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çe, rüfekamdan da bu muhafazanın mükâfatı 
olarak Nizaımnamei Dahilîmize icabeden hür
metlerin yapılmasını istirham ederim. Aşağı
da iken vazifem; halkın hukukuna riayet et
mekten ibaretti. Bu kürsüdeki vazifem - de; 
hukuku âlinize hizmet etmekten ibarettir. Ce
nabı Hakkın tevfikatı süpbaniyeşine müsteniden 
celsemizi açıyorum. Müzakereye başlıyoruz. 
Bismillâhirrahmanirrahîm (Alkışlar) 

Zaptı sabık hulâsası okunacak. 

Sayfa 
vaziyetine dair İcra Vekilleri Heyeti Riya
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1 — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
1 

Birinci Reisvekili Hüseyin Avni Beyefendi
nin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık 
hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. 

Türkiye - Rusya hükümetleriyle Kafkas hü
kümetleri arasında Tiflis'te münakit muhtelif 
mukavelenamelerle Türkiye - Suriye arasında 
Beyrut ' ta münakit Ticaret Mukavelenamesi Ad
liye, Nafıa ve Posta - Telgraf, Kavanin ve Mu
vazene! Maliye ve Hariciye encümenlerine ha
vale edildi. Gaziantep Mebusu Ali Cenani Be
yin, aşarın sureti cibayetine, Aydın Mebusu 
Esad Efendinin, kerestelere, Yozgad Mebusu 

B Î R Î N C İ G E L S E 
Bed'i müzakerat; saat ; 1,30 

REÎS — ÎMnci Reisvekili Müfid Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Ziya Hurşid Bey (Lâzistan), Mahmud Said Bey (Muş) 
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Rıza Beyin, mahrem muini olmiyan efradın si-
1 âh akına alınmamasına, Maraş Mebusu Hasib 
Beyin, müftülerin sureti intihabına dair tek
lifi kanunileri Lâyiha Encümenine, Aydın Me
busu Esad Efendinin, Kayseri'de ikamete me
mur edilen Hasan Kâmil Efendi hakkındaki te
menni takriri Dahiliye Vekâletine, hiyaneti 
vataniye ile mahkûm Yusuf, Hacı İbrahim, ür
küş haklarında Adliye Vekâletinden mevrut ev
rakı hükmiye Adliye Encümenine havale edil
d i Meclisçe neşredilmiş olan beyanname mü
nasebetiyle Rusya Şûralar Hükümeti Hariciye 
Komiseri Mösyö Çiçerin'den mevrut tebrikname 
ile diğer tebrik telgraflarına cevap yazılması 
tensibedildi Hiyaneti vataniye mücrimlerin
den bir kısmının affı hakkındaki Kanunun -tef
sirine mütaalİik Adliye Encümeni mazbatası 
ruznameye alındı. Yüzbaşı Halim Efendi hak
kımdaki evrak Adliye Vekâletine havale olun
du. İkinci Reisvekilliği için intihap icra edile
rek teneffüs için Celse tatil olundu. 

İkinci Celse 
Hüseyin *Avni Beyefendinin tahtı Riyasetle

rinde bilinikat îkinci Reisvekilliği için yapılan 
ilk intihapta hiçbir zat ekseriyeti mutlakayı ih
raz edemediğinden intihap tekrar edildi Şu-

. beler intihab atına dair mazbatalar okundu. 
Merihu'bat komisyonu hakkındaki lâyihai ka~ 
nuniyenin müzakeresine geçilerek birinci mad
desi ikinci defa tâyini esamiyle reye vaz 'olunup 
(5) müstenkif ve (19) redde karşı (135) rey
le ve ikinci madde aynen, üçüncü madde tadi-
len kabul ve dördüncü madde hakkında cere
yan eden müzakere kâfi görüldü, ikinci Reis
vekilliği için yapılan intihapta Kırşehir Mebusu 
Müfid Efendinin (99) reyle ihrazı ekseriyet 
etmiş olduğu tebliğ edildi., İcra Vekilleri Reisi 
Ratif Bey tarafından, ismet Paşa Hazretleri
nin Stiîh Konferansı hakkında Düveli Müteli-
feye icra eylediği tebligat okundu. Sıhhîye Ve
kâleti Vekili Doktor Tevfik Rüşdü Bey, Er
zurum Mebusu Salih Efendinin muhacirin ahva
line dalîr >sual takririne cevap, verdi. Ve Perşem
be günü içtima olunmak üzere Celseye nihayet 
verildi 

6. -.SUALLER 

1. — Vesaiti nakliyeden zürraa ne miktar 
tevziat icra edildiğine dair Oazianteb Mebusu 
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Yasin Beyin sual takriri İktisat Vekâletine, 

2. — Emanatı şerife ve saire hakkında Kon
ya Mebusu Abdülhalim Çelebi Efendinin sual 
takriri Heyeti Vekile Riyasetine, 

3. — Osmanlı Bankasına müşkülât ihdas edil
diğine dair Kütahya Mebusu Besim Atalay Be
yin sual 'takriri Maliye Vekâletine, 

4. — Kurtarılan yerlerde aşar ambarlarmdaki 
zahahir hakkında G-azianteb Mebusu Yasin Be
yin sual takriri Maliye Vekâletine, 

5. — Sırbistan ve Yunanistan itilâfı hak
kında Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyin sual tak
riri İcra Vekilleri Riyasetine, 

6. — istanbul vaziyeti hakkında Maraş 
Mebusu Hasib Beyin sual takriri icra Vekilleri 
Riyasetine, 

7. — istanbul matbuatındaki sansür hakkın
da Kastamonu Mebusu Besim Atalay Beyin 
sual takriri Hariciye Vekâletine, 

8. — Kocaeli hakkımda Lâzistan Mebusu Ziya, 
Hurşid Beyin sual takriri Dahiliye Vekâletine, 

9. — Refet Paşa hakkında Diyarbekir Me
busu Şükrü Beyin sual takriri Heyeti Vekile 
Riyasetine, 

10. — Refet Paşanın istanbul 'daki vaziyetine 
dair istanbul Mebusu Neşet Beyle rüfekâsımn 
sual takriri Heyeti Vekile Riyasetine, 

11. — Yunanlılar tarafından götürülen sivil 
ahali hakkında Kütahya Mebusu Cemil Beyin 
Hariciye Vekâletinden sual takriri, 

12. — Şimendiferlerde istimal edilen kömür 
hakkında Bolu Mebusu Hilmi Beyin sual takriri 
NTafma Vekâletine, 

13. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin Ana
dolu 'da serseri gezen kiptiler hakkındaki sual 
takriri Dahiliye Vekâletine, 

14. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, Sulh 
Konferansının erbabı tehirine ve saireye dair 
sual takriri Hariciye Vekâletine. 

tkinci Reisvekili Kâtip 
Hüseyin Avni Ziya Hurşid 

Kâtip 
Mahmud Said 

REÎS — Zaptı sabık hakkında diyeceğiniz 
var mı! 

ALİ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim ikinci Reisvekilliği deniliyor. Halbuki: 
ikinci Reisvekâleti Vekilliğidir. 
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ÖMER LÛTFÎ B. (Amasya) — Hayır efen

dim, bundan da bıktık. t 

BSAD'.Bf. (Aydın) — Aydınlı Hasan Kâmil 
Efendinin mahkûmen Kayseri'de ikamete memur 
edildiği yazılıyor. Halbuki Hasan Kâmil Efen
di mahkûmen değil; yalnız Mutasarrıfla arala
rındaki ihtilâfa binaen Kayseri'de ikamete me
mur edilmiştir, tashih edilsin. 

REÎS — Peki.. Zaptı sabıkı tashihan kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. (Tashih yok sesleri) 
Esad Efendinin .tashihi veçhile zaptı sabıkı ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Usulü müza
kereye dair bir şey söyliyeceğim. (Müzakereye 
başlamadan, ne usulü müzakere sadaları) 

FEYYAZ ÂLI B. (Yozgad) — Reis Efendi 
Hazretleri; Refet Paşa hakkında benim iki tak
ririm vardı. Elyevm cevap verilmedi. Halbuki 
bu zat mümessil iken şimdi Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Hükümeti Mümessili olmuştur. Bu 
calibi dikkattir. Lütfen suallerimize bir an ev
vel cevap verilsin. 

. REÎS — Nizamnamede sualler hakkında ca
ri olan usulü Makamı Riyaset takibeder, icabı
na bakarız. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Reis 
Beyefendi, bendenizin bir takririm vardı. Bir 
hafta kadar oluyor verdim. Istihlâs edilen yer
lerde birtakım mesail vardır. Bunlar hâlâ yüz
üstü bulunuyorlar. Bunlara kim vaziyed ede
cekse etsin. Lütfen bunların çaresi bulunsun. 
Bunların tacili için bir takrir verdün, hâlâ ce
vap verilmedi. 

.REÎS- — Efendim, encümeni mahsusundan 
mazbatası çıkacaktır. Birleştirip mesele halledi
lecektir. (Gürültüler) Müsaade buyurunuz efen
dim. Evrakı varide vardır. Onlar okunacak. 
Efendim Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin.. 

RAGIB B. (Kütahya) — Bugün Nevahi Ka
nunu müzakere edileceğinden evrakı varide ko
numlamasına karar verildi. 

REİS — Evrakı varide mahallerine-havale 
edilir, Ragıb Beyefendi. 

2. — TEKLİFLER 

1. — Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin, 
Şûrayı Devlet teşkili hakkmda kanun teki fi 
(2/596) 
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REÎS — Bursa Mebusu Operatör Emin Be

yin, bir Şûrayı Devlet teşkiline dair teklifi ka
nunisi var, Lâyiha Encümenine gönderiyoruz. 

2. —- Kars Mebusu- Cavid Bey 'in, Nizamına-
mei Dâhalinin yüz on birinci maddesinin tadili
ne dair kanun teklifi (2/597) 

REÎS — Kars Mebusu Cavid Bey'in, Nizam-
• " • & ' 

namei Dâhilinin suallere dair kısmının tadiline 
dair bir teklifi kanunisi vardır. Nizamname* Da
hilî Encümenine gönderiyoruz. 

CEMİL B. (Kütahya) — -Nizamname! Dahilî 
! Encümeni nerede? 
i REÎS — Encümen azayı kiramına da rica 

ederiz. Bir an evvel toplanırlar, bakarlar. 

I • . 3. — TAKRİRLER 

1. — Gene Mebusu Faik Beyin, Diyarbekir 
Jandarma Alay Kumandanıyken tekaüdedilmü 
olan Sıdka Bey hakkındaki Meclis kararmtn ta/v-
zihan tehidedümesine dair takriri 

REÎS — Gene Mebusu Fikri Faik Beyin, Di-
yarbekir Jandarma Alay Kumandanı iken teka-
üd'edilmiş olan Sıdkı Bey hakkında bir temenni 
takriri vardır. Okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Diyarbekir Jandarma Alay Kumandanı Sıdkı 

Bey hakkında «encümenin ittihaz eylediği karar 
Heyeti Umumiyeee tasviben kabul edilerek o su
retle Dahiliye Vekâletine 6 Teşrinisani 1338 
tarihinde tevdi olunmasına karar verilmiş ise de 
dairei aidesi istida Encümeninin mumaileyh 

I Sıdkı Beyin iadei memuriyetini mutazammın ka
rarının Heyeti Umumiyece tasvibinde tereddüde 
duçar olduğu anlaşıldığından Dahiliye Vekâleti
nin zapta geçen Meclisi 'Âlinin tezahürat ve ka
rarı dairesinde ifayı muamele eylemesini temen-

I ni ederek işbu takririn Vekâleti müşarünileyhaya 
havale Duyurulmasını arz ve teklif eylerim. 

