketin her türlü umuruna mü
dahale ediyor. Meselâ, sahilde memlekete girip 
çıkanları kontrol etmek üzere polis teşkilâtı; 
emniyet müfettişlikleri mevcut iken bir de muh
telif istihalelere uğrıyan (P A S A) Teşkilâtı 
yapılmıştır. Sonra bu teşkilât. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Hafiye teşkilâtı. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Tokad) — Efendim, ben 
hafiye teşkilâtı filân bilmem. Bunlar zannedil
mesin ki, yalnız bir zabit yahut bir kâtipten iba
rettir. Bunların epeyce bir kadrosu vardır.- Me
selâ ; benim bildiğim Trabzon'da bu teşkilâtın 
kayıkları var ve kayıkların gemicileri vardır 
ve bunlar her vapura gidip gelir. Sonra beri 
taraftan polis gelir, gider. Rica ederim, görü
lecek iş birdir. Fakat bu işi görmek için üç daire 
vardır... 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — İstihbarat da 
vardır.. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Üç, daire bil
iş için çalışır. Sonra biz burada kalkarız, tasar
ruf yapmaya çalışırız. Binaenaleyh, mâruzâtımı 
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hulasaten tekrar ediyorum. Hükümeti mülkiye 
ile Hükümeti askeriyenin hududu bu Mecliste 
mutlaka tahdidedilmelidir. Çünkü, bunların te* 
dahülü yüzünden birçok yolsuzluklar oluyor. 
Ve bundan halk mutazarrır oluyor. İkincisi 
memlekette nmhafazai asayiş ile muvazzaf bir 
makam ve bir alet olmalıdır. Asker vazifesinin 
haricinde asayişi dahilî vazifesiyle işgal edil
memelidir. (Kâfi değil, sesleri) Kâfi değilse lü
zumu takdirinde ihtiyarını göze aldığımız masa
rifin bir kismını jandarmayı tezyide matuf bir 
şekilde verelim. Askeri de beyhude dolaştırmı-
yalım. Vazifesini bihakkin yapsın, mâruzâtım 
bundan ibarettir. 

HAKKI B. (Van) — Efendim, dahiliye büt
çesinin müzakeresi münasebetiyle havalii Şar-
kıyeye gidecek heyetten bahsolunduğu sırada 
Haydar Bey şahsına da .taarruz olunduğu vâki-
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dır. Malûmu âliniz Haydar Bey hemşehrileri
miz tarafından intihabedilmiş muhterem bir me
bustur ve ona tevcih edilen hizmeti iyi yapaca
ğına itimat etmenizi rica ederim. (O mesele ka
panmıştır, sesleri) Hayır, şahsa taarruz olduğu 
için bahsediyorum. Arkadaşım fikirlerini tashih 
etsinler. Bunu bu kadarcık rica edecektim. 

HEYETİ VEKİLE KEİSİ FEVZİ Pş. (Ko
zan) — Efendim, bâzı mâruzâtı hafiyede bulu
nacağımdan hafi celsenin kabulünü rica edece
ğim. 

REİS — Efendim, tensip buyurursanız Da
hiliye bütçesinin müzakeresini şimdilik tehir 
edelim ve salonu samiinden tahliye edelim. Eğer 
celsei hafiye kabul edilmezse tekrar salonu aça
rız. Dahiliye bütçesi hakkında söz alan zevatın 
sözleri mahfuzdur. 

(Hitamı müzakere; saat : 4,20) 

(Üçüncü Celse hafidir) 

İçtimai âti ruznamesi 

— Dahiliye bütçesi 
2. —• Vesaiti nakliye mükellefiyeti hakkın

daki Kanun 
o. — Nevahi Kanunu 
4. — Muinsiz efrat aileleri maaşatı Kanunu 
5. —- Ruznamei müzakerat meselesi 

T. B. J£. M. Matbaası 