15/11/1338 
' Gene Mebusu 

I Fikri Faik 
(Tasviben gönderilmiştir sadaları) 

I MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
! — Meclis karar vermiştir. Temenni olar mu? 
I Bendeniz de söz istiyorum Reis Bey. 
| <YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Efendim ma-
i lû mimliniz Diyarbakır Jandarma- Kumandanı 

m — 
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Sıdkı Bey tekaüde sevk edilmiş. îstida Encüme
ni, mumaileyh hakkında yapılan muamelenin 
doğru olmadığım, haksızlık olduğunu tasdik et
miş ve Heyeti Celileııize tesbit ettiği mazbatayı i 
sevk etmişti. Heyeti Celileniz, İstida Encümeni
nin yaptığı mazbatayı tasdikan ve mumaileyh 
hakkında yapılan karan vâkım tebdilini Dahili
ye Vekâletine bildirmişti. î)ahiliye Vekâleti ise, 
Meclisin karan karşısında şimdi tereddüdediyor-
muş. Binaenaleyh Meclisin kararı karşısında te
reddüdün ne kadar muhik olduğunu takdiri âlini
ze terk ediyosum. Her halde bu defa verilen tak
ririn temenni mahiyetinde değil, tasvip mahiye
tinde olarak, yani tekit mahiyetinde gönderilme
sini rica ederim ve bu suretle Dahiliye Vekâleti
ne tevdiini teklif ederim. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) — 
Efendim; malûmuâliniz bu mesele, geçenlerde 
mevzuubahsoldu. Meclisi Âli ekseriyetle bunun 
mağduriyetini tasdik ederefc dairei aidesiııe ia
desine karar verdi. Hattâ o zaman bendeniz tale-
betmiştim ve demiştim ki : Mademki bunda bir 
hata vardır ve bir haksızlık Sapılmıştır. Haksız-
lık yapan dairenin de mesul edilmesini istemiş
tim ve bu ıızunboylu münakaşatı mucibolmuş 
ve bu cihet meskûtunanh geçmişti. Anlamıyorum, 
yine o daire Meclisi Âlinin karan karşısında te-
reddüdediyor ve onu infaz etmek istemiyor. Mec
lisi Âlinin ittihaz ettiği karar karşısında tered-
düdeden bjr vekâletin mevkii ne olabilir? Bunun 
takdirini rica ederim. (Yoktur, sadalan) Yalnız 
efrat hakkında kanun tatbik edilmemeli, tered-
düdeden vekiller hakkında da tatbik edilmeli. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efendim 
bendeniz geçen-gün Dahiliye Müsteşarı Beyin ya-

' nmda idim. Jandanna Umum Kumandanı Galib 
Bey de oraya geldi. Meclisi Âlinin bu bapta itti
haz ettiği karar, bu adam hakkında kanun daire
sinde muamele yapılmasının tebliğinden ibaret
tir. Onlar da tereddüdediyoıiardı. Bu mesele te
kaüde sevk edilmiş olan bir memurun tekrar is
tihdamı için ahkâmı kanuniyeye nazaran Heyeti 
Vekilenin cevazı istihdam kararı vermesinin 
ieaîbettiği şekilde münaîkaşası ediliyordu. Ben
deniz dedim ki ; gerçi Meclisin kararı, kanun 
dairesinde muamele yapılması yolunda sâdır 
olmuş ise de bunun hakkındaki muamele hak
sız görülmüştür ve Meclisin efkârı umumiyesi 
bunun mağduriyetinin telâfisi mahiyetindedir. 
Meclisi Âlinin zabıtları okunarak: ona göre mu-
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amele ifası lâzım geleceğini bendeniz söylemiş
tim. Onlar da .Meclisin zabıtlarını celbedeeek-
ler ve icabını teklif ederek mağduriyetinin te
lâfisi çarelerini arıyacaklardı. Yani Meclisin 
kararı, oraya, bu adamın hakkının muhafazası 
için kanun dairesinde muamele ifası şeklinde 
tebliğ edilmiştir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) 
Riyaset göndermiş. 

RAGIB B. (Kütahya) — Reis Efendi şimdi 
zatıâliniz Nizamııamei Dahilînin ahkâmım mu
hafazadan bahis 'buyurdunuz. 

REİS — Tekrar izahını istiyorlar. Makamı 
Riyaset vazifesini »bilir efendim. 

RAGIB B. (Kütahya) — Evet, bir mesele 
müzakere edilmek için evvelemirde ruzuameyo 
alınır. Sonra da müzakereye konur. Halbuki 
bu, raznameye alınmamıştır. 

REİS — Efendim şimdi şahıslar arasındaki 
hakkı müdafaa ediyorlar, hu •meselenin m aka
mı aidinden izahını istiyorlar. 

HAKKI HAMİ B. (Sinöb) — Şimdi efen
dim eğer.bu takrir okunduğu zaman Ragıb 
Beyefendi mütalâalarını söylemiş olsalardı doğ
ru olurdu. Fakat müzakereye başlamakla bu
nu Meclisi Âli kaibul etmiş midir? Bendeni/ 
temenni takririnin Nizamııamei Dahilîmizde 
hiçbir kıymeti hukükıyesi olmadığına kaaniim. 
Arkadaşlarımızdan rica edeceğim ki hakika
ten Meclisi Âlinin kararını infaz etmiyen bir 
vekâlet varsa, bunun hakkında yapılacak olan 
istihzahtır. Meclisi Âlinin, su temenni takriri 
üzerine müzakere için geçireceği zamanın boşa 
gideceği kanaatindeyim. Çünkü 'bu takririn 
neticesi ne olabilir1? Karan sa'bıkm tekidi ve 
Meclisi Âlinin bir mesele lıa'kkıuda iki defa 
'karar yermesi Meclisi Âlinin haysiyet ve şere
fiyle gayrimütenasiptir. Şu verdiğimiz kararı 
tatbik edeceksin diye havale edilip de ve'kil bu
nu yapmamış ise Meclisi Âli bu muttali oldu
ğu dakikadan itibaren vekil hakkında lâzrnı-
gelen muameleyi yapması icaheder ve bu za
ruridir. Bendeniz şu temenni takririnin sahi
bine rica ediyorum. Hakikaten böyle bir şey 
varsa bir istihzaJh takriri versinler. Böyle bir 
mesele varsa istizah yapsınlar. Değilse bittabi 
mesele yoktur. Onun için istihzah yapılmasını 
ve aksi takdirde raznameye geçilmesini teklif 
ederim. 

İSTİDA ENCÜMENİ REİSİ DURAK B. 
(Erzurum) — Efendim Nizamııamei Dahilînin 
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maddei malhsusasmda İstida Encümeninin ka- I 
rarları katidir. Hepiniz bilirsiniz, okumuşsu
nuzdur. Okumıyanlar tekrar okuyabilirler. Bu
nun için burada bir daha teyide ve tekide lü
zum yoktur. Hattâ buradan encümeninizin 
doğrudan doğruya göndermiş olduğu bir maz
bata bir kararı katîdir. Onun haricinde mua
mele yapmanın imkânı yoktur. Nizamnamemiz 
mucibince. Binaenaleyh Meclisi Ali bunu tas-
vibetmiş ve göndermiştir. Dairei aidesi gön
derilen . mazbata üzerine muamele yapmaya 
mecburdur. Bunun için müzakereye filân hiç 
de lüzum yoktur. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Beis Bey söz be
nimdir. Söyliyeceğim. 

REİS — Efendini hakkınızı ıskat ettiniz. 
Durak Beyden evvel zatıâlinizi çağırdım, •tak
ririm var okunsun dediniz. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Elâziz) — Dahiliye 
Vekili burada yoktur. Gelsin cevap versin. 
Benim anladığıma göre bu karar Mecliste ce
reyan ettiği gibi tebliğ edilmemiştir. Bu pek 
kısa pek mahdut, anlaşılmaz bir tarzda Dahi
liye Vekâletine tevdi edilmiştir. Denilmiştir ki 
muamele! İâzimei kammiyeyi ifa ediniz. Şimdi 
Dahiliye Vekâleti olsun, Jandarma Dairesi ol
sun tekaüde sevk edilmiş bir adam için ıııua-
melei İâzimei kanuni hakkında tabiî tered-
düdeder. Binaenaleyh şimdi Meclisi Âliniz ye
niden tasviben olduğunu işaret buyurursunuz, 

.onla da yaparlar. 
REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine 

dair takrir var. Bu meselenin kifayeti müza
keresini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Mü
zakere *kâfi görülmüştür. Şimdi bir takrir var, 
o okunacak. Yalnız Heyeti Celileniızi bir nok
tada tenvir etmek isterim iki, bu bapda evvel
ce İstida Encümeninden gelen bir mazbata hak
kında müzakere cereyan etmiştir, ö mazbata 
muıhteviyatı ne ise bittabi Meclisi Âlinin kararı 
da o merkezde çıkmış olacaktır. Takrir, de onu 
gösteriyor. O suretle reye vaz'edeceğitm. 

Riyaseti Celileye 
Müzaikere kâfidir. Evvelki karar mucibince ı 

mumaileyhin hemen iadesi lüzumunun Dahiliye
ye 'havalesini teklif ederim. 

Yozgâd Mebusu 
Feyyaz Âli 

DURAK B. (Erzurum) — Efendim, yeniden 
reye lüzum yoktur. Meclisi Âlinin iç ararını • bo- I 
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zar. Oraya havale edilsin, başka bir şey 'yoktur. 

BEİS — Durak Bey, müsaade buyurunuz 
efendim. "•'•'" 

DURAK B. (Devamla) — 01ma2 efendim. 
BEİS — Efendim, müsaade buyur. Fikri 

Faiır Beyin vermiş olduğu takrir Meclisi Âlini
zin evvelce İstida Encümeninden gelen bir maz
bata üzerine kabul ettiği kararın tatbikini te
menni etmekten' ibarettir. Bu şekilde bu mese
leyi kabul buyurarak aidolduğu Vekâlete hava
lesini kabul edenler lütfen el kaldırsın; kabul 
edilmiştir. 

4. — MAZBATALAR 

i. — Karahisarı Sahih Mebusu Mehmed Şük
rü Beyle refikinin, Mecalin idare intihabatı hak
kında kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni maz-
batas.: (2/590) 

REİS —• Efendim! Mecalisi İdare intihaba-
tımn tadili hakkındaki teklifi kanuninin şaya
nı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası var. Dahiliye Encümenine gönderi
yoruz. 

2.— Gazianteb Mebusu ÂU Cenanı Beyle 
rüfekastnın, Gazianteb ahalisine muavenet hak
kındaki Kanunun temdidi müddetine dair kanun 
teklifi ve Myiha Encümeni mazbatası 

REİS — Gazianteb ahalisine muavenet hak
kında teklifi kanuniye dair Muıvazenei Maliye 
Encümeni «mazbataları var.* * Ruznaımeye alıyo
ruz. 

•2.\— Aydın Mebusu Esad Efendinin, Aydın 
Mutasarrıfı ile aralarındaki ihtilâfı efkârdan do
layı Kayseri'ye ikamete. memur en şevk edilen 
Aydınlı Hasan Kâmil Efendinin memleketine 
avdetine müsaade olunmasına dair takriri 

REİS — Efendim, Aydın•'Mebusu Esad Efen
dinin bir takriri vaı\ Okunacak. 

Riyaseti Oelileye 
Yunanlıların Aydın'ı işgalinde en iptida 

tahtı tevkife aldığı Aydının hamiyetli,-vatan 
ve millete muhahbetli evlâdından Hasan Kâmil 
Efendi bundan on ay mukaddem Aydın muta-
sarrıfligiyle ihtilâfı jefkâr dolayısiyle Mutasar
rıfın Garp Cephesine arz ve işarı üzerine bilâ-
muhakeme Kayseri'ye gönderilerek orada ika
mete memur edilmiştir. Badehu Mutasarrıf da 



İ : 139 16.11 
infial «taniştir. Hürriyeti vicdana, yüksek bir 
irfana «malik olan, yeri yurdu Yunanlılar tara
fından mahyü perişan edilen Hasan Kâmil Efen* 
dinin istirdadolunan memleketine kavuşmasın
da hiçbir mahzur olmadığı gibi hoşnudiyeti 
umumiyeyi mucibolacağmdanLrefi ikametine ve 
memleketine avdetine müsaacre edilmesini Mec
lisi Âliden istirham eylerim, efendim. 

13 Teşrinisani 1338 
Aydın Mebusu 

Esad 

REİS — Efendim, takriri Heyeti Vekilcye 
gönderiyoruz. Evrakı-varidemiz bitmiştir. Ruz-
namemizde Nevahi Kanunu vardır. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Reis Bey, bir 
şey arz edeceğim. Usulü müzakereye dair... 

REİS — Efendim, ne var, usulü müzakereye 
dair? (Gürültüler)., 

TUNALI HİLMİ B. ( Devamla) — Efendim, 
mesele gayet mühimdir. Menhubat Kanunim u 
bir an evvel çıkaralım. Nevahi Kanununu Cumar
tesi günü müzakere edelim. (Yok, olamaz sada-
ları). 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
I.— tdarei kura ve nevahi kanunu lâyihası 

ve Dahiliye Encümeni mazbatast* 

REİS — Efendim, Nevahi Kanununun 115 nci 
maddesi Dahiliye, Encümeninden gelmiştir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Ben vazii'ei 
vicdaniyemi ifa ettim. 

REİS — Encümenden tadil olunan şekli gel
miştir. 'Şekli muaddel okunacak : 

Madde 115. — Nahiye müdür, muavin ve 
vekilleri muhalifi kanun harekâtlarından naşi 
kavahini' mevzua ahkâmına tevfikan tecziye olu
nurlar. 

REİS — Efendim buna dair söz istiyen var 
m ı ? - ' • ' ' •: 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Efendim 
malûmüâliniz bu maddenin geçen gün müzake
resi neticesinde o zamanki Dahüiye Encümeni
nin fikri kabul edilmiyerek birçok tadil tek
lifleri verilmiş ve bunlardan Gazianteb Mebusu 
Ali Cenanı Beyin tadil takriri kabul edilmişti. 
Encümence bu tadil takriri ahkâmına göre bir 
madde hazırlanması lâzımdı. Ali Cenani Beyin 
takriri şu yoldadır. «Nahiye müdür ve vekilleri 
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kendi memuriyetini selbeder bir mahkeme kararı 
olmadıkça azlolunamazlar» diyorlar. Halbuki 
şimdi Dahiliye Encümeni bunu tamamiyle değiş
tirmiş, kendisinin eski fikrine göre yapmıştır. 
(Aynı şekildir sesleri) Nahiye müdür ve vekilleri 
kavanini mevzua ahkâmına göre tecziye olunur
lar, deniyor. Bu şekil mucibince nahiye müdür
lerini kaymakamlar yine azledebiliyor. Halbuki 
Ali Cenani Beyinkinde tahfif vardı. Yani bir 
mahkeme mahkûm etmedikçe kimse azledemiye-
cekti. Bu da Hâkimiyeti Milliyenin tecellilerin
den biridir. (Pek doğru sadaları) Heyeti Ali-
yeniz bunu kabul etmişti. Encümen başka tür
lü kendi fikrine uydurarak bunu tadil etmiştir. 
Dahiliye Encümeninin bu tadilinin reddini tek
lif ederim ve bir de takrir veriyorum. 

MAZBATA MUHARRİRİ AHMED HİLMİ 
B. (Kayseri) — Efendim, esbabı mucibesini izah 
edebilmek için evvelâ Nevahi Kanununun birin
ci maddesini beraber okuyalım. 

ZİYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Müzakere 
olmuştur, Ahmed Hilmi Bey. 

MAZBATA, MUHARRİRİ AHMED HlLMt 
B. (Devamla) — Müsaade buyurunuz efendim; 
Nahiye Kanununun birinci maddesinin son fık
rasında «İdarei Umumiyeye mütaallik kavanin 
ve nizamatm tevdi eylediği vazaifi ifa ile mükel
leftir» deniyor. Dikkat buyürurursa» kavanin ve 
nizamatın tevdi ettiği vazaifi ifa ile mükelleftir. 
Nahiye bu salâhiyeti de haizdir. Sonra Nahiye, 
Teşkilâtı Esasiye Kanununda teşkilâtı idariyeyi 
haiz cüzütammı idari olmak üzere tarif ediliyor. 
Binaenaleyh nahiyenin iki türlü vazaifi vardır. 
Muhtariyeti haizdir. Teşriî salâhiyeti haizdir, 
bütçesi vardır. Bundan dolayı ancak vilâyet şû
rasının bahşetmiş olduğu şekilde tecziye edile
cek. Fakat mademki Nevahi Kanununun birinci 
maddesinde icrasiyle mükellef olduğu kavanin 
ve nizamatm ihmalinden dolayı her hangi bir 
memur gibi tecziye edilmesi lâzımdır. (Gürül
tüler) Müsaade ediniz. Encümeninize tevdi olu
nan takrirleri müzakere ettik ve kanunun evvel
ce kabul olunan maddelerini nazarı itibara al
dık. Heyeti umumiyesinden çıkardığımız netice 
şudur ki; nahiye müdürü muhtardır, aynı za
manda memurdur. . Meselâ seferberlik emri ver
miş, nahiye müdürüne şu esnan dâhilinde bu
lunan adamları silâh altına alınız diye vali 
ve kaymakam tarafından emir verilmiş. Tebli-

— 633 — 
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gat icra edilmiş. Şimdi soruyorum. Nahiye mü
dürü vazifesini ifa etmediği halde kaymakam 
elini bağlıyacak, ona bir tebligat ifa etmiyecek 
midir? Efendi vazifenizi ifa etmiyorsunuz, 
size şu tebligatı ifa ettik, yapmadınız. Binaen
aleyh derhal vazifenizi ifa ediniz. Etmediği
niz takdirde hakkınızda muamelei kanuniye ifa 
edilecektir demiyecek midir? Nahiye müdürü
nün muhalifi kanun ahvalinden naşi elbette 
hakkında takibatı kanuniye icra edilecek ve bu da 
yine şûra mahkemesinin hükmüne iktiran ede
cektir. Bu, bu yolda yapılırsa salim bir şekil is
tihsal edilmiş olur. Aksi takdirde mafevkin hiç
bir emrini ısga etmez ve nahiyeler birtakım 
müstakil hükümetler şeklinde olur ve bu da te
şevvüşü idareyi mueibolur. Şüphesiz bunu Mec
lisi Âliniz de kabul etmez. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Mahkemeler var, mah
kemeler. 

NEŞET B. (Kângırı) — Efendim, bu mad
de nahiye müdürleri hakkında müoazatı inzi
bat iyeden bahsediyor. Halbuki Dahiliye Encü
meninin tadil etmiş olduğu madde kavanini 
mer'iyo ve mevzua dairesinde mücazata dair 
mutlak bir maddedir. Burada takyit vardır. 
Bu sefer Dahiliye Encümeninin muaddel mad
desi ise bütün harekâtına ait ve bütün mücazatı 
mutazammmdır. Bu itibarla Dahiliye .Encü
meni buradaki noktai nazarını adamakıllı tes-
bit edememiştir . Ve sonra Ziya Hurşid Beyin 
buyurdukları gibi bunların azilleri mahakim-
oe olmasını Heyeti Umumiye tahtı karara al
ınıştır. (Evet «adaları) Tahtı karara aldıktan 
sonra böyle umumi bir surette maddenin teş
viş (dilmesi doğru olamaz. Çünkü kavanini 
mer'iye ve mevzua dairesinde icrayı mücazat 
edildikten sonra Dahiliye Encümeninin bir hak
kı vardır. Bu idareten şöyle yapmıştır, îda-
reten filân azlettim diyecek... 

AHMED HÎLMÎ B. (Kayseri) — Diyemez 
efendim, kavanini mevzua ahkâmına, mugayir
di?. 

NEŞET B. (Kângırı) — Der efendim, der.. 
müdür velkillierin.ii idare nıemuru (olarak telâkki 
buyuruyorsunuz. Mademki bunu idare memuru 
jolaraJk telâkki 'buyuruyorsunuz ve (bunların ida
reten azli de mafevkine -racadır. Dernek iki bir 
mahkemeye havale olunmadan la^edilecefctir. 

ZÎYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Hâkimiyeti 
Milliye o zamanı nerede kalacaktır? 
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HAKKI HAMI B. (Sintib) — Encümen na

mına söz söyliyen Ahmed Beyefendi encümenin 
noktai nazarım birinci maddeye isfcinadettirdi-
ler. ©endeniz enenmenin maddeyi bu şekilde ka-
!bul ettirmek için birinci maddenin tam âmir 
olduğu tarzında*ısrar edeceğini zannetmeni. 
Malûmuâlileri (biz yaptığımız kanunlarla ne 
illeri gideriz, ne geri gideriz. Bendenizin anladı
ğıma «göre millettin intihaJbettiği ve hiejbir su
retle vali, ..mutasarrıf ve (kaymakamın dahi ve 
tesiri bulunmıyacağı (bir .heyet Ihalkkında yapıla
cak muameleyi ne kaymakam, ne mutasarrıf ve 
ne vali yapamaz. Beyefendiler! Bte yaptığımız 
kanunlarda maatteessüf eski hayattan, eski zih
niyetten, eski ruh ve e^ki itiyattan tecerrüdede-
ımiytoruz. Çünkü (bte esflri kavanindn, eski anane
nin mıahsulüyiz. 

ZÎYA ÎHJRŞîT) B. (Lâzfetan) — Bilhassa 
Dahiliye Encümeni. 

HAKÎKİ HAMİ Ti. (Sinob) — Yoksa Teşkilâtı 
Esasiye Kanunu mevcut ve mer'i ise ve şu ka
nun Teşkilâtı Esasiye Kanununa müsteniden 
yapılıyorsa rica ederim nasıl olur da şûralar 
hakkında kaymakam tecziye yapar? Şu yapar, 
bu yapar. Yani bu vaz'ettiğimiz esas ile taban 
tabana zıttır*. Sonra anhyamadığJm ıbih: mesele, 
maddede deniliyor ki : Kavanin ve nizamat ah
kâmına riayet etmemesinden dolayı ikaymakam 
veya mutasarrıf veyahut vali tarafından (hak
kında takibat ifa edilir. Efendiler! Bu Teşkilât 
Kanunu, Nahiye Kanunu neşrediMilkten son
ra da eski usuller dahilindeki salâhiyetler ifa 
edilecekse bu kanuna hiç lüzum yoktur. Şu hal
de rica ederim ki encümenden, yani temenni ede
rim ki encümenden yapılacak madde teşekkül 
edecek nahiyelerin vaziyeti hulkukiyelerine mu
vafık olsun. Yoksa bu bir şekilde kabul edile
cek maddeler yekdiğeriyle tezat teşkil eder. Bu 
itibarla encümenin fbu (baptaki noktai nazarının 
•reddi hukukan da, fcalbul ettiğimiz Teşkilâtı 
Esasiye Kanununa göre de zaruridir. 6nun iedn 
reddini teklif ediyorum. Çünkü şûraların içeri
sinden çıkan ıbir müdür hakkında yapılacak 
'muamelenin ancak m/alhakinıce yapılması zaru
ridir. Ve maddenin Ziya 'Hurşid Bey arkadaşı
mızın teklifi veçhile kafbul edilmesini bendeniz 
de Teşkilâtı Esasiye Kanununu sıyaneten tek
lif ediyorum. 

HAYDAR B. (Van) — Arkadaşlarım bu 
bapta izalhat verdiler. 
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. YASİN- B. (G-azianteb) — Meclisi Âl inin ka- | 
rar verdiği bir pıesete ürerinde.tekrar müzakere 
ve münakaşa anılması naşı1! olur? 

REİS — Tadllen gelen madde üzerinde mü
zakere ediyoruz. 

YARİN B. (Gaziatrîeb) —- Karar vardır, na
sıl olur? 

HAYDAR B. (Van) — Ahmed Bey ve sair 
•arkadaşlarım .'(bu mesele hakkında i&ahaıt verdi1-
ler. Fakat, Dahiliye Encümenini eski (fcafalıkla 
itham eden Ziya Hıırşid Bey onu söylemekte 
mazurdur. Onun i e in (bu duvara (karşı atılmış 
•bir -lâstiktir, yine /kendisine avdet eder. '(Ziya 
Hıırşid Beye hitaiben) 'Burası ciddî (bir yerdir, 
•'burası illim yeridir. Otur orada dinle. Bendeniz 
zatıâlinizıi'n (sözlerini dinledim. 

r 

REİS — Devam 'buyurun Haydar Bey! Da-
zımgeîen ihtarı biz yaparız. 

HAYDAR B. (Van) — Yapınız da ondan 
sonra.... 

REİS — öüikût ediyor. 
HAYDAR B. (Van) — Taamm fcahul ettim. 

Efendim biz kanunu yaparken gözümüzün önüne 
Teşkilâtı Esasiye iKanununu igetirdik. Teşkilâtı 
Esasiye Kanunu nahiye için hayatı hususiyesin-
de şahsiyeti nuıhtareyd .haizdir, diyor. Sonra yd-
nc bu Nevalhi Kanununun kabul etmiş oldu
ğumuz birinci'maddesiki Hakkı Hami Beyefen
di onu çürük bir senet zannediyorlar, halbuki: 
Bu, en birinci madde temel taşı olan bir mad
dedir k i : Lütfen kendisi de onun ka'buîü için 
el kaldırmıştır. Biz nevaihi teşkil ediyoruz. 
Hayatı hususiyesinde muhtariyeti haiz. Yoksa 
her köyde bir müstakil Hükümet teşkil etmi
yoruz; Eğer böyle her köyde müstakil bir Hü
kümet teşkil edecek olsaydık, beyefendilerin 
buyurduklarını kabul etmek ve kanunları da 
öyle yapmak lâzrmgelirdi. Kanun diyor ki 
yalnız hayatı hususiyesinde muhtariyeti haiz. 
d ir. Ve şahsiyeti mâneviyeyi haizdir. Bunun 
haricinde değildir. Bir Hükümete bir yere ba
şının bağlanması lâzımdır. Bağlanmadığı tak
dirde müstakil 'bir Hükümet olur. Eğer- Müs
takil Hükümet teşkil etmek istiyorsak beyle
rin dedikleri doğrudur. 

Hamdi B. (Biga) — Biz yine bağlıyoruz, 
hükkâma devrediyoruz. 

HAYDAR B. (Van) — Buraya gelir, söy
lersiniz. 
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ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Rica ede

rim Reis Efendi herkese ihtara (hakkı var mı
dır? Kendi başına söz söylüyor. 

REİS — Lâzımgelenlere cevap veriyorum, 
rica ederim. 

HAYDAR B. (Van) — Birinci madde, ka
bul ettiğimiz birinci madde diyor ki, idarei 
umumiyeye mütaallik kavanin ve nizamatm 
tevdi eylediği vazaifi ifa ile mükelleftir. De
mek ki devletin emrettiği vazaifi umumiyeyi 
ifa ve tatbik edecek nahiye müdürü ve nahiye 
heyetidir. Gerek bu kanunda ve gerekse bu ka
nunu takiben gelecek olan Şûralar Kanununda 
ne kaymakamın, ne de mutasarrıfın ve ne de 
valinin, hattâ vali yalnız bir yerde vardır. Ta
arruz vukuunda yalnız müdahale edebilir. Şû
raların vazaifine, nahiyelerin dahilî olan vazi
felerine ve hayatı hıısüsiyelerine katiyen ve 
katrbeten müdahale edecek değildir. Fakat 
kavanini umuımiyenin tatbiki hususu, ki onun 
iein.de zalbıtai adliye ve mania vazifesi de dâ
hildir. Bunu tabiî şûralara mevdu kılamaz. 
Şimdi zabıtai mania ve adliye vazaifinden ve sa
ir kavanini umumiye ve nizamiyenin noktai tatbi-
kıyesinden dolayı bunu hangi şûranın, hangi asil
liyle tecziye edeceğiz? Bunu tenkid edenler teczi
ye tarzını da göstermelidirler, herkes tenkid ede
bilir. Fakat tenkid ettikten sonra onun yerme hiç 
olmazsa bir şey teklif etmelidir. Bizim istiııadetti-
ğimiz bir kanundur. Takdiri zatî değildir. Mem
leketi selâmete sevk etmek istiyoruz. Uçuruma de
ğil, efendim. Şimdi tekrar arz ediyorum, gerek 
bu kanunda, gerek Şûralar Kanununda kayma 
kamın, mutasarrıfın ve valinin, şûraların hiçbir 
şeysine karışmıyacağma dair kayıt vardır. Teşki
lâtı Esasiye Kanununda da mevcuttur. Bunun ha
ricinde bir şey yapamayız. Nahiye müdürü olan 
zat kaymakama merbut olmak lâzımgelir. Çünkü 
her gün nahiyenin asayişine, maliyesine, araziye, 
ferağa, intikale, nüfusa ve sair hususata dair olan 
iş'arat ve istöiş'arat kiminle vâki olacak? Kayma
kamla değil mi efendim? Ey bundan dolayı bir 
cürüm hadis olacak olursa ne olacak? Bu madde 
ile fazla bir şey vermiş olmuyoruz. Ahkâmı umu
miyeye tevfikan hakkında tatbikat ifa edilecek
tir, diyoruz. Arkadaşlar bağırıyorlar, d'yorlar 
ki, mahkemenin hükmü vardır. Zaten biz de bu
nun haricinde bir şey yapmış olmuyoruz. Zaten 
şimdiki yeni usulümüzde vali, nahiye müdürü ve
yahut başka bir memur hakkında takibatı kanu-
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niyede bulunur ve encümen de lüzumuna karar 
verirse adliyeye zaten gider. Binaenaleyh; doğ
rudan doğruya ne kaymakam, ne vali ve ne de bir 
mutasarrıf bir nahiye müdürü hakkında katiyen 
ve katibeten bir hüküm verecek değildir. Eğer 
nahiyenin hayatı hususiyesine mütaallik, nahiye 
müdürünün ve yahut da heyeti idarenin bir sui
istimalini, bir süidaresini görecek olursa kayma
kam tabiîdir ki nahiyenin merbut olduğu vilâyet 
şûrasına arzı malûmat eder. Ve fakat doğrudan 
doğruya onun hakkında bir karar ıveremez. Bura
da tefriki madde etmek icabediyor. Rica 
ederim biz iki şeyi nazarı itibara alıyo
ruz. Bir nahiyenin hayatı hususiyesi ki buna 
rüesayı • meanurin katiyen karışamaz. Fakat 
ıbir nahiye müdürü aynı zamanda bir Hü
kümet memurudur. O suretle kabul ediyo
ruz. Yok eğer bu şekli istemiyorsanı.'î, Hükü
metin kendi işlerini, kavanini mevzua dairesin
de kendi hususatını tedvir etmek için mutlaka 
başka bir heyeti idare teşkilini istiyorsanız ayı
rırız. Ayrı bir memur tâyinine dair buraya bir 
madde koyarız. Fakat çok rica ederim, buraya 
dikkat ediniz. Biz müstakil hükümetler teşkil 
etmiyoruz. Nahiyeye hayatı hususiyesinde salâ
hiyet ve vüsat veriyoruz. Kendisinin saadetini 
temin edecek surette salâhiyet veriyoruz. Fa
kat ahkâmı umum iyeye mütaallik hususatı yük
sek makama raptediyoruz. İşte bizim söylediği
miz hudıır beyefendiler. 

HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Efendim an
lıyorum, müdürler hakkında, idare memurları 
için hâlâ cari olan usul cari olacaktır. Yani na
hiye müdürleri hakkında şikâyet vukuıbulursa 
memurini hazıra gibi Tetkik Heyetine, Muhake-
mat Encümenine gidecek mi? (Tabiî, sesleri) 
Sonra encümen nasıl oluyor da milletin intiha-
bettiği bir zatı Hükümetin tâyin ettiği bir me
mur gibi azlediyor. 

HAYDAR B. (Van) — Bismillâhirrahma-
nirrahiym diyerek söze yeniden başhyayım. Arz 
ettim efendim. Nahiyeleri ya müstakil Hükü
met teşkil ederek büsbütün gayrimesul telâkki 
edeceğiz. Ve yahut da bir köy veya birkaç köy
den ibaret olan nahiyeye hayatı hususiyesinde 
muhtariyet vereceğiz. Fakat Hükümete de rap
tedeceğiz. Kavanini umumiyenin tatbikini ya 
aynı heyete vereceğiz. Yahut da ayrı ayrı he
yetlere vereceğiz. Eğer o»aya, aynı heyeti Jro-
yaeak olursak başı kaymakama bağlı olmak lâ-
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I zımgelir. Ahali intihabetti, eyvallah.... Bu husu

sa katiyen kaymakamı karıştırmıyorum. Fakat 
nahiye müdürü aynı zamanda zabıtai adliye ve 
mania ile mükellef olacak. Kavanini umumiye-
yi tatbik edecek ve hiçbir yere merbut olmiya-
cak, bu nasıl olur? Asayişe mütaallik bir cür" 
mü olursa ve yahut başka bir şeye dair müdü
rün bir cürtmü olursa mesul olacak. Yoksa ha
yatı hususiyeye aidolan vazifede değil, Hakkı 
Hami Bey! Bir ikimse geldi, şikâyet edecek, mü
dür hakkında... Kime müracaat edecek, Hakkı 
Hamı Bey? 

HAKKI HAMI B. (Sinob) — Doğrudan doğ
ruya mahkemeye. 

HAYDAR B. (Devamla) — Hangi mahke
meye? Olamaz ki, çünkü elimizde kabul edil
miş bir kanunumuz vardır. Diyor ki; bir me
mur hakkında ıbir şikâyet vâki olacak olursa 
merbut olduğu makam tahkikat yapar. Âidol-
duğu encümene verir. Encümen lüzum veyahut 
ademilüzıımu muhakemesine karar verir. Ondan 
sonra mahkemeye sevk eder. Bizim şimdiye,ka
dar tatbik edilen kanunumuz budur. Eğer bu 
kanunu da takyidedecek olursak o da başkadır. 

ABDÜLHAK TEVFÎK B. (Dersim) — Ma-
lûmuâlileridir ki, nahiye müdürlerini idareten 
azletmek valinin hakkidir. Ufacık bir hatasın
dan dolayı hakkında şükâyet vâki olan bir na
hiye müdürünü vali ceffalkalem azledecek, mi ?. 

HAYDAR B. (Van). — Hayır efendim, bu
gün ben de ceffelkalem azledemiyor. 

ABDÜLHAK TEVFlK B. (Dersim) - O 
halde zatıâlilerinin tatbik etmek istedikleri 
maddeyle bu madde tezat teşkil ediyor. 

HAYDAR B. (Van) — Tezat teşkil etmez 
efendim. Çünkü bir vali bir memuru hiçbir za
man muhakemesiz azledemez. Kanun diyor ki; 
ceffelkalem azledemez. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— İşte biz de istibdada mâni olmak istiyorıu. 

; i| HAYDAR B. (Van) — istibdada mâni ol
mak istiyorsanız hakkı murakabenizi istimal 
•buyurunuz beyefendi! 

MEHMED ŞÜKRÜ B (Karahisarı Sahib) 
:—Hakkı murakabemizde her nahiyede vücuda 
"gelecek suiistimalâtı görecek kadar gözlere ma
lik değiliz, 

HAYDAR B. (Van) ^ Malikiz ve: malik 
olmaklığımız içabeder. Fakat biz bugün .dahi bu 

] salâhiyetimizi burada istimal etmiyoruz. Etsek 
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böyle .olmaz. Çünkü bu kanunun metni başkadır. 
Suveri.tatbikıyesi başkadır. Kanun diyor ki : Ka
nunu Esasimiz vardır. Kanunu Esasi diyor ki : 
Bilâmuhakeme bir memur azlolunamaz. Sonra 
Memurinin usulü muhakemesi hakkında Kanunu
muz da vardır. Ö memur hakkında bir kere lüzu
mu muhakeme kararı verilecek, takibatı kanuni-
yede bulunulacak. Eğer bulunduğu müddet zar
fında bir fenalığı varsa o zaman azledilecek. Ama 
böyle olmuyormuş da tatbikatta başka türlü yapı
lıyormuş, bu kanunun kabahati değildir. Biz ona 
istinaden söylüyoruz. Bizim kabahatimiz yoktur. 

YASİN B. - (Gazianteb) — Efendim, Haydar 
Beyefendi bilhassa böyle umuru idareye taallûk 
eder her hangi bir meselede daima kürsüye gel
diği vakit ihtisastan bahis buyururlar, ilim mese
lesidir; çocuk meselesi değildir, derler. Haydar 
Beyin umuru idaredeki ihtisasına hürmetkarım. 
Fakat Haydar Beyefendi şunu da iyi bilmelidir 
ki,, bütün mütehassısların tecrübe tahtası benim 
şu omuzlarımdır. Ben çiftçi olmak dolayısiyle be
nim bütün omuzlarım onların tecrübe sahası, tec
rübe tahtasıdır. Onun için benim de ihtisasım var
dır, ihtisas ve ilim vadisinde iki söz söylemekliğe 
benim de hakkım vardır. Lütfen dinlesinler. Bir 
defa Meclisi Âlinin verdiği bir karar vardır. Yüz 
on beşinci madde bundan evvelki içtimada müza
kere edilirken ıbirçoik rüfekayı kiram kendi noktai 
nazarlarını uzunuzadıya söylediler. Bu madde 
üzerine birçok takrirler verildi. Bütün takrirle
rin reye vaz'mda Ali Cenani Beyin takriri Mec
lisi Âlinin tasvibine iktiran etti. Bu madde işbu 
takrir mucibince tesbit edilmek için encümene 
gitti. Halbuki şimdi encümen kendi nofctai naza
rına veyahut kendi ihtisasına göre Meclisi Âlinin 
kabul ettiği şu takriri tesbit etmiş, bugün yine 
mevzuu müzakere ediyor. Ve tekrar söz açılıyor. 
ben bugün bundan müteessirim. Bunda encüme
nin bilhassa noktai nazarı zannedersem her nahi
yede müdüriyeti müstakil kılmak, bilhassa böyle 
telâkki ediyorlar. Ve o yolda idarei kelâm huyu-
ruyorlar. Bilâkis işte bundan evvelki celsede, 
yani çok yaftan bir celsede Diyarbekir Jandarma 
Kumandanının haksız olarak azledildiğini misal 
olarak zikrediyorum. Tekrar istihdamını demin 
Hükümete iblâğ buyurdunuz. Bendeniz de diyo
rum ki, nahiye müdüriyeti hata edebilir. Binaen
aleyh, nahiye müdürü müntahabolmakla beraber 
ne olursa olsun mademki beşerdir hata yapabilir. 
Bunun yaptığı muamele üzerine onu işten el çek-
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tirmek, sürüncemede bıraktırmak oîmâsmv Mİha* 
kika hakkında tahkikat yapılsın, alelûsul netieei 
tahkikat bir hükme iktiran etmeksizin a müdür 
îmüntehabolmak dolayısiyle ceffelkalem atılmasın 
diyorum. Yoksa cezasız kailsin demiyorum. (Bra
vo sadaları) Onun için eğer Meclisi Âli şu yüz 
on beşinci maddeyi şu müzakere üzerine Dahili-
ye Encümeninin noktai nazarına göre tesbit ede-

\ cek olursa bundan evvel verdiği karardan nükûl 
j etmiş olur, Ben arztt etmem ki, Meclisi Âli ver

diği kararın hilâfında bir karar daha versin. Çün
kü o kararın hilâfına tekrar bir karar vermek için 
ortada hiçbir şey yoktur. Onun için bendeniz mü
zakereyi kâfi görüyorum. 

Bu maddeyi Meclisi Âlinin evvelce kabul bu
yurduğu şekilde tesbit edip tekrar Meclisi Âliye 
getirmek üzere encümene iadesini teklif ediyorum 
ve bu yolda da bir takririm vardır. 

NECATİ B. (Erzurum) — Bu meselede rü
fekayı muhtereme arasında zannederim bir noktai 
nazar farkından başka bir şey yoktur. Bunu da 
bâzı rüfeka şöyle tefsir buyurdular. Nahiye mü
dürü müntahap bir zattır. O halde onun Hükü
met tarafından mansup bir memur tarafından 
tecziyesini, kabul etmek hâkimiyeti milliye esa
sına muhaliftir. Bendeniz böyle düşünmek istemi
yorum. Malûmuâliniz icra ile mükellef olmıyan 
mebusların da mesuliyeti kabul edilmiştir. Yani 
bâzı şurut altında mesuliyetleri kabul edilmiştir. 
Binaenaleyh nahiye müdürleri bu şerait altında 
müntahabolmadıkları halde niçin bunlara mesu
liyet tevcih edilmiyor? Sonra buna birtakım va-
zaif veriyoruz. O vazaif mukabilinde bir de bun
lara mesuliyet bulundurmazsak yapacağımız bir 
şekli idare değil, belki bir anarşi olabilir. Onun 
için bu meselede nahiye müdürlerinin vazaifın-
den dolayı mesul olması onlar hakkında icabeden 
takibatı kanuniyede bulunulması için icabeden 
bir merci ittihaz etmek lâzımgelir. Bu yapılmı-
yacak olursa hiçbir şey yapmış olmıyabüiriz. An
cak bu kaymakamlar mı olsun, mutasarrıflar mı 
olsun... Kaymakamlar Teşkilâtı Esasiye mucibin
ce yalnız asayişe mütaallik hususatla iştigal ede
ceğinden mutasarrıflara vermek ciheti düşünüle
bilir. Fakat mahkûm edilemez, haklarında bir ka-

' rar sudur edinceye kadar hiçbir şey yapılamaz. 
Şekil zatı maksada muhalif olabilir. Çünkü: Bir 

I nahiye müdürü ihtilasta bulunmuş, peki, bunun 
I meselesi mahkemede tahkik edilinceye kadar bu 

- 537 — 



î : 139 16. 
z-at nahiye müdürü olarak orada kalsın mı? Bina
enaleyh tahkikat yapıldığından ve o mesele taay
yün ettikten sonra vazifeden çekmek lâzımgelir. 
Yerine de bittabi yine şûra tarafından bir za
tın intihabı lâzımgelir-, Zaten vekil de vardır. 
Binaenaleyh bu noktai nazarın tashih edilmesi 
lâzımgelir itikadındayım. -

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) 
—Encümenle riifekayı muhtereme arasındaki 
fark bir noktanın iyice anlaşılmamasmdan te\el-
lüdetmefctedir. Zannederim ki; Encümen Reisi 
Beyefendinin izahatı iyice tahlil edilecek olursa 
rüfekanın da beyan buyurdukları mütalâalara iş
tirak edilirse bir nokta var : Haydar Beyefendi 
buyuruyorlar ki, nahiye kendi idaresinde şahsi
yeti mâneviyeyi haizdir ve orada müstakildir. 
Kaymakamların, idare memurlarının müdahalesi 
yoktur. Tabiî biz de bunu böyle telâkki ediyoruz. 
Bir de gerek idarei umuıniyoi Devlet ve gerek 
asayiş ve gerek kavanini ıımumiyei Devletin tat
bikatı itibariyle doğrudan doğruya müteselsil on 
kaymakam, mutasarrıf, vali, Dahiliye Vekâlet.ne 
kadar, bunlar bir silsile teşkil eder, birbirlerine 
mer'butiy etleri vardır. Bundan dolayı nahiye mü
dürünün bir cürmii olacak olursa kaymakamın 
veya mutasarrıfın veya valinin hakkı azli olma
sın mı? Evet, biz demiyoruz olmasın, zaten şah
siyeti mâneviyeyi haiz olan nahiye müdürünün 
suiistimal âtı olacak olursa mensubolduğu şûra 
tarafından tahkik ve takibolunur. Mesuldür ve 
mesul edilmesi lâzımgelir. Bunu o şûra me.su] 
eder. Biz yalnız mesuliyetin memleketimizde pek 
elim vaziyetleriyle karşılaştığımız için diyoruz ki; 
böyle bir mesuliyetin keyfe ma yeşa bir şahsın 
bir âmirin eline tevdiinden içtina'bediyoruz. Di
yoruz ki, kabul edilen takririn müfadı idarei 
ıımumiyei Devlet noktai nazarından nahiye mü
dürünün suiistimalâtı, verilen emre ademiitaati 
ve verilen emri nazarı itibara almadığından do
layı mesuliyetini mucip bir ahvali olursa kayma
kam tahkikatını yapsın. Meclisi idaresine, ııııı-
hakemat encümenine versin, lüzumu muhakeme
sine karar verilsin. Fakat elinden tutulup atıl
masın, mahkemece o fiilinden dolayı mesul edili
yorsa o vakit atılsın, diyorlar. Zannederim ki; 
encümenin anladığı, yani kavanini mevzua de-
diklerindeM kasıt budur. Bu böyle izah edildik
ten sonra encümen bu hususta evvelce kabul edi
len takririn tasrihan ifadesini diriğ ediyor. Tas-
rihan ifadesini diriğ buyurmıyaeak olurlarsa, rac-
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sele yoktur. Ve tasrihan diriğ buyurmasın. Hak
kında tahkikat ve takibatı kanuniye ve saire ya
par. Fakat azledemez, işten el çektiremez. 

ENCÜMEN REİSİ HAYDAR B. (Van) 
Evet evet. 

MEHMED $ÜKIIÜ B. (Devamla) — Ancak 
mahkemeden bir karar, bir hüküm sudur etmedik
çe, bunu böyle kabul buyursunlar. "Başka bir şey 
kalmaz. Mahkemesi Lster iki sene devam etsin, 
ister on sene devam etsin. Memlekette halkın 
intihabettiği bir idare memuruna hürmet etmek 
ve onun kudreti idariyesini keyfî arzularla tezel
zül ettirmiyecek bir mevkide bulundurmak lâzım
dır. Bugün memleketin çektiği felâketler bu yüz
dendir. Bunu izale etmek bizim en birinci va
zifemizdir. Bugün bir adam istemediğini dama-
taşı gibi oradan alır öteye kor, İşte biz buna 
mâni olmak istiyoruz. Yarın memlekette nevahi 
teşekkül ettikten sonra intihabat zamanında, me
selâ : Misal olmak üzere soyuyorum, işlerine gel
in iyen idare memurlarım vazifesini suiistimal. 
erti, diye damataşı gibi oynatıp durdular. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Bilhassa in
tihabatta. . 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) — İşte 
onun için biz diyoruz ki; idare memurlarınm in 
yukardan siyasetle verilecek emirlerinden ve va
ziyetler ihdasından ürkmüşüzdür. Bunun için 
bu maddeye sarahaten bu kayıtları kuydurmak 
istiyoruz. Çünkü: Ağzımız yanmıştır. Ali Cenani 
Beyin takriri veçhile bu kayıt lütfen kanuna geç
sin bunu teklif ediyorum. 

ABDÜLHAK TEVFİK B. (Dersim) — Efen
dim bendenizin arz edeceğim meselenin birço
ğunu Şükrü Bey biraderimiz arz ettiler. Bende
niz diyorum ki menafi i umum iyeye mugayir 
hukuku umumiyeyi muhil bir mahiyette her han
gi bir şahıstan sâdır olan bir fiil failinin teczi
yesi tabiidir. Nahiye müdürleri malûmuâliniz 
Hükümetin memura olmaktan ziyade milletin 
memurudur. Ve onu bir ceza ile tecziye etmek 
elbette doğrudur. Meclisi Âliniz bugün milletin 
icrai ve teşriî salâhiyetini haiz ve nefsinde cem-
etmiş olduğu halde onlar hakkında birçok şerait 
vardır. Nahiye müdürlerinin evet, encümen re
isinin takviye ettiği veçhile kavanini mevzua daire
sinde tecziyesi doğru değildir. İşte o kavanini 
mevzua iledir ki valilerin; filân hareketten do
layı sizi azlettim ; kaymakamların, validen, mu-
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tasamftan aldığım emirden dolayı işten el çek
tiriyorum, demesine vesile olacaktır. 

RAGIB B. (Kütahya) — Kanunda idareten 
azil yoktur. % 

REÎS — Ragıb Bey sözünüz vardır. Burada 
söylersiniz. 

ABDULLAH TBVFÎK B. (Dersim) — Ka
nunda yoktur, ama valiler her zaman yapıyor
lar. Evet; nahiye müdürünün menafii mahalli-
yeye gayrimuvafık bir hareket dolayısiyle tah
kik ve tevkifi Simgeliyorsa alelusul aidolduğu 
encümen tahkikatını yapsın, mahkemei aidesi-
ne sevk etsin. Mahkemei aidesinden sâdır olâ -
eak hüküm mucibince o adam tecziye edilir, In-
fisal ettirilsin. Müphem kayıt altında bunların 
hakkında muamele icrası doğru değildir. Bunun 
da tasrihi lâzımgelir. 

AHMED HtLMÎ B. (Kayseri) — Efendini, 
müsaade buyurun. Nahiye müdürleri mahkeme
nin hükmü olmadıkça azlolunamaz. Binaenaleyh 
maddeye şöyle bir fıkra dereediyoruz. Münasip 
görürseniz okuyayım. Belki de kabul olunacak, 
tekrar, müzakerata lüzum kalın ıyacak. Şimdi j 
yukardan okuyorum. «Nahiye müdür muavin 
ve vekilleri Nahiye şûrası Kanunu mucibince 
kavanini mevzua ahkâmına göre tecziye olunur
lar» dan sonra «mahkeme hükmüne iktiran et
medikçe nahiye müdürü ve müdür muavini ve 
vekilleri azlolunamaz.» 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — İşten el 
eektirilebilir mi? 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Evet. 
ZÎYA HURŞİD B. (Lâzistan) — O halde 

tecziye olunur, lüzum kalmıyor. 
AHMED HtLMÎ B. (Devamla)—Ziya Hur-

şid Bey, rica ederim. Müzakereyi tekrar etmi-
yelim rica ederim. 

ZÎYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Neden? 
AHMED HÎLMÎ B. (Devamla) — Efendim, 

encümen, milletle beraber olup Hâkimiyeti Mil
liye esasını elbette sizin kadar düşünür. Eğer 
nahiye müdürü idari bir kısım vazaif ifa ede
cekse bu mesuliyetsiz olmaz. Mesuliyet olmadı
ğı zaman da, o vakit müstakil bir hükümet ol- j 
muş olur. Her halde mesuliyetsiz olmaz. Bina- j 
enaleyh kavanini mevzua ahkâmına tevfikan di- ! 
yoruz. Bu kavanini mevzua ahkâmına tevfikan ! 
olduğu takdirde mahakime .«sevkı âzımgelir. (Clü- | 
riiltüler) Bendeniz kanundan bahsediyorum. ' 
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REÎS — Efendim, müsaade büyürün. Bu 

maddenin müzakeresinin kifayetine dair bir tak
rir var. Binaenaleyh bu maddenin müzakeresi
nin kifayetini reyinize vaz'ediyorum. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Binaen
aleyh İm ne şekilde zuhur ederse o dairede ifa
ya mecburu?:. Binaenaleyh bu maddenin.. (Clii-
riiltüler) 

REİS — Efendim, maddenin müzakeresinin 
kifayetini reye vaz'ediyorum. 

ÂB İDİN B. (Lâzistan) — Söz istiyorum. 
REİS -— Müzakerenin aleyhindede mi söv-

1 iveceksiniz? 
ABİDÎN B . ' — Ben kifayet taraftarı de

ğilim. Hakkında, söyliyeceğim. 

REİS — Maddeyi reyinize vaz'ediyorum. 
Maddenin müzakeresini kâfi görenler lütfen el 
kahinsin. Maddenin * müzakeresi kâfi »örüldü. 
Şimdi takrirler okunacak. . 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddenin bervechi âti 

kabulünü teklif eylerim. 
ölüdür, muavin ve vekiller hakkında maha-

kimce bir karar ittihaz edilmedikçe azil ve inti
ha bedii emezler. 

İçel Mebusu 
Şevki 

REİS Dinliydim efendim! Takrirleri -bi
rer birer reye vaz'edeceğiz. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Muaddel maddenin niha

yetine' âtideki fıkranın ilâvesini teklif eylerim. 
Nahiye müdür, muavin,... tevfikan tecziye 

olunurlar. Ancak mahakİmee haklarında bir 
hüküm istihasl edilmedikçe azilleri caiz değil
dir. 

Kângırı Mebusu 
Neşet Nâzım 

Riyaseti Celileye 
115 nei maddenin bervechi âti şekilde ka

bulünü. teklif ederim : . 
Müdür, muavin ve vekiller, kendilerini me

muriyetten mahrum edecek bir mahkeme hükmü 
olmadıkça azlolunamazlar. 

Lâzistan 
Ziya Hurşid 
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ftiyaseti Celileye 

JSfevahi nıüdiranı millet tarafından mün-
ti&habolmakla beraber, aynı zamanda da kabul 
buyrulnıuş olan yüzüncü madde mucibince de 
Hükümeti Merkeziyenin vekilidirler. Müekkiller 
vekillerinizi muamelâtını murakabe etmek ve 
şeraiti vekâlet hilâfında ifa eyledikleri muame
lâttan dolayı muahaze eylemek salâhiyetini pek 
tabiî olarak haizdir. Ancak nahiye hayatı hu-
susiyesinc mütaallik mesailden dolayı kayma
kamlar tarafından tecziye olunacağı mânası 
anlaşılmamak üzere işbu maddeye [müdür, mua
vin, vekiller] cümlesinden sonra [idarei umumi-
yeye mütaallik mevadda] cümlesinin ve [teczi
ye olunurlar] cümlesinden sonra [ve kanunen 
mucibi azil mahkûmiyeti olmadıkça arzloluna-
mazlar.J cümlesinin ilâvesini arz ve teklif ey
lerim efendim. 

Kırşehir 
Sadık 

Riyaseti Celileye 
Ali Cenani Bey arkadaşımızın Meclisi Âli

nin tasvibine iktiran eden takriri veçhile 115 
ncİ maddenin tesbiti bu maddenin tekrar encü
mene iadesiyle 116 ncı maddenin müzakeresine 
geçilmesini teklif ederim. 

16 . XI . 1338 
Gazianteb 

Yasin 

REİS —- Efendim, takrirler aşağı - yukarı 
yekdiğerine muvafık gibidir. Encümen de bir 
noktai nazar kabul ediyor. Binaenaleyh Yasin 
Bey biraderimizin teklifi veçhile encümene şu 
takrirleri de göndererek maddeyi tadil ettikten 
sonra getirmesini kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Pu suretle encümene gönderilmiştir. 

116 ncı madde okunacak : 

MADDE 116. — İstifaları kabul olunma
dan mevkii memuriyetlerini terk eden müdür 
ile nahiye memurinine altı ay müddetle me
muriyet verilemez. 

REİS — Efendim 116 ncı madde hakkında 
söz istiyen var mı? 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — 
Efendim müzakerata başlamazdan evvel tas
hih olunacak bir nokta var. Onu arz edeceğim. 
Burada istif alan kabul olunmadan mevkii me-
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•muriy etlerini terk eden müdür ile nahiye memur
larına altı ay müddetle memuriyet verilmez. En
cümeniniz müdiriyetlerin kaldırılmasını muvafık 
buldu. Çünkü yukardaki maddede uzunboylu mü-
zakerat, münakaşat yaptık. Müdürün böyle kayıt 
altında bulundurulmasını muvafık görmedik. 
Eğer bundan dolayı müdüre altı ay memuriyet 
verilmiyecek olursa kendisi bir kayıt altma almı
yor. Onun bu kayıt altında bulundurulması mu
vafık görülmedi. Binaenaleyh buradan müdiri-
yeti kaldırdık. Nahiye memurinine altı ay müd
detle memuriyet verilmez. Olabilir ki, devrei inti-
habiyenin sonlarına doğru Dahiliye Vekili, ikinci 
intihapta der ki, siz mevkii memuriyetinizi terk 
ettiniz. Binaenaleyh; size müdürlük verilmiyecek. 
Halk intihabettiği zamanda itiraz kalmıyacak. 
Ona mahal kalmamak için buradan müdür keli
mesini kaldırıyoruz. 

Memurine gelince : Meselâ bir nahiyenin aşı 
memuru vardır, kâtibi vardır, kondoktoru vardır. 
Muallimi vardır. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Mansubolan... 
AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Evet, man, 

subolandır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim! Bendeniz yalnız bir kelimenin ilâvesini arz 
edecektim ki, maddeye bir mansup kelimesi gir
sin, madde mansup memurin şeklinde tadil edil
sin. 

REİS— Neşet B. (Kângırı). 

NEŞET NÂZIM B, (Kângırı) — Vazgeçtim. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Ben altı ayı 
az görürken encümen müdürü de ortadan kaldır
dı da bir tarafa atıverdi. Ahalinin intihabına 
hürmet etmiyen, hemen yerinden çekilen müdüre 
ben, rey mi veririm? Asıl halkm intihabatı esası
na riayet ederek katiyen oradan infikâk etmemesi 
lâzımgelir. Yerine adam gelinceye kadar müdür 
sabredecek. Şu halde arkadaşlar müdür değil altı 
ay, bir sene, hattâ bence lâakal iki sene intihabata 
dâhil olmamalıdır. Çünkü üç sene diyeceğim, pek 
ileri varmıyayım. Eğer intihabata üç sene tom-
didolunur deseydifc, dört sene intihabolunmaz de-
mekliğimiz lâzımgelirdi. Fakat mademki iki sene
yi kabul etmişizdir; binaenaleyh müdür katiyen 
üç sene intihabata dâhil olamaz. Ne rey verebilir, 
ne rey alabilir. (Ooö! Sadaları) : 
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. .Dr, ABİDİN B. (Lâzistan) — Şimdi Beyefen
diler! Hilmi Beyin söylediklerine ben, katiyen iş
tirak etmem. Binaenaleyh ben de, "encümenin Ka
naati veçhile hareket «diyorum. Çünkü intihab-
edilen şahsiyet, her halde intihabedenlere aittir. 
İsterse ihtihabetsinler, istemezse intihabetmesin-
ler. Bunlar, hür ve serbesttirler. Onlar, kendi ida
relerini, kendi maişetlerini düşünmeye mecbur
durlar. Binaenaleyh bunları serbest bırakmak, 
hür olmak üzere kimi isterlerse onu müdürlüğe 
intahaba hak vermek lâzımdır. Ancak mansub-
olan memurinin iki sene ve üç sene kalmaları doğ
rudur. Ben, böyle teklif ederim. 

REİS — Efendim başka söz alan kalmamıştır. 
Hadde üzerinde yalnız, Yozgad Mebusu Süleyman 
Sırrı Beyin takriri vardır. Maddenin müzakere
sini kâfi görenler lütfen el kaldırsın, maddenin 
müzakeresi kâfi görüldü. Süleyman Sırrı Beyin 
teklifleri bir kere okunsun. 
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Riyaseti Celileye 

Maddenin berveçhi âti tadilini teklif ederini. 
Yozgad 

Süleyman Sırrı 

116. — İstifaları kabul olunmadan mevkii me
muriyetlerini terk eden nahiyenin mansup memu
rinine altı ay müddetle memuriyet yerilmez. 

REİS — Efendim encümenin tadil ettiği şey 
ile hiç farkı yoktur. Yalnız «Mansup» kelimesinin 
ilâvesiyle 116 nci maddeyi tadilen kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul olunmuştur. Efendim 
dokuzuncu fasıl, nahiyenin varidat ve masarifatı-
na aittir. Muvazenei Maliye Encümeninden henüz 
gelmemiştir. Onun altındaki madde nahiyenin 
hakkı kazasına aidolan bir maddedir. O da Adli
ye Encümeninden gelmemiştir. 12 nci sayfaMaki 
12 nci faslın müzakeresine geçiyoruz. Bu fasim 
müzakeresine başlamazdan evvel, on dakika te
neffüs yapmak üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; saat: 4,20 

REİS 

İKİNCİ GELSE 
Bed'i mtizakerat; saat : 4,30 

ikinci Reisvekâleti Vekili Müfid Sfendi Hazretleri 
KÂTİP: Atıf Bey (Kayseri) 

— Efendim, ekseriyette şüphe ettiği
miz için yoklama yapacağız 

(Yoklama yapılmıştır.) 
J0fendim, ekseriyet hâsıl oldu, müzakereye 

başlıyoruz. Efendim, Nahiye Kanununun 115 nci 
maddesini berayı tadil encümene göndermiştik. 
Encümenden tadil edilmiş, geldi. O okunacak
tır. Lütfen dinliyelim. 

Riyaseti Celileye 
^ Nahiye müdür, muavin ve vekilleri muha

lifi kanun harekâttan nâşi kavanini mevzua 
ahkâmına tevfikan takibolunurlar. Bir mahke-
me;Mkmü olmadıkça nahiye müdür, muavin ve 
vokalleri azledilemezler. 
t \ 315 ^ncimadde berveçhi mâruz şekilde tadil 

edilmekle Heyeti Umıumiyenin nazarı tâsfiMne 
arz olunur. 

Reis Mazbata Muharriri Katip 
Haydar Ahmed Hilmi Kanseri 

Âtıl 

REİS — Bu tadil hakkında söz iştiyen var 
mı? (Hayır, sesleri) 

Efendim, maddeyi reyi âlinize vaz'edeceğjm. 
Dahiliye Encümeninin en son şekilde tadili veç
hile maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın, 
kabul edilmiştir. 

HAYDAR B. (Van) —- Nevahi Kahtmtmün 
müzakeresine başlıyalı iki sene öldü. Muhtelif 
vesilelerle şimdiye kadar teahnür etti. Bâzan 
haftalar geçtiği halde bir maddesi; okunmadı. 
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Halbuki N^vahi Kanunu Teşkilâtı Esasiye Ka
nunu ile millete vadetmiş olduğuınuz usulü ida
renin en mühim bir eüz'üdür. Bundan dolayı 
evvelâ kendime sonra arkadaşlarıma târbde 
bulunacağını ve rica edeceğim ki, haftada iki 
gün daha mümkün olursa, bu işle iştigal edelim. 
Bundan mülhem olarak bütçenin olmadığı gün
ler buna mâni olamaz. Müsaade buyurursanız 
şimdiye kadar bu kanunun teahhürünün istil
zam ettiği esbabın en mühim mahazirini not 
sııretinde tuttum. Onları arz edeyim. 

Efendiler biz üç sene evvel bir inkılâp yap
tık. Bunun saikı ne idi? (inkılâp yapılmadı, 
sesleri) 

Müsaade buyurun izah edeceğim. 
Hükümet siyaseti dahiliye ve hariciyesinde 

tatbik eylediği sakim usullerle milleti felâkete 
sürüklediği kanaatinin hâsıl olması değil mit' , 

Bu kanaatle Teşkilâtı Esasiye Kanunu ya
pıldı ve hâkimiyet, millete} intikal ettirildi. 
Halbuki efendiler biz inkılâbı yapmakla ve Teş
kilâtı Esasiye Kanununu sadece neşretmekle 
idareyi değiştirmiş olmadık, çünkü Teşkilâtı 
Esasiyeye tevfikan kavaııini idariyemizi değiş
tirin iverek esıki usulü idareyi tatbikte devam ve 
sebat ettik. Bu suretle inkılâbı idari yapılmadı. 

Halihazırdaki taksimatı idariyemiz, vilâyet. 
.««ancak, kaza ve nahiyedir. Vilâyetlerin bugün 
yalnız 'bir nâmı kalmıştır. Hemen bütün san
caklar müstakil olmuştur. Müstakil sancaklar 
kanunen vilâyet hükmündedir. Sancaklar* müs
takil olunca doğrudan doğruya vekâletlerle 
muhabere edildiği için, merkezin işi bittabi, 
müstakil sancağın adedi ile hemen hemen îu-p-
sııtan mütenasip bir surette arttı. Kazalarla 
sancakların ise eski usulde - idaresine devam 
edildi. Vilâyet, liva ve kaza hakiki bir idare 
değil, bir siyaseti idariyedir. Hakiki idare, ida-
t'ei nevalıidir. O da, bizde pek nakıs, ihtiyaca 
nispetle kırkta, bir raddesinde değildir. Binaen
aleyh bizde milletin ihtiyaç atını tehvin ve sa
adetini temin edecek bütün kuvvei mânev"ye-
siyle (idare) teessüs etmemiştir. 

Hükümetle milletin teması hemen yok gibi
dir ve olduğu zaman da Hükümetin tekâlifi 
şahsiye ve maliyeye ait teşebbüsatı ve âmâl ve 
icraatı için vukubulur. Bundan dolayıdır ki: 
Hükümetle millet arasında günden güne büyü
yen bir uçurum, günden güne tesiri elimi görü
len b:r bigânelik vardır. Bu uçurumu doldur-
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inak, bu bigâneliği izale ederek yerine şefkate 
makrun bir muvaneset, ailevi 'bir samimiyet te
sis etmek elzemdir ve bunu temin edecek ancak 
ve ancak nahiyedir. Kasabata varıncaya kadar 
bütün kuranın hususi heyetlerle (nevahi idare) 
leriyle idare edilmeleri, kaymakam, mutasarrıf. 
ve valinin teferruatı umurla iştigal etmemeleri 
icabeder ki, bu rüesayı memurin, vaziyeti kav
rayıp ittihazı muktazi tedalbire hasrı evkat ede
bilsinler. Lâzımgelir ki, vali, mutasarrıf ve 
kaymakam daima ahkâmı umumiye ve hususi-
yeye ait kavaninin suveri tatbikıyesini mura
kabe ve bunların mulıassenat ve mahazirini ve 
halkın ihtiyacatı arıza ve damıesini tetkik ve mil
leti mersayı saadete isal ve is'ad için çalışmaya za
man ve imkân bulabilsinler. Halbuki bugün vali, 
vilâyetinin valisi, sancağının mutasarrıfı, kazası 
nııı kaymakamı ve nahiyesinin müdürüdür. Ve 
böyle olduğu için teferruatı umur, bütün saati 
mesaisini işgal etmekte ve binaenaleyh vilâyetin 
vaziyeti umumiyesine lâyıkiyle hâkim olamamak
ta, kavaninin suveri tatbikıyesini tâyinden gereği 
gibi tetkika imkân bulamamaktadır. Tahkikatıma 
göre, devairi merkeziye müdiranı da hemen aynı 
vaziyettedirler. Her müdür günde evrakı saire-
den sarfınazar yalnız akallen iki yüz telgrafname 
almakta ve bütün saati mesaisini evrak okumak
la geçirmekte, bâzıları umuru ruzmerreyi ikmal 
edebilmek için evine torbalar dolusu evrak götür
mektedir. Bu tarzı idare bütün mânasiyle bir bü 
rokrasi, yani evrakçılıktır. Bir valinin, bir mer
kez müdürünün burnu mütemadiyen kâğıtlarda 
yapışık kalırsa onun kafasından memleketin selâ
metini temine hadim olacak tedabiri şaibe bekle
mek abestir. Bunun içindir ki, dahilî işlerimiz he
men eskisi gibi müşevveş gitmekte, vakayıi razu-
merreye ait işaratı okumakla, onlara cevap yaz
makla, emirler vermek ve almakla saati mesaisini 
geçirmeye alışan müdiranı umur, siyaseti idare
nin ıslahına ait tedabiri aniıyanıamakta, âdeta 
harici usul telâkki etmekte, bürokrasi itiyadı sa
kinime bütün mâneviyetini kaptırmakta ve bir te
siri haricî altında müteharrik, bişuur bir makine, 
sağından aldığı evrakı gözleri hizasına getirerek 
intıbaat aldıktan sonra sol tarafına atan »hayat 
bir makina haline gelmektedir. Buna yegâne ça
re efendiler! Taksimi amal, taksimi mesai ve tef
riki vaîTaiftir. Bunun için uzunuzadıya düşünme
ye, telkikatta bulunmaya hacet yoktur. Teşkilâtı 
Esasiye, o şimdiye kadar hemen, hemen hiçbir 
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esası- tatbik edilmiyen Teşkilâtı Esasiye Kanunu
muz bu ümniyeleri temin edecek avamili mües-
frireyi haizdir. Teşkilâtı Esasiye Kanunu tatbik 
edilirse bugün vali ve mutasarrıf ve kaymakam
ların takibettikleri büyük bir kısım vazaif teşek-
kül edecek şûralara, heyeti mahalliyeye intikal 
edecektir. Bugün deavii cüziye ve idarci mahalli
yeye ait hususat memurini vilâyatı ve biunetice 
devairi merkeziyeyi işgal etmektedir. Bittabi bun
ların büyük bir kısmı halli katiye iktiran salâhi-
yetiyle şûralara ve münakid olmadıkları zaman 
vazifelerine taarruz edecek olan heyeti idareye 
müntakil olacaktır. 

Umumi müfettişliklerin ihdası merkezden isti
lâmı mûtat birçok mesailin mahallinde hallini te
min edecektir. Valiler, mutasarrıflar, kaymakam
lar teferruat ve cüziyatı umurla iştigal mecbu
riyetinden kurtulacak, dairei memuriyetlerinin 
siyaseti umumiyesini dine bir kafa ile ihata ve 
kavanini umuimiyenin suveri tatbikıyesine daha 
iyi nezaret edebileceklerdir. KestiremediMeri iş
leri, müfettişi umumilerden soracaklar bunlar da 
ancak dairei salâhiyetleri haricinde olan müstes
na işler için merkeze müracaat edeceklerdir. Bu 
suretle merkezin işi de belki yüzde elli ve haıtâ 
altmış ve yetmiş azalacaktır. Ve devairi merke
zliye memurini de beyhude iş'arat ve istifsaratla 
ifatei evkatten kurtularak memleketin selâmetini 
temin edecek ciddî işlerle, ciddî tetebbularla 
iştigale imkân bulacaklardır. 

Devairi merkeziye halihazırdaki vüsatlerini 
muhafaza mecburiyetinden azade kalacaklardır. 
Ve bundan hem faide, hem tasarruf hâsıl olacak
tır. 

Efendiler yakınlara kadar hâkimiyet milletin 
değildi. Milletin fuzuli vekâletini deruhde eden
ler, onun saadet ve selâmetini temin edecek emin, 
mantıki ve vicdani yollar üzerinde tesbiti hare
ket edemediler. Kuvvet merkezden muhite gider 
zannettiler ve muhite ehemmiyet vermediler. 
Muhitin bütün menabii servetini merkeze topla
dılar ve heba ettiler. Onlar zevk ve şâdi içinde 
yaşarken; millet sefalet içinde inler dururdu. 
Halbuki hakiki kuvvet bir kudreti içtimaiyenin 
meknet ve satveti hakikıyesi, muhitinden gelir. 
Efrat, ne kadar refih, mesut ye kuvvetli olursa, 
ona istinaden teşekkül eden merkez o kadar mun
tazam ve kuvvetli olur ve herkese telkini hürmet 
eder. Her yerde, her zamanda hukukunu müdafaa 
ve muhafaza edebilir. Bunu takdir edenler, irkı-

.1388 Ö • : 2 
lâbm alemdarı oldular. Bu inkılâp neticesinde 
hâkimiyet millete intikal etti. Fakat; bunu müey-
yit kanunlar hâlâ yapılmadı. Bk inkılâp yap
tık. Fakat; saikı olan eski usulü idareyi tatbikte 
devam ettik. Eğer bundan sonra da aynı usulü 
tatbikte devam edersek, inkılâp yalnız bir \Âm 
değişikliğinde kalır ve biz milletin vekilleri, mil
leti de, kendimizi de aldatmış olacağız. 

Millet bize, biz vekillerine bihakkin diyebi
lir ki efendiler, sana saadetbahş ve huzurâver bir 
inkılâp yaptık. Bundan sonra, biz seni ancak 
seni hakiki efendi tanırız. Bundan sonra; biz 
senin huzurunda hürmetle eğileceğiz ve işte eği
liyoruz. Sen bundan sonra yurdunda serbestsin. 
Yurdunda, iradene, harekât ve sekenatma hâkim
sin. Hususi idarende şahsiyeti mâneviyeye ma
lik, muhtariyeti tammeyi haizsin. Artık senin hu
susi işlerine yabancı eller kanşmıyacafctır. Saade
tine mâni, hattâ hakkı teneffüs ve hakkı hayatı
nı istimaline mâni yabancı eller, yabancı emeller, 
yabancı iradetler, senin hususi işlerine.müdahale. 
edemiyecektir, dediniz. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Okuyor efendim; 
bir çeyreği geçti. 

HAYDAR B. (Van) — Eğer zamanınızı boş 
geçiriyor isem okumıyayım? (En canlı meseledir 
devam sesleri) 

Hani ya vekil efendiler, bu va'dinizi niçin ifa 
etmediniz! Biz hâlâ ve hâlâ bigâne ellerin, ya
bancı ıradetlerin esiriyiz. Hidbir şey değişmedi. 
Siz de mi öbürleri gibi bizi aldatacaksınız. 

Efendiler buna karşı ne cevap verebileceksi
niz? Ne cevap vereceğiz? Söyleyiniz. 

NEOÎB B. (Ertuğrul) — Maatteessüf sü
kût. 

HAYDAR B. (Devamla) — Son kanını, son 
kuvvetini sarf edecek kadar büyüklük gösteren 
Mehmetçik artık bizim, çayı tatbik bulmıyan ku
ru vaitlerimize aldanmıyacak, bizden ve bihakkin 
hesap soracaktır. Kendimizi aldatmıyahm ve 
boş'vakit geçirmiyelim. 

NECİB B. (Ertuğrul) — Bir de intihap ka
nunu yapalım. 

HAYDAR B. (Devamla) — Yaptığımız inkı
lâp, Teşkilâtı Esa&iye Kanunu ile teyit ve tevsik 
edilmek lâzımgelirken bunun tatbik edilmemesi 
ne kadar fena ve netice de ne kadar muzırdır! 
Bunu takdir etmek için ne çok tecrübe sahibi ol
mak ve ne de çok düşünmek lâzımgelmez. Millet 
Meclisi ile Heyeti Hükümeti hazıra Teşkilâtı Esa-
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siye Kanununu âdilen tatbik etmezse tarihe 'mu n-
kalilbolduğunu iddia ettiğimiz idarei salifenin ye
rim birçok mevaitle kaim olmuş - tâbirim af buy
rultun - biz de biraz onlara benzem'iş bir kitlei 
âtıla olmaz mıyız? 

Eski idare sakim usullerini mihaniki bir 
surette tatbik etti durdu. Biz milletimize ida
rei binnefs vadettik. Ve sa'kim telâkki ettiği
miz idareyi tatbik eden Hükümeti devirdik. 
Halbuîki hâlâ ve hâlâ onun saikı inkılâbol'an 
idaresini tatbikte devam ediyoruz. Ve bundan 
dolayı maddi ye mânevi mesuliyetten korkmaz 
gibi görünüyoruz. Arkadaşlar! Her şeyde hulf 
ve ihmal kabili af ve ni'syandır. Fakat biz ki 
inkılâpçı mefkuresine, yani kafasına malik ol
mak iddiasmdayız. Her gün daha iyi bizim bil
memiz lâzmıgelir ki milliyet ve idare hususun
daki mevaitte hulf en mühim mesaili hayati-
yeyc temas ettiği için, asla kabili af ve nisyan 
değildir. îlk fırsatta intikam ve mütekabil ih
tilâl ve kıyanı hislerine meyli inkişaf verir. Mil
letimizin ise müselsel, muttasıl inkılâplara ta
hammülü kalmamıştır. 

Esasen yukarda arz ettiğim veçhile küme
lerin kudret ve saadeti, onu terkibeden fertle
rin nietknet ve refalhiyle mepsutan mütenasib-
olarak artar. Teşkilâtı Esasiye Kanununun em-
reylediği usulü idarenin bütün efradı tmillete 
ve biîinetice bize sermedi bir huzur ve saadet 
t.fcmift edeceğini takdir etmemek için (bililti
zam hâsşai basariye ve asabiyeden nasifoedarı 
istifade olmamak icabeder. Tatbikte devam ey
lediğimiz usulü idare, milletin büyük 'kalbiyle 
emsalsiz, büyük fedakârlığıyle ve hele ihtiya-
ciyle katiyen mütenasip değildir. 

Siyaseti idariyesini milletinin' ihtiyacatiyle 
telife lüzum görmiyen hükümetler, muhafazai 
mevcudiyet edebilecefk kadar ikuvvetli olamaz
lar. Mahkûnıu inhitat ve zevaldirler. Siyaseti 
dâhiliyelerinde en ziyade muvaffak olan hükü
metler' siyaseti hariciyede herkese telkini hür
met ve haklarını müdafaa ve teminde muvaffa
kiyeti Içâmile ile muhafazai mevcudiyet eder
ler. 

Arkadaşlar millet hafckı mev'udunu bekli
yor. Bunu o almadan biz, verelim. Bu kanun se
nelerden beri sürünüyor. Artık daöıa sürün-
dürmiyelim. Çünkü bunun sürünmesi milletin 
şehrahı saadet ve meknetin aksi bir istikamet
te sürüklenmesi, sürünmesi demektir. Ne vahi 
Kanunu kusursuzdur, iddiasında bulunmak ha-
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tınma bile gelmemiştir. Fakat iddia edebileceğim 
bir şey varsa Teşkilâtı Esasiye Kanunundan mül
hem ve ruhan, mealen ve emelen bu kanuna ta
mamen muvafık olmasıdır. Teferruatta içtihat 
farkları olabilir. Dahiliye Encümeni herkesin iç
tihadına hürmet eder. Ve içtihat farklarını na
zarı itibara alarak teklife hazırdır. Esasta itti-
hadolunca, teferruatı telif etmemek kârı akıl de
ğildir. 

Efendiler, efendiliği müjdesini bu kanuna 
istinaden verdiğimiz millet bu va'dimizde sadık 
olduğumuzun delili maddisini bu kanunun tara a -
mü tatbikinden bekliyor. 

En mühim vazifemiz bu intizara nihayet ver
mektir. Ve hakiki inkılâbı ancak millete hakkı 
hayat ve hakkı teneffüs ve hakkı idarei binnefs 
veren bu kanunu ve bunun mütemmimleri olan 
Şûra ve Müfettişi Umumiler kanunlarını neşir ve 
tatbik ile yapacağız. 

Binaenaleyh bu kanunun bir an evvel ikmâli 
için haftada iki günün, yani Parşembeden başka 
meselâ : Pazar veya Salı gününün bu hususa 
hasredilmesini bilhassa istirham ederim. 

Mehmedciğin fedakârlığına karşı vereceğimiz 
en büyük maddi ve mânevi mükâfat, en lâyık 
olduğu vazif ei şükran, huzur ve saadetini temin 
edecek olan Teşkilâtı Esasiye Kanunıuıün tatbi
kidir. Bunu size Dahiliye Encümeni Reisi sıfa-
tiyle arz ediyorum. 

REÎS — Efendim Dahiliye Encümeninin Re
isi sıfatiyle Haydar Bey haftada bir gün değil. 
iki gün müzakeresini teklif ettiler; Efendim mev
kii müzakereye koyacak bir şey yoktur. Sırf 
müzakereye ait bir meseledir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis 
Bey lütuf buyurunuz. Bu karar iptidai bir ka
rar olmıyacak. Belki beşinci bir kararı müeyyid-
olacaktır. Binaenaleyh Meclisi Âlinin böyle iki 
günde bir karar vermesi doğru değildir. 

OSMAN B. (Kayseri) — Efendim' günler 
esasen tahsis edilmiştir. 

REÎS — Efendim en son teyiden kabul etti
ğiniz mesele Nevahi Kanunu için Perşembe gü
nüdür. Binaenaleyh bu hasrın gayrı mukarrerat 
meskûttur. Şimdi Dahiliye Encümeni Reisi bu
nun haftada iki gün müzakeresini istiyor, bu
nu Pazar, Salı günlerinden birisini kabul ede
rek Meclisi Âlinin haftada dört ietimama bir 
gün daha ilâve ederek kanunun müzakeresinin 
iki güne hasrını teklif ediyorlar. Binaenaleyh 
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haftada iki gün müzakeresini 'kabul edenler 
lütfen ellerini ıkaldırsm. Ka'bul edilmiştir. •Şim
di diğer günler, diğer nıesaile tahsis edildiği 
için tatil günlerinden ya Pazar veyahut Salıyı 
reye vaz'edeceğim. Salı gününün bu kanunun 
müazkeresine hasrını kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Ekseriyetle kalbul edilmiştir. 
Binaenaleyh; raznamei müzakeremizde bir şey 
kalmamıştır. Cumartesi günü aynı ruzname ile 
en evvel Menhubat Komisyonu ve vazife ve 
mesuliyet kanunları vardır. Onları müzakere 
etmek üztere... 

OSMAN B. (Kayseri) — Müsaade buyurun 
efendim. Ziraat Bankasının memaliki müstah-
lasaya ait bütçesi vardır, iki maddelik kanun
dur. Esasen bugün memaliki müsta'hlasadsr 1.70 
merkezde memur yoktur. Ve ahalinin paraya 
ihtiyacı fevkalâdesi vardır. Dün 'bu kanunun 
takdim en müzakeresi kabul edilmişti. Fakat 

İçtimai âti 

i. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 
Tebrik telgrafları 
Ergani Mebusu Sırrı Beyle rüfekasmm, 

Ergani bakır madeni imtiyazının feshine dair 
teklifi kanunileri 

Divanı Riyaset kararı 
Kütahya Mebusu Besim Atalay Beyin, me

maliki mustahlasada mevikuf bulunanların tes
rii mahkemeleri hakkındaki takriri 

Muş Mdbusu Hacı Mehmıed Efendinin, usulü 
müzakereye dair takriri 

Gene Mebusu Hamdi Beyin terhis edilen ef
rada iyi bakılmasına dair temenni takriri 

Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, Hı
ristiyanlar hakkındaki takriri 

M.uvazenei Maliye Riyasetine dair mazbata 
Menhubat "komisyonları hakkındaki lâyiha

yı kanuniye 
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Menhubat (komisyonları Kanunu müzakere edil
mişti. Binaenaleyh müsade buyurursanız bu ka
nun iki maddeliktir, okunsun tasvibedilevek me
sele bitsin. 

REİS — Efendim şimdi oturalım, celseyi 
tatil etmedim. Bir teklifi reye koyacağım. Zi
raat Bankasına ait iki maddelik ı'bir lâyihai 
kanuniyeden bahsediliyor. Memaliki müstaöı-
lasadaki ban'kaların işleri yüzüstü kalmış ve 
rençper ahali buradan vuku'bulacask istifade
den mahrum edilmiştir. Bugün daha epeyce 
vaktimiz vardır. Bunun müstacelen müzakere
sini teklif ediyorlar. Binaenaleyh ibıîgün müza
keresini kafbul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edilmemiştir. 

Cumartesi günü Menhubat Komisyon Ka
nununu müzakere etmek üzere celseyi tatil edi
yorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 4.00 

numamesi 
Heyeti Vekilenin vazife ve mesuliyeti hak

kındaki lâyihai kanuniye 
Mükellef baytarlarla etıbba hakkındaki lâ

yihai kanuniye 
Kadın oynatmak âdetinin menine dair tek

lif 
Fenerler rüsumu 
İmalâtı Harbiye Müdiriyeti Umumiyesi teş

kilâtı 
Aşar Nizamnamesinin tadili 
Sanatkâr efrat ile şoförlere yevmiye itasına 

dair lâyihai kanuniye 
Ankara'da bir İstiklâl Mahkemesi küşadına 

dair tezkere 
Mütekait mülâzim. Hasan Efendinin maaşı

na dair Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 
Memaliki müstahlasa Ziraat bankalarına ait 

bütçt 
Memurin Muhakeonat Heyeti memurin kad

rosuna dair lâyihai kanuniye 
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